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ــالــــم  إشــــكــــالــــيــــة الـــــمـــــيـــــاه فــــــي الــــعــ
والــــصــــراع الــــدولــــي فـــي الـــقـــرن 21

 واقــــــــــــــــع اقــــــــتــــــــصــــــــادنــــــــا الـــــــعـــــــربـــــــي:
ــــاء ــــرجـ ــــور مـــــــشـــــــّوه وتــــنــــمــــيــــة عـ ــــطــ تــ

احــــــــــــــتــــــــــــــفــــــــــــــالــــــــــــــيــــــــــــــات الــــــــــــــيــــــــــــــوم 
ــــة ــيـ ــ ــربـ ــ ــــعـ الــــــعــــــالــــــمــــــي لـــــلـــــغـــــة الـ

ســــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــاء هــــــــــــــيــــــــــــــشــــــــــــــري
ألـــــوان تــنــبــض بــعــشــق الــخــيــل

أبــــــشــــــع جـــــريـــــمـــــة تـــــهـــــز الــــــعــــــراق 
والــــــقــــــانــــــون يــــتــــاعــــب بـــالـــقـــضـــيـــة

ــــف قـــــــــــــــــــــــــروري: فــــي  ــ ــيـ ــ ــ ــــطـ ــ ــلـ ــ ــ عـــــــبـــــــد الـ
امـــــــــيـــــــــل  ال  افـــــــــــــــــامـــــــــــــــــي  جــــــــــمــــــــــيــــــــــع 
ــبــــة ــعــ ــتــــشــ ــمــ الـــــــــــــى الـــــــمـــــــواضـــــــيـــــــع الــ

الـــــــــــــــــثـــــــــــــــــوب الـــــــفـــــــلـــــــســـــــطـــــــيـــــــي
صراع وطن مع رعاع با وطن

فـــي لــعــبــة الــنــفــوذ: أوكــرانــيــا 
خـــــــاصـــــــرة روســـــــيـــــــا الــــمــــؤلــــمــــة

السودان... هل ينجح الشباب 
ــــدنـــــي؟ ــــمـ فـــــــي الــــــمــــــشــــــوار الـ

تشيلي: وأخريا انتصر ألليندي 
عـــلـــى الـــدكـــتـــاتـــور بــيــنــوتــشــي

صــــــــــــــــــــراع الــــــــــــكــــــــــــبــــــــــــار.. وحــــــــــــــــــــــــروب الـــــــنـــــــفـــــــوذ

هل تخرج ايران من عنق 
الزجاجة وتملك القنبلة 
النووية؟

العراق من الدولة الى الفوضى
ــيـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة ــجـ ــيـ ــلـ ــخـ تـــــداعـــــيـــــات األزمـــــــــــة الـ

العراق من الدولة الى الفوضى





ال�سيئة  املمار�سات  نتيجة  اخلليجية  والدول  لبنان  بني  فرتة  قبل  الأزمة  بروز  منذ 
العمالء  للمتمردين  دعمه  وخا�سة  العربية  الدول  �سد  وتدخله  اهلل،  حلزب  وامل�سبوهة 
احلوثيني يف اليمن والقيام بالأعتداءات الكبرية �سد اململكة العربية ال�سعودية، منذ ذلك 

التاريخ والأزمة تت�ساعد ب�سكل كبري وخطري.
ال�سافر  التدخل  لوقف  فعليًا  حاًل  اللبنانية  وال�سلطة  احلكومة  من  تريد  اخلليج  دول 
العربية،  الدول  �سد  الإيراين  العدواين  امل�سروع  ل�سالح  العربية  الق�سايا  يف  اهلل  حلزب 
العادلة  وثورته  ال�سوري  ال�سعب  �سد  الوا�سع  تدخله  منذ  للجميع  معروفا  بات  لأنه  وهذا 
وامل�سروعة، وتدخله بالعراق والأحواز، وت�سكيل »خاليا نائمة« يف عدة دول خليجية اأبرزها 

بالكويت والبحرين. 
موؤخرا عقد التحالف العربي موؤمترًا �سحفيًا، عر�ض خالله العديد من ا�سرطة الفيديو 
والوثائق تك�سف بو�سوح ممار�سات حزب اهلل يف اليمن، وتبني بالأ�سماء وال�سور م�سوؤولني 
الإرهابية،  العمليات  على  احلوثيني  بتدريب  ويقوموا  اليمن  يف  موجودين  اهلل  حزب  من 

ملتابعة العدوان على ال�سعب اليمني وعلى جريانه وخا�سة اململكة العربية ال�سعودية. 
ان احلل لهذه امل�سكلة يكمن ب�سكل رئي�سي بتطبيق مقررات موؤمتر الطائف والقرارات 
اللبناين  اجلي�ض  بيد  لبنان  ال�سالح يف  طليعتها ح�سر  وياأتي يف  اأي�سا،  والدولية  الأممية 
الربية  املعابر  وعلى  واملطار  املرفاأ  على  اهلل  حزب  �سيطرت  ومنع  الداخلي،  المن  وقوى 
ال�سرعية وغري ال�سرعية، التي ي�ستخدمها حزب اهلل للتهريب وخا�سة املخدرات اىل الدول 

العربية، وقد مت �سبط كميات كبرية منها بالدول اخلليجية ويف اليونان اأي�سا. 
األوم الدول اخلليجية على موقفها من لبنان وعلى  يف احلقيقة ل ا�ستطيع كلبناين ان 
يف  ياأتي  كثرية  لأ�سباب  واملرحلة،  الظروف  هذه  يف  للبنان  وامل�ساندة  الدعم  يد  مد  عدم 
مقدمتها �سيطرة حزب اهلل وحلفائه على مفا�سل ال�سلطة يف لبنان، وب�سبب عدم القيام 
بها  تقوم  التي  النطاق  الوا�سعة  وال�سرقات  الف�ساد  ملنع  ال�سلطة  باأي ا�سالحات يف هياكل 
وهي  لبنان  مع  تعاطفا  الكرث  حتى  كلها،  الدول  فاإن  دوليًا  وحتى  كلها.  ال�سلطة  اطراف 
فرن�سا، فاإنها تطالب باحلد الدنى وهو اجراء ا�سالحات �ساملة وفعلية ملنع الف�ساد، كي 
تتمكن من تقدمي م�ساعدات للبنان، لأن كل الدلئل ت�سري بو�سوح اأنها اإن و�سلت فلن تذهب 
البائ�ض  املواطن  ي�ستطيع هذا  ول  والعوز،  الفقر  يعاين من  الذي  اللبناين  ال�سعب  ل�سالح 
تاأمني احلد الأدنى من مقومات احلياة الب�سرية، بل �سيتم اإهدارها وتوزيعها على اطراف 

ال�سلطة بالأ�ساليب الحتيالية املعروفة وال�سفقات الوهمية امل�سبوهة. 
براثن هيمنة حزب  دوؤوب من اجل تخلي�سه من  لبنان يحتاج دون �سك اىل عمل  اإن 
اهلل، واي�سا لإجراء ا�سالحات �ساملة تبداأ بتعديل القانون النتخابي وحما�سبة الل�سو�ض 
والفا�سدين، واجلهات التي ت�سببت يف جرمية مرفاأ بريوت، كذلك حما�سبة الذين يرتبطون 

بالأجنبي ويعلنون ذلك بو�سوح ووقاحة. 
القوى  فاإن  وعليه  الأمان،  بر  اىل  لإي�ساله  والتعب  اجلهد  من  للكثري  يحتاج  البلد  ان 
اللبنانية  ال�سرعية  جانب  اىل  امل�سوؤولية  لتحمل  مدعوة  لبنان  يف  الوطنية  وال�سخ�سيات 
وموؤ�س�سات الدولة اللبنانية وتخلي�سها من هيمنه حزب اهلل وحلفائه والفا�سدين والل�سو�ض 

وهذا لي�ض بالأمر الي�سري.

أ. علي المرعبي

الدور المشبوه والمشؤوم لحزب اهلل

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

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

�صركة ال�صحافة الت�ن�صية

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

في هذا العدد

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

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

الشهيد صدام حسني والراحل هواري بومدين
�سادف يف اأواخر ال�سهر املا�سي كانون الأول ـ دي�سمرب، ذكرى ا�ست�سهاد الرئي�ض 

العراقي �سدام ح�سني، ورحيل الرئي�ض هواري بومدين. وبهذه الذكرى نتقدم من اأ�سرتي 
الرئي�سني، ومن الأخوة بالعراق واجلزائر ومن جميع اأبناء ال�سعب العربي باأ�سدق 

التعازي برحيل هذين الزعيمني.
رحمهما اهلل واأ�سكنهما ف�سيح جناته

ــيــــة حـــــــّب فــلــســطــيــنــّيــة ــنــ أغــ
الـــــــــشـــــــــاعـــــــــرة ســـــــــــاجـــــــــــدة الـــــــمـــــــوســـــــوي

عــــــــبــــــــد الـــــــلـــــــطـــــــيـــــــف قــــــــــــــــــــــــــروري: فــــي 
امـــــــــيـــــــــل  ال  افــــــــــــــــــامــــــــــــــــــي  جــــــــــمــــــــــيــــــــــع 
الـــــــــــــى الــــــــمــــــــواضــــــــيــــــــع الــــمــــتــــشــــعــــبــــة

ــــي ــ ــرب ــ ــــعــ الـــــــــــــدرامـــــــــــــا الـــــــتـــــــاريـــــــخـــــــيـــــــة بـــــــعـــــــث لــــــــــلــــــــــراث الــ



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�ض: 3 دينار

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

ثمن الن�شخة

6
8
10
12

صــــــــــــــــــــــــــــراع الـــــــــــــــــكـــــــــــــــــبـــــــــــــــــار.. وحـــــــــــــــــــــــــــــــــروب الــــــــــنــــــــــفــــــــــوذ

هـــــــــل تــــــــخــــــــرج ايـــــــــــــــــران مـــــــــن عــــــنــــــق الــــــزجــــــاجــــــة 
وتـــــــــــــمـــــــــــــلـــــــــــــك الـــــــــــقـــــــــــنـــــــــــبـــــــــــلـــــــــــة الـــــــــــــــنـــــــــــــــوويـــــــــــــــة؟
الــعــراق مــن الــدولــة الــى الفوضى
))ثــم إهــتــديــت(( أصــالــة التشيع العربي

إشـــــــــكـــــــــالـــــــــيـــــــــة الـــــــــــمـــــــــــيـــــــــــاه فــــــــــــــي الــــــــعــــــــالــــــــم 
والـــــــــــــصـــــــــــــراع الــــــــــــدولــــــــــــي فــــــــــي الــــــــــقــــــــــرن 21

مـــــــــفـــــــــاوضـــــــــات فـــــيـــــيـــــنـــــا بــــــــــني الـــــمـــــمـــــاطـــــلـــــة 
االيــــــــــرانــــــــــيــــــــــة والــــــــتــــــــهــــــــديــــــــد اإلســـــــرائـــــــيـــــــلـــــــي

ــــدي  ــنــ ــ ــيــ ــ ــلــ ــ تــــــشــــــيــــــلــــــي: وأخـــــــــــــــــــــريا انـــــــتـــــــصـــــــر ألــ
عــــــــــــلــــــــــــى الـــــــــــــــدكـــــــــــــــتـــــــــــــــاتـــــــــــــــور بــــــــيــــــــنــــــــوتــــــــشــــــــي

الـــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــربـــــــــــــــــــــــــي: اقــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــــــــــادنــــــــــــــــــــــــــــا  واقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع   
تـــــــــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــــــــور مـــــــــــــــــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــــــــــــــّوه وتـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــرجــــــــــــــــــــــاء

فــــــــــــــــــــي لـــــــــــعـــــــــــبـــــــــــة الــــــــــــــــــنــــــــــــــــــفــــــــــــــــــوذ: أوكــــــــــــــــرانــــــــــــــــيــــــــــــــــا 
خــــــــــــــــــــــــــــاصــــــــــــــــــــــــــــرة روســــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــا الــــــــــــــمــــــــــــــؤلــــــــــــــمــــــــــــــة



اأمــام  ا�سابعه  اأطــــراف  على  الــعــامل  يقف 
على  وال�سني،  رو�سيا  �سد  الغربي  الت�سعيد 
يف  لكنها  خمتلفة،  جيوا�سرتاتيجية  حمـــاور 
مل  التي  الباردة  احلرب  جمر  من  تقفز  الواقع 
تخمد، لتوقد نريان حرب حمتملة طبولها تقرع 
بنية  انهدام  فبعد  مو�سكو.  اإىل  وا�سنطن  من 
ال�ستقرار ال�سرتاتيجي، بات �سعبا على القوى 
ال�سمانات  اإىل نقطة  البو�سلة  تعيد  اأن  العاملية 

الأمنية. 
يف اآ�سيا تتوتر خطوط ال�سيا�سة بني »الناتو« 
نحو  �سرقا  التو�سع  حلم  عن  يتوقف  مل  الــذي 
ــدود رو�ــســيــا، وقــ�ــســم جــمــهــوريــات الحتـــاد  حـ
على مرمى  مو�سكو  لي�سع  ال�سابقة،  ال�سوفييتي 
اأمــريكــي غــربــي، �سيغ  �ــســواريــخــه، وهــو حلم 

صــــــــــــــراع الـــــــــكـــــــــبـــــــــار.. وحـــــــــــــــــروب الـــــنـــــفـــــوذ

السياسة

إ.لهيب عبد الخالق

تتوقف  ومل  اأجله.  من  الت�سلح  و�سباق  »الــردع« 
الت�ساوؤل ما الذي يريده الغرب بعد  رو�سيا عن 
ملواجهته،  الناتو  قــام  الــذي  وار�ــســو  حلف  حل 
ملاذا  بل  الأطل�سي،  الغرب حلف  يحل  وملاذا مل 
لي�ض  حــرب  فتيل  اإ�سعال  على  الغربيون  ي�سر 
فيها رابح، حتى مع التفوق الع�سكري الرو�سي-
خماوف  يوؤجج  ــه  اأن جليا  بــات  ــذي  ال ال�سيني 

الغربيني.
عن  مبا�سر  ب�سكل  اأعربت  الرو�سية  القيادة 
خماوفها من تقدم بنية الناتو التحتية الع�سكرية 
اإىل ال�سرق، واأبدت ا�ستعدادها لتخاذ خطوات 
اإذا مل حت�سل على �سمانات  ع�سكرية حا�سمة 
اأمنية من احللف، وعر�ست مقرتحات خلف�ض 
جذري  ب�سكل  باحلد  تق�سي  الغرب  مع  التوتر 
يف  الناتو  وحلف  املتحدة  الــوليــات  نفوذ  مــن 
دول الحتاد ال�سوفياتي ال�سابق، عرب »معاهدة 
ال�سمانات  ب�ساأن  ورو�سيا  املتحدة  الوليات  بني 
اأمــن  تــدابــري ل�سمان  ــفــاق حــول  الأمــنــيــة« و«ات
رو�سيا والدول الأع�ساء«. وبينما تبحث الوليات 
املتحدة مع �سركائها الأوروبيني هذه املقرتحات، 
ت�سعد الآلة الإعالمية الغربية الهواج�ض حيال 
نوايا مو�سكو يف اأوكرانيا، واملخاوف من هجوم 

رو�سي ع�سكري حمتمل عليها.
وتتوج�ض  وا�سنطن  �سربته  الذي  ال�سيناريو 
�سن  اإمكانية  يتحدث عن  ورو�سيا،  ال�سني  منه 
يف  ودارت  النووية،  الأ�سلحة  با�ستخدام  حرب 
»�سربة  بتوجيه  دعــوات  الأمريكي  الكونغر�ض 

�سيتبعها  عليه،  بناء  لرو�سيا  ا�ستباقية«  نووية 
بال جدال �سربة جوابية. ويرى هذا ال�سيناريو 
التحالف  ميلك  فلن  الأحــداث  تطورت  اإذا  اأنــه 
اإبرامه  املتوقع  الرو�سي-ال�سيني  الع�سكري 
والذي يخ�ساه الغرب كثريا، وقتا للعب دور. فلن 
للو�سول  الوقت  ال�سينيني  اجلنود  لدى  يكون 
تايوان.  اإىل  الرو�ض  املظليني  ول  اأوكرانيا،  اإىل 
ويف حالة حدوث نزاع يف تايوان، �ستحل ال�سني 
حدث  اإذا  وباملثل،  الــذاتــيــة.  بقواها  امل�سكلة 
الع�سكري  الوجود  اأوكرانيا، فاإن  �سيء �سيئ يف 

ال�سيني غري مطلوب هناك. 
ال�سني  ر�ست  ال�سيناريو،  لهذا  وحت�سبا 
ورو�سيا �سفوفهما، وبحثتا ردا م�سرتكا على تلك 
ت�ستهدف  التي  الأوروبية،  الأمريكية  ال�سغوط 
جبهتي  على  قــواهــا  ت�ستيت  على  اإجــبــارهــمــا 
دفاعي.  موقف  يف  وو�سعها  وتايوان،  اأوكرانيا 
وا�سرعت خطى القوتني الآ�سيوتني يف من�سات 
الأمم املتحدة واملنظمات الدولية الإقليمية على 
وجه التحديد من اأجل منع مثل هذا ال�سيناريو 

املاأ�ساوي.
ومع ت�ساعد اأ�سوات طبول احلرب، اأعلنت 
رو�سيا ا�ستعدادها %100 ل�ستخدام القوة اإذا 
وخطوط  احلــمــراء«،  »اخلطوط  الغرب  جتــاوز 
ال�سابقة.  جمهورياته  هــي  احلــمــراء  رو�ــســيــا 
وتقنية  ع�سكرية  بقدرات  يتح�سنون  والرو�ض 
هــائــلــة، فــلــدى مــو�ــســكــو اأفــ�ــســل الأ�ــســلــحــة يف 
ترى  مو�سكو  واأقــواهــا.  �سوتية«  »فــرط  العامل 
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    كاتبة عراقية مقيمة يف كندا    

التطور  اأو  الناتو  اإىل  اأوكــرانــيــا  »ان�سمام  اأن 
فوهة  ي�سع  اأوكــرانــيــا«،  لأرا�ــســي  الع�سكري 

امل�سد�ض يف معبد الوليات املتحدة. 
وعلى خطاها، اأعلنت بكني عن بدء الإنتاج 
جي- مقاتالت  من  اخلام�ض  للجيل  ال�سخم 
احلــرب  يف  قدراتها  تكثيف  على  وتعمل   ،20
الإلــكــرتونــيــة والتــ�ــســالت بــالــقــرب مــن بحر 
اقت�سادية  حـــرب  و�ــســط  اجلــنــوبــي،  الــ�ــســني 
ال�سيني  الزعيم  املتحدة.  الوليات  وبني  بينها 
معينة  قوى  بـ«تدخل  الغرب  اتهم  جينبينغ  �سي 
الداخلية  ال�سوؤون  يف  تع�سفي  ب�سكل  العامل  يف 
القانون  �سارخ  ب�سكل  منتهكة  ورو�سيا،  لل�سني 
بها  املعرتف  الدولية  العالقات  وقواعد  الدويل 
و«حقوق  »الدميقراطية«  ذريعة  حتت  عموما«، 
الإن�سان«، داعيا مو�سكو اإىل »اتخاذ املزيد من 
الإجراءات امل�سرتكة حلماية م�سالح اجلانبني 

الأمنية ب�سكل اأف�سل«.
ال�سرتاتيجية  يطرحه خرباء  الذي  ال�سوؤال 
يتمركز  الأوروبيون على حكوماتهم،  وال�سيا�سة 
حول عبثية رهان اأوكرانيا على قتال الغرب من 
اأجلها �سد رو�سيا. فالأوروبيون قلقون من اأجواء 
خو�سها،  اإىل  فعال  م�ستعدين  ولي�سوا  احلرب، 
العاملية  احلـــرب  �ساحة  اإىل  ينظرون  عندما 
رغم  الغربي،  املجتمع  على  تركته  وما  الثانية 
اأنهم جمربين على خو�ض الوحول وراء جيو�ض 

الوليات املتحدة اأو اأحالم الناتو.
الجتاهات  معهد  يف  الأول  الباحث  يقول 
»قد  ــر:  راهـ األك�سندر  )بــوتــ�ــســدام(،  العاملية 
رو�سيا،  على  عقوبات  يف  ــون  ــي الأوروب ي�ساهم 
ولكن اإذا كانت اأوكرانيا تاأمل يف احل�سول على 
الأوكرانيني  اأن  فلتعلم  الــغــرب،  من  م�ساعدة 
يدافع  لــن  مبــفــردهــم،  القتال  عليهم  �سيكون 
الغرب عن اأوكرانيا اأو يقف اإىل جانبها يف نزاع 

ع�سكري مع رو�سيا«. 
الت�سيك و�سلوفاكيا اللتان كانتا �سمن حلف 
عالقاتهما  تطبيع  كيفية  اإىل  تنظران  وار�سو، 
من  مزعجة  مرحلة  بلغت  اأن  بعد  رو�سيا،  مع 
اجلمود. وقد عار�ست �سلوفاكيا فكرة »تر�سيم 
لوزير  ووفقا  اأوروبـــا«،  يف  جديدة  نفوذ  مناطق 
فاإنه  كورت�سوك  اإيفان  ال�سلوفاكي  اخلارجية 
»من املهم اأن تتمكن الدول املتاخمة لرو�سيا من 

حتديد توجهات �سيا�ستها اخلارجية بحرّية«. 
اإىل  العودة  تريد  ل  ــا  اأوروب فــاإن  الواقع  ويف 
ا�ستعدادها  الباردة مع رو�سيا حتى مع  احلرب 
اأو عزلها �سيا�سيا.  لفر�ض عقوبات على رو�سيا 
ويرى باحثون اأن امل�سكلة يف واقع الأمر منهجية: 
فاأوروبا حتاول مبنطق معكو�ض، اإن�ساء خمطط 
ما »�سحيح اإيديولوجيًا«، اإل اأن ذلك املخطط ل 

يعمل على اأر�ض الواقع. ويبقى ال�سيء الرئي�سي، 
يف  وهتلر  نابليون  خطى  ــا  اأوروبـ تتبع  اأّل  وهــو 
رو�سيا  لأوروبا، حتى ل ت�سطر  الذاتي  التدمري 
مرة اأخرى اإىل اإيقافها، فمو�سكو ترى ان اأوروبا 
الوثوق  �سيا�سيا ميكن  اأو  تعد �سريكًا جتاريًا  مل 

به.
معادًل  بيالرو�سيا  رو�سيا جعل  ومع حماولة 
تن�سر  قــد  اأنــهــا  اأعلنت  ال�سيا�سية،  اللعبة  يف 
ع�سكرية  حماقة  اأيــة  ملنع  فيها،  نووية  اأ�سلحة 
يعاين  الــذي  الناتو،  اأو  اأوكرانيا  بها  تغامر  قد 
دبلوما�سيا  وتوترا  داخله،  انق�سامات  الواقع  يف 
عن  ناهيك  املــتــحــدة،  والـــوليـــات  فرن�سا  بــني 
الع�سكرية  اخليارات  ب�ساأن  مناق�سات  اأية  ف�سل 
»الأوروبــيــة«، والحتــاد الأوروبـــي كبديل حللف 
الناتو، والرتكيز الأمريكي على تقا�سم الأعباء 
بدًل من الردع الفعال. ويوفر كل ذلك لرو�سيا 
اإخفاقات  مع  احلــال  هو  كما  اإ�سافية،  فر�سا 
املن�سمة  ال�سابقة  وار�سو  العديد من دول حلف 
وجعلها  الع�سكرية  قواتها  حتديث  يف  للناتو، 

قابلة للت�سغيل املتبادل ب�سكل �سحيح.
ومع اأهمية الإجراءات التي اتخذها الرئي�ض 
لردع  بالفعل  واآخرون  بايدن  الأمريكي جوزيف 
اأي عمل رو�سي فوري متوقع يف اأوكرانيا، حتتاج 
النظر  اإىل  والــنــاتــو  وحلف  املتحدة  الــوليــات 
ا�سرتاتيجي  حتد  وروؤيــة  الأو�ــســع  ال�سورة  اإىل 
اأزمة واحدة. ما يهم فعال هنا  يتجاوز  حمتمل 
ال�سرتاتيجية  املناف�سة  يف  الأو�سع  الأمناط  هو 

احلــرب  ا�ــســتــمــرار  اأن  الآن  ويــبــدو  الــرو�ــســيــة، 
حمتمل  اأمــر  رو�سيا  مع  والرمادية  ال�سيا�سية 

للغاية.
مــا حتــتــاجــه الـــوليـــات املــتــحــدة عــلــى وجــه 
اخل�سو�ض، النظر اإىل ما وراء ال�سني ورو�سيا 
وال�سراكات  الناتو  حلف  اأهمية  مدى  ومعرفة 
ــرى اخلــبــري  ــ الإ�ــســرتاتــيــجــيــة مـــع اأوروبـــــــا. وي
كورد�سمان،  اأنــتــوين  ال�سرتاتيجي  الأمريكي 
اأن يبتعدوا  اأن »الوليات املتحدة والناتو ينبغي 
بحزم عن اإرهاق البلطجة والرتكيز على الردع 
»يتعني  م�سيفا  والـــدفـــاع«،  الفعال  اجلماعي 
الرو�سي  ال�ستعداد  اأن  تــدرك  اأن  اأمريكا  على 
ل�ستغالل الفر�ض لعمليات املف�سدين يف ال�سرق 
لدول  الأ�سلحة  ومبيعات  واأفريقيا،  الأو�ــســط 
اأن  ميكن  وتركيا،  ــران  واإيـ والهند  م�سر  مثل 
تبذلها  التي  املماثلة  اجلهود  مثل  حا�سما  يكون 
ال�سني«. ووفقا لهذا املنطق فاإن كل من رو�سيا 
وال�سني تعدان »اأكرث بكثري من جمرد مناف�سني 
اإقليميني مبا�سرين وتهديدات حمتملة للوليات 

املتحدة، بل اإنهما تهديدات عاملية اأي�سا«.
ا�سرتاتيجيو الغرب يرون اأن الوقت قد حان 
للنظر  الناتو  يف  وحلفائها  املتحدة  للوليات 
لأوروبــا  امل�ستقبلي  للدفاع  ت�سكيلهم  كيفية  يف 
املتو�سط،  الأبي�ض  والبحر  الأطل�سي  واملحيط 
وتقييم  والدفاع،  الــردع  حت�سني  على  والرتكيز 
اإن�ساء  تلعبه كل دولــة يف  اأن  الــذي يجب  الــدور 
ذات  قوة  خطط  واإن�ساء  فاعلية،  اأكــرث  حتالف 
اإ�ــســدار املــزيــد مــن اخلطاب  بــدًل مــن  مغزى 
الرئي�ض  مــا دفـــع  ال�ــســرتاتــيــجــي. رمبـــا ذلـــك 
الأمريكي جوزيف بايدن اإىل دق ناقو�ض اخلطر 
عانت  التي  العاملية،  الدميقراطية  حالة  ب�ساأن 
املا�سيني،  العقدين  على  انخفا�سات حادة  من 
فوهة  من  الدميقراطية  الغربيون  يــرى  حيث 
فر�سها  اإىل  ت�ستند  اأمنهم  و�سرورة  مدافعهم 

بقوة ال�سالح.
النحدار،  �سديدة  هاوية  اأمام  اليوم  العامل 
الــعــامل  زادت  حــمــراء،  دميــقــراطــيــة  يهمه  ل 
تر�ساناته  الــغــرب  عــزز  بينما  ــا،  واإرهــاب فقرا 
يف  تتاأجج  التي  الرباكني  ال�سحايا.  عظام  من 
اآ�سيا واأفريقيا اليوم، تكّر على امل�سبحة م�ساهد 
تنازع النفوذ بعد احلرب العاملية الثانية، والتي 
الرتدادية،  ال�سفر  نقطة  اإىل  العامل  تعيد  قد 
اأكرث جنونا  اأعقل من فيهم  و�سط عامل قادته، 

من نريون.
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السياسة

فر�ض  تت�سمن  ان  ينبغي  وكان  للغاية،  �سعيفة 
قيود على برنامج ال�سواريخ البال�ستية اليراين. 
وتبعا لذلك قرر ترامب �سحب بالده من التفاق 
يف ايار 2018، وفر�ض العقوبات املت�سددة على 
ايران. وردا على املوقف المريكي، بداأت ايران 
بتخ�سيب اليورانيوم فوق امل�ستوى امل�سموح لها 
املفت�سني  مع  تعاونها  وقل�ست  التفاق،  مبوجب 

الدوليني.
ادارة  حمل  بايدن  جو  المريكي  الرئي�ض 

ترامب م�سوؤولية عدم احلفاظ على اتفاق عام 
املفرو�سة  القيود  ــران  اي لتجاوز  �سمح   2015
بطريقة  التخ�سيب  ن�سبة  من  وزادت  عليها، 
ـ  المريكية  املفاو�سات  وادخلت  مقبولة،  عري 
ايران  متادي  بعد  م�سدود،  طريق  يف  اليرانية 
 .2015 ــام  ع عليها  املتفق  الــبــنــود  جتـــاوز  يف 
الوربيني  حلفائها  المريكية  الدارة  ودفعت 
اجراء مفاو�سات مع ايران للتو�سل اىل �سيغة 
طرفا  الدخول  املتحدة  للوليات  ت�سمح  مقبولة 
من  الوىل  املرحلة  ولكن  �سروط،  بال  مبا�سرا 
املا�سي،  متــوز   20 يف  جــرت  التي  املفاو�سات 
ف�سلت يف حتقيق تقدم ميهد لتجديد التفاق او 
كتابة �سيغة اتفاق جديد يحد من جتاوز ايران 

يف عمليات التخ�سيب.
يف  املحادثات  �ستنجح  كانت  هل  وال�سوؤال 
حتمل  اولــويــة  ايـــران  طرحت  ان  بعد  فيينا؟! 
الوليات املتحدة على رفع العقوبات كلها ك�سرط 
ليقاف تخ�سيب اليورانيوم الذي بلغ )60.3(، 
ــراء  اجـ احــتــمــال  بــايــدن  ادارة  كــمــا طــرحــت 
لل�سواريخ  ايـــران  برنامج  ب�ساأن  مفاو�سات 
مقدمتها  ويف  القليمية  و�سيا�ستها  البال�ستية 
و�سوريا  العراق  يف  الولئية  للجماعات  دعمها 
املتقابلة  الــطــروحــات  وهـــذه  والــيــمــن،  ولبنان 
نهائيا،  التــفــاق  مبــوت  تتعلق  احــتــمــالت  تثري 
ما  �سيء  انقاذ  امكانية  امل يف  اىل  التو�سل  او 
من �ساأنه احباط ازمة جديدة يف املنطقة تهدد 

المن وال�سلم الدوليني. 
اىل  �سمت  التي  اجلل�سة  املراقبون،  يقول 
جانب رو�سيا وال�سني واململكة املتحدة وفرن�سا 
واملانيا بجانب الوليات املتحدة غري املبا�سرة، 
واخل�سية من ف�سل اجلل�سة يدفع ايران اىل نية 
غري معلنة، هي ان تتو�سل يف نهاية املطاف اىل 
ان  مبعنى  نووية(  ا�سلحة  تطوير  على  )القدرة 
تفر�ض المر الواقع مبا لديها من معرفة تقنية 
وادوات لزمة للتحرك ب�سرعة نحو هدف يثري 
ال�سهيوين  والكيان  املتحدة  الوليات  خماوف 
ودول اخلليج العربي، وبالتايل يعزز هذا الواقع 
النفوذ اليراين املهيمن على ارادتها القليمية 

لعدد من الدول العربية. 
بعد  مــاذا  �سبق،  مــا  يكمل  ــذي  ال والــ�ــســوؤال 

ــة  ــاجــ ــنــــق الــــزجــ هــــــل تـــــخـــــرج ايـــــــــــران مــــــن عــ
وتـــــــــــمـــــــــــلـــــــــــك الـــــــــقـــــــــنـــــــــبـــــــــلـــــــــة الــــــــــــنــــــــــــوويــــــــــــة؟

السياسة

د. خليل مراد

من  كــان  الــتــوقــف،  مــن  ا�سهر  خم�سة  بعد 
ــران  اي بــني  املــحــادثــات  تتوا�سل  اأن  املفرت�ض 
العا�سمة  فيينا  يف  الــكــربى  العاملية  والــقــوى 
النم�ساوية خالل �سهر دي�سمرب املا�سي، لحياء 
ــوؤال مــا هو  ــس ــ� ــراين. وال ــ ــووي اليـ ــن ــاق ال ــف الت
التفاق النووي اليراين لعام 2015؟ باخت�سار 
على  يطلق  ا�سم   )5( جمموعة  بني  اتفاق  كان 
الع�ساء دائم الع�سوية يف جمل�ض المن التابع 
الوليات املتحدة  لالمم املتحدة، وهي حتديدا 
ورو�سيا وال�سني وبريطانيا وفرن�سا ا�سافة اىل 
املانيا من جهة وايران من جهة ثانية. مبوجبه 
على  املفرو�سة  القيود  قبول  على  ايران  وافقت 
من  من�ساآت  وتعديل  وغلق  اليورانيوم  تخ�سيب 
مواقع نووية يف ايران وال�سماح بزيارة املفت�سني 
الــدولــيــني لــهــا. ويف املــقــابــل رفــع الــعــديــد من 
وبعد  ــران.  اي على  املفرو�سة  املالية  العقوبات 
ال�سفقة  دخلت  املفاو�سات  من  طويلة  �سل�سلة 
ال�سبق  الرئي�ض  عليها  و�ــســادق  التنفيذ  حيز 

باراك اوباما يف كانون الول عام 2016.
الرئي�ض المريكي اجلمهوري دونالد ترامب 
ال�سفقة  و�سف  رئا�سته،  من  الوىل  الفرتة  يف 
اعتقادة  لل�سخرية، وعرب عن  واملثرية  باملروعة 
باأن ال�سوابط املفرو�سة على ن�ساط ايران كانت 
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    كاتب واأكادميي و�شيا�شي عراقي

فاإن  النهائية،  املهلة  من  املتبقي  الوقت  لق�سر  نظرا  الخرية؟  اجلل�سة  تاأجيل 
التفاق على خطة العمل ال�ساملة امل�سرتكة بات حتما اقل فائدة مما كان عليه 
كما يقول مارك فيتزباتريك خبري احلد من انت�سار ال�سلحة النووية يف املعهد 
مواقف  عر�ض  ال�سروري  من  بــات  لذلك  ال�سرتاتيجية.  للدرا�سات  الــدويل 

امل�ساركني يف هذه الدراما: 
بن�سبة  العقوبات كاملة مقابل الرتكيز على اللتزام  ايران: ت�سرعلى رفع   
امل�ساركني  نظر  وجهة  من  يحد  وهــذا  اليورانيوم،  تخ�سيب  من  عليه  يتفق 
املوقف  الت�سلب يف  وان  نووية،  قنبلة  امتالك  اىل  ايران  يدفع  من  اجلل�سة  يف 

اليراين يعقد امل�سكلة ويدخلها يف نفق ل نهاية له.
فيينا  م�سوؤوليها يف  ولكن  الجتماع  لن حت�سر  المريكية:  املتحدة  الوليات 
فيها  �ساركت  التي  املحادثات  ان  بايدن  ادارة  وترى  املوقف عن كثب،  يراقبون 
بع�ض الطراف يف التفاق يف وقت �سابق من هذا العام  كانت تتجه نحو تفاهم 
اليــراين  الرئي�ض  يدفع  ورمبــا  التفاق  اىل  العودة  وا�سنطن  وتوؤيد  ايــران،  مع 
اجلديد العودة اليه بعد مدة منا�سبة. ويف كل الحوال لن يوؤيد بايدن امتالك 
ال�سعودية  ايران �سالحا نوويا، لن الر�سوخ لالأمر اليراين �سيمنح ذرائع اىل 
وم�سر وتركيا لمتالك ال�سالح النووي. من �ساأنه تفجري النزاعات يف املنطقة 

مبا ل حتمد عقباها.
النووي  ال�سالح  ايــران  امتالك  من  يخ�سى  ظاهريا  ال�سهيوين:  الكيان 
اعتقادا منه ان هيمنة التطرف العقائدي على ال�سلطة يف ايران ي�سكل خطرا 

على وجوده مبا�سرة .
الدول اخلليجية: الت�سور اخلليجي يقوم على ان �سفقة غري تامة اف�سل من 
عدم وجود �سفقة، وان ا�ستمرارال�سغوط الق�سوى على ايران بال حل قريب، 
بعد  وخا�سة  العربية،  املنطقة  امن  تهدد  عدوانية  اكرث  لن�سخة  العنان  يطلق 
التوجه المريكية ملغادرة املنطقة �سوب املحيط الهندي ملحا�سرة ال�سني خالل 

العوام القادمة، يثري خماوف اإ�سرتاتيجية حلماية امنها القومي العربي.
املحادثات  طاولة  على  جتل�ض  التي  اخلم�سة  الــدول  ترى  الوروبــيــة:  الــدول 
وهذا  ايران.  عن  المريكية  العقوبات  رفع  جانب  اىل  لالتفاق  الكامل  التنفيذ 

الطلب ترف�سة ايران.
حيث  اخلم�سة  الوربية  الدول  مع  وال�سني  رو�سيا  ت�سرتك  ورو�سيا:  ال�سني 
ازمة  الــدويل  وال�سلم  المــن  يجنب  اليــراين  النووي  التفاق  روؤيــة  يف  ترغبان 
العربية  املنطقة  على  وا�سنطن  تركيز  تراجع  وبكني  مو�سكوا  وتدرك  متجددة، 
يثري قلقهما بالدخول يف حرب باردة، المر الذي يجعلهما اكرث ح�سا�سية جتاه 
وتوقع  ال�سيوي،  ال�سرتاتيجي  التوجه  من  تقرتب  انها  وخا�سة  ايران  خماوف 

بزوغ عامل متعدد القطاب يقو�ض من قوة امريكا العاملية. 
واخريا ناأتي اىل �سيناريو اخليار الع�سكري يف حالة ف�سل احللول الدبلوما�سية 
وال�سهيوين، هو عدم مقبولية القرتاب من  الطرف المريكي  به  كما ي�سرح 
اخلالف  الحــوال  كل  يف  لالزمة،  موقف  وكتقدير  راأينا  نووية.  قنبلة  امتالك 
النفوذ يف  التناف�ض على  باب  يقع يف  ايران  والغربي مع  وال�سهيوين  المريكي 
املنطقة بل هناك اتفاقات تخادم بني كل اطراف النزاع، ولكن يحدث تناف�ض 
مبفاو�سات  اخلالفات  حتل  وقد  املتفقني.  بني  وم�ساحاته  النفوذ  حــدود  على 
واتفاقيات ثنائية وفق مبداأ »التنازل بثمن«، وهذا ما يجري الآن  من مفاو�سات 
وما يحدث من نتائج  يف نهاية املطاف، ينطبق عليه املثال ال�سعبي »اخلرب اليوم 

بفلو�ض وبكره بال�ض«.

جمهورية 
الخوف 
االسدية

كاتب و �شحفي عربي من �شورية

على  بانقالب  ال�سلطة  اىل  ا�سد  حافظ  و�سل   1970 عام  يف 
رفاقه واأ�س�ض جمهورية اخلوف و�سماها )�سورية الأ�سد(، م�سخرًا 
كل اأجهزة املخابرات والأمن ملراقبة املواطن وحماية نظامه منه، 
وحتت وطاأة املالحقات الأمنية اأ�سبح ال�سوريون غرباء يف وطنهم، 
ل راأي لهم ول قرار حتى يف مايتعلق بحياتهم ال�سخ�سية، ينفذون 
قرارات النظام دون اعرتا�ض خوفًا من العقاب، حتى ولو كانت 

هذه القرارات مت�ض حياة املواطن ال�سخ�سية وتفقده ان�سانيته.
جمهورية  كادت  وبانتفا�سته  ال�سعب  انتف�ض   2011 العام  يف 
اخلوف ان تنتهي، فتدخلت ايران وذيولها ومل يتمكنوا من انقاذ 
املتحدة  الوليات  مع  تام  بتوافق  الرو�سي  التدخل  فكان  النظام، 
من  كبرية  اجـــزاء  على  ال�سيطرة  النظام  ليعاود  وال�سهاينة 
�سورية مع فقدانه ال�سيطرة على كل ما يتعلق بال�سيادة ال�سورية، 
اجهزة  ت�سلط  با�ستمرار  املــواطــن  بحياة  بالتحكم  واحتفاظه 
واأ�سبح  ال�سلطة،  هرم  من  اوامرها  تاأخذ  كانت  التي  املخابرات 
حلمايته،  النظام  ا�ستدعاهم  ورو�ــض  ايرانيون  القرار  ي�ساركها 
يخ�ض  فيما  حتى  ال�سوري  القرار  على  ي�سيطرون  هوؤلء  واأ�سبح 
اأكرب  اأ�سبحت  التي  عي�سه  لقمة  بتاأمني  املن�سغل  املواطن  حياة 
همومه، ومل يعد يهمه �سيء اآخر حتى ولو �ساهد باأم عينه انتهاك 
املحتلني لكل �سيء ميكن ان يعتز به املواطن داخل وطنه، مف�ساًل 
ال�سمت خوفًا من العقاب حتى ولو كان هذا النتهاك مي�ض رمزًا 
ما ح�سل يف  ذلك  على  دليل  واأكرب  ال�سورية،  ال�سيادة  رموز  من 
مباراة كرة ال�سلة بني فريق النظام وكازاخ�ستان قبل مدة ق�سرية 
حني ُعزَف الن�سيد الوطني اليراين بدل ال�سوري  يف بداية املباراة 
َمت الالعبون وادارة الفريق على التجاوز الواقع على رمز من  و�سَ

رموز ال�سيادة ال�سورية خوفًا من عقاب النظام ان اعرت�سوا.
فهل بهذا املواطن الفاقد لالإرادة والالهث وراء رغيف اخلبز 
يريد )الأ�سدان( حماربة الكيان ال�سهيوين؟ �سوؤال يطرح نف�سه 
ت�سكيل  منذ  النظام  رفعها  التي  واملمانعة  املقاومة  �سعارات  اأمام 
�سورية  حــال  يف  جنــده  واجلـــواب  ال�ــســديــة؟  اخلــوف  جمهورية 
اأي  دون  لبلدنا  املتكررة  ال�سهاينة  وانتهاكات  اليوم،  وال�سوريني 
كانت  ال�سدية  ان جمهورية اخلوف  نتيجة هي  لنخل�ض اىل  رد، 

وما زالت خلدمة الكيان ال�سهيوين.

أ.زياد المنجد

خالصة القول
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للثورات  ونتيجة  الآن  مــن  عــام  مــائــة  قبل 
الحتالل  �سد  الــعــراقــي  ال�سعب  فجرها  التي 
اأجرب  العراق  »تهنيد«  �سيا�سة  و�سد  الربيطاين 
مقا�سات  على  دولة  الربيطاين  الحتالل  ا�س�ض 
قبول  ا�ستحالة  مــن  تيقن  ان  بــعــد  م�ساحله 
ــان نوعه  ــرار لــالحــتــالل اأيـــا ك الــعــراقــيــني الحــ
وخبثهم  الربيطانيني  دهـــاء  ورغـــم  ومــ�ــســدره 
وتعينهم ملجموعه من العراقيني ميكن ان تتناغم 
ان  امللفت  ان  ال  الدولة،  لدارة  م�ساحلهم  مع 
كان  الحتالل  ظــروف  يف  ن�سبوا  الذين  هــوؤلء 
غالبيتهم من ا�سحاب ال�سرف والمانة وخدموا 
امكانات  من  لديهم  توفر  مبا  وبلدهم  �سعبهم 
وفــر�ــض انــتــزعــوهــا مــن املــحــتــل، حــيــث اأ�ــســدر 
كوك�ض  بري�سي  الــربيــطــاين  ال�سامي  املــنــدوب 
انتقالية  عراقية  وطنية  حكومة  بت�سكيل  اأوامــره 
الرحمن  عبد  بــغــداد  ــراف  ــس اأ� نقيب  برئا�سة 
الوطنية  ال�سخ�سية  خلفه  ثم  الكيالين  النقيب 
املجل�ض  وت�سكيل  ال�سعدون  بيك  املح�سن  عبد 
اختيار  مهامه  �سمن  من  توىل  الذي  التاأ�سي�سي 
واملوؤ�س�سات  ــوزارات  ــ ال وت�سكيل  الــعــراق،  ملك 
العراقيني  ال�سا�سة  واختيار  العراقية،  والدوائر 

لتويل املهام احلكومية.
منذ العالن عن تاأ�سي�ض الدولة ورغم كل ما 

السياسة

قيل عنه لبد من التاأكيد ان الغالبية املطلقة من 
1921 وحتى  امل�سوؤليات منذ  بهم  انيطت  الذين 
ما  والنزاهة  ال�سرف  من  كانوا   2003 ني�سان 
يجعلنا نقف لهم اجالل واكبارا لنهم مل ي�سقطوا 
والعمالة  والرذيلة  والف�ساد  اخليانة  قعر  اىل 
جــاوؤوا  الــذيــن  ال�سيئني  يفعل  مثلما  واجلــرميــة 
ن�سمع  او  نقراأ  فلم  الحتالل،  دول  احذية  حتت 
عن اي �سخ�ض م�سوؤول بكل حقبات الدولة قبل 
العراق  2003 انهم �سرقوا ونهبوا اموال  ني�سان 
مليون  من  اكــرث  وقتلوا  اخلـــارج،  اىل  وهربوها 
علمائه  من  ماليني  وهــجــروا  ابنائه  خــرية  من 
الدوله  اعــدادهــم  على  انفقت  التي  وكــفــاءاتــه 
ويجعلوه  بلدهم  ليخدموا  ــدولرات،  ــ ال ماليني 
بالتعليم  بالعامل  املتقدمة  الـــدول  م�ساف  يف 
ان  نقراأ  او  ن�سمع  مل  كما  واخلدمات،  وال�سحة 
العراق  ار�ــض  عن  وتنازل  �سمريه  بــاع  احدهم 
نلم�ض  مل  كما  اجلــوار،  لدول  ثرواته  مع  ووهبها 
ان احدهم عمل لقوميته او طائفته او كانت هذه 
امل�سميات عن�سرا ا�سا�سيا يف تقلد هذا املن�سب 
تعاقب  العراق  دولــة  �سهدت  فقد  ذاك  او  املهم 
الــوزراء  رئا�سة  والرتكماين  والــكــردي  العربي 
كما عني امل�سلم وامل�سيحي واليزيدي وال�سابئي 
ان  بل  الــدولــة  الوظائف يف  اهــم  وال�ــســوري يف 
مبعرفة  يهتموا  يكونوا  مل  العراقيني  من   99%

قومية او ديانة امل�سوؤول قدر اهتمامهم ب�سمعته.
سياسيون شرفاء

الــوزراء  رئي�ض  او  امللك  ان  و�سمعت  قــراأت 
حدود  خــارج  واحــدا  فل�سا  ينفق  ان  ي�ستطيع  ل 
يل  وروى  �سفرا  تكون  ما  عادة  التي  �سالحياته 
امللك كان يقدم على  ان  املرحلة  تلك  احد قادة 
او  بيته  �سئ عاطل يف  ي�سلح  ان  اراد  اذا  �سلفة 
للح�سول على حاجة خا�سة لعائلته، ومل يثبت ان 
اأي من الذين حكموا العراق قبل الحتالل 2003 
ان لديهم اموال او ق�سور داخل العراق وخارجه، 
فالدولة ايا كانت جمهورية او ملكية كانت تطبق 
موظفي  جميع  وكــان  هــذا؟  لك  ايــن  من  قانون 
الدولة جمربين على ان يقدموا �سنويا معلومات 
حتريرية عن دخلهم وكانت هذه املعلومات تدقق 
ف�سيكون  دقيقة  لي�ست  معلومات  اكت�سفوا  وان 
احل�ساب ع�سريا. وبعك�ض هذه ال�سورة النظيفة 
لدولة العراق بالم�ض نالحظ ان من مت توليتهم 
�سرقوا  الحتالل  بعد  العباد  وامور  البالد  حكم 
الخ�سر والياب�ض وهناك اكرث من تريلونني من 
ار�سدتهم  وان  قــادر  بقدرة  اختفت  الـــدولرات 
والحياء،  والفلل  والق�سور  واملاليني  باملليارات 
�سالفة  بكل  الل�سو�ض  كبار  احد  علينا  ويخرج 
امثاله هي  وعــن  يــقــال عنه  مــا  كــل  ان  ويــدعــي 

إ.د. عبدالرزاق الدليمي

ــــوضـــــى ــفـ ــ الــــــــــعــــــــــراق مــــــــن الــــــــــدولــــــــــة الـــــــــــى الـ
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    خبري الدعاية الإعالمية
جامعة البرتا الأردنية ـ كلية الإعالم

دعايات من اخل�سوم ومن النظام ال�سابق!
نوري السعيد والدولة

على  اعــمــل  كــنــت  عــنــدمــا   1989 ــام  عـ يف 
عودة  �سمعي  طرق  للدكتوراة  اطروحتي  اجناز 
)الذي  كنه  خليل  املخ�سرم  العراقي  ال�سيا�سي 
كان ال�سخ�ض الثاين بعد عبقري ال�سيا�سة نوري 
�سعيد با�سا  يف حزب العهد وعمل معه يف فرتات 
الدولة  له  وجهت  حيث  الــوزراء(  رئا�سة  ت�سنمه 
من  عقود  بعد  العراق  بلده  اىل  للعودة  الدعوة 
الزمن يف القاهرة ومت تخ�سي�ض �سقة راقية له 
رمبا  اطروحتي  ان  ورغم  ال�ساحلية.  جممع  يف 
خليل  )املرحوم  وجتــارب  بخربات  لها  لعالقة 
اروقــة  ــدور يف  ي كــان  مــا  ولــكــرثة  انني  ال  كنه( 
احلديث  ال�سيا�سي  بالتاريخ  املهتمني  ودهاليز 
للعراق الذي كان لنوري با�سا دور مميز وكبري، 
وفعال  �سقته  يف  خليل  املــرحــوم  ازور  ان  قــررت 
ا�ستقبلني ب�سكل رائع وجل�ست معه �ساعات طويلة 
قبل  العراق  عليها  كان  التي  بالو�ساع  نتذاكر 
1958 ول اريد هنا ان ا�سطر كل تفا�سيل  متوز 
عالقة  لها  واحــدة  فقرة  �ساأورد  بل  اللقاء  ذلك 
ب�سلب هذا املقال وهي عبارة عن اجابة ل�سوؤال 
ال�سعيد  نــوري  كان  ــو)اذا  وه كنه  خلليل  وجهته 
يف  الدولة  وعلى  ال�سيا�سي  امل�سهد  على  يهيمن 
ال�سلطة  وي�ستلم  امللك  ينحي  مل  ملــاذا  الــعــراق، 
ويتخل�ض من الو�سي عبد الله الذي كان نوري 
ال�سعيد ميقته ب�سدة؟!(  فاأبت�سم وقال انا �ساألت 
اجابته  وكانت  ال�سوؤال  هذا  نف�ض  ال�سعيد  نوري 
ان �سبب ابقاء امللك هو ان العراقيني يحرتمونه 
وان  ها�سميون،  لنهم  ودينية  عاطفية  ل�سباب 
ال�سعب العراقي �سعب املرا�ض ول ميكن �سبطه 
وكان  ال�سبتتنك  كائنات  مثل  منهم  »بع�ض  وفيه 

امللك مثل غطاء هذا ال�سبتتنك«.
خراب الذمم

من اخل�سائ�ض وال�سمات التي تلفت النتباه 
يف النظمة التي حكمت العراق قبل ني�سان 2003 
ان العفة والنزاهة والخال�ض للوطن وال�سعب هي 
ال�سمة امل�سرتكة. وبدا و�سحا ان طبيعة النظام 
املجتمع  مكونات  كل  على  تنعك�ض  يحكم  الــذي 
نظيفة  الــدولــة  تكون  عندما  ولــذلــك  ــة،  ــدول وال
و�سليمة التكوين تعمل بتفان واخال�ض وتبعد عن 
اجهزتها كل الذين ل يتحلون بالخالق الفا�سلة 
املخل�سة  الوطنية  الكفاءات  وتعتمد  والنزاهة، 
ويلتزم  �سيتحلى  ال�سعب بكل مكوناته  فاأن ديدن 
بهذه اخل�سائ�ض، ولذلك كانت الدولة حت�سن 
منت�سبيها وتوجههم ب�سكل م�ستمر، وتعمق فيهم 
وتنبههم  لهما  والخال�ض  وال�سعب  الوطن  حب 
على  حتر�ض  مثلما  املعا�سي،  يرتكبوا  ان  قبل 
حما�سبة اأي م�سيئ  بتنفيذ القوانني، ولذلك مل 

والر�سى  الف�ساد  جرائم  احلقب  تلك  يف  تظهر 
طيلة  العراق  ي�سهد  مل  كما  العام،  املال  و�سرقة 
الفرتة من 1921 حتى 2003 انت�سار املخدرات 
وكارثة  اجلن�ض،  وجرائم  الخالقي  والنــحــدار 
ومنظومة  بل  فح�سب،  والفقر  والبطالة  العنف 
وفقدان  والتقاليد  والأعـــراف  والأخـــالق  القيم 
مواطنته  عن  املواطن  وان�سالخ  باملجتمع  الثقة 
ا�سطراب القيم الأ�سرية وال�سوابط الجتماعية 
و ن�سب الطالق مرعبة وتخلف وتراجع املوؤ�س�سات 
للعلماء  الغتيال  وعمليات  والتعليمية  الرتبوية 
ناهيك عن  وا�ــســاتــذة اجلــامــعــات،  والــكــفــاءات 
ال�سيا�سية  الطائفية  باملقايي�ض  الوطني  التفكك 
والعرقية القومية العلنية واملبطنة، التي متار�ض 
الحتالل  فر�سها  التي  ال�سلطات  قبل  من  علنا 
على ال�سعب العراقي، فما معنى ان رئي�ض وزراء 
بعينها  حمافظات  عن  يتنازل  الحتالل  ن�سبه 
اأن  او  قوجمية  باأنهم  واتهامهم  لهلها  لكرهه 
انتمائهم الطائفي ل يروق له، او يتربع مبحافظة 
اخرى كعربون حمبة  حللفائه من اجل دعمه يف 
من  يعرفون  ل  وزراء  روؤو�ساء  او  جديدة؟  ولية 
اين تاأتي مياه دجلة والفرات، واآخر يلغي ويزيل 
معلومات حفظتها امم  الب�سري  التاريخ  كل  من 
اقدم ح�سارة  العراق هو  ان  العامل من  و�سعوب 
الكتابة  اخرتعنا  من  ونحن  الب�سرية،  عرفتها 
فهل  والــعــطــور،  ال�سابون  واخــرتعــنــا  والــعــلــوم 
واملر�سى  واحلاقدين  اجلهلة  هــوؤلء  ملثل  ي�سح 
املحتلني  بــاإرادة  يتناوبوا  ان  والقتلة  والفا�سدين 
الر�ض،  �سعوب  واكــرم  واغنى  اذكى  حكم  على 

األي�ست هذه اكرب جرائم الع�سر؟
عراق بال دولة

فيه  الــعــامل،  يف  بلد  اأخــطــر  الــعــراق  ا�سبح 
هذا  الــعــامل  يف  ومعتقالت  �سجون  ــدد  ع اأكـــرب 
عنها  يعرف  ل  التي  ال�سرية  ال�سجون  عدا  طبعا 
احلكومية  املعتقالت  يف  التعذيب  ن�سبة  احــد، 
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والتابعة للملي�سيات %100، ا�ستمرار العتقالت 
اأ�سبحوا  العراقيني  ربــع  من  اكــرث  الع�سوائية، 
ماليني  اربعة  وخارجها،  بالدهم  داخل  لجئني 
م�سرد،  األف  و500  يتيم  ماليني  خم�ض  و  اأرملة 
اأكرث من %70 من بنات ون�ساء العراق اأ�سبحن 
الن�ساء  بــيــع  ظــاهــرة  الــتــعــلــيــم،  نــطــاق  ــارج  خــ
عــودة  الب�سرية،  العــ�ــســاء  جتـــارة  والطــفــال، 
1990،انت�سار  قبل  انهائها  مت  ان  بعد  المــيــة 
ل�سيما  م�سبوق  غري  ب�سكل  والمــرا�ــض  الوبئة 
 2003 قبل  منها  تخل�ض  ان  للعراق  �سبق  التي 
ومنها اليدز الذي مل يكن موجودا بني العراقيني 
امل�سابني جتاوز  ان عدد  التقديرات اىل  وت�سري 
باأكرث  عامليًا  �سنف  العراق  الف م�ساب.  مائتي 
دول العامل ف�سادا ول يتوفر فيه اب�سط مقومات 
العراقيني  من   78% ن�سبة  اأن  والمـــان،  المــن 
يفتقر اإىل ماء ال�سرب النظيف، وان ن�سبة 47 % 
تعي�ض على اقل من دولر واحد يف اليوم الواحد، 
م�ساعدات  اإىل  يحتاجون  ال�سكان  ن�سف  وان 
يعي�سون  العراقيني  ن�سبة كبرية من  وان  طارئة، 

حتت خط الفقر و�سوء التغذية بل وانعدامها.
حــدوث  نالحظ  ــكــوارث  ال هــذه  كــل  ومقابل 
العراق  يف  خطريين  واجتماعي  �سيا�سي  ت�سظي 
اإذ و�سل عدد الكيانات ال�سيا�سية اإىل 550 كيانا 
مدين،  جمتمع  منظمة   11400 ووجــود  وحزبا 
ميلي�سيا  جهاز   43 بجانب  اأمنية  �سركة  و126 
والدينية،  ال�سيا�سية  لــالأحــزاب  تابعا  م�سلحة 
جهات  قبل  من  ممولة  وجريدة  �سحيفة  و220 
خارجية، ووجود 45 قناة تلفزيونية تابعة جلهات 
ورجــال  ودينية  �سيا�سية  و�سخ�سيات  حكومية 
اأعمال واإعالميني، و67 حمطة اإذاعية، والق�سم 
الأكرب منها يتم ال�سرف عليها من قبل اأجهزة 

خمابرات ودول اأجنبية.



السياسة

د. عبدالناصر سكرية

بريوت  يف  العربي  للكتاب  معر�ض  اول  يف 
كانت   ،1982 �سنة  الإ�سرائيلي  الجتياح  بعد 
كتابا  تعر�ض  اهلل  حلــزب  التابعة  الن�سر  دار 
فــيــه كاتبه  يــتــحــدث  ــت«  ــدي اإهــت ــم  ث  « اإ�ــســمــه 
ا�سمه( عن رحلته  ال�سماوي )هكذا  التيجاوي 
اإىل  �سني  م�سلم  من  الديني  مذهبه  تغيري  يف 
يف  ملــا  امل�سلل  الت�سويه  مــن  كثري  مــع  �سيعي 
املذاهب ال�سنية الربعة من اأفكار وفتاوى، ثم 
ال�سيعي  املذهب  فاإعتنق  اإهتدى  اأنه  خال�سته 
املذاهب  اأحــد  اىل  منتميا  �سال  كــان  اأن  بعد 
املذهبي  بتحري�سه  معروف  والكتاب  ال�سنية. 
تنفريية  اإ�سكاليات  اإثارة  اإىل  ويهدف  البغي�ض 
او  مــربر  لها  يكن  مل  امل�سلمني  بني  اإنق�سامية 
منا�سبة وخ�سو�سا يف ظروف ما بعد الإجتياح 
ــبــريوت واإجـــبـــار قـــوات الــثــورة  الــ�ــســهــيــوين ل

الفل�سطينية على مغادرتها.
اأ�سحاب  مــع  للحديث  م�ستغربا  تقدمت 
التو�سيح  بنية  الكتاب  تعر�ض  التي  الن�سر  دار 
ظنًا  واملــودة،  احلر�ض  منطلق  من  والرت�سيد 
من  الكتاب  يت�سمن  ما  يعرفون  ل  اأنهم  مني 
خلي  باأ�ض  ل  جوابهم  فكان  مذهبي  حتري�ض 

النا�ض تقراأ وحتكم.
1984( ندرك طبيعة  مل نكن وقتها )�سنة 
خلفياته  ول  ايران  يف  احلاكم  الديني  النظام 
واأطماعه يف  اإرتباطاته  ول  ال�سعوبية احلاقدة 
علينا  تنطلي  تــزال  ل  كانت  العربية،  البالد 
اإدعاءاته بالعداء لأمريكا والكيان ال�سهيوين.

ــقــد�ــض وفــلــ�ــســطــني راح  وحتـــت يــافــطــة ال
والقتل  التخريب  مــن  ميــار�ــض  املــاليل  نظام 
 ( الــعــربــيــة  الــطــوق  جمتمعات  يف  والــتــهــجــري 
اأو  اأذرعـــه  اإليه  و�سلت  عربي  بلد  كل  ويف  بل 
املالية  اأو  الإعالمية  اأو  امليلي�سيوية  اإمتداداته 
بفل�سطني  املحيطة  �سيما  ول  التب�سريية(،  اأو 

املحتلة، ما ل ي�ستطيعه الإحتالل ذاته.
ــاف الــكــثــري من  ــس ــكــ� ومبــــرور الــزمــن واإن
اأن  تبني  واملمار�سات  الوقائع  بفعل  اخلفايا 
تطبعه  اأ�سا�سية  �سمات  ــراين  ــ الإي للم�سروع 

بطابعها اخلا�ض ول تفلت منه: 
اخلبيث  الكتاب  ذلــك  منهج  يتبع  اإنــه  ـ   1
يباع  يــزال  ل  الــذي  اإهتديت«  »ثــم  التخريبي 
ــه. اأمـــا  ــي ــوزع يف كـــل مــكــان يـــتـــواجـــدون ف ــ ويـ
م�سمون  عــن  يــخــرج  فــال  ــدعــوي  ال �سلوكهم 

الكتاب ول يخالف منهجه يف �سيء، فاإذا بكل 
اإنق�ساميون  مذهبيون  الإيــراين  امل�سروع  اأتباع 
يحر�سون بهدف »الت�سيع« مب�سمونه ال�سفوي 
ال�سنية  املذاهب  اأبناء  �سد  املوجه  التع�سبي 
هدايتهم  ويتوجب  �سالني  باإعتبارهم  جميعا 
من  ميــار�ــســون  ــا  وم مذهبهم  اىل  بــاإلإنــتــمــاء 
ال�سليم  العقل  عن  منها  كثري  يخرج  طقو�ض 

وال�سلوك الإمياين املو�سوعي القومي. 
املراكز  ين�سىء  املــاليل  نظام  راح  وهكذا 
الــعــرب  بـــالد  كــل  يف  التع�سبية  التب�سريية 
و�سع  من  م�ستفيدا  ال�سباب  اآلف  وي�ستقطب 
اإنعزايل  مذهبي  حتري�ض  ومن  متاأزم  معي�سي 
التطرف  اإىل  اأ�سحابه  دفع  على  قــادر  منغلق 
توؤدي  وما  واحلقد  الكراهية  م�ساعر  واإمتالك 
املختلف  الآخــر  قتل  للقتل،  اإ�ستعداد  من  اإليه 
املذاهب  اأبناء  اأي  الإ�سالم  اإطــار  يف  مذهبيا 
من  كــل  يف  بالفعل  ح�سل  مــا  وهــذا  ال�سنية، 

العراق و�سورية واليمن وغريها.
التكفريي  املنهج  لهذا  العملي  املــوؤدى  ـ   2
ال�سنة  الإيـــراين  امل�سروع  و�سع  اأن  الإنــعــزايل 
وتربيرات  بخلفيات  لهم  معاد  كهدف  عموما 
الأ�سا�ض مت  بغي�سة. وعلى هذا  دينية مذهبية 
م�سلحة  ع�سكرية  مذهبية  ميلي�سيات  ت�سكيل 
يف كل بلد عربي اأو م�سلم و�سلت اإليه اأياديهم 

العبثية.
ــران  ــ اإي اذرع  ــه  مـــا متــار�ــس ــذا متــامــا  ــ وه
اأو  القتل  فاإما  عربي.  بلد  كل  يف  امليلي�سيوية 
نظام  اأذرع  اأحد  اإىل  الإن�سمام  واإما  التهجري 

))ثم إهتديت(( 
ــــع الـــــعـــــربـــــي ــيــ ــ ــــشــ ــتــ ــ أصـــــــــالـــــــــة الــ

))ثم إهتديت(( 
ــــع الـــــعـــــربـــــي ــيــ ــ ــــشــ ــتــ ــ أصـــــــــالـــــــــة الــ
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املاليل وبالتايل الإنخراط يف مقاتلة العرب متهيدا للق�ساء 
عليهم واإحتالل بالدهم وفقا مل�سروع احللم الإمرباطوري 

الفار�سي الذي يحلم باإ�ستعادة اأجماد.
اإتبعه  الذي  الإ�ستعماري  التب�سريي  باملنهج  التمثل  ـ   3
عدوانه  يف  والع�سرين  ع�سر  التا�سع  القرنني  يف  الــغــرب 
علمانيا  الغرب  ذاك  كان  حني  ففي  العربي.  الوجود  على 
كان  قيما؛  او  حـــدودا  لــه  يحرتم  ول  اهلل  يعرف  ل  مــاديــا 
اأطماعه  لتمرير  فقط  امل�سيحي  الديني  بالتب�سري  يتغطى 
وكما  مكان.  وكل  واإفريقيا  العربية  البالد  يف  الإ�ستعمارية 
اإنك�سفت  الإ�ستعمارية  لالهداف  الدينية  الأغطية  تلك  اأن 
املاللية   - الإيرانية  الأذرع  هي  ها  وخبثها،  اأمرها  وف�سح 
قد اإنك�سفت وبداأ اإنح�سار اأتباع الت�سيع العربي الأ�سيل عنها 

واإنف�سا�سهم عن نهجها امل�سبوه احلاقد.
الأمريكي   - ال�سهيوين  امل�سروع  مــع  يتكامل  ــه  اإن ـ   4
وعدوانه القائم املتفاقم على الوجود العربي برمته. ومنذ 
لوي�ض  برنار  ال�سهيوين  اليهودي  امل�ست�سرق  اإقتحم  اأن 
العرب  وتاريخ  الدينية  واملذاهب  الإ�سالمية  الفرق  تاريخ 
وامل�سلمني؛ تقدم بروؤيته املجددة يف التخريب الإ�ستعماري 
اإىل اأ�سياده يف دوائر �سنع القرار يف دول الغرب الراأ�سمالية 
اإثــارة  على  القائمة  البنيوية  روؤيته  اإعتماد  فتم  احلاقدة؛ 
ال�سنة  بني  وحتــديــدا  امل�سلمني  بني  املذهبية  التناق�سات 
ومدها  لذلك  الالزمة  التطبيقية  الأدوات  واإيجاد  وال�سيعة 

بكل اأ�سباب البقاء والقوة والتو�سع والإمتداد.
وبناء على هذه الروؤية اأهمل الغرب ال�ستعماري الرتكيز 
على التناق�سات بني امل�سلمني وامل�سيحيني بعد اأن اأدرك اأن 
القادر على تفجري  الوحيد  ال�سيعي هو  ال�سني -  الإنق�سام 
املجتمعات العربية من الداخل وتفكيك وحدتها التاريخية 
التي ت�سكل له هاج�سا يوؤرقه دائما وهدفا يطمع اىل تدمريه 
باإ�ستمرار. ولعل هذا ما يف�سر تلك الرعاية الغربية العميقة 
بنية  يف  والتخريب  الت�سلل  من  ومتكينه  الإيراين  للم�سروع 

املجتمعات العربية.
الراأ�سمايل  الإمــربيــايل  النهج  مع  التام  الإت�ساق  ـ   5
اأمناط احلياة والتفكري  املتوح�ض الذي يعمل على طبع كل 

والإهتمام بالطابع الديني وو�سمه مبا يلي: 
ـ  املــذهــبــي  والــتــقــوقــع  الإنــعــزالــيــة  ـ  ال�سلفي  الإنــغــالق 
التحري�ض الإنق�سامي ـ التكفري والتب�سري الفئوي ـ التع�سب 

متعددة وكثرية هي تعريفات ال�سعادة وكثرية هي فروعها، وبعيدا عن تنظريات 
اأفالطون وار�سطو والفارابي وابن م�سكويه والغزايل والرازي وغريهم، فاإن ال�سعادة 
كل ما يجعل الإن�سان مرتاح البال ورا�ض عن حياته التي يعي�سها و�سط جمتمع توافرت 

له كل اأ�سباب املعي�سة الإن�سانية بحدودها الدنيا. 
ومن هذا املنطلق فاإن توفري فر�ض العمل واإنهاء البطالة وحماربة اجلوع والفقر 
واملر�ض وتهيئة م�ستلزمات ومتطلبات ال�سحة العامة النف�سية واجل�سدية وانهاء العنف 
بكل اأنواعه الأ�سري واملجتمعي والنف�سي واجل�سدي وكذلك اإقامة العدالة الجتماعية 
التي توؤ�س�ض حلياة حرة كرمية جلميع املواطنني بعيدا عن التمييز الديني واملذهبي 
والطائفي وتهيئة م�ستلزمات الدرا�سة للجميع عندها يعي�ض الإن�سان اإح�سا�سا بالر�سا 

وراحة البال من ان ال�سعادة قريبة منه وهو قريب منها.
واليوم ونحن نعي�ض اجواء واإفرازات كل �سنوات احلرب والعنف وما نال املواطن 
من  الطائفية املقيتة وداع�ض الرهابية وال�سالح املنفلت والف�سل احلكومي املتكرر يف 
اأو يجعله يتطلع اإىل حياة �سعيدة لكنه ل يجده مع الأ�سف،  اإيجاد ما ي�سعد املواطن 
وكاأمنا يبحث عن �سراب يح�سبه الظماأن ماء، بل وكاأمنا ال�سعادة نف�سها تهرب منا 
ول تريد اأن ترفرف على روؤو�ض العراقيني لأنها وجدت بلدانا اأخرى  تعمل على اإ�سعاد 
اأن�ساأت لهم وزارة خا�سة بال�سعادة. واذا كانت تلك الدول قد اأخذت  �سعوبها وحتى 
موقعها املتقدم يف قائمة الدول الأكرث �سعادة فاإن العراق جاء يف ذيل القائمة ولي�ض 
ذلك بغريب فهو دائما يحتل هذه املواقع اأو يخرج حتى من معايري التقييم العاملي كما 
التعليم وال�سحة والأمن والآمان وال�سعادة والرخاء ون�سبة الفقر وغريها الكثري  يف 

واحلمد هلل الذي ل يحمد على  مكروه �سواه.
وما دمنا يف ذيل قائمة ال�سعوب ال�سعيدة فمن حقنا اأن نت�ساءل عن ذلك ونقول هل 
يجوز يف كل ال�سرائع والأعراف ال�سماوية والو�سعية ان يعي�ض �سعب مثل �سعب العراق 

�ساحب احل�سارة الأوىل واحلرف الأول يف الوجود بهكذا حال؟
وهل يجوز اأن يبقى اأكرث من 30 باملائة من اأبناء ال�سعب حتت خط الفقر؟ وهل 

يجوز اأن ت�سل ن�سبة تعاطي املخدرات بني ال�سباب بحدود ال50 باملائة؟
وان تنعم باملقابل فئة بكل المتيازات �سواء كانت داخل العراق ام خارجه، والفئة 
اأموال  من  ار�سدتهم  ت�سخمت  والذين  النفوذ  وا�سحاب  ال�سيا�سيون  هم  املق�سودة 
ال�سعب يف البنوك وهذا ما اأ�سار اإليه رئي�ض اجلمهورية قبل اأيام من ان العراق خ�سر 
1000 مليار دولر من 2003 حلد الن، نتيجة لتف�سي الف�ساد وان 150 مليار دولر 
اأخرى مت تهريبها موؤخرا اىل خارج البالد، وكل هذه الأموال كانت �سببا يف تعا�سة 
مكبات  عنه يف  فيبحثوا  يومهم  قوت  يجدون  ل  الذين  فقرائه  ومر�ض  وجوع  ال�سعب 

القمامة. 
فهل عرفتم اأ�سباب ال�سعادة يف العراق اليوم؟ 

أ.علي الزبيدي

أسباب السعادة 
كثيرة!

في الصميم

�شحفي من العراق
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السياسة

مناه�سة  ـ  والــكــراهــيــة  واحلــقــد  والــتــطــرف 
والعداء  ال�سعوبية  ـ  والقومية  الوطنية  الهويات 
اخلبيثة  ــداف  ــ الأهـ هـــذه  تــعــد  ومل  لــلــعــروبــة. 

املتخفية وراء كل ذلك خافية على اأحد.
6 ـ الت�سيع املاليل ال�سفوي 

خماطر  يــدركــون  ممن  العرب  بع�ض  يقع 
امل�سروع الإيراين على الوجود العربي يف خطاأ 
ال�سيعي  واملــذهــب  املــاليل  نظام  بــني  اخللط 
اجلعفري العربي. فيقعون يف ردة فعل تدفعهم 
عنوان  حتــت  اإنق�سامي  مذهبي  تفكري  اإىل 
الإيـــراين  امل�سروع  على  والـــرد  ال�سنة  حماية 

املذهبي مب�سروع مذهبي �سني مقابل.
الأذرع  عمل  ــات  ــي اآل فهم  يف  التعمق  اإن 
اأن  حتتم  الإ�سرتاتيجية  وخلفياته  الإيــرانــيــة 
يكون اأي رد عليه ذا طابع وطني توحيدي جامع 

ولي�ض مذهبيا باأي حال من الأحوال.
اإن اأي رد ملواجهة الأخطار متعددة امل�سادر 
عربي  يــكــون  اأن  يجب  الــعــربــي  الــوجــود  على 
واإل  والو�سيلة،  النهج  والغاية توحيدي  املنطلق 
الأجنبي  للنفوذ  الإن�سياع  مطبات  يف  �سيقع 

الكثرية واملركبة.
7 ـ الت�سيع العربي 

اجلعفري  املذهب  فهو  العربي  الت�سيع  اأما 
يف  قوميا  منهجا  �سكل  الــذي  الأ�سيل  العربي 
اأي خروج عن جوهر  اأو  مقارعة ظلم احلكام 
الدين يف العدل وال�سورى ورف�ض اأي اإنحراف 
عن قيم الإ�سالم التي ميثل اآل بيت النبي ذروة 
التم�سك بها والعمل مبقت�ساها وما نهج الإمام 
الت�سيع  اإت�سم  وقــد  القيم.  تلك  قمة  اإل  علي 

العربي ب�سمات اأ�سيلة متالزمة:
ـ الأوىل اأنه اإ�سالمي توحيدي ولي�ض مذهبيا 
تلك  ذلك  يوؤكد  الأ�سكال،  من  ب�سكل  تق�سيميا 
وعالقات  املعريف  والتبادل  التاريخية  العالئق 
واأرباب  البيت  اآل  اأحفاد  والتزاوج بني  القربى 
املذهب اجلعفري جميعا مع نظرائهم من باقي 

امل�سلمني.
ـ الثانية اأنه مذهب عربي عروبي �سرف مل 
ت�سبه اأية �سائبة اأعجمية اأو �سعوبية من اأي نوع، 
نظام  تربئة  اإىل  يتطلع  خال�سا  عربيا  فبقي 
الأر�ــض  يف  العدل  واإقــامــة  الظلم  من  احلكم 

العربية.
الإميــاين  الأخالقي  الإلــتــزام  هي  الثالثة  ـ 
عن  مــرتفــع  نبيل  اإنــ�ــســاين  حــ�ــســاري  ب�سلوك 
ال�سلطة  وم�سالح  احلــيــاة  دنــايــا  يف  الغو�ض 
اجلعفري  املذهب  اأئمة  احلكام..فكان  وماآثر 
�سلوك  واإلـــتـــزام  ــالق  ــ الأخ يف  �ــســاخمــا  قمما 

اإمياين ح�ساري اإن�ساين رفيع بل رفيع جدا.
 طبيب و كاتب عربي

ــوال مــا ميعن  ولي�ض هــذا بــحــال مــن الأحــ
يف  ي�سوقه  ومــا  املـــاليل  نــظــام  ممار�سته  يف 
اأو�ساطنا العربية من مفاهيم م�سوهة واأخالق 
�ساقطة لي�ض اأقلها احلقد والإجرام والإنعزالية 
نظام  ي�سوقه  مــا  اإن  والإنـــحـــراف.  والف�ساد 
املاليل من اأفكار مذهبية باأ�سم الت�سيع لي�ست 
املذهب  اىل  ب�سلة  متت  ل  كما  ال�ــســالم  من 

ال�سيعي اجلعفري العربي.
الت�سيع  مقومات  كــل  يناق�ض  اأنــه  مبعنى 
ــك، ومــا  ــوؤكــد ذلـ الــعــربــي. وجــمــيــع الــوقــائــع ت
والتلفيقات  املغر�سة  والإدعــــاءات  الطقو�ض 
الفتنة  عــلــى  امل�ستمر  والــتــحــريــ�ــض  الــكــاذبــة 
والنق�سام والتقوقع ومعها �سلوكيات اإجتماعية 
الأذهـــان  اإىل  قريبة  اأمثلة  اإل  مقبولة؛  غــري 

وا�سحة للعيان ملن يريد البيان.
بالإمام  �سليماين مثال  ت�سبيه قا�سم  اأيعقل 
الر�سول  بيت  �سليل  ال�سادق  جعفر  الأعظم 
الفقه اجلعفري  اأئمة  ال�سريف؟ جميع  العربي 
اأقحاح فيما جميع رموز م�سروع املاليل  عرب 
ويتفاخرون  عروبتهم  من  يتربوؤون  العرب  من 

بتبعيتهم لنظام املاليل.
الغيورين  الــعــرب  مــن  اآخــر  بع�ض  يقع  ـ   8
يف  الإيرانية  لالأطماع  املناه�سني  الوطنيني 
املواجهة  اأولــويــة  وهــم  يف  الــعــربــي،  اجل�سد 
اإقت�سى ذلك  ولــو  الإيــرانــيــة  الإمــتــدادات  مــع 
الإ�ستعانة بالغرب اأو امريكا حتديدا او رو�سيا 
تاليا، للتخل�ض من اخلطر الإيراين. فال �سك 
اإدراك عمق  ان هذا وهم يدل على ق�سور يف 
جهة  من  الإيــراين  للم�سروع  الغربية  الرعاية 
وتاريخية  عمق  اإدراك  يف  ق�سور  على  كما 

ــرب الإ�ــســتــعــمــاري يف عــدائــه  ــغ وخــلــفــيــات ال
اجلوهري الإ�سرتاتيجي للوجود العربي ذاته. 

ممن  البع�ض  يحمله  الأكــــرب  الــوهــم  ـ   9
ــة بــالــكــيــان  ــعــان ــت ــة الإ�ــس ــي ــورون اإمــكــان ــ�ــس ــت ي
ال�سهيوين املحتل يف مواجهة اخلطر الإيراين 
الــكــثــري من  ــه يحمل  ذاتـ ــذا يف  وهـ الـــداهـــم، 
حتمل  مــن  والتن�سل  ــاقــات  والإخــف الأوهــــام 
واملطلوبة.  الــالزمــة  املو�سوعية  امل�سوؤوليات 
ولعل هوؤلء جميعا واقعون حتت تاأثري الإعالم 
لعداء �سهيوين  يروج  الذي  الكاذب  الت�سويقي 
- ماليل او خلالفات اأمريكية غربية -  ايرانية 
اإيراين  نووي  �سالح  »اإ�سرائيلي« من  اأو خلوف 
حمتمل، وهو ما يبث يف �سبيل متريره وت�سويقه 
كميات هائلة من الإعالم والأقاويل والفربكات 
العقول  مــن  ال�ساخرة   ال�سمجة  الهوليودية 

والب�سر.
الوجود  على  املتفاقمة  الأخطار  اأمام  ـ   10
وبــ�ــســرا، على جميع  وتــاريــخــا  الــعــربــي هــويــة 
�ساقة  مهمات  املــدركــني،  املخل�سني  الــعــرب 
واحــدة  مركزية  قــوة  يف  اإحتــادهــم  ت�ستدعي 
ــدوان مــن كل  ــادرة عــلــى رد كــل عــ ــ مــوحــدة ق
املطبق  املدبر  وراأ�سه  العدوان  واأول  م�سدر، 
ين�سوي  وما  ال�سهيوين  الأمريكي  امل�سروع  هو 
حتت رعايته من حقد �سعوبي وتق�سيم مذهبي 
وتقوقع اإنعزايل اإقليمي ل يدرك حقيقة امل�سري 
الإ�سرتاتيجية  و�ــســروراتــه  ــواحــد  ال الــعــربــي 

امل�ستعجلة و امللحة.
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مفاوضات فيينا بين المماطلة 
أ.بهاء خليلااليرانية والتهديد اإلسرائيلي

 �شحفي وكاتب عراقي 

انتهت قبل اأيام اجلولة ال�سابعة من املفاو�سات حول الربنامج 
النووي اليراين ومل يتو�سلوا اىل نتيجة او حتى تقارب لوجهات 
هذه  الأطـــراف،  جميع  ير�سي  كلي  اتفاق  اىل  للو�سول  النظر 
الإيــراين  اجلانب  بني  املباحثات  من  �سل�سلة  �سبقتها  اجلولة 

والوربي واي�سا مل يتم التو�سل خاللها اىل نتيجة.
ال�سبب اأن اإيران تريد رفع كامل للعقوبات قبل الدخول يف اأي 
مفاو�سات و�سبق لها ان ا�سرتطت نف�ض ال�سرط يف حقبة الرئي�ض 
الأمريكي ال�سابق باراك اوباما لكنها اليوم تواجه حتديا جديدا 
جتاه  لهجتها  من  �سعدت  التي  وبريطانيا  ا�سرائيل  يف  يتمثل 
ايران وو�سفت املفاو�سات على انها الفر�سة الخرية امام ايران 

للو�سول اىل حل.
اإيــران  حتــاول  التي  ال�سروط  اأحــد  �سوى  يكن  مل  ذكرته  ما 
فر�سها على املجتمع الدويل حيث انها ا�سرتطت اي�سا ان ل يكون 
ملف ال�سواريخ البال�ستية او الطائرات امل�سرية مو�سع بحث يف 
وبريطانيا  املتحدة  الوليات  ترف�سه  ما  وهذا  املفاو�سات،  تلك 
وو�سعت �سروط على الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يخ�ض 

من�ساأة كرج اي�سا وهذا المر رف�سته الوكالة.
مفاجئا  يكن  مل  وهذا  اتفاق  اأي  اىل  يتو�سلوا  مل  النتيجة  يف 
للكثريين، فاإيران ماطلت وما زالت متاطل من اجل اإطالة اأمد 
هذه املباحثات لك�سب الوقت ل اأكرث وتخ�سب اليورانيوم بن�سب 
ال�سرائيلي  الوزراء  رئي�ض  قال  كما  جتاوزت اخلطوط احلمراء 
جعل  الـــذي  ــر  الأمـ الــوقــت،  نف�ض  يف  لوا�سنطن  زيــارتــه  خــالل 
للمن�ساآت  �سربة  لتوجيه  الجتــاهــات  كل  يف  تتحرك  ا�سرائيل 
لتلك  مــربر  ايــجــاد  يف  الآن  حتى  تنجح  ومل  اليــرانــيــة  النووية 

ال�سربة او م�ساعدة امريكية لتوجيهها.
يف النتيجة ايران ا�سبحت الآن بني فكي مت�ساح من الداخل 
واخلارج، فلم يعد النظام اليراين قادرا على ال�ستمرار ب�سبب 
ال�سغوطات الدولية عليه من اخلارج وتاأزم الو�سع الداخلي يف 

ت�سببت يف  التي  املياه  وم�سكلة  القت�سادي  الو�سع  ب�سبب  اإيران 
ي�ساف اىل ذلك اخل�سائر  ايران،  احتجاجات كبرية يف  اندلع 
يف  �سيطرته  مراكز  يف  الإيــراين  النظام  بها  مني  التي  الكبرية 
امللي�سيات  خ�سرت  حيث  اأي�سا.  ولبنان  واليمن  و�سوريا  العراق 
مما  الخرية  النتخابات  خالل  الربملان  يف  مقاعدها  العراقية 
اتخذت  واي�سا  العراقي.  القرار  على  اليرانية  ال�سطوة  يهدد 
احلرب يف اليمن منحى اآخر بعد ثبوت ا�ستخدام مطار �سنعاء 
املدين يف اإطالق الطائرات امل�سرية نحو اململكة العربية ال�سعودية 
وتوجيه الخرية �سربات موجعة للحوثيني اآخرها مقتل ال�سفري 
�سوريا فقد ق�ست  اأما يف  ايرلو.  لدى احلوثيني ح�سن  اليــراين 
ال�سربات اجلوية ال�سرائيلية على %75 من م�ستودعات ال�سالح 
الداعمة  امل�سلحة  للملي�سيات  التابعة  والــذخــرية  وال�سواريخ 
اإيران اىل �سحبها اىل احلدود العراقية  لنظام الأ�سد مما دفع 
اأف�سل من باقي الدول  يف البو كمال. ويف لبنان مل يكن الو�سع 
فالتهديد ال�سرائيلي حلزب اهلل دق ناقو�ض اخلطر لدى عنا�سر 
اكرث  اللبناين  ال�سعب  على  عبئا  ي�سكلون  باتوا  الذين  احلــزب 
هذه  �سدهم.  خوف  دون  تتعاىل  ال�سوات  وبــداأت  قبل  ذي  من 
اخل�سائر والنك�سارات حتاول اإيران ان ت�سعها جانبا يف الوقت 
الراهن وتركز جل اهتمامها على الربنامج النووي الذي مل ي�سلم 
هو الآخر من ال�سربات ال�سيربانية ال�سرائيلية والتي اخرتقت 
عدة مرات النظمة اليرانية واأربكت الو�سع ب�سورة اأكرب داخل 

ايران.
بات  نظام طهران  ان  �سخ�سيا  ارى  املعطيات  تلك  كل  وبعد 
على و�سك ال�سقوط ولن يتمكن حتى التفاق النووي من البقاء 
نتيجة  واخلــارج  الداخل  يف  يتلقاها  التي  ال�سربات  لكرثة  عليه 
ال�سالمية  الثورة  ن�سر  بحجة  املنطقة  يف  ال�ستعمارية  �سيا�سته 
النظام  هذا  انهيار  العني  بــاأم  و�سرنى  قليلة  �سهور  ال  وماهي 

الرهابي واىل البد. 
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السياسة

ــة الـــــــــنـــــــــفـــــــــوذ: أوكــــــــرانــــــــيــــــــا  ــ ــبــ ــ ــعــ ــ فــــــــــي لــ
خــــــــــــــــاصــــــــــــــــرة روســــــــــــــــيــــــــــــــــا الــــــــمــــــــؤلــــــــمــــــــة

هو  الرو�سي  النفوذ  خارج  اأوكرانيا  �سحب  اإن 
توتر  بــوؤرة  خلق  اأن  كما  امل�ستمر،  اأمريكا  خمطط 
هو  مًعا،  اآن  يف  ــا  اأوروب ويرعب  رو�سيا  يقلق  اأمني 
جنحت  وقد  الأمريكي،  التفرد  �سيا�سة  �سلب  يف 
الوليات املتحدة عرب الثورات امللونة يف اختطاف 
ل�سم  رو�سيا  وا�ستدراج  الرو�ض،  يد  من  اأوكرانيا 
اأوجد  مما  ال�سرق،  انف�ساليي  وم�ساندة  القرم، 
واأفزع  اأوروبــا،  ال�ستقرار يف �سرق  حالة من عدم 
�سيا�سة  يف  تقدًما  كذلك  وحقق  البلطيق،  دول 
التمدد �سرًقا، والتغلغل يف مناطق النفوذ الرو�سي 
وح�سار رو�سيا بـ«�سوار« من الدميقراطيات املوالية 
للغرب، وا�ستفزاز رو�سيا لتخاذ خطوات ع�سكرية 
تغذي حالة عدم اليقني بينها وبني اأوروبا، واإبقائها 
يفر�ض  وطنيًّا  وهاج�ًسا  الأوروبـــي،  لالأمن  فزاعة 
على الدول الأوروبية الرمتاء يف اأح�سان اأمريكا، 
حلف  يف  املتمثلة  الأمنية  مبنظومتها  والتح�سن 

�سمال الأطل�سي.
ومن قراءة الت�سعيد الع�سكري ال�سابق يف ربيع 
2021، وما حمله من تعبئة 130 األف جندي على 
احلدود الأوكرانية ثم ان�سحابها، ومعاودة التعبئة 
والتح�سينات  جمـــدًدا  الأوكــرانــيــة  احلـــدود  على 
جندها  البحرية،  واملــنــاورات  الِقرم  يف  الرو�سية 
والناتو  لأمريكا  رو�سية  ر�سالة  جملتها  يف  حتمل 
اأن هناك ثمًنا باهًظا  والحتاد الأوروبــي، مفادها 

اأوكرانيا يف احللف. ولذلك حر�ض بوتني  لع�سوية 
بعدم  وقانونية  مكتوبة  ب�سمانات  املطالبة  على 
و�سع منظومات هجومية للناتو يف الدول املجاورة 
فيما  ال�سرق.  باجتاه  الناتو  تو�سع  وعدم  لرو�سيا، 
اأوكــرانــيــا،  يف  التمو�سع  اأجــل  مــن  الناتو  ي�سغط 
ح الأمني العام للحلف باأنه »لي�ض لرو�سيا  حيث �سرَّ
حق النق�ض ولي�ض لها راأي ول يحق لرو�سيا اإن�ساء 

جمال نفوذ يف حماولة لل�سيطرة على جريانها«.
ــا اإل  ــي اأوكــران ــدور حـــول  ــدث يـ ــم اأن احلـ ورغـ
ال�سيا�سية  الق�سايا  مــن  جملة  على  ينطوي  ــه  اأن
والأمــن  الــرو�ــســي،  القومي  لــالأمــن  الأهمية  ذات 
ــا يف جمــال  ــ ــن وا�ــســتــقــالل اأوروبـ ــ الأوروبــــــي، واأم
الطاقة، وحماولت فرن�سا ال�ستقالل باأمن اأوروبا، 
وت�سكيل  رو�سية،  اأوروبــيــة  قمة  لعقد  ومناوراتها 
الأوروبــيــة  العالقة  بخ�سو�ض  حياًدا  اأكــرث  حمــور 
الرتكي  الدور  اإىل  بالإ�سافة  وال�سينية،  الرو�سية 
حلف  يف  وع�سويتها  الع�سكرية  تركيا  وعــالقــة 
الــنــاتــو، ومــا قــد يــرتتــب عليه مــن خــطــوات مت�ض 

عالقتها برو�سيا.
يف  يكمن  رو�سيا  قلق  م�سدر  اأن  واحلقيقة 
الدولتان  وهما  البي�ساء«  و«رو�سيا  اأوكرانيا  كون 
والأمنية  ال�سيا�سية  املنظومة  خــارج  الوحيدتان 
ميثل  مبا�سرة،  رو�سيا  حتــدان  والــلــتــان  الغربية 
ومــبــا�ــســًرا  ــرًيا  كــب تــهــديــًدا  بــالــغــرب  التحاقهما 

نقل  مــا  ح�سب  فاأوكرانيا  القومي.  رو�سيا  لأمــن 
باأنه  مو�سًحا  لرو�سيا،  اأحــمــر«  »خــط  بوتني  عــن 
يف  املتطورة  الع�سكرية  البنى  بع�ض  ظهرت  »اإذا 
و�سول  اإمكانية  يعني  فهذا  الأوكرانية  الأرا�ــســي 
وهذا  دقائق«.   7-10 غ�سون  يف  ملو�سكو  حمولتها 
الت�سعيد الرو�سي هو ر�سالة مبا�سرة لالأوروبيني، 
خل�سومة  وجرهم  ا�ستغاللهم  بعدم  وحتذيرهم 
و�سباق ت�سلح يعود بالفائدة على اأمريكا و�سركاتها. 
التي  املتحدة  الوليات  باأن  تدرك  رو�سيا  اأن  ذلك 
ا�سطرتها اإىل �سم القرم حفاًظا على تواجدها يف 
البحر الأ�سود بعد خ�سارة نفوذها يف اأوكرانيا �سنة 
اأوكرانيا  �سرق  ل�سم  جمــدًدا  ُتلجئها  قد   ،2014
مما  ودميوغرافية،  واقت�سادية  اأمنية  لعتبارات 
والأوروبــيــني،  رو�سيا  بني  اليقني  عدم  حالة  يعمق 
ويزيد  لأوروبــــا،  الناتو  حلف  اأهمية  مــن  ويــزيــد 
اأوكرانيا  اأعـــادت  ولهذا  اأمــريكــا.  على  اعتمادها 
رو�سيا  من  واحلــذر  والتخوف  الأوروبـــي  الهاج�ض 
ُيهدد  عـــدًوا  منه  وجعلت  �سخ�سًيا،  بوتني  ومــن 
ميكن  ول  والقت�سادية  الأمنية  ــا  اأوروبـ م�سالح 
الوثوق به. ويف هذا ال�سدد جاء على ل�سان نائب 
ي�سمح  اأن  اأنه »ل ميكن  املنتخب  الأملاين  امل�ست�سار 
اأوكرانيا«.  �سد  ك�سالح  نورد�سرتمي2-  ل�ستخدام 
ل�سان  على  الت�سريحات  مــن  عــدد  يف  ظهر  كما 
ناطقي وزراء اخلارجية لدول البلطيق قولهم باأنه 

أ.نسيم قبها
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يف  التغلغل  يف  الفقيه  الــويل  نظام  اذرع  جناحات  تكن  مل 
لبنان، �سوريا والعراق �سهلة ول جمانية او بال ثمن فقد كانت 
ال�سنوات  مــدى  على  منها  املخفية  او  املرئية  �سواء  خ�سائره 
املا�سية كبرية ومهمة على ال�سعيدين املادي والب�سري وكانت 
الثوري  احلــر�ــض  مــن  كبرية  قــيــادات  واختفاء  مقتل  نتيجتها 
قيادات  يعّد من  بع�سهم  وكان  املتابعة،  املكلفة مبلف  اليراين 
�سرفت  الــتــي  الــــدولرات  مــلــيــارات  عــن  ناهيك  الول  اخلــط 
والتجهيز  الت�سليح  او  الــولء  ل�سراء  وعطايا  هبات  �سكل  على 
لنظام  العالمية  املاكنة  مّكنت  اخل�سائر  هذه  كل  والعــالم، 
املاليل من ال�ستمرار والت�سوي�ض على �سورة املعركة احلقيقية 
يف ذهن املواطن العادي وت�سويرها على انها معركة بني احلق 
ولكن  واملرتدين  املوؤمنني  بني  والغنياء  الفقراء  بني  والباطل 
حول  تف�سري  اي  يعطي  ان  الن  حتى  ي�ستطع  مل  العــالم  هذا 
عدم اطالق ر�سا�سة واحدة فقط جتاه العدو ال�سهيوين الذي 
يتواجدون  الذي  الوقت  نف�ض  نهار يف  ليل  فيه  روؤو�سنا  �سّدعوا 
فيه يف اربع عوا�سم عربية!! فتحرير القد�ض مير عرب اجلولن 
وحترير  �سعدة،  او  مــاأرب  يف  اليمن  عرب  ولي�ض  لبنان  وجنوب 
ولي�ست  الكربى  املركزية  الق�سية  هي  تكون  ان  يجب  فل�سطني 
�سعارا يراد منه احتالل البلدان العربية والتحكم بها من خالل 
عمالء حمليني طائفيني، هذا الدر�ض الذي فهمته ماأرب جيدًا 
�سبيل  يف  ال�سهداء  ا�سرف  وتــزف  املعارك  اروع  ت�سّطر  وهــي 

الدفاع عن عروبتها امام عدوان حوثي طائفي مرتزق. 
انا على يقني ان بداية النهاية مل�سروع الويل الفقيه �ستكون 
ومنها  به،  العني  وتتكحل  الن�سر  �سيكتمل  فهناك  مــاأرب  من 
الفقيه،  الــويل  عر�ض  �ستهز  التي  النت�سارات  اخبار  �ستاأتي 
اىل  الفقيه  الويل  مبعوث  فيها  قتل  التي  الخرية  ال�سربة  وما 
احلوثي اّل بداية ال�سرارة، وكلنا امل ان عام 2022 �سيكون عام 
التحرير الكامل لكل تراب الر�ض العربية من رج�ض و�سرطان 

نظام ولية الفقيه وذيوله واتباعه. 

أ.هالل العبيدي

مأرب تربك 
حسابات 

الولّي الفقيه

نقطة اول السطر 

كاتب وحملل �شيا�شي

»يجب على اأوروبا العمل مًعا يف ال�سوؤون ال�سرتاتيجية مثل الطاقة«.
�سيادة  على  اأمريكا  تنازعان  ل  واأوروبــا  رو�سيا  اأن  اإىل  هنا  الإ�سارة  وجتــدر 
العامل، واإمنا تنازعانها ال�سيادة على نف�سيهما. والهدف الأمريكي من وراء هذه 
النزاعات وحمالت تاأليب اأع�ساء الناتو والحتاد الأوروبي على ال�سني ورو�سيا هو 
ا�ستجابت  الذي  الأمر  وهو  الدولية.  اأجنداتها  وتبني  خلفها  لال�سطفاف  جرهم 
له بريطانيا واأملانيا ودول البلطيق وان�ساقوا وراء اأمريكا ودعوا لطرد رو�سيا من 
 ،2 اأوكرانيا، واإغالق نورد�سرتمي  نظام الدفعات املالية الدولية �سويفت، وت�سليح 

وم�ساعفة العقوبات املالية على رو�سيا.
والرئي�ض  بايدن  لقاء  خــالل  من  له  اأُ�س�ض  الــذي  املــبــادئ  اتفاق  على  وبــنــاًء 
املتحدة  الــوليــات  عت  وقَّ فقد   ،2021 اأيلول/�سبتمرب  يف  زيلين�سكي  الأوكـــراين 
مُيهد  والذي  ال�سرتاتيجية«  ال�سراكة  »ميثاق  على   10/11/2021 يف  واأوكرانيا 
لع�سوية اأوكرانيا يف املنظومة ال�سيا�سية والأمنية الأوروبية بتاأكيده اأن« »ال�سراكة 
ال�سرتاتيجية القائمة بني بلدينا م�ساألة حا�سمة لأمن اأوكرانيا واأوروبا ككل«. كما 
توؤكد تلك ال�سراكة على اإدامة حالة عدم اليقني عرب تاأكيد التزام اأمريكا بـ »�سيادة 
الرو�سي  الــعــدوان  وجــه  يف  القرم  فيها  مبا  اأوكرانيا  اأرا�ــســي  ووحــدة  وا�ستقالل 
ومكافحة  »الأمــن  عنوان  حتت  مادة   12 على  احتوى  الذي  البند  وعرب  امل�ستمر، 

العدوان الرو�سي«.
وعليه فاإن دللت و�سواهد الت�سعيد ل ت�سري اإىل قيام رو�سيا بحرب، واإمنا هو 
ا�ستفزاز قد يوؤول يف حال ان�سمام اأوكرانيا اإىل الناتو خلطوات ع�سكرية رو�سية 
يخدم  ل  باهًظا  ونف�سيًّا  ا  ماديًّ ثمًنا  بوتني  يكلف  قد  اأوكرانيا  �سرق  يف  حمــدودة 
اأجندته الداخلية والإقليمية. و�سواء جرى خف�ض الت�سعيد اأو تطور لعمل ع�سكري 
حمدود، فاإنه يحقق يف كال احلالتني اأهداف اأمريكا ب�ساأن ا�ستمرار اإدارتها للنزاع 
الرو�سي الأوكراين، واتخاذه ذريعة لبتزاز رو�سيا واأوروبا، وال�سيطرة على اأجندة 
ولذلك  م�ساحلها.  خلدمة  وتوجيهها  والقت�سادية،  والأمنية  ال�سيا�سية  اأوروبــا 
وتفعيل  ملناق�سة   7/12/2021 الثالثاء  يوم  ثنائية  رو�سية  اأمريكية  قمة  عقدت 
الرو�سية  القمة  خمرجات  اأهم  من  كان  الذي  ال�سرتاتيجي«  »ال�ستقرار  اتفاق 
الأمريكية يف جنيف 2021، والتي اأعطت اأمريكا مزيًدا من الوقت لإعادة توجيه 
الأمريكية  التفاهمات  لها  �سمحت  التي  اأملانيا  وبخا�سة  الأوروبية،  الدول  مواقف 
الرو�سية باإكمال م�سروع نورد �سرتمي2 �سمن �سروط، فيما بات امل�سروع اليوم قيد 

التوقيف بفعل الأزمة الأوكرانية الراهنة.
فالأزمة الأوكرانية واحلالة هذه ُتعد ا�ستمراًرا ل�سيا�سة عزل رو�سيا وتطويعها، 
وا�ستغاللها من ِقبل اأمريكا لر�سم �سورة قامتة عن رو�سيا، واأن الهجوم الرو�سي ل 
ميكن اإيقافه، وي�ستوجب ت�سليح اأوكرانيا ودعمها، واإيقاع اأكرب حجم من العقوبات 
اأن املخرج ال�سيا�سي  اأن الت�سريبات من البيت الأبي�ض تدل على  اإل  على رو�سيا. 
العودة  اأي  وتفعيله؛  واأمريكيًّا  رو�سيًّا  املفخخ  مين�سك  لتفاق  العودة  عرب  �سيكون 
باخلالفات اإىل املربع الأول الذي يدمي حالة عدم ال�ستقرار وعدم اليقني، بينما 
يحاول بوتني ا�ستقطاب اأملانيا وفرن�سا من خالل ت�سريح الكرملني عقب قمة بوتني 
- بايدن وقول بوتني لنظريه الأمريكي: »اأوكرانيا تت�سرف ب�سكل ا�ستفزازي وتتخذ 
»خًطا مدمًرا« يهدف اإىل تفكيك التفاقات املربمة«، وهو ما يتطلب دوًرا فاعاًل 
من قبل اأع�ساء الرباعية؛ اأي تدخل فرن�سا واأملانيا لتاأدية الدور املطلوب منهما، 
والقبول بفدرلة اأوكرانيا، اأو منح مقاطعات لوغان�سك ودميبو�سك حقوًقا قانونية 
حتميها. ذلك اأن اأوكرانيا ورو�سيا البي�ساء ميثالن هاج�ًسا اأمنًيا لرو�سيا كما متثل 
اأنها �ستقبل مبطالب منع ان�سمام  اأمريكا فال يبدو  واأما  تايوان هاج�ًسا لل�سني. 
اأوكرانيا للناتو كليًّا؛ لأن ع�سويتها للناتو هي بوؤرة التوتر التي تغذيها اأمريكا وتدير 
العالقة بني رو�سيا واأوروبا من خاللها، وهي جزء من امليثاق املوقع بني اأوكرانيا 
واأمريكا، ولكن قد يتم خف�ض التوتر بالتفاق على عدم زرع »الأ�سلحة الهجومية 

ومنظومات الهجوم ال�ساروخي« على الأرا�سي الأوكرانية. 

 كاتب وروائي فل�شطيني 
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الواليات المتحدة األمريكية وإسرائيل 

وحديث اإلستراتيجية

اأنهم كانوا �سيخرتعون  الإ�سرائيلية حينما قال  الإعالم  لو�سائل  امل�ستوى  اأمريكي رفيع  به م�سئول  لي�ض جديدا ما �سرح  لنا  بالن�سبة 
اإ�سرائيل لو مل تكن موجودة، فهذا الت�سريح �سبقه عديد الت�سريحات الأمريكية والربيطانية قبله عن اأهمية بقاء اإ�سرائيل كج�سم غريب 
يف املنطقة العربية، وهذا تاأكيد �سريح لطبيعة التوجهات الإ�ستعمارية للقوى العظمى يف العامل وعلى راأ�سها الوليات املتحدة الأمريكية 
التي تعمل منذ �ستة عقود على حماية اإ�سرائيل ورفدها بكل اأ�سباب القوة مبا فيها اأحدث الأ�سلحة والتقنيات الع�سكرية احل�سرية للجي�ض 
الأمريكي ما يوؤكد اأهمية اإ�سرائيل ال�سرتاتيجية لأمريكا، وهذا لي�ض بالأمر اجلديد ولكن ما هي الأ�سباب احلقيقية وراء كل هذا الدعم 
والإ�سرار على التغا�سي عن كل ما قامت وتقوم به اإ�سرائيل يف فل�سطني املحتلة واملنطقة العربية ككل، وهل مكا�سب الوليات املتحدة كقوة 

عظمى يف العامل تفوق خ�سائرها على هذا ال�سعيد. 

 من هنا ياأتي ال�سوؤال الأهم ما الذي تقدمه اإ�سرائيل فعليا لأكرب قوة يف العامل، فاإ�سرائيل املخرتعة من قبل الأب ال�سرعي للوليات 
املتحدة الأمريكية وهي بريطانيا العظمى اآنذاك قد جعلت من ح�سورها يف املنطقة فر�سة لهذه الإمرباطوريات باأن تكون �ساحبة اليد 
الطوىل لأكرث من قرن وقد ُا�ستخدمت لأكرث من مرة كع�سا غليظة لتهديد اأمن املنطقة والعامل العربي، وبف�سل ذلك ا�ستمرت معظم 
الدول العربية يف حتا�سي الدخول يف اأي نوع من ال�سدام مع اإ�سرائيل ملعرفتها امل�سبقة اأنها فعليا �ستعادي الوليات املتحدة، مما خلق 
لديها رادع نف�سي نرى اأثره فعليا يف ال�سلوك العربي الأخري من خالل اتفاقات التطبيع املذعورة، كما اأن هذا العتقاد خلق نوعا جديدا 
الأ�سد خطورة منها على  الأعداء  الكثري من  العرب وهناك  لي�ست عدوة  اإ�سرائيل  اأن  بعناية من  له  التح�سري  الذي يجري  ال�سلوك  من 
العرب، وهذا اعتقاد بداأنا نلم�سه عن بع�ض احلكومات العربية يف �سيا�ساتها جاراتها العربيات، اأي�سا فاإ�سرائيل بالن�سبة للوليات املتحدة 
الأمريكية هي عبارة عن خمترب كبري لل�سيا�سات الأمريكية الأمنية والع�سكرية وال�سيا�سية والثقافية وحديثا ال�سحية، فجائحة كورونا 
اأكدت اأهمية دولة املخترب »اإ�سرائيل« ملنظومة الدول الكربى التي ترى فيها فر�سة لتجريب خمتلف �سيا�ساتها وحتى اأ�سلحتها واأدويتها 

احلديثة، وهذا ما يحدث فعال.

فالقول الأمريكي اإذا باأنه لو مل تكن اإ�سرائيل موجودة لقامت اأمريكا باخرتاعها هو حقيقي وذات اأبعاد اإ�سرتاتيجية وهو لي�ض قول 
العالقة بني  الأمريكية، وهذا حتديدا ما يدعونا لفهم طبيعة  املتحدة  الوليات  العميقة يف  للدولة  الفعلية  ال�سيا�سة  بعيد عن  اأو  طائ�ض 
املنظومتني املت�سابهتني وعدم التعويل كثريا على اإمكانية تبدل اأو انزياح املوقف الأمريكي ل�سالح اأي من الدول اأو امل�سالح العربية واإن 
ح�سل ذلك بعد �سنوات طويلة �ستكون اأمريكا قد غادرت مربع التاأثري احلا�سم يف ال�سيا�سة الدولية و�سيكون حل حملها نظام دويل جديد، 

واإىل ذلك احلني على املنظومة العربية اإدراك حقيقة اأن اأمريكا هي بحاجة لإ�سرائيل كما هي اإ�سرائيل بحاجة اإىل اأمريكا.        

أ.أسامة األشقر

 اأ�شري فل�شطيني يف �شجون الإحتالل    

السياسة
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تداعيات األزمة الخليجية اللبنانية:
قاتل نفسه ال بواكي عليه!

ــيـــات الأزمـــــة   و�ـــســـط خمـــا�ـــض تـــداعـ
امل�ستمرة  احلــالــيــة  اللبنانية  اخلليجية 
املرتاكمة،  والتي لزالت متوا�سلة ومتنامية 
بتعقيداتها ال�سلبية، وابعادها الدبلوما�سية 
وعواقبها القت�سادية، بعد �سحب ال�سفراء 
العربي،  اخلليج  دول  وبع�ض  ــريوت  ب مــن 
الإعالم  وزير  ت�سريحات  تداعيات  ب�سبب 
املت�سنجة  املعادية  اللبناين جورج قرداحي 
العربية  اخلليج  دول  �سد  موفقة  الــغــري 
واملنحازة لطرف معتدي، التي زادت الطني 
الأمــور  وعقدت  حطبا،  النار  واأ�سعلت  بلة 
م�سى،  مما  وتعقيدا  وتوترا  تاأزميا  اأكــرث 
اخلليج  دول  بني  متوترة  اأ�سال  هي  التي 
اللبنانية،  )العربية(  واجلمهورية  العربي 
بيد ميلي�سيا طائفية  التي اختطف قرارها 
م�سلحة دخيلة علينا وعلى لبنان منذ عدة 
�سنوات، بدعم دولة  اإقليمية بعينها وحلمها 
امل�ستمرة   الــتــدخــالت  ب�سبب  و�سحمها، 
اللبناين  ال�سيا�سي  الــقــرار  يف  ال�سارخة 
الإنحراف  نحو  ال�سحيح  م�ساره  وحتوير 
واأ�سبحت  العربية،  الأمة  ال�ساذ عن م�سار 
تلك املنظمة الإرهابية ت�سول وجتول وتاأمر 
وت�سقط  لبنانية  حكومات  وت�سكل  وتنهى، 
اأخرى، وما عادت )لبنان لبنان، ول بريوت 
ــريوت(، الــتــي ا�ــســتــبــدلــت )الــطــربــو�ــض  ــ بـ
الأحمر بالعمامة ال�سوداء(! خوفا واإر�ساءا 
نفوذها  وب�سط  املتطرفة  امليلي�سيات  حلكم 
لبنان  على  �سيطرت  التي  ال�سالح،  بقوة 
العربي  حميطة  عــن  وابــعــدتــه  بــالــكــامــل 
ونــهــجــه الــوطــنــي، بــعــد اأن كــانــت بــريوت 

يتنف�ض  الــذي  اخلليجي،  للزائر  مق�سدا 
مائها  من  وي�سرب  النقي  الــبــارد  هوائها 
العربي  ال�سائح  وكذلك  ال�سايف،  العذب 
ومطاعم  بجمال  يتمتع  الــذي  والأجــنــبــي، 
ومنتزهات لبنان ال�سياحية امللهمة الرائعة 
تلك  يف  القمامة،  تلوثها  اأن  قبل  اخلالبة، 
تتلفع  اأن  قبل  اجلميلة،  املا�سية  املرحلة 
الأديــب  واأي�سا  الدام�ض،  بالظالم  بــريوت 
ــذي  واملــثــقــف والإعـــالمـــي الــ�ــســحــفــي، ال
املفعم  وجــوه  وهوايته  وماآربه  مبتغاه  يجد 
احلمراء  �سوارع   يف  والطماأنينه  بالإرتياح 

�سابقا!
والأ�سدقاء  الزمالء  من  كثري  يعاتبنا 
ملاذا  عنا،  اجلفاء  هــذا  ملــاذا  اللبنانيني، 
املزري  ال�سكل  بهذا  وحدنا  هكذا  تركتونا 
حما�سرين  اأ�سبحنا  وقد  املخيف،  املقلق 
و�سبه معزولني عن العامل العربي واملحيط 
و�سعنا  ب�سبب  كله،  العامل  وحتى  اخلليجي 
ال�سعيف  واقت�سادنا  املعقد  ال�سيا�سي 
عرب  ونحن  املنحدرة،  وعملتنا  املتدهور 
اخلليقة،  وجــود  منذ  لكم  عمومة  وابــنــاء 
�سرقا  العالية  الأمــواج  بنا  تقذف  تركتونا 
القار�ض  والـــربد  وجــنــوبــا،   �سمال  وغــربــا 
بالهواء  تتطاير  اللبنانية  واللرية  يوؤذينا، 
من  وميــنــعــهــا  اأحـــــدًا  يتلقفها  اأن  ــدون  ــ ب

ال�سقوط.
ال�سيف  )�ــســبــق  لــهــم:  نــقــول  نــحــن   و 
العذل(، و�سبق واأن دعمنا و�ساندنا واأحببنا 
اخل�سراء  الأرزة  بــريوت  وع�سقنا  لبنان 
ال�سايف   وديـــع  ــن  ــدي ال �سم�ض  )نــ�ــســري 

وفريوز والرحابنة(، مل نرتك لبنان هكذا 
�سدى بال �سبب اأو مربر يجعلنا نهرب عنه 
مزاجيا، ولكن درنا ظهورنا كي ل ي�سيبنا 
ما اأ�سابكم من غدر واأذى وخراب ودمار، 
من ت�سميم فكري وغ�سل اأدمغة، مما جعل 
تفقدوا  اأن  اخلــارجــي  الــتــدخــل  هــذا  لكم 
الأ�سلي  وطنكم  وحتى  واإنتمائكم  هويتكم 
ــذي كـــان قــريــبــا منا  الــعــربــي الـــواحـــد، الـ
جميعا، بعد هذا التحول الغريب العجيب، 
وهذا النهج امل�ستغرب منكم، واأ�سبح لدينا 
حالته  من  ميوؤو�ض  لبنان  اإن  تامة  قناعة 
ن�سائح  عدة  وبعد  امل�ستع�سية،  املر�سية 
هذا  من  اإنــقــاذه  ن�ستطيع  ول  ومــ�ــســاورات 
املــر�ــض الع�سال املــعــدي اخلــطــري،  الــذي 
املرحلة  هــذه  اإىل  ي�سل  جعله  و  بــه  فتك 
لأن  امل�ست�سرية،   املوغلة  املقلقة  املــزريــة 
يعاين  التي  احلــي،  اللحم  و�سلت  ال�سكني 
اع�سائه  بــكــل  الــداخــل  مــن  لــبــنــان  منها 
كل   يف  املر�سية  احلالة  وتغلغلت  واأطرافه، 
اللبنانيني  بع�ض  و�ساعد  واأح�سائة،  ج�سمه 
لي�سل  بــريوت  يف  الوباء  هذا  اأنت�سار  على 
من  وال�سغرية  الدقيقة  تفا�سيله  كل  اإىل 

هول هذا املر�ض القاتل اخلطري املدمر.
ــده... ــي ب نف�سه  ــل  ــات )ق ــقــول:  ن لــذلــك 

لبواكي عليه(
وداعا  اجلفاء..  من  وال�سموحة  والعذر 
لإن  الرحيل،  رغم  نحبك  زلنا  ول  بــريوت 
امل�سمار امل�سموم غار�سا بنع�سك يا بريوت.

د. علي القحيص

 كاتب �شعودي
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السياسة

ــنــــجــــحــــوا  ــيــ وســ الــــــشــــــبــــــاب  ارادة  انــــــتــــــصــــــرت 
ــدنــــي ــمــ ــــم الــ ــكـ ــ ــحـ ــ فـــــــي اكـــــــمـــــــال مـــــــشـــــــوار الـ

د.علي عبدالقادر

 كاتب واأديب �شوداين

ا�ست�سهد مئات من ال�سباب وجرح الآلف 
ونزف  العاقة  حد  بالغة  ا�سابات  وا�سيبوا 
الآلف منهم دماء طاهرة ذكية فداء للوطن. 
مدادي  ـ حدادي  بوطن  ال�سباب  هوؤلء  يحلم 
الرادي ول  ما بنبنهو فرادي ول بال�سجة يف 

اخلطب احلما�سية ـ   الخ.. 
نعم ل يثق هوؤلء ال�سباب الثائرون وخا�سة 
املخلوع  النقاذ  اأبان فرتة حكم  ولدوا  الذين 
يف كل اأولئك الذين تبوءوا املنا�سب القيادية 
القوات  يف  �سيما  ول  الــدولــة  مــرافــق  كــل  يف 
وال�سرطية،  المــنــيــة  والجــهــزة  النظامية 
لأنهم كانوا وما زالوا اأداة بط�ض وقتل و�سحل 
لكل  ال�سابق  النظام  يد  يف  وت�سريد  وتعذيب 
مــواطــن �ــســريــف يــقــف مــوقــف حــق يف وجــه 
غالب  عا�سوا  ال�سباب  هوؤلء  النقاذ!!!  نظام 
طفولتهم و�سباهم و�سبابهم وهم يعانون من 
من  ال�سفاح  النقاذ  نظام  وا�ستبداد  ف�ساد 
مع  يقينا  ــزدادون  يـ اأخــرى  جهة  ومــن  جهة، 
مرور اليام وال�سهور وال�سنني باأن املخل�سني 
الكبار  اأخوانهم  من  والوطنيني  وال�سرفاء 
�سلمية  يف  وينا�سلون  يقاومون  ظلوا  واآبائهم 
نظام  مــن  دامــيــة  كــا�ــســرة  وح�سية  تقابلها 
النقاذ، فمن مل يقتل منهم عذب او حورب يف 
رزقه واأذلوه بالإفقار لك�سر نخوته و�سجاعته. 
ــوؤلء الــ�ــســبــاب انـــه ل فــكــاك من  ــ عــلــم ه
ع�سابة النقاذ املارقة ال بالت�سعيد للن�سال 
ان  فكان  ال�سعب،  يف  الكامنة  الثورة  واإ�سعال 
منذ  الــذل  رف�ض  واعلنوا  ال�سفوف  تقدموا 
ف�سل  دكتورعلي  ال�سهداء  ف�سقط  1989م، 
اخلــرطــوم  بجامعة  الــتــايــة  وزمــــالء  ــولد  ــ وب
1990م  رم�سان   28 انقالب  ب�سهداء  مرورا 
مذبحة  و�سهداء  1998م    ابريل  والعيلفون 
وكجبار  2005م   يناير  يف  ــودان  ــس � ــورت  بـ
2007م واللف ال�سهداء من دارفور احلبيبة 
وجبال النوبة وعو�سية عجبنا مرورا ب�سهداء 

ل�سهداء  ومــوا�ــســلــة  2013م  �سبتمرب  هــبــة 
و  وال�سنهوري  2018م،  رم�سان  اعت�سام 
وود  وحمــجــوب  وعبدالعظيم  وك�سة  بابكر 
من  واخواتهم  واخوتهم  النفور  و�ست  عكر 
بقية ال�سهداء العظماء يف هذه الثالث �سنني 
الأخرية، بل حتى موؤخرا �سقط �سهيد جديد 
مواطني  مــن  اخلليفة  املــجــذوب  حممد  هــو 

اجلريف �سرق! 
الع�سبة  هــذه  هــل  الهـــم  الــ�ــســوؤال  يبقى 
المنية  اللجنة  من  ال�سالح  بقوة  احلاكمة 
العطا  ويا�سر  والكبا�سي  الــربهــان  بقيادة 
واخلـــونـــة والرزقـــيـــة املــدنــيــني مــن جربيل 
الدولة  وكل  وتــرك  وبرطم  ومناوي  ابراهيم 
فوق  وال�سلطة  احلكم  يريدون  هل  العميقة، 

جماجم ال�سعب ال�سوداين؟ 
ال�سعب  مـــن  املــلــيــونــيــات  هـــذه  كـــل  هـــل   
وحوا�سره  ال�سودان  مــدن  كل  يف  ال�سوداين 
حكم  برف�ض  راأيها  اإبــداء  يف  احلق  لها  لي�ض 
القلية  انهم  على  ت�سرون  وهــل  الع�سكر؟ 
قالها  وان  �سبق  كما  معكم  املائة  يف   98 وان 
انهم  لنفرت�ض  ثم  خوجلي؟  ح�سني  املرتزق 
اآرائهم  للتعبريعن  �سلمية  يف  وخرجوا  اقلية 

ملاذا يقتلون ويقب�سون ويعذبون؟؟؟ 
الن�سال  درب  اخــرتمت  لقد  ال�سباب  ايها 

الع�سكر  لهوؤلء  املبا�سرة  واملواجهة  ال�سلمي 
وامللي�سيات الكيزانية وغريها من كتائب ظل 
حملة  من  مرتزقة  وجمموعة  البائد  النظام 
هذه  �سقوط  على  يبق  مل  انــه  ومبــا  ال�سالح، 
ومبا  القليل،  ال  احلاكمة  ال�سفاحة  املنظومة 
ولي�ض  اأحياء  يحتاجكم  ال�سوداين  ال�سعب  اأن 
الن�سال  ا�ساليب  تغيري  يجب  لــذا  �سهداء، 

لتكون �سربتكم قا�سية يف القريب العاجل. 
العمل  تق�سيم  هــو  عمله  يــجــب  مــا  اأول 
الن�سايل اىل جمموعات وتكليف كل جمموعة 
بني  الكامل  التن�سيق  مثل  معني  عمل  بقيادة 
لالحزاب  التخوين  دون  املقاومة  جلــان  كل 
توجيه  املهنية، يجب  التجمعات  او  ال�سيا�سية 
يعملون  الذين  ال�سباب  كل  ومالحقة  نداءات 
بال�سركات الع�سكرية و بالبنوك وغريها يجب 
العمل  كل  واأبطال  للثورة  بالنحياز  اقناعهم 
واحلكم  الثورة  �سد  قادتهم  به  يقوم  الــذي 
يف  يعملون  الثوار  من  الكثري  هناك  املــدين، 
وميكنهم  وال�سبكات  الكمبيوترات  جمــال 
املقاومة الكمبيوترية �سد كل معار�سي الثورة 
الكاذب  العــالم  وكتاب  و�سحف  قنوات  من 
الع�سكر  قادة  �سد  بل  اللكرتوين«   »اجلــداد 
والجهزة المنية وغريهم من اأعداء احلكم 

املدين.         
ــثـــري من  واملـ ــكــثــري  ال ــكــم  ــدي ل ان  ــم  ــلـ اأعـ
ال�سلمي  للن�سال  وال�ــســالــيــب  المــكــانــيــات 
خا�سة  املــدين  احلكم  اىل  بالثورة  وللو�سول 
ثــاين  و�ــســقــطــت  اول  �سقطت  �ــســعــاركــم  ان 
اأن  واعلم  للتحقق،  ثالث يف طريقها  وت�سقط 
هناك الكثري الذي ل يقال يف املقالت العامة 
الوطن  ان  لكم  اقـــول  امل�سفق  بقلب  ولكني 
ففي  واحتــدوا  ندائه  فلبوا  احياء  يحتاجكم 
وحدتكم الن�سر الكامل للثورة واحلكم املدين 

والهزمية ال�ساحقة للخونة والرزقية.
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تــــــشــــــيــــــلــــــي: وأخــــــــــــــــــــريا انـــــــتـــــــصـــــــر ألـــــلـــــيـــــنـــــدي 
عــــــــــــلــــــــــــى الـــــــــــــــدكـــــــــــــــتـــــــــــــــاتـــــــــــــــور بـــــــيـــــــنـــــــوتـــــــشـــــــي

أ.محمد زيتوني

 �شحفي من املغرب

حتالف  راأ�ض  على  بوريك  غابرييل  وتر�سح 
احلزب  من  الي�سار،  اأطياف  كل  جمع  ي�ساري، 
اأ�سوات  ولعبت  الي�سار،  و�سط  اىل  ال�سيوعي 
ال�سباب دورا حا�سما يف هذه النتخابات. ومن 
تعهده  ال�ساب،  الرئي�ض  برنامج  حمــاور  اأهــم 
بالرفاهية  تنعم  دولــة  الت�سيلي  من  يجعل  اأن 
على  �ــســرائــب  بفر�ض  عــاهــد  كما  والــعــدالــة، 

الإثرياء.
القارة  جنوب  يقع  الــذي  البلد  هــذا  عــرف 
1973م،  عــام  ع�سكريا  انقالبا  الأمــريــكــيــة، 
الت�سيلي.  تاريخ  اأعنف حدث عرفه  باأنه  عرف 
اأوغ�سطو  اجلــرنال  بقيادة  اجلي�ض  اأطــاح  حيث 
اأو�سل  الذي  ال�سعبي  التحالف  بحكم  بينوت�سي 

�سالفدور األليندي اإىل رئا�سة اجلمهورية. 
واإعــدامــات  ت�سفيات  النــقــالب  هــذا  وتبع 
الكرث  تعترب  ومنايف،  واعتقالت  واختطافات 
الو�سطى  اأمــريــكــا  ــدان  ــل ب ــخ  ــاري ت يف  همجية 
واجلنوبية. هذا مع العلم اأن ت�سيلي كانت تعترب 

منارة يف ال�ستقرار والدميقراطية لعقود.

اعــلــنــت الــنــتــائــج الــنــهــائــيــة لــالنــتــخــابــات 
الحد  يــوم  الت�سيلي،  جمهورية  يف  الرئا�سية 
للمر�سح  كا�سح  فوز  على  2021م،  19دي�سمرب 
�سد  الأ�ــســوات،  من   56% بـ  بوريك،  غابرييل 
كا�ست،  اأنطونيو  خو�سي  املتطرف،  اليميني 

الذي اعرتف بهزميته وهناأ املر�سح الفائز.
ال�سرعي  كيف كانت �ستكون فرحة الرئي�ض 
األليندي،  �سالفادور  دميقراطيا.  واملنتخب 
بالده،  اأخبار  يتابع  وهو  عاملنا  يف  حيا  كان  لو 
ويتلقى خرب فوز �ساب ي�ساري يف مقتبل العمر، 
اأمــام  الطريق  وي�سد  الرئا�سية  بالإنتخابات 
اأحد  كا�ست  اأنطونيو  خو�سي  املتطرف  اليميني 
بل  بينوت�سي،  اأغو�ستو  على  املدافعني  اأ�سر�ض 
و�ساحب  اأملانيا  من  ينحدر  الــذي  اأبيه  و�سليل 

التاريخ النازي.
ــد حــقــق الــزعــيــم الــطــالبــي الــ�ــســابــق  ــ وق
غابرييل بوريك، خم�سة وثالثني �سنة، انت�سارا 
املتطرف  اليميني  �سارخا،%56، على مناف�سه 

خو�سي اأنطونيو كا�ست.

خم�سة  طول  على  متتد  التي  الت�سيلي  وتعد 
اكرث  وي�سكنها  الهادي،  املحيط  كلم على  اآلف 
بغناها  ومعروفة  ن�سمة،  مليون  ع�سر  ت�سعة  من 
الثقايف  �سبابها  وبــتــاأهــل  الــنــحــا�ــض،  مبــعــادن 
والبداعي. اإنه بلد ال�ساعر الكبري بابلو نريودا 
اإعدامه  مت  الذي  جــارا،  فيكتور  الثائر  واملغني 
املئات  رفقة  �سانتياغو،  العا�سمة  �ستاديوم  يف 
من ال�سباب والطلبة الت�سيليني خالل النقالب 
اأنتهت  الــذي  بينوت�سي.  به  قام  الــذي  الدموي 
الت�سيلي  ــة  عــدال طـــرف  مــن  مــالحــقــا  حــيــاتــه 

والعدالة الدولية اإىل اآخر اأيام حياته.
�سنة،  وثالثني  خم�سة  عمره  �ساب  فــوز  اإن 
برنامج  على  يعتمد  �سيا�سي  حتالف  راأ�ض  على 
تقدمي اجتماعي وحقوقي لدليل قاطع على اأن 
الالتينية  اأمريكا  دول  وكل  الت�سيلي  جمهورية 
الدميقراطية  بناء  نحو  كــربى  مراحل  تقطع 

وتر�سيخ اأ�س�ض التقدم والزدهار.
املتطرف  اليمني  على  النت�سار  اأن  كما 
قد  مبا  وعيا  اأكــرث  اأ�سبح  ال�سباب  بــاأن  يوحي 
الأهلية  ببلدانهم، من خماطر احلروب  يحدق 
بالتقدم  ت�سبثهم  معلنني  املتع�سب،  واحلكم 
والقانون  احلــق  ودولـــة  الجتماعية  والــعــدالــة 

والبيئة النظيفة.
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االقتصاد

ميكن  ما  هــذا  عرجاء  وتنمية  م�سّوه  تطور 
لنا ان ن�سف فيه الو�سع القت�سادي يف بلداننا 
الب�سرية  التنمية  تقرير  ففي  الــيــوم،  العربية 
للعام 2018، ال�سادر عن الأمم املتحدة يقول: 
»وبالرغم من متكن املنطقة العربية من اإحراز 
معظم الدول العربية تطوًرا ملمو�ًسا يف العديد 
من  ومتكنها  الإن�سانية،  التنمية  نــواحــي  مــن 
ب�سكل  املــ�ــســاواة  وعــدم  الفقر  معدل  تخفي�ض 

أ.د. غسان الطالب

كبري يف القرن الع�سرين، وقدرتها على حتقيق 
ذلك مرة اخرى يف القرن احلادي والع�سرين. 
بها  تطورت  التي  بال�سرعة  تتطور  مل  اأنها  اإل 
مناطق اأخرى، ويعود ذلك ب�سكل رئي�سي لفتقار 
املوؤ�س�سات احلكومية لل�سفافية وامل�ساءلة«، على 
الرغم من توفر كافة المكانات املادية واملوارد 
للو�سول  املن�سودة  التنمية  لتحقيق  الطبيعية 
القطاعات  على  ينعك�ض  حقيقي  تــطــور  اىل 
القت�سادية ثم امل�ستوى الجتماعي وال�سيا�سي، 
ــثــمــار، وتــطــويــر  ــت ــادة ال�ــس ــ ــا عــلــى زيـ ــاب ــج واي
للموارد  الأمثل  ال�ستخدام  وحتقيق  الإنــتــاج، 
م�ستوى  اىل  لــريتــقــي  املــتــاحــة،  القــتــ�ــســاديــة 
والجتماعي  القت�سادي  التطور  فيه  يجاري 
ــامل. ــع ــد مـــن بـــلـــدان ال ــعــدي الــــذي تــ�ــســهــدة ال
عنا�سر  عــدة  على  التنمية  عملية  وتعتمد 
مــواطــن  خــاللــهــا  مـــن  ــقــراأ  ــن ل بع�سها  ــذكــر  ن
ــة  ــادي ــ�ــس ــت ــلـــل يف حتــقــيــق الــتــنــمــيــة الق اخلـ
ــذي يــجــب ان يــرافــقــهــا ومــنــهــا: ــ ــطــور ال ــت وال
املنطقي  مــن  وهـــذا  الطبيعية:  ــوارد  ــ امل  -
على  القت�سادية  التنمية  تعتمد  ان  والطبيعي 
واملواد  الر�ــض  اهمها  الطبيعية،  املــوارد  وجود 

وعلى  واملعادن  النفط  تختزن  فالأر�ض  اخلــام 
الكربى  امل�ساريع  وتقام  الزراعة  تنمو  �سطحها 
وكافة  للمواطن  الــغــذائــي  ــن  الأمـ تــوؤمــن  الــتــي 
وهنا  احلــيــاة،  قيد  على  للبقاء  الحتياجيات 
الطبيعية  املــوارد  من  بع�ض  باإيجاز  ن�ستعر�ض 
الــرثوات  ومنها  العربي  وطننا  بها  ميتاز  التي 
النفطية حيث يوجد يف الوطن العربي ما يعادل 
العامل، حيث  النفط يف  %55 من احتياطي  الـ 
ان خم�سة دول عربية متتلك 713 مليار برميل 
والكويت  الــعــراق  وهــي  الحتياطي،  هــذا  مــن 
 88% باأن  علما  وال�سعودية،  ــارات  والإم وليبيا 
لال�ستهالك  يذهب  العربي  النفط  انتاج  من 
الأمريكية  املتحدة  والوليات  الوروبية  للدول 
ا�سافة اىل اليابان، وميكننا القول باأن عائدات 
العربي  الــوطــن  لتنمية  تكفي  امل�سدر  النفط 
والنهو�ض باأقت�ساده من امل�سرق للمغرب، ا�سف 
اىل ثروة النفط ثروة الغاز الطبيعي حيث يوجد 
يف الوطن العربي ما يزيد على ربع الحتياطي 
العاملي من الغاز ويقدر بـ %27.5 منه، فقط ما 
هو موجود يف ال�سعودية واجلزائر وقطر، ويحتل 
من  امكاناته  يف  متقدمة  مكانة  العربي  الوطن 

الــــــــعــــــــربــــــــي:  واقـــــــــــــــــــع اقـــــــــتـــــــــصـــــــــادنـــــــــا 
ــاء ــ ــــرجــ تـــــــطـــــــور مــــــــشــــــــّوه وتـــــنـــــمـــــيـــــة عــ
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  اأ�شتاذ جامعي و باحث اقت�شادي

الرثوات املعدنية مثل احلديد وال�سلب والفحم 
احلجري والنحا�ض والفو�سفات واملنغنيز ا�سافة 
اىل العديد من املعادن التي ل جمال لذكرها يف 
الزراعية  الرثوات  اما يف جمال  ال�سطور،  هذه 
الغذائي  الأمــن  تاأمني  يف  الأهــم  العن�سر  فهي 
يف  املهمة  امل�ساهمة  اىل  ا�سافة  العربي  للوطن 
يف  العربية،  للبلدان  الجــمــايل  املحلي  الناجت 
الوقت الذي ميتلك فيه الوطن العربي م�ساحات 
هائلة �ساحلة للزراعة، علما باأن م�ساحة الوطن 
العربي تبلغ 1406 ماليني هكتار، )14( مليون 
كيلو مرت مربع تقريًبا، اأي حوايل 10.8 % من 
م�ساحة العامل، خم�س�ض منها فقط  للزراعة 
 ( يعادل  ما  هكتار،اي  مليون   71.4 يعادل  ما 
العربي،  الوطن  م�ساحة  اجمايل  من   )%  4.4
رغم كل هذه المكانات ل زلنا نعتمدعلى العامل 
اخلارجي للح�سول على احتياجياتنا من املواد 
م�ستوردي  اأكــرب  من  اأ�سبحنا  حتى  الغذائية، 
تطور  واي  تنمية  اي  فعن  الــعــامل،  فى  الــغــذاء 
احليوانية  الــرثوات  يخ�ض  فيما  امــا  نتحدث، 
ما  العربية  الر�ـــض  على  فيوجد  وال�سمكية 
»ابقار  الأنعام  راأ�ض من  345 مليون  يزيد على 
ال�سودان  فقط  وغريها«،  ،اغنام،اإبل  ،جامو�ض 
اجمايل  مــن   55% ن�سبته  مــا  ميتلك  لــوحــده 
ا�سفنا  اذا  هــذا  الــعــربــي،  الــوطــن  البــقــار يف 
العربي  الوطن  ميتلك  اذ  ال�سمكية  الــرثوة  لها 
على  ومطلة  كلم  األــف  طولها23  يبلغ  �سواطئ  
الأحمر  والبحر  العربي  واخلليج  العرب  »بحر 
الأطل�سي«،  واملحيط  املتو�سط  الأبي�ض  والبحر 
يعادل  ال�سمكي مبا  العربية  الدول  اإنتاج  ر  ويقدَّ
ذلك  يعزز  العاملي،  الإنــتــاج  من  املائة  يف   2.6
وبحريات  اأنــهــار  من  الداخلية  املائية  املـــوارد 
الطبيعية  ــرثوات  ال حجم  ادركنا  هل  و�ــســدود، 
التي يزخر بها وطننا العربي والكفيلة باإحداث 
حياة  على  تنعك�ض  حقيقيتني  وتنمية  تــطــور 
لالجيال  كرمية  حياة  وت�سمن  العربي  املواطن 
ازدياد  الفقر يف  كل هذا جند  ورغم  القادمة. 
كبري حيث يقدر اليوم فقراء الوطن العربي مبا 
يزيد على 120 مليون فقري بن�سبة تفوق ال 40% 
من اجمايل ال�سكان، مت تفاقم معدلت البطالة 
وتخلف القطاعات القت�سادية املهمة يف حياتنا 
البنية  وتخلف  والتعليم  ال�سحة  قــطــاع  مثل 
الف�ساد  ظاهرة  تف�سي  لذلك  ي�ساف  التحتية، 
الوطن،  م�ساحة  امــتــداد  وعلى  خطري  ب�سكل 
اقت�ساداتنا  جميع  ا�سبحت  هذا  لكل  ونتيجة 
العربية تابعة وا�سواق ملنتجات العامل اخلارجي.
املــوارد  يف  واملتمثل  الأخــر  العن�سر  امــا   -
فاأنه  العن�سر  هــذا  لأهمية  ونــظــرا  الب�سرية 
على  وقــدرتــهــا  العاملة  الــقــوى  بحجم  يرتبط 
والقدرة على  التنمية القت�سادية  امل�ساهمة يف 
الوطن  ففي  علمي،  ب�سكل  املـــورد  هــذا  ادارة 

يزيد  مبــا  العاملة  الــقــوى  حجم  يقدر  العربي 
على 134 مليون �سخ�ض اي ما ن�سبته حوايل الـ 
%35 من جمموع �سكان الوطن العربي، منهم 
بن�سبة  العمل  عن  عاطل  مليون   22 من  اكــرث 
حيث  العاملة  القوى  حجم  من   16% ال  تفوق 
تعترب البطالة يف جمتمعاتنا من اعلى الن�سب يف 
العامل  وخا�سة بني ال�سباب والتي تقدر بحوايل 
%27، مما دفع بهم اإىل الهجرة بحثا عن فر�ض 
عن  هنا  نتحدث  ولــن  اوطانهم،  خــارج  للعمل 
العقول املهاجرة وما متثله من انتكا�سة للتطور 
والتنمية يف بلداننا بل �سنفرد لها مقالة خا�سة 
اأ�سف  بكل  الرقــام  هــذه  ن�ستعر�ض  لأهميتها، 
واأمل حلجم الهدر وغياب الهتمام بهذا املورد 
الهام واحليوي لأمننا الجتماعي وذلك لغياب 
التكامل  كافة م�ساريع  وف�سل  ال�سيا�سية  الإرادة 
القت�سادي العربي التي كان باأمكانها ان تنقل 
اقت�سادنا العربي اىل م�ساف الدول املتقدمة.  
عن�سر  العنا�سر  هــذه  اىل  ا�سفنا  ولــو   -
يف  نوعية  نقلة  ــداث  احـ يف  ودوره  املـــال  ــض  راأ�ـ
لأقطارنا  والجتماعية  القت�سادية  التنمية 
يف  لال�ستثمار  فر�سته  وجــد  لــو  فيما  العربية 
ال�سنوي من  العائد  يقدر  العربية، حيث  البالد 
النفط العربي والغاز بحدود الـ 1ترليون دولر، 
ا�ستثمارات  �سكل  �سواء على  املهاجرة  والموال 
او  الآمــنــة  املـــالذات  او يف  الأجنبية  الــدول  يف 
بعدة  وتقدر  ال�سيادية  بال�سناديق  ي�سمى  فيما 

وارقــام  بيانات  توجد  ل  حيث  دولر  ترليونات 
لو قدر  والتي  حقيقية عن حجم هذه المــوال، 
لها ان ت�ستثمر يف وطننا العربي لتمويل خطط 
المكانية  لنا  لتحقق  القــتــ�ــســاديــة  التنمية 
والبطالة  الفقر  �سبح  مــن  املــاليــن  انــقــاذ  مــن 
تنمية  ،فــاأي  حقيقي  اقت�سادي  تكامل  وحققنا 
ال�سالطني... »اقت�ساديو  عنها  يتحدث  وتطور 

العلم  مــع  لأ�ــســيــادهــم«،  الف�ساد  زيــنــوا  ممــن 
 250 يقرب  ما  اىل  بحاجة  العربي  وطننا  باأن 
يحتاجها  التي  التمويل  فجوة  ل�سد  دولر  مليار 
اىل  ملحة  وبحاجة  �سنويا  العربي  القت�ساد 
العجز  ملعاجلة  دولر  ترليون   1.5 ال  يقرب  ما 
القت�سادية. القطاعات  كافة  يف  الرتاكمي 

عــربــي  ــاون  ــ ــع ــ ت اإىل  بـــحـــاجـــة  نـــحـــن  اذا 
لتعبئة  تهدف  ا�سرتاتيجية  و�سع  اىل  يف�سي 
اموالها  لها  وتعيد  ــة  الأمـ لمــكــانــات  حقيقية 
لبنة  مبثابة  تــكــون  املــهــاجــرة،  وا�ستثماراتها 
العربي  القــتــ�ــســادي  التكامل  م�سروع  لبناء 
عندها  القت�سادية  التحديات  كافة  ملواجهة 
يعود  وتــطــور  تنمية  عــن  نتحدث  ان  لنا  ميكن 
التي  واقطارنا  ــة  الأم ابناء  كافة  على  بالنفع 
القــتــ�ــســاديــة  للتنمية  احلــاجــة  ــاأمــ�ــض  ب هــي 
امــة  اقــتــ�ــســادهــا هــي  الــتــي ل متتلك  فــالأمــة 
والعدوان. ال�سر  لقوى  رهينة  ال�سيادة  ناق�سة 
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تــوؤدي  اإ�ســتمرت  امليــاه  اأن  القــول،  عــن  غنــي 
دورًا حموريــًا يف حيــاة الأفــراد والتجمعــات ومنــذ 
القدم. ولنتذكر اأن بني ن�ســوء احل�سارات القدمية 
و�سفــاف الأنهــار قامــت عالقــة طرديــة موجبــة. 
فمثــال مل ترتعــرع ح�ســارات وادي الرافديــن اإل 
علــى �سفــاف نهــري دجلــة والفــرات. وكذلك على 
�سفاف نهر النيل ن�ســاأت ح�سارة وادي النيل. وقد 
ا�ســتمرت امليــاه تتمتــع باأهميتهــا يف عجلــة احليــاة 
الب�ســرية عــرب الزمــان. بيد اأنها مل تكت�ســب اأهمية 
خا�ســة م�سافة وت�سبح ت�ســكل اأحد مكونات الأمن 
الوطني/القومي/ للدول اإل منذ القرن الع�ســرين، 
هذا جراء تاأثري ثمة متغريات مهمة، �سيتم تناولها 
اأدنــاه يف �ســياق هذه املقالة. وقــد جعلت خمرجات 

هذه املتغريات من املياه رهان امل�ستقبل.
 ولأهميــة امليــاه، اأ�سبح احلقل املعريف امل�ســمى 
بعلــم املياه »هيدرولوجي« يتناول مثال توزيعها على 
�ســطح الأر�ــض و�سفاتهــا وخ�سائ�سهــا الطبيعيــة 
والكيمائية وتفاعالتها مع البيئة والأن�ســان. واملاء، 
كمــا هــو معــروف، هــو اأ�ســم ُيطلــق علــى احلالــة 
ال�سائلة ملركب من حجمني من الهيدروجني وحجم 
مــن الأوك�ســجني. وف�ســال عــن ذلــك دفــع الــدور 

أ.د. مازن الرمضاني

املحــوري للمياه يف امل�ســتقبل بالعديد من الباحثني 
اإىل اإطــالق ت�ســمية قرن املياه علــى القرن احلايل، 
وكذلــك اإدراكه كاأحد املدخالت املهمة لل�سراعات 
الدوليــة. وممــا �ســاعد علــى ذلــك تكــرار اإنــدلع 
ال�سراعــات املائيــة بــني تلك الــدول، التي مير من 
خاللها نهر دويل من املنبع اإىل امل�سب، هذا جراء 
ثمــة مدخالت/اأ�ســباب/ تتعلــق مثــال باإختالفهــا 
علــى ن�ســب ح�س�سهــا منــه، اأو نتيجــة لفعــل تقوم 
بــه دولــة املنبــع تاأمينــًا مل�سلحــة مائيــة خا�سة بها 
كاإن�ســاء ال�ســدود، و/اأو حتويل الروافــد املائية اإىل 
داخــل اأرا�سيهــا، و/اأو قطــع تدفق ميــاه اأحد فروع 
الأنهــار عــن دولــة امل�ســب لهــذا ال�ســبب اأو ذاك. 
وجــراء اإدراك دولــة اأو دول، امل�ســب اأن خمرجات 
هــذه الأفعــال حتملهــا خ�ســائرغري مقبولــة، يبــداأ 
ال�سراع بينهــا وخ�سو�سا عندما تدعمه مدخالت 
اأخرى، والذي جراء ذلك قد يت�ساعد اإىل م�ســتوى 

ا�ستخدام القوة الع�سكرية.
ال�ســراع عمومــا هــو الرتجمــة العربيــة لكلمــة 
»كونفليــه« الإنكليزية، التي ينبــع اأ�سلها من الكلمة 
الالآتينيــة »كونفليكتي�ــض« والتــي تعنــي اخل�سومــة 
ح�ســب معاجم اللغــة العربية. اأما مــن حيث الدالة 

الإ�سطالحية /الإجرائية، فال�سراع ُيفهم بدللت 
متعددة ومتباينة، وكثري منها ل يتماهى مع مفهوم 
ال�ســراع. وبــدون الدخــول هنــا يف تفا�سيــل هــذه 
الــدويل مبعنــى  ال�ســراع  نحــن  نفهــم  الــدللت، 
تلــك العالقــة، التــي ُتعــرب عــن تفاعــل من�ســق بني 
دولتــني يف الآقــل، تتميــز اأمنــاط �ســلوكهما املعلنــة 
بنزوعهــا اإىل حتقيــق ثمة م�سالح عليــا، مادية و/
اأدوات تعك�ــض  اأو قيميــة، متناق�ســة، وذلــك عــرب 
نوعيــة قدراتهمــا املتاحــة على الفعــل، ومبخرجات 
قــد تف�سي اأمــا اإىل ربح اأحداهما وخ�ســارة الآخر، 
اأو اإىل ربحهمــا وخ�ســارتهما يف اآن. وبهــذا املعنــى، 
يكــون ال�ســراع عــادة �ســابقًا علــى احلــرب، الذي 
هــو اإحدى الأدوات الإكراهية امل�ســتخدمة يف اإدارة 
ال�ســراع. لــذا ينبغــي عــدم اخللــط مفاهيميًا بني 
ال�ســراع واحلرب. وال�سراع على املياه لي�ــض دوليا 
فقــط، بل ميكن اأن يكــون داخليا اي�ســًا، خ�سو�سا 
عندمــا تتميــز امليــاه الداخليــة وال�ساحلة لل�ســرب 

مبحدوديتها اأو ندرتها.
وتتعــدد املدخــالت املوؤديــة لعمــوم ال�سراعات 
اأحدهــا  امليــاه  ا�سحــت  وقــد  وتتنــوع.  الدوليــة 
األ�سا�ســية. لذا يكون ال�سراع الدويل مائيًا عندما 

العــلوم

إشــــــكــــــالــــــيــــــة الـــــــمـــــــيـــــــاه فـــــــــي الـــــعـــــالـــــم 
ــــرن 21 ــقــ ــ ــــي الــ والـــــــصـــــــراع الــــــدولــــــي فــ
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يكــون النهر اأو البحر الناقل للماء، وب�سمنه جممل 
الروافــد الأخــرى الداعمــة كالبحــريات واأحوا�ــض 
امليــاه اجلوفيــة، هــو املدخــل، مبعنــى املو�ســوع اأو 
ال�ســبب، الأ�سا�ــض لإندلعــه، ويعتــرب النهــر دوليا، 
ح�ســب تعريف اإتفاقية هل�سنكي لعام 1966، بدالة 
»املجرى املائي الذي مير عرب اأقاليم دول خمتلفة، 
والــذي تبا�ســر كل دولــة �ســيادتها علــى اجلزء من 
املجــرى املــار عــرب اإقليمهــا..« ول يختلــف تعريــف 
هذه الإتفاقية عن تعريف معاهدة فينا لعام 1851 
للنهــر الــدويل الــذي ل يتبايــن معنــاه اأي�ســًا عــن 
معنــى النهر العابر للحدود. وي�ســمل هذا التعريف 
نحــو214 نهــرا دوليــًا تتــوزع جغرافيــا كالآتي: 96 
نهــرًا يف القــارة الأمريكية، و57 نهــرًا يف افريقيا، 

و48 نهرًا يف اأوروبا، و40 نهرًا يف اآ�سيا.
وكذلــك يرتبــط بامليــاه مفهــوم املــوارد املائية، 
بــالأول  ُيق�ســد  وبينمــا  املائــي.  الأمــن  ومفهــوم 
اإجمــايل مــا يتوافر يف ثمــة دولة من م�ســادر مياه 
يف فــرتة زمنية حمددة من حيث الوفرة اأو النق�ض 
اأو النــدرة، يرتبــط الثــاين مبفهوم امليــزان املائي، 
اأي ح�سيلــة املقارنــة بــني اإجمــايل املــوارد املائيــة 
التــي تتوافــر عليهــا الدولــة وبــني اإجمــايل حجــم 
املوارد املائية الالزمة لإ�ســباع خمتلف الحتياجات 
الداخليــة. لــذا عندمــا يكون هــذا امليــزان متوازنًا 
وم�ستقرًا، عندها ميكن احلديث عن �سالمة الأمن 
املائــي. ويرتبط �ســالمة الأمن املائــي بفكرة الأمن 
الب�ســري، التــي طرحهــا تقريــر التنميــة الب�ســرية 
ال�سادر عن الأمم املتحدة لعام 1990، الذي ربط 
الأمــن املائي للدولة باأمنها الوطني/القومي. ولكن 
عندما ل ي�ستطيع عر�ض املياه املتاح اأن يلبي، لهذا 
املدخــل اأو ذاك، الطلــب الداخلــي عليهــا، عندهــا 
نكــون اأمام حالة ت�ســتوي والتهديــد اخلطري لالأمن 
املائــي. ويتج�ســد هــذا التهديد بو�ســوح يف منطقة 
ال�ســرق الأو�ســط مثال. فبينما ي�ســكل عدد �سكانها 
نحــو %5 مــن �ســكان العــامل ل تتوافــر اإل على 1% 
فقــط مــن املياه العذبــة يف العامل. لــذا قيل ».. من 
املرجــح اأن تندلــع احلــروب امل�ســتقبلية يف ال�ســرق 
الأو�ســط على املياه اأكرث منها علــى النفط«. وتوؤكد 
مثــال منظمــة اليون�ســكو النق�ــض العاملــي يف امليــاه 
بالقول:« اإن عام 2030 �سي�ســهد اإنخفا�سًا حادًا يف 

م�ستوى املياه على ال�سعيد العاملي«. 
ونــرى اأن خمرجــات العديــد من املتغــريات قد 
اأدت اإىل اأن ي�سحــى الأمن املائي للعديد من الدول 

املعا�سرة مهددا، وعلى النحو الآتي: 
اأول: ا�سطــراد تزايــد عــدد ال�ســكان يف العامل 
ومن ثم ت�ساعد احلاجة لإ�ستخدام املياه لغرا�ض 
و�سناعيــة.  وزراعيــة،  ب�ســرية،  متعــددة:  داخليــة 
فخــالل العقــود املا�سيــة زاد عــدد ال�ســكان ثــالث 
مــرات مــن 2.5 مليــار يف اخلم�ســينيات اإىل 5.3 
مليــار يف الت�ســعينيات، وترجــح اإح�سائيات و�سول 

اأن ح�ســل، وهو حمتمــل خالل قادم الزمــان، فاإن 
خمرجاته �ستوؤدي لي�ض فقط اإىل تراجع ن�سبة املياه 
العذبة الكافية لتاأمني البقاء الإن�ساين، وكذلك اىل 
وقــوع نحــو 3.2 - 2.7 مليــار �ســخ�ض �سمن خطر 
الظمــاأ بحلــول عــام 2050، واإمنا �ســتف�سي كذلك 
اإىل تق�ســيم العــامل بني دول مالكــة للماء ودول غري 
مالكــة له. لذا مــن املرجح اأن تكون ندرة املياه اأحد 
املداخــل الأ�سا�ســية الداعمة لل�ســراع الدويل على 
امليــاه بعن�ســر مهــم م�ســاف. فهــذه النــدرة لبــد 
اأن تدفــع بالــدول الفقــرية والأكــرث فقــرا يف امليــاه 
اىل تاأمينهــا ب�سيغــة اأو اأخــرى. ومنهــا الدخول يف 
�سراعــات مع دول اجلــوار الأغنى باملياه. وباملقابل 
�ستندفع دول املنبع والغنية يف املياه اإىل اإتخاذ تلك 
الإجــراءات الكفيلــة بتاأمــني اأمنها املائــي وتوظيفه 

ل�ساحلها حتى على ح�ساب دول امل�سب.
ثالثًا: خمرجات امل�ســاركة الدولية الوا�ســعة يف 
الأحوا�ض املائية، اأي الأنهار والبحريات وجممعات 
امليــاه اجلوفيــة. اإذ ت�ســرتك فيهــا 145 دولــة ت�سم 
اكرث من %90 من �سكان العامل، منها 30 دولة تقع 
بالكامــل داخــل هــذه الأحوا�ض، وف�ســال عن ذلك 
ت�ســتقبل 39 دولــة نحــو %50 من مواردهــا املائية، 
بــل واكــرث، من اأحوا�ض مائية تقــع خارج حدودها. 
اإن هــذه امل�ســاركة الوا�ســعة تدفــع بال�ســرورة اإىل 
ال�ســراع اأكــرث مــن التعــاون بــني الــدول خ�سو�سا 
عندمــا تبــداأ ميــاه هــذه الأحوا�ــض بالتــاآكل. ففــي 
و�ســط وغــرب اأفريقيــا مثال فقــدت بحرية ت�ســاد، 
التي يعتمد 20 مليون �ســخ�ض من �ست دول، خالل 
العقود ال�سابقة نحو %95 من مياهها. ومن املرجح 
اأن تودي خمرجات ندرة املياه يف هذه البحرية اإىل 

عدد �ســكان العــامل اإىل 8 مليار يف عام 2025. اأما 
اإ�ســتخدامات املياه فقــد زادت، هي الأخرى، �ســت 
مــرات. وباملقابــل تناق�ســت كمية امليــاه ال�ساحلة 
املتوفــرة عامليــًا وتدهــورت نوعيتهــا. وممــا �ســاعد 
علــى ذلــك، اإ�سافــة اإىل الزيــادة ال�ســكانية، اأثــر 
الإرتفــاع التدريجــي يف متو�ســط درجــات احلرارة 
ال�ســنوية، وتبخــر امليــاه امل�ساحــب لــه، يف مناطق 
متعددة يف العامل ومبخرجاتها ال�سلبية، اقت�ساديًا 
واجتماعيــًا. وبهــذا ال�ســدد اأكــدت قمــة مك�ســيكو 
للمياه لعام 2006 اأن كمية املياه العذبة التي جتري 
يف م�ســطحات مائيــة عامليــة تقــدر بنحــو 41000 
م3، ي�ســل منها نحــو 27000 م3 اإىل البحار وكما 
يت�ســرب منهــا نحــو 5000 م3 اإىل باطــن الأر�ــض. 
لــذا ل يتبقــى من هذه املياه لالإن�ســان �ســوى 9000 
م3، علمــًا اأن هــذه الكميــة الباقيــة مــن امليــاه هــي 
الأخــرى قابلــة للتناق�ض جــراء اجلفــاف والتبخر 
اأن  بيــد  والفيا�سانات...الــخ.  وامللوحــة  والتلــوث 
الأمــر ل يقت�ســر على جمــرد نق�ض امليــاه العذبة، 
مع اأهميته، فقط، واإمنا الأمر ميتد لي�سمل العالقة 
بني نق�ض املياه العذبة واإنت�سار الآمرا�ض الوبائية. 
فنحــو %80 من الآمرا�ض يف عامل اجلنوب �ســببها 

املياه امللوثة، واإن املاليني ميوتون جراء ذلك.
اإنخفا�ــض  اإىل  امليــاه  نق�ــض  اأدى  لقــد  ثانيــًا: 
ن�سيــب الفرد منهــا من 12000 م3 يف عام 1960 
اإىل نحــو 7000م3 يف عــام 2000. ومــن املتوقــع 
اإن   .2025 عــام  يف  م3   4000 اإىل  اإنخفا�ســه 
اإحتماليــة اإ�ســتمرارهذا الإنخفا�ــض قد تــوؤدي اإىل 
يكــون ن�سيــب الفرد مــن املياه اأقل مــن خط الفقر 
العاملي يف املياه والبالغ 1000 م3 يف ال�ســنة. وهذا 
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تاأجيج ال�سراعات بني هذه الدول.
القانونيــة  الهيــاكل  اإرتقــاء  عــدم  رابعــًا: 
واملوؤ�س�ســية املنظمة لل�سراعات املائية اإىل م�ستوى 
حتدياتها. فهذه الهياكل تتمثل يف مبادئ هل�ســنكي 
لعــام 1966، التــي حددت معايــري عامة تتحكم يف 
عملية الإنتفاع امل�ســرتك والق�ســمة العادلة لالأنهار 
امل�ســرتكة. وكذلــك تتمثــل يف احــكام لهــاي لعــام 
1974، واتفاقيــة الأمم املتحدة لعام 1979 ب�ســاأن 
ا�ســتخدام املجــاري املائيــة امل�ســرتكة. وتعاين هذه 
الهيــاكل من خمرجات العديد من امل�ســاكل، ومنها 
اإنتفاء معايري موحدة ومف�سلة لتف�ســري املعاهدات 
اخلا�ســة بالأنهــار الدوليــة متفاعلــة مــع التف�ســري 
الكيفــي لها. ف�سال عــن اأن اإتفاقيــة الأمم املتحدة 
املائيــة  املجــاري  ا�ســتخدام  ب�ســاأن   1977 لعــام 
امل�ســرتكة مل يتــم التوقيع عليها �ســوى مــن قبل 14 
دولــة. ناهيــك عــن اأن حمكمــة العــدل الدوليــة مل 
تنظــر خــالل 55 عامــًا �ســوى يف ق�سيــة واحــدة. 
كذلــك يتفاعــل اآداء هــذه الهيــاكل مــع قاعدتــني 
اإدارتهــا  يف  احلو�ــض  دول  تعتمدهمــا  فرعيتــني 
ل�سيا�ســاتها املائيــة: الأوىل، وتكمــن يف اإجتــاه دولة 
املنبع اإىل ممار�ســة �ســيادتها الوطنية املطلقة على 
الرادة  مــع حمدوديــة  املائيــة متفاعلــة  مواردهــا 
ال�سيا�ســية للتقا�ســم العــادل للميــاه. اأمــا الثانيــة، 
فهــي تتعلق بحق التم�ســك امل�ســبق باحل�سة املائية 
من قبل اإحدى دول امل�سب، مبعنى اأن هذه الدولة، 
التــي اإعتادت عــرب الزمان على تلقــي ح�سة معينة 
مــن مياه املجرى املائي تتوقع اإ�ســتمرار تلقيها دون 
نق�ــض يف امل�ســتقبل باإعتبارهــا حقــا تاريخيــا لها. 
وغنــي عن القــول اأن التناق�ض بــني امل�سالح املائية 
بــني دول املنبــع وامل�ســب ل بــد اأن يكــون مدخــال 
لل�ســراع فيمــا بينهــا، خ�سو�ســًا عندمــا يت�ساعد 
هــذا التناق�ــض، ويتفاعل �ســلبًا مــع تناق�سات على 
عد اأخرى، وتف�ســل الأدوات القانونية وال�سيا�سية  �سُ

حلله.
اأن  نــرى  ل  املتغــريات  هــذه  تاأثــري  ولنوعيــة 
لالإقــرتان  مر�ســحة  العــامل  يف  املائيــة  الإ�ســكالية 
مب�ســار التهدئــة واحلــل فقــط، مثلمــا توؤكــد بع�ض 
الآراء، واإمنا مب�ســار ال�ســراع اأي�سًا. فكما اأن كثري 
مــن الأحوا�ــض املائيــة يف العــامل يتــم اإدارتها على 
نحــٍو ي�ســبع احلاجات امل�ســرتكة للدول املت�ســاطئة، 
اإل اأن هــذا الواقــع الــدويل ل يلغــي، كمــا جــاء يف 
�ســياق هــذه املقالــة، اأن اإ�ســكالية امليــاه وتعقيدها، 
ومــن ثــم اإنــدلع ال�سراعات بــني الدول امل�ســرتكة 
يف ميــاه النهــر الــدويل، ب�ســببها، مل تعــد تقت�ســر 
علــى منطقة جغرافية حمددة فقط، واإمنا اأ�سحت 
ت�ســمل العامل تقريبًا. ولهذا كان هناك نحو 1831 
�سراعًا خالل اأعــوام 1950-2000. ومن املحتمل 
اأن هــذا العــدد مــن ال�سراعات املائيــة الدولية قد 
زاد عمــا كان. لــذا، وعلــى مدى اأكرث مــن عقدين، 
يتكــرر القــول الــذي يفيــد اأن ال�سراعــات الدولية 
على املياه �ستكون مدخال للحروب. فمثال قال كويف 
عنان، الأمني العام الأ�سبق لالأمم املتحدة، يف عام 
2001: »...قد ت�سبح املناف�ســة ال�سر�سة على املياه 

العذبة م�سدرا لل�سراع واحلروب يف امل�ستقبل«. 
يف  اجلغرافيــة  واملناطــق  الــدول  هــي  عديــدة 
العــامل، التــي تعاين مــن النق�ــض اأو الفقــر املائي، 
ومــن بينهــا الــدول العربيــة. وتبعــًا لقمة مك�ســيكو 
عربيــة حتــت  دولــة   19 تقــع   2006 لعــام  للميــاه 
خــط الفقــر املائي. وجــراء ذلــك، تفيــد املعطيات 
امليــاه  مــن  العربــي  الفــرد  ن�سيــب  اأن  العربيــة 
ال�ساحلــة لل�ســرب كان 3300 م3 يف عــام 1990. 
وقد اإ�ســتمر يف الإنخفا�ض منذ اآنــذاك لي�سل الآن 
نحــو 650 م3، اأي اأقــل من خط الفقر املائي البالغ 
نحــو 1000 م3. وُيعــد الأردن اأقــل الــدول العربيــة 
ا�ســتخدامًا للميــاه لندرتها. واإ�سافــة اإىل ما تقدم، 
يعــاين 80 مليــون عربي من تلــوث املياه وحمدودية 

ال�ســرف ال�سحي املالئم. اإن تفاعــل الفقر املائي 
العربي وتلــوث املياه وحمدوديــة ال�سرف ال�سحي 
مــع اعتماديــة عربية عاليــة على م�ســادر مياه تقع  
تقــدر بنحــو 60%  العربــي  الوطــن  خــارج حــدود 
وكذلــك  العربيــة   امليــاه  اإ�ســتهالك  اإجمــايل  مــن 
مــع املمار�ســات الإبتزازيــة لــدول املنبع، ول �ســيما 
تركيــا حيــال �ســوريا والعراق ب�ســاأن نهــري دجلة و 
الفــرات، اإيــران حيال العراق ب�ســاأن حتويل الأنهار 
الإيرانية التي ت�سب يف الأنهار العراقية اإىل داخل 
اإيــران، واأثيوبيــا ودول اأفريقية اأخــرى حيال م�سر 
وال�ســودان ب�ســاأن نهــر النيــل، ف�ســال عــن اأطمــاع 
اإ�ســرائيل يف مياه كاًل من نهر الريموك يف الأردن، 
ونهر الليطاين يف لبنان، ف�سال عن املياه ال�ســورية 
يف اجلولن املحتلة، ناهيك عن الدعم الإ�ســرائيلي 
لل�سيا�ســة املائيــة الآثيوبية حيال م�سر وال�ســودان. 
اإن هذا التفاعل يفيد اأن حتدي املياه اأ�سحى ي�سكل 
حتديــا عربيــا خطــريًا. ومما يدعم هــذا التحدي، 
بــني دول  اإنــدلع �سراعــات  اإحتمــال  اإىل  اإ�سافــة 
املنبع غــري العربية ودول امل�ســب العربية، اإحتمال 
اإنــدلع �سراعــات عربيــة - عربية مائية، ول�ســيما 
بــني تلك الدول العربية، التي مير يف اأرا�سيها اأحد 
الآنهار العربية املذكورة اأعاله، والتي ينطبق عليها 
تعريــف النهــر الــدويل. ولنتذكــر اأن معطيات واقع 
الرتدي العربي الراهن ل ت�سمح باإ�ستبعاد مثل هذا 
الإحتمــال. فالواقــع يفيد اأن بــوؤر ال�سراع العربي-

العربي املائي متعددة. 
ونــرى اأن ال�ســراع علــى امليــاه ل يقت�سرعلــى 
الأنهــار الدوليــة باملعنى اأعاله، واإمنا ميتد لي�ســمل 
اأي�ســًا امل�ســطحات البحرية خارج احلــدود الدولية 
لثمــة دول. وبهــا ُيق�سد تلك امل�سايــق و/اأو البحار 
التــي تتحكــم يف خمــارج تدفــق ال�ســادرات مــن 
وكذلــك يف  منهــا  و/اأو جمموعــة  الــدول،  اإحــدى 
مداخــل وارداتها. ومن هنا تنبــع اأهميتها الدولية. 
ومثال اأبرزها: م�سيــق هرمز )عند مدخل اخلليج 
العربــي( وم�سيق ملقــا )بني اندنو�ســيا وماليزيا( 
وبــاب املنــدب )بــني اليمــن وارترييــا وجيبوتــي( 
وكذلــك قنــاة ال�سوي�ــض، وم�سيــق الب�ســفور، وقناة 
بنما، وم�سيق جبل طارق، وراأ�ــض الرجاء ال�سالح، 

وبحر ال�سني اجلنوبي. 
هــذه  اإغــالق  اإجــراءات  تف�ســي  ولأهميتهــا، 
امل�ســطحات اأو تقيد حرية حركــة التجارة البحرية 
فيهــا، لأغرا�ــض �سيا�ســية، اإىل ردود اأفعــال دوليــة 
راف�ســة تقرتن حتــى بالتهديد الع�ســكري للحيلولة 
دونهــا.  لنتذكر مثــال نوعية ردود الأفعال الإقليمية 
والعامليــة الراف�ســة للتهديــدات الإيرانيــة املتكررة 
ال�ســادرات  حركــة  اأمــام  هرمــز  م�سيــق  بغلــق 

والواردات الدولية من خالله. 
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 باحثة وحما�شرة يف املجال القانوين 
والجتماعي

مرمي الركابي هي �ســابة عراقية بداأت ماأ�ساتها 
بعد رف�سها �ســاب تقــدم خلطبتها للــزواج منها ثم 

انتقم منها باأب�سع اأنتقام.
هــذه الق�ســة بــداأت عندما رف�ست مــرمي ذات 
كان  وبينمــا  خلطبتهــا  تقــدم  �ســخ�سًا  عامــًا   16
ت�ســلل  ال�ســخ�ض حيــث  العمــل دخــل  الوالــدان يف 
وفتح باب املنزل ببغداد وهي نائمة �ســرق املوبايلها 
و�ســكب عليها مادة )التيزاب( اأو الأ�سيد فعل فعلته 

وهرب؟ 
مرمي الركابي التي اأكملت عامها الأول يف معهد 
الفنون اجلميلة يف جامعة الفلوجة والتي كانت تامل 
باإكمال درا�ســتها. كانت تنادا من اأهلها واأ�سدقائها 

بالمرية مرمي.
تــروي مــرمي بحــزن عميــق ووجــه حائــر حلظة 
تعر�سهــا للحــادث الذي قد يغــري حياتها اىل الأبد: 
ويوم وقوع اجلرمية كانت لوحدي يف املنزل وا�ستغل 
اجلاين غياب والــدي لتنفيذ جرميته. وقلب حياتي 

راأ�سًا على عقب.
وهــذا الرف�ض دفعه ل�ســكب مــادة التيزاب على 
وجهها وج�سدها مما اأدى اإىل مكوثها يف امل�ست�سفى 
اأربعــة اأ�ســهر ولكــن العائلــة حتفظت علــى املو�سوع 
خلطــورة احلالــة التي كانــت تعي�ســها وحفاظًا على 
حياتهــا. مــرمي الآن تعي�ــض حيــاة ماأ�ســاويه ب�ســبب 
الت�ســوهات التي حدثت لها، فقد تعر�ض %80 وجه 

مرمي اىل الت�سوه.  
»التحقيقــات الر�ســمية« مل تثبــت هويــة املتهم، 

مبا�ســر  ب�ســكل  موجهــة  التهــام  اأ�سابــع  اأن  رغــم 
لل�ســخ�ض الــذي رف�سته؟ وح�ســب ت�سريح جمل�ــض 
الق�ســاء الأعلــى مت القب�ــض علــى متهمــني ودونــت 
اأنكــرا ارتــكاب اجلرميــة، لكــن  اأقوالهمــا لكنهمــا 

التحقيق م�ستمر؟
وحــدة  اإىل  الأوراق  اإحالــة  قــررت  املحكمــة 
التحقيــق يف اإجــرام بغــداد وتوكيــل �سابــط برتبــة 
عالية من ذوي الخت�سا�ض لبذل مزيد من اجلهود 

والدلة �سد املتهمني؟ 
بوقائــع  التالعــب  وبــداأ  التحقيقــات  بــداأت 
اجلرميــة، لأنهــا تعد مــن اجلرائم العمديــة واأي�سًا 
هــي لي�ســت جرمية واحدة بــل اأنها مكونــه من عدة 
اإحــداث عاهــة  اأجرامــي بق�ســد  جرائــم يف فعــل 
م�ســتدمية وهــو فعــل العتــداء يتج�ســد باجلــرح، 
واحلــرق، العنــف، اأ�ســتعمال مــادة �ســارة وحارقة، 
اإرتكاب فعل خمالــف للقانون، اإ�سافة اىل الأ�سرار 
النف�ســية التــي �ســببها لل�سحيــة. يعــد ذلــك ظرفــًا 
م�ســددًا حيــث وقــوع اجلرميــة مــع �ســبق الإ�ســرار 
والتعمــد، وفقــًا للمــادة 412 مــن قانــون العقوبــات 
اإذ  وتعديالتــه.   1969 ل�ســنة   111 رقــم  العراقــي 
ن�ست يف الفقرة 1 من املادة 412 على »من اإعتدى 
عمــدًا علــى اآخــر باجلــرح اأو ال�ســرب اأو بالعنــف 
اأو باإعطــاء مــادة �ســارة اأو باإرتــكاب اأي فعــل اآخــر 
خمالــف للقانــون قا�ســدًا اإحــداث عاهة م�ســتدمية 
به يعاقب بال�ســجن مدة ل تزيد على خم�ــض ع�ســرة 
�ســنة«. وتتوفر العاهة امل�ســتدمية اإذا ن�ساأ عن الفعل 
قطــع اأو انف�ســال ع�ســو من اأع�ساء اجل�ســم اأو برت 

جــزء منــه اأو فقــد منفعتــه اأو نق�سهــا اأو جنــون اأو 
عاهــة يف العقــل اأو تعطيــل اأحدى احلوا�ــض تعطياًل 
كليــًا اأو جزئيــًا ب�ســورة دائمــة اأو ت�ســوية ج�ســيم ل 

يرجى زواله اأو خطر حاله على احلياة.  
اإن مــرمي لي�ســت الوحيدة بل هنــاك الآلف من 
الن�ســاء اللواتي تعر�سن لال�ســتهداف بهكذا اأعمال 
وح�ســية. حيــث و�سلــت حــالت العنف �سد الن�ســاء 
يف العــراق هــذا العــام اإىل اأكــرث مــن 14 األف حالة 
بح�سب مديرية الطفل والأ�سرة وهذا يتعلق بالعنف 
الأ�ســري. ويف العــام املا�سي اأقــرت احلكومة قانون 
العنف الأ�ســري وحولتــه اإىل الربملــان العراقي لكن 
مل يتــم اإعتمــاده اإىل الآن ب�ســبب اعرتا�ــض بع�ــض 

التيارات ال�سيا�سية على ذلك.  
هــذه الأفعــال جــاءت نتيجــة للجهــل والتخلــف 
و�سعــف القوانيني وعدم وجــود رادع لهذه اجلرائم 
التي متار�ض �سد الن�ساء، وتعاقب احلكومات وعدم 
تفعيل قوانيني يجب العمل بها؟ كلمة مرمي الآن هي 
»اأريــد حقي يطلع ويهتمون بق�سيتــي، وايل يخافون 

من اهلل يوكفون وياية«.
نطالــب الق�ســاء العراقي ب�سرورة الإ�ســراع يف 
اتخــاذ الإجــراءات ومعاقبــة اجلــاين ليكــون عــربة 
لغــريه، و�سمــان عــدم تكــرار مثــل هــذه احلــوادث 

م�ستقباًل، ويبقى ال�سوؤال: 
الن�ســاء يف  ياأخــذ حــق ال�ســتهتار بحيــاة  مــن 

العراق؟  

د. عروبة رحيم

بالقضية يتاعب  والقانون  الــعــراق  تهز  جريمة  أبشع 
جـــريـــمـــة االيــــقــــونــــة - مــــريــــم الــــركــــابــــي - تـــهـــز الــــعــــراق
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الثقافة

د. اياد سليمان

املهاجرين والن�سار املالب�ض البي�ساء( اإ�سافة 
اإىل الطالــة يف الحــداث لدرجــة امللــل، وطبعا 
متوقــع مــن املخــرج الرتكيز على �ســخ�ض خالد 
بــن الوليــد بطريقــة تطغــى علــى ال�ســخ�سيات 
الخــرى وكاأن الن�ســر يف املعــارك التي خا�سها 
الر�ســول وامل�ســلمني كانــت رهنــا بقــدرات خالد 
بــن الوليــد فقــط، ول اأحــد ينكر عبقريــة خالد 
وخو�ســه جميــع املعارك بال هزميــة واحدة واأنه 
اأنقذ جي�ــض امل�ســلمني يف معركة موؤتــه من اإبادة 
حمققة، ورغم الإعرتا�سات حول ظهور �سخ�ض 
خالــد بن الوليد كما قــراأت فاأنا ل اأرى يف المر 
�ســيئا يخالف ال�سرع رغم عدم توفيق املخرج يف 
اإختيار ال�سخ�ض املنا�سب، فقد اأح�س�ست جمودا 
وبــرودة يف �ســخ�ض املمثــل ب�ســام ياخــور الــذي 
تقم�ــض �ســخ�ض خالــد رغــم براعتــه وتوفيقــه 
يف اإداء دور اأبي م�ســلم اخلرا�ســاين يف م�سل�ســل 

�سقر قري�ض قبل عدة �سنوات.
اأبنــاء الر�ســيد، فاإننــي كنــت  اأمــا م�سل�ســل 
اىل  تعــود  ق�ســور  يف  العمــل  بت�سويــر  �ســعيدا 
فرتة بني العبا�ــض وقــد اأعجبتني املالب�ــض التي 
اأرتداهــا املمثلــون، ولكننــي مل اأعجــب بفحــوى 
امل�سل�ســل وهنالك اأمور كثرية مغالطة لالأحداث 
التاريخيــة وكان هنالــك حتيــز وا�ســح للماأمون 
حتــى مقابل �ســخ�ض اأبيه، كذلك فاإن امل�سل�ســل 

اأهمــل �ســخ�ض م�ســرور الــذي قــام بقطع راأ�ــض 
جعفــر، وقــد ناق�ــض املخــرج الحــداث عندمــا 
اأظهــر هيبــة اخلليفــة والرعــب الــذي يقــع فيــه 
الآخــرون ورغــم ذلــك اأعطى للماأمــون احلق يف 
ال�ســراخ يف وجه اأبيه عندما اأ�سدر قرار اإعدام 
جعفــر، اأمــا طريقة اإعدام جعفــر فكانت هزيلة 
تدعــو امل�ســاهد لكــره الر�ســيد والتعاطــف مــع 
جعفر والعبا�ســة، رغــم اأن قرار نكبــة الربامكة 
مل يكن ب�ســبب �ســخيف كهذا، فلــو قبلنا فر�سيا 
بــراأي املخرج، فعندما يوافق اخلليفة على زواج 
اأختــه من �ســخ�ض مــا فطبيعــي اأن ي�ســمح لهما 
اأن ميار�ســا حقهمــا الطبيعي، ويف هــذه النقطة 
حماولة لإ�سفاء �سفة الالعقالنية على �سخ�ض 

الر�سيد.
ولقد اأح�س�ســت مبقت �ســديد عند م�ســاهدة 
امل�سل�ســل وذلك ل�ســباب عديدة،  فالرواية التي 
اإعتمــد عليهــا امل�سل�ســل هــي الروايــة الفار�ســية 
هنالــك  اأن  رغــم  والعبا�ســة  الر�ســيد  لق�ســة 
رواية عربية ت�ســرد المور ب�ســكل خمالف متاما 
للرواية الفار�ســية، وح�ســب الرواية العربية فاإن 
نكبــة الربامكة كانت نتيجــة طبيعية للنزاع على 
ال�سلطة واخلوف من �سيطرة العن�سر الفار�سي 
علــى احلكــم كمــا اأن الروايــة التاريخية ب�ســكل 
عــام مل حتــوي اأي ذكــر للعبا�ســة واأنهــا تزوجت 

الــــــــــــدرامــــــــــــا الــــــتــــــاريــــــخــــــيــــــة بــــــعــــــث لـــــــــلـــــــــراث الـــــعـــــربـــــي
اأ�سبح رم�سان خالل ال�سنوات الأخرية �سوقًا 
مزدهــرة لالأعمال الدرامية التــي حتاول جذب 
امل�ســاهدين للبقاء اأمام التلفزيــون لأطول فرتة 
ممكنــة حتى يتعر�سوا لأكرب كم من الإعالنات، 
كان للم�سل�سالت التاريخية التي تدور يف الفرتة 
منذ فجر الإ�سالم وحتى �سقوط الأندل�ض مكانة 
ويــدور  الرم�ســاين،  الدرامــا  �ســوق  يف  كبــرية 
اجلــدل دائمــًا حــول مــدى قــدرة �سانعــي هــذه 
امل�سل�ســالت على نقل املا�سي البعيد اإىل �سا�ســة 
التلفزيــون كمــا هــو دون تزييف، وبعدمــا كانت 
م�سل�ســالت الأندل�ــض مو�ســة يف بدايــة �ســنوات 
الـــ 2000 جاء الدور بعد ذلك على امل�سل�ســالت 
التي تتناول �ســخ�سيات عربية اإ�ســالمية كخالد 
بن الوليد واأبناء الر�ســيد واملهلب بن اأبي �سفرة 
واحلجــاج بــن يو�ســف وعمــر )ابــن اخلطــاب( 
والتــي  التاريخيــة  الأعمــال  �ســدارة  لتكــون يف 
تكون يف الأغلب من النتاج ال�سوري ثم القطري 
بحكــم التخ�س�ــض، ما يهمني هنــا التطرق اىل 
م�سل�ســلي خالــد بــن الوليد واأبناء الر�ســيد وكال 
امل�سل�ســلني مل ي�سلما من التهجم دينيا وتاريخيًا 

على تلك ال�سخ�سيات العمالقة.
اإن م�سل�ســل خالــد بــن الوليــد كان حماولــة 
املخــرج  تقليــد  عزيزيــة  حممــد  املخــرج  مــن 
الراحــل م�سطفــى العقــاد وخا�ســة يف م�ســاألة 
اللبا�ــض )هل �سحيح لب�ــض جميع ال�سحابة من 
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من جعفر اأو حتى �ســاركت الر�ســيد يف جل�ســات 
املنادمــة، فالر�ســيد كان ورعا وتقيا، يغزو �ســنة 
ويحج �ســنة، و�ســخ�سية الر�ســيد كما ذكرت يف 
األف ليلة وليلة ما هي ال ت�سويه لهم خلفاء بني 
العبا�ــض، كما اأن امل�سل�ســل يحــط من قدر زبيدة 
زوج الر�ســيد، فالــكل يعرف درب زبيــدة والذي 
اأطلق على طريق احلج من العراق اىل مكة، وقد 
اإهتمت ال�ســيدة زبيــدة براحة احلجــاج فوفرت 
لهم حمطات يرتاحــون فيها وحفرت لهم الآبار 
لي�ســربوا منهــا، وكل ما اإهتمت بــه زبيدة هو اأن 
ت�سمــن ولية العر�ــض لولدها المني وهذا حقها 
كاأم وكها�سمية اأبا عن جد، وقد كان الر�سيد يف 
حرية من اأمره حول من يخلفه فكل اأولده كانوا 
قريبــني اىل قلبــه وقد قرر اأن يق�ســم الدولة اىل 
ثالث: امل�سرق يحكمه املاأمون، حا�سرة اخلالفة 
يحكمهــا الأمني اأمــا م�سر ووليــة اأفريقية فهي 
من ن�سيب اإبنه املعت�سم على اأن يخلف اأحدهم 

الآخر بعد مماته.
اأما بالن�ســبة للخالف حول ال�سلطة، فاإن من 
اأف�ســد المــني واملاأمون هــم احلا�ســية والتباع، 
ويف ال�ســلطة ل يوجد للعواطف مكان )ال�سلطان 
حممــد الفــاحت اأ�ســدر اأمــرا بقتــل جميــع اإخوته 
لي�سفــو له المر واأ�سبح هــذا المر عرفا يتبعه 
جميــع مــن جــاء بعــده حتــى تبــدل بعــرف مبــا 
يعــرف بالقف�ــض(، اأما بالن�ســبة لتهمــة اللواط 
التــي وجهــت اىل المــني تلميحــا فلــم يكــن لها 
ذكــر يف التاريــخ وفيهــا حماولة من ال�ســعوبيني 
ملعاقبــة المــني بعــد األــف ومائة عــام لأنــه خلع 
املاأمــون عن ولية العر�ــض ولأنه يف نظرهم غري 
اأهل للخالفة، ففي اأيامنا هذه عادت ال�ســعوبية 
لتحــاول  مــن جديــد يف حلــة جديــدة  للظهــور 
الق�ســاء علــى كل دور كان للعــرب يف التاريــخ 
اجلاهلــي وال�ســالمي ولذلك فاإننــي اأعتب على 
املخــرج لأنــه مل يتــوَخ املو�سوعيــة ويف الظروف 
التي نعي�ســها اليوم فاإن هذا امل�سل�ســل هو خدمة 
خال�سة ملن له ماآرب اأخرى وكما قيل يف الرتاث 

العربي: »لأمر ما جدع ق�سري اأنفه«.
وخــالل ال�ســنوات املا�سيــة اإحتكــر املمثلــون 
تيم ح�ســن وجمال �ســليمان الدوار الرئي�سية يف 
امل�سل�سالت الندل�ســية، وقد اختار املمثل جمال 
�سليمان بعد ذلك ليمثل يف م�سل�سالت م�سرية، 
اأما تيم ح�سن فقد حتولت اىل متثيل �سخ�سيات 
باهتــة ت�سّر بال�ســباب كم�سل�ســل الهيبــة، وعدم 
ظهور هوؤلء املمثلني مع الرتكيز على امل�سل�سالت 
الجتماعية والفانتازيا التاريخية فاإنه مل يتبقى 
مكان مل�سل�ســل جديد يتناول موا�سيع اأندل�ســية، 
وقد يكون ال�ســبب كذلك �سيق الوقت يف اإختيار 
مو�ســوع جيــد ومعاجلتــه كم�سل�ســل كمــا يجب، 
فاملوا�سيــع املتعلقــة بالندل�ــض فيهــا عمــق كبري 
وعــرب كثــرية جمــة يف حاجــة للوقــوف عندهــا 

ل�ســتنتاج العرب والدرو�ــض، كذلك فاإن الندل�ض 
لكثرييــن اليــوم هو مو�ســوع بعيد جدا بالن�ســبة 
لهــم عن واقع مــا يحدث يف ع�سرنــا هذا وهذا 
خطــاأ ل ميكــن قبوله. و�ســبب اآخر قــد يعود اىل 
اأن منتجي امل�سل�ســالت التاريخية وخا�سة الدول 
اخلليجية لديهم اإهتمامات اأخرى بعيدة عن كل 

البعد عن كل ما يتعلق بالندل�ض.
والتاريــخ العربــي والأندل�ســي خا�ســة غنــي 
جــدًا بالأحــداث وميكــن اأن يعالــج الكثــري منها 
�سمــن م�سل�ســالت جديــدة واأننــي اأقــرتح بع�سا 
منهــا كال�سراع بني ال�ســرق والغــرب من خالل 
معركــة بــالط ال�ســهداء،  ماأ�ســاة املوري�ســكيني 
يف الندل�ــض بعد �ســقوط غرناطة عام 1492م. 
حماكــم التفتي�ــض وما قامت به مــن فظائع �سد 
املوري�ســكيني يف الندل�ــض، العالقــة بني املمالك 

ال�سمالية واإمارة قرطبة )هل هو جزء من تاريخ 
اإ�ســبانيا اأم جــزء مــن تاريــخ العــرب(، حيثيات 
اإكت�ساف العامل اجلديد وكيف ح�سل كري�ستوفر 
كولومبو�ض على معلوماته عن الطريق اىل الهند 
كمــا كان يعتقد، الربط بني احلــروب ال�سليبية 
الغــرب  يف  ال�سليبيــة  واحلــروب  ال�ســرق  يف 
)الندل�ــض( والعالقــة الع�سوية بينهمــا، عملية 
الكتــب  ترجمــة  وعمليــة  احل�ســاري  النتحــال 
اإبــن ر�ســد حــول  العربيــة اىل الغــرب،  ق�ســة 
عالقة العقل والدين بطريقة تاريخية مدرو�سة، 
تاأثــري زريــاب على احل�سارة الغربيــة اليوم مثل 
املو�ســيقى واآداب املائــدة والزياء، ق�سة حممد 
اإبــن اأميــة والثــورة الندل�ســية الكــربى واأخــريًا 

�سخ�سية اخلليفة عبدالرحمن النا�سر.
ولقــد تاأخــرت ال�ســينما امل�سريــة كثــريا يف 
تنــاول هــذا املو�سوع، واأعتقــد اأن التوقيت اليوم 
جد منا�ســب يف �سوء ن�ســر الر�ســومات امل�ســيئة 
الوروبيــة  والهجمــة  )�سلعــم(  حممــد  للنبــي 
والغربية التي ل تنفك تهاجم الر�سول واحلجاب 
والإ�سالم، مما يعك�ض اخلوف والعن�سرية الذي 
يظهره الغرب يف التعامل مع ال�ســالم والعرب، 
كمــا اأن الطاقــة الكامنــة يف ال�ســينما امل�سريــة 
وقدرتهــا علــى الو�ســول اىل العامليــة قــد يخدم 
م�سلحــة المــة ويدفــع اىل دينامكيــة جديــدة 
تاأتي يف �سالح حوار احل�سارات واأخذ الندل�ــض 

منوذجا للت�سامح واحلوار. 
الدرامــا ال�ســورية يف فــرتة مــا قبــل الثــورة 
تناولــت مو�ســوع الندل�ــض وكانــت اىل حد كبري 
جــدا موفقــة يف نقــل الو�ســع الــذي كانــت عليه 
الأمــور يف تلك اليــام ولكنهــا ل زالت يف حاجة 
اىل تو�سيــح العالقــة بــني الحداث التــي وقعت 
وعا�ســها العرب يف الندل�ــض يف تلــك اليام وما 
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الثقافة

يحــدث اليــوم مــن اأو�ســاع مزريــة واأجــزم بــاأن 
علــى املخــرج اأو املوؤلف اليوم اأن ي�سرت�ســل قليال 
يف خيالــه ل�سافــة اأحداث قد تكــون وقعت فعال 
اأو قــد تكــون مــن بنات خيالــه ولكنها قــد تخدم 
�سالــح المــة وتقدم التحــدي الفكــري املطلوب 
لنقا�ــض اأمــور حدثــت يف املا�سي وحتــدث اليوم 
اأي�سا مت�سابهة يف العرب ولكنها تختلف من حيث 

الحداث وال�سخ�سيات. 
ت�ســر  التاريخيــة  الدرامــا  اأن  يعتقــد  ومــن 
بالتاريخ فهو لنه ل يوؤمن بتاريخه ول يتماثل معه 
ول يوؤمن به، اإعادة بناء احلدث لي�ض بال�سرورة 
اأن يكــون طبــق ال�ســل كاحلدث نف�ســه، واإعادة 
بنــاء احلدث هــو حماولــة لعــادة التوا�سل بني 
املا�سي واحلا�سر من اأجل بناء م�ســتقبل يعتمد 

علــى التجربــة الرتاكميــة، التوا�ســل التاريخــي 
مهــم جدا لفهم النا واحلفــاظ على خ�سو�سية 
الن�ســان العربــي، فمــن ل يعــرف تاريخــه فاإنه 
ي�سبح كالغراب، يحاول تقليد الآخرين ولكنه ل 
ينجح وعندما يحاول العودة اىل م�سيته ال�سابقة 

فاإنه لن يفلح.
ومــن يفهــم الــرتاث العربــي ويتعــرف علــى 
العمالقــة  وال�ســالمية  العربيــة  ال�ســخ�سيات 
التــي �سنعــت تاريخنــا �ســوف ي�ســتطيع مواجهة 
الخريــن، فالخــرون يعتــزون بتاريخهــم رغــم 
اأنــه يف معظــم الحيــان كان مظلمــًا ول ي�ســرف 
ونحــن اليوم نخجل من تاريخنا ون�سبح عر�سة 
لل�ســخرية مــن الخريــن لننا ل نعــرف تاريخنا 
ول ن�ســتطيع مناق�ســته والدفاع عنه، وقد يحاول 

 حما�شر جامعي، باحث يف التاريخ 
وخمت�س يف علوم البيانات
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البع�ض العتماد على الفانتازيا التاريخية لبناء 
الدرامــا التاريخيــة التخيليــة والتــي ل تقــوم ال 

بت�سويه الفكر وجتعلنا �سخرية لالآخرين.
ويح�ســرين يف هذا ال�ســياق فيلــم روبن هود 
الــذي عر�ــض قبــل عــدة �ســنوات وكان البطــل 
الذي ميثل �ســخ�سية روبن هود هو املمثل �ســون 
كونــري والــذي عــرف اأي�ســا مــن خــالل اأدواره 
الرائعــة يف �سل�ســلة اأفــالم جيم�ــض بونــد، هــذا 
املمثل ال�ســكتلندي مل يحاول اأن يخفي احلقيقة 
الب�ســعة ل�ســخ�سه و�ســخ�ض ملكه ريت�سارد قلب 
ال�ســد يف الفيلم ورغم �ســرده لحــداث املذبحة 
الب�سعة التي نفذها ريت�سارد قلب ال�سد وجنوده 
يف الع�سرين من اآب/اأغ�سط�ض من عام 1191م 
علــى اأ�ســوار عــكا وقد ذبح يف املجــزرة اأكرث من 
2،500 اإمــراأة وطفــل مــن العــرب الرهائن بعد 
اأن اأعطاهــم المــان بالتفاق مــع املدافعني عن 
مدينــة عكا، رغم اأن �ســون كونــري اأو روبن هود 
قــد ذكــر املذبحــة والتــي اإعتقــدت اأن الغــرب ل 
يعــرف عنهــا اأو يتجاهلهــا فاإننــي كنــت معجبــا 
ب�ســجاعته حني اإعرتف باملذبحة بعد 815 عاما 
مــن التعتيــم ودار يف ذهنــي كثــري مــن الفــكار 
حول املو�سوع ولكن رغم ب�ساعة ما قام به روبن 
هــود فــاإن الغرب والعــرب وكل النا�ــض معجبون 
ب�ســخ�سه ومل اأ�ســادف يف اأي م�ســدر كان نقــد 
اأو حماولة لالإ�ســاءة اىل �سخ�سية امللك العظيم 
)املجرم( ريت�ســارد قلب ال�ســد وم�ساعده روبن 
هود فهل يتعظ العرب املرتزقة الذين ل ينفكون 
يهاجمون ويحتقــرون الــرتاث والتاريخ العربي، 

واأختم كالمي بقول ال�ساعر: 
قــل للــذي يدعــي يف العلــم فل�ســفة     عرفت 

�سيئا وغابت عنك اأ�سياء   



قــوّي فقــد اأيقنــت اأّنهــا هالكــة لحمالــة وفقدت 
ال�ّســيطرة على نف�ســها بعد ت�سّنج اأع�سابها ومن 
حّظهــا العاثــر ينقطــع الكهربــاء اأّمــا عــن قلبها 
فال ت�ســل عن تخّبطه و�ســريع خفقانه بداأ العرق 
يت�سّبب منها وهي ترتع�ــض وتهّز عينها يف ياأ�ــض 

منتظرة لطفا �سي�سملها من اهلل ككّل مّرة.
جتل�ــض فجــاأة وقــد �ســّل تفكريهــا تتمّنــى اأن 
تنام فتن�ســى لكّنها اأدركت اأّنها �ستموت ولن ترى 
الّنور مّرة اأخرى ت�سعر اأن العامل يدور من حولها 
فرتجتــف ثــّم ت�ست�ســلم مل�سريهــا وتختفــي تلك 
الّنوبــة مــن تلقاء نف�ســها هــي ب�ســع دقائق مّرت 
ك�ســنوات عجــاف �سر�ســة كانــت منهكــة القــوى 
حزينة بكت كثــريا حّتى نامت، مل تطق النتظار 
فقد كانت غرفة ا�ســتقبال الّطبيبة �ســبه ممتلئة 
ف�سحكــت يف �ســّرها هازئة من هــذه املجتمعات 
املتخّلفة اّلتي باتت توؤمن باأهمّية الّطّب الّنف�ســّي 
وكاأّنهــا  الأمــر  ت�ست�ســغ  الّراهــن...مل  وقتنــا  يف 
تتعّر�ــض اإىل مكيــدة اأو موؤامــرة ورف�ست �ســرب 
العقاقــري اّلتــي ت�ســلبها كّل قــدرة علــى احلركــة 
وقــّررت رميها جانبــا وقد قــّررت مواجهة الأمر 
وتكــّررت لياليها املفزعة واعتــادت الأمر وكاأّنها 
قــد ت�ساحلــت مــع فكــرة املــوت فتلمحــه واقفــا 
حياتهــا  ببقايــا  ت�ســّبثها  مــن  متعّجبــا  قبالتهــا 
وتنت�ســر عليــه ويف كّل مــّرة تفقــد جــزءا مــن 

ال�ّسغف داخلها.
وتعــود يف كّل مــّرة اإىل �سخــب عاملهــا ل اأحد 

يدرك اأّي حرب طاحنة تخو�سها..
كانــت مت�ســكها وتطلــب من اجلميــع اأن يهداأ 
حّتــى ل يزيــد انفعــال الّطفلــة وحتــاول يف الآن 
نف�سه الّت�سال بالّنجدة رغم �سعف ال�ّسبكة هي 
حلظــات ع�سيبة انتهت باأعجوبة خرجت ت�ســند 
غرية وقد بدت �ســاحبة الّلــون منهكة القوى  ال�سّ

كاأّنها قد عادت من مدينة اأ�سباح.
تعديــل مزاجهــا  املــّرة يف  قهوتهــا  تفلــح  مل 
و�ســقطت علبــة ال�ّســجائر مــن يدهــا وهــي تــراه 
مّرة...اإّنهــا نوبــة جديــدة ابت�ســمت يف �ســحوب 
وهــي حتــاول جاهــدة اأن ميــّر الأمر ب�ســالم فال 

ينتبه اأحد اإىل تفّتت روحها الّذبيحة.

كانت تنتظر امل�سعد الكهربائّي...اأبطاأ هذه 
املّرة على غري عادته مل تعر الأمر اهتماما كبريا 
عندمــا و�ســل اإىل الّطابــق اّلــذي تقــف فيه كان 
مزدحمــا لكّنها �سعدت ا�سطــرارا وبداأ بالّنزول 
وفجــاأة توّقف حمدثا �سوتا خميفا اأدخل اجلميع 
يف فو�سى عارمة كانت حتاول اأن تتمالك نف�سها 
تــدرك معاناتهــا الاّلنهائّيــة مــع الأماكــن  هــي 
املغلقة اّلتي ل تطيقها اأ�سابتها نوبة اختناق وقد 
تذّكــرت الّطبيب ال�ّســاب اّلذي لقي حتفه ال�ّســنة 
املا�سيــة، اختفــت فجــاأة وهــي تــرى فتــاة ترتّنح 
وهي ت�سرخ وتطلــب الّنجدة ملّوحة بيديها طلبا 
لالأك�سجني اأدركت بخربتها  اأّنها تعاين من فوبيا 
جتعلهــا تتخّيل اأّنها قــد اقرتبت من املوت، رويدا 
يراودها �ســعور بالغنب حتاول تفادي ما اعرتاها 
مــن م�ســاعر متقّلبــة �ســّتتت تركيزهــا و�سرّيتها 
عاجــزة عــن اإيجــاد خمــرج لهذا اخلطــب اّلذي 

باح الّرمادّي البائ�ض. �سادفها يف هذا ال�سّ
مل تــدِر كيــف ذهبــت بهــا ذاكرتهــا اإىل تلك 
الّليلة ال�ّســتوّية كان املطر يت�ساقط بغزارة ورياح 
ال�ّســمال جتوب ال�ّســوارع وتغزو الأ�سطح وتنق�ّض 
علــى حبــال الغ�ســيل فتبعرث مــا وجد فوقهــا بكّل 
وح�ســّية كانت جتل�ــض يف منزلها وحيدة رغم كّل 
مــا يحيط بهــا من �سخب حتا�سرهــا ذكرياتها، 
كانــت متاأّكــدة اأّن ظهرها م�ســّوه ببقايــا طعنات 
اخلــذلن والغــدر، وكعادتها كانت حتّمل نف�ســها 
م�ســوؤولّية كّل ما حدث ويحدث وما �ســيحدث لها 
من ماآ�ــضٍ جّراء تقلي�سها للم�ســافات بينها وبني 
الّنا�ــض اّلذيــن تعتربهــم مهّمــني يف حياتهــا...
كان �ســقف غرفــة اجللو�ــض يطبــق رويــدا رويدا 
على اأنفا�ســها مل ت�ســّك للحظة اأّن تلك امل�ســاعر 

املرعبة مل تكن اإّل جمّرد اأوهام.
وبلغــت  اإنــذار  �ســابق  دون  فجــاأة  اعرتتهــا 
ذروتهــا عندمــا فتحــت نافذتهــا يف هلــع تطلــب 
حياة كانــت تظّن اأّنها �ســتفقدها، فتجد اجلميع 
نياما يف راحة و�سكينة فيزيد اإح�سا�سها باخليبة 
والوحــدة و�ســوء امل�ســري. بــداأت تبكــي ب�ســوت 

أ.عربيّة القضقاضي

ُرهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب

 كاتبة من تون�س

من هنا وهناك

خرجت من الّدوام متاأخرة بعد يوم طويل من العمل 
تكلف  مل  املجدية،  وغــري  املجدية  والجتماعات  ال�ّساق 
كانت  و�سولها  الــرجــوع...عــنــد  لت�ستعجل  كثريا  نف�سها 
املحطة املرتامية �سبه فارغة اإل من بع�ض امل�سافرين على 
على  غلب  وقد  القطار  ركوب  يرتقبون  الطويلة  اخلطوط 

بع�سهم الّنعا�ض.

ا�ستمرت كعادتها بالتوجه اإىل الر�سيف املعتاد حتت 
امل�سوؤولني  �سلوك  من  وتاأففت  تذّمرت  اخلافت...  ال�سوء 
ثقلت  الظالم...  يف  ت�سبح  والأر�سفة  ال�سوارع  ترك  على 
اأن  تلبث  ومل  الــبــاردة  الربيع  بن�سائم  لتتنعم  خطواتها 
من  هناك  باأن  �سعور  �ساورها  خلفها.  اقدام  وقع  �سمعت 
اأكرث يف خطواتها وتبعتها الأخرى على  يتبعها...اأ�سرعت 
اأين  اإىل  ولكن  اأن ترك�ض قدما...  الّن�سق... فكرت  نف�ض 
وهي  الــهــروب  عادتها  من  ولي�ض  املحطة  نهاية  يف  فهي 
وقع اخلطوات  ازداد  للمواجهة.  م�ستعدة  الأوقــات  كل  يف 
قربا منها فقررت اأن ت�ستدير بعد اأن ا�ستجمعت كّل قواها 
رافعة حقيبتها اليدوّية �سارخة والدم يغلي يف عروقها... 
متلكتها الده�سة حني وقع نظرها على بائع الورد... بائع 
الورد عند باب املحطة الذي تعّودت اأن تراه كل �سباح... 
اأن  اأردت  لقد  قائال:  الكلمات  ي�ستجمع  وهو  لها  ابت�سم 
اأهديك وردة...الوردة البي�ساء التي كنت تتحدثني عنها 
ال�سباح  هــذا  بجانبي  مــرورك  عند  الهاتف  على  ــت  واأن

كاملعتاد

باح.. هي لك. فعال هي ترتقبك منذ ال�سّ

أ. سناء جاءباهلل

ورد ابيض

 نائبة رئي�س اجلمعية التون�شية لت�شامن ال�شعوب
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الثقافة

�سمة  ال�سعوب  وُتراث  وثقافة  تاريخ  �سرقة  ُتعترب 
يف  ال�ستيطانيَّة  ة  ال�ستعماريَّ ول  الدُّ �سمات  من 
اإبان  ق هذه ال�سمة  الع�سر احلديث، وعادًة تتحقَّ
كان  ال�سُّ على  الق�ساء  من  الغازية  الدول  ن  متكُّ
عليهم،  يطرة  وال�سَّ ممتلكاتهم  نزع  اأو  الأ�سليني، 
الرتاث  على  ال�سيطرة  اأمر  ي�سهل  الذي  الأمر 
ما  مع  الأمر  هذا  وينطبق  والثقافة،  والتاريخ 
بها  ُمعرتف  الغري  ال�سهيوين  الكيان  دولة  ى  ُت�سمَّ
الأحرار يف  ِقَبل  من  الأقل  على  هذا،  يومنا  حّتى 
لإثبات  جاهدًة  ت�سعى  والتي  الكون،  اأرجاء  �سّتى 
عادًة  م�ساعيها  كل  تبوء  لكن  الأر�ض،  ها على  حقِّ
العرتاف  انتزاع  من  متكنت  واإن  حّتى  بالف�سل، 
املطبعة،  ة  العربيَّ الدول  من  عدٍد  من  بوجودها 
والتي تفتقر لتاريٍخ يجعلها اأهاًل للق�ساء على دولة 
من  فل�سطني  دولة  وهي  اأر�سها  على  التاريخ  ولد 

بحرها اإىل نهرها، دون زيادة اأو نق�سان.
يتعّلق  ما  ُكل  ل�سرقة  دومًا  الكيان  دولة  �سعي  اإنَّ 
جانب  اإىل  وتراثهم،  الفل�سطينيني  بتاريخ 
حيلة  هي  عليها،  وال�سيطرة  الأر�ض  اغت�ساب 
من  فل�سطني  حمو  اإىل  خاللها  من  ت�سعى  ماكرة 
من  اأ�سا�سيَّة  خطوة  وهذه  التاريخيَّة،  اكرة  الذَّ
يهدف  والذي  الأمد،  طويل  ال�سهيوين  امل�سروع 
ة ب�سكٍل ُكلِّي على  ة الفل�سطينيَّ اإىل ا�ستئ�سال الأمَّ

مر الأعوام، لتحّل حمّله.
الثوب الفل�سطيني..

وحُماولة لإعادة تزييف التاريخ
عادًة ما يرّوج الكيان باأنَّ له حٌق تاريخي على اأر�ض 
الألفي  ُيقارب  اإىل ما  فل�سطني، ويعود هذا احلق 
ال�سهيونيَّة  الّدعاية  واأكرث، ومن هنا تنطلق  عام 
ُهنا  لها  والرتويج  كّلي،  ب�سكٍل  احلقائق  لتزييف 
وهناك، حّتى جتاوز الأمر لرتويج حّقها لي�ض يف 
جتاوز  قد  حقها  ولكن  وحدها،  فل�سطني  اأر�ض 

والفرات،  النيل  لي�سم  ال�سليب  الوطن  حدود 
ور�سمت على اأ�سا�سها حدود )اإ�سرائيل الكربى(، 
التي  التدمريّية  ال�سيا�سات  عن  يطول  واحلديث 
اأحالمها،  لتحقيق  الدموّية  الدولة  تلك  بها  تقوم 
الثوب  عن  احلديث  عن  هذا  مقايل  يف  و�ساأركز 
الفل�سطيني العريق، والذي رّوجت له دولة الكيان 
على  الكون،  جمال  ملكة  تتويج  م�سابقة  خالل 
بكل  اأطلقتها  كذبة  يف  عريق،  اإ�سرائيلي  زي  اأّنه 
وقاحة يف مهرجان يفتقد اأي عن�سر من عنا�سر 
ة  اجلمال، والدليل اعتذار العديد من الدول احُلرَّ
املُ�سابقة،  هذه  يف  ال�سرتاك  عن  العامل  حول 
وال�سبب باأّنها �سُتقام على اأر�ض ُمغت�سبة، وبا�سم 
ال�ّسعب  �سدَّ  العنف  اأ�سكال  �سّتى  متار�ض  دولة 
الرد  وجاء  اأر�سه،  على  ال�سامد  الفل�سطيني 
للتاريخ  وُمن�سفًا  املزعومة،  الّدولة  لتلك  قا�سيًا 
فن  اإدراج  متَّ  عندما  وذلك  العريق،  الفل�سطيني 
املهارات،  املمار�سات،  ـ  فل�سطني  يف  التطريز 
غري  الرتاث  قائمة  على  ـ  الطقو�ض  املعرفة، 
�سهر  يف  اليون�سكو،  مة  ُمنظَّ يف  لالإن�سانيَّة  ي  املادِّ
يف  اأوردت  حيث   ،2021 عام  من  الثاين  كانون 
التقليدي  التطريز  فنَّ  باأنَّ  ن�سرته  طويل   تقرير 
يف  الثياب  ل�سناعة  منت�سرًا  كان  فل�سطني  يف 
املمار�سة  وهذه  الفل�سطينيَّة،  ة  الريفيَّ املناطق 
ال�ستات،  ويف  فل�سطني  داخل  ال�سعب  بني  �سائعة 
الن�ساء  مالب�ض  باأنَّ  تقريرها  يف  املنّظمة  وتابعت 
من  عة  منوَّ مبجموعة  زة  مطرَّ الفل�سطينّيات 
والأ�سجار(،  والزهور،  )الطيور،  كـ  الرموز 
يف  املُختارة  والت�ساميم  الألوان  اختيار  اأّما 
للمراأة  ة  الإقليميَّ الهوّية  اإىل  ُت�سري  فهي  التطريز 
والقت�سادي،  الجتماعي  وو�سعها  الفل�سطينّية، 
ممار�سة  عن  عبارة  هو  التطريز  فن  واأنَّ 
اجتماعيَّة متَّ توريثها عرب الأجيال، بحيث جتتمع 
الن�سوة الفل�سطينيَّات يف البيوت ملمار�سة احلياكة 

والتطريز، وكثرٌي منهّن مُيار�سن هذا الفن برفقة 
بناتهّن، وتاأِت هذه العادة اإّما كهواية، اأو لت�سويقها 

وبيعها لزيادة دخل الأ�سرة.
الذي  الكيان،  مزاعم  على  الرد  هذا  وبعد 
املراأة  واعتزاز  فخر  مبدى  جيدًا  يعلم  اأن  عليه 
زّيها  ها يف  بحقِّ ـ  ِمنهنَّ  واحدة  واأنا  ـ  الفل�سطينّية 
وغريها  والأو�سحة  الثياب  هذه  لأنَّ  التقليدي، 
ة واملُعقدة ب�سكٍل ُمذهل؛ لها  زات اليدويَّ من املُطرَّ
جذوٌر عميقة ل مُيكن اإنكار اأ�سالتها، اأو املزايدة 
عليها، اأو تزييفها باأي حاٍل من الأحوال، فالثوب 
من  للمدينة  يرمز  الذي  الهوّية  هو  الفل�سطيني 
حياكته،  وطريقة  وت�سميمه،  ولونه  الثوب،  �سكل 
التاريخ  وفن التطريز فنٌّ فل�سطينيٌّ كنعاين وليد 
ال�سارب يف القدم، اأي منذ زمن الكنعانيني، وهذا 
ما دّلت عليه جمموعة من اللوحات امل�سرّية التي 
ال�سور  اأّما  فل�سطني،  اأر�ض  يف  عليها  العثور  مّت 
القدمية التي يتداولها ال�سهاينة ل�سغارهم وهم 
يرتدون جمموعة من ثياب مطرزة، فهذه الثياب 
ل�سغارهم  واإلبا�سها  عليها  بال�ستيالء  قاموا 
اإبان ال�ستيالء على الأر�ض وكل ما  وت�سويرهم، 
عليها، وتهجري الفل�سطينيني الذين تركوا بيوتهم 

ومتاعهم، على اأمل العودة، ولكن العودة طالت.
يف  الكيان  دولة  متادت  بل  فح�سب،  هذا  لي�ض 
الفل�سطينّية  الكوفّية  ن�سبت  اأن  بعد  وقاحتها 
لنف�سها، واملعروفة يف اأرجاء الكون باأنَّها ل ترمز 
اإل ل�سعب واحد قادم من بطن التاريخ، هو ال�سعب 

الفل�سطيني. 
الكيان  لوقاحة  حدود  ل  اأّنه  وكما  اخلتام،  ويف 
حدود  ل  فاإّنه  و�سف،  ُكلَّ  فاقت  التي  وقذارته 
اأق�سم باأن تبقى فل�سطني وكل  لبطولة �سعٍب حر، 
ًا كنعانيًا  ما يندرج حتت هذا ال�سم العريق عربيَّ

حّتى فناء الب�سرّية، اأو فناء الكيان. 

الثوب الفلسطيني
أ.غادة حاليقةصراع وطن مع رعاع بال وطن

 ع�شو احتاد كتاب الردن
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أ.فاتن محمد علي 

 قا�شة واإعالمية م�شرية 

جل�ست الزوجة بجوار زوجها، وهي ما زالت متعكرة املزاج اإثر �سجار حدث بينهما، 
لطاملا حدث بعدما يبداأ مبناق�سة، و�سكوى حارة منها: 

كنت  اأنا  بحدة:  وت�سيف  الزوجة  تقول  طموحي،  طريق  يف  وقفتم  واأبناوؤك  اأنت  ـ 
م�سروع خمرجة متميزة. 

يقول الزوج بنفاد �سرب لكرثة ما تكرر هذا النقا�ض: 
تعدين  واأنت  بجانبك  وقفت  اأنني  تن�سي  ول  ذاتك،  حتقيق  من  اأبدًا  اأمنعك  مل  ـ 

ر�سالتك يف املعهد، ومردفًا، اأنِت من توقفِت يف منت�سف الطريق. 
وب�سوت عال اأقرب لل�سياح قالت:

ِ اأن�سيت اأنني حملت، كنت اأعانى ب�سدة، وبعدها البيت والولد الثانى وووو.. 
يقاطعها بزفرة، �ساربًا الهواء بيده 

ـ اأنا يف ال�سيارة، اتبعيني، واإل تاأخرنا على �سديقتك 
عاملي  مهرجان  من  عائدة  �سديقتها،  ل�ستقبال  للمطار  طريقهما  يف  ينطلقان    
وحائزة على جائزته الكربى، ومل تكف اجلرائد املحلية والفرن�سية احلديث عن 
اإبداعها، مما اأثار ح�سرة الزوجة، وراحت تزفر، كلما تذكرت اأنها اختارت العمل 
اأدراج  تطري  موهبتها  وتركت  العائلية،  م�سئولياتها  لينا�سب  املنتظم،  احلكومي 

الرياح، اأو -هكذا تظن-، ون�سيت اأنها من اختارت.  
 مل يكن �سغطًا من اأحد.. فهي من افتقدت الإرادة. الطموح ل يعيقه �سئ يف الدنيا، 
ولكنها ارت�ست هذه احلياة، وتلك ال�سعادة الزوجية التي ترفل فيها، من زوج اأحبته 

واأحبها قبل الزواج وبعده، وكل يوم تزيد ال�سعادة.  
والعتزاز  الفخر  وبكل  احلميمة،  �سديقتها  ا�ستقبلت  احلب  وبكل  املطار،  و�سال 
هناأتها و�سمتها طوياًل، هالها منظر �سديقتها؛ كانت تبدو كما لو اأن �سبابها غار 

يف دهاليز العمر.
فهم�ست  ت�سكني؟  مّم  �سديقتي،  يا  �سالمتك  و�ساألتها:  بحب  �سدرها  اإىل  �سمتها 
ليتك تعرفني كم كلفتني من عمري  تنهيدة حارقة:  الأخرى ب�سوت حم�سرج مع 
هذه اجلائزة، لقد حاربوين كثرًيا وقاومت حّد الإنهاك، ا�ستهلكت عمري وج�سدي.

ينب�ض  قلبها  و�سار  و�سديقتها،  تنّقل عينيها بني زوجها  حينها غام نظرها وهي 
بقوة يكاد ي�سّدع �سدرها، لكنها مل تفهم نب�سه.

من هنا وهناك

هناك �سخ�سيات رائعة واإ�ستثنائية ومبهرة على م�ستوى 
العــامل ل تتكــرر كثــريا حفــرت اإ�ســمها يف التاريــخ املعا�سر 
بحروف من نور عرب اأعمالها العظيمة، وامل�ست�سارة الأملانية 
اأجنيــال مــريكل من هــذه ال�ســخ�سيات التي طاملــا اإنبهرت 
بهــا مبــدى قوتهــا وب�ســاطتها يف نف�ــض الوقــت، ومظهرهــا 
واأ�ســلوبها اإىل جانــب اإنحيازها اإىل جانب اإن�ســانيتها، فهي 
بحــق �ســيدة رائعــة وعظيمــة مبعنــى الكلمــة فقدتهــا املانيا 
والعــامل، بعــد اأن تنحــت عــن مقعــد الإ�ست�ســارية يف اأملانيــا 
ومت اإنتخــاب امل�ست�ســار اجلديد اأولف �سولت�ــض الذى ت�ســلم 
من�سبــه يف 8 دي�ســمرب املا�ســي، وذلــك بعد تاريخ �سيا�ســي 
حافــل بالإجنــازات بداأتــه مــريكل عــام 2005 كم�ست�ســارة، 
و�ســبق ذلك تاريخ حافل ون�ســط من العمل العام وال�سيا�سي 
منذ عام 1989 يف خدمة بلدها وبعد اأن رفعت �ســاأن دولتها 
واإقت�سادها وقادتها نحو التفوق، فاأ�سبحت اأملانيا من اأقوى 
دول العامل على كافة امل�ستويات من خالل �سيا�ستها الهادئة 
والر�سينة واحلكيمة وح�سورها الطاغى وكاريزمتها العالية 
يف كافة املنتديات العاملية، فاإكت�ســبت حب �ســعبها واإحرتام 
العــامل كلــه لها، وزاد حبــي واإحرتامي لهــا باإحت�سان املانيا 
يف عهدهــا لالجئــني وامل�ســردين العرب ب�ســكل غري عادي. 
حتــى اأن الالجئــني العرب هنــاك ي�سربون بهــا الأمثال من 
عظمــة مــا فعلته مريكل معهم، فال ميكن اأن نن�ســى موقفها 
من ال�ســماح لالجئني ال�ســوريني �ســنه 2015 بدخول املانيا. 
وطاملــا اأي�سا دافعت مريكل على مر تاريخها ال�سيا�ســي عن 
الدميقراطيــة واحلرية والإن�ســانية.  وجــاء اإعتزالها للعمل 
ال�سيا�ســي كمــا �سرحــت بذلــك اأنها �ســتذهب لتقــراأ وتنام 
وهــذا يعك�ــض جمهوداتها الكبرية والعظيمــة التي بداأتها يف 
�ســن مبكــر، وجــاء الوقت الذي تتخــذ فيه قدر مــن الراحة 
والإ�ســتمتاع بالهــدوء وممار�ســة حياتها الن�ســانية العادية،  
واأعظــم مــا يف ذلك اأنها اإعتزلت وهي فى اأوج جمدها وبعد 

اأن اأدت ر�سالتها على اأكمل وجه.  
 األــف حتيــة لهــذه ال�ســيدة العظيمــة التــي تركــت اأثــرا 
اإ�ســتثنائيا �سيتوج عرب الأزمان  لأنها لي�ست منوذجا م�سرفا 
ورمــزا للمــراأة القويــة القائــدة النابغة فقــط، واإمنا منوذج 

مثايل اأي�سا لكل القادة على م�ستوى العامل. 

أ.هويدا عبد الوهاب

ميركل 
اإلستثنائية

�شحفية وكاتبة م�شرية

الجائزة األجمل.. 
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الثقافة

ساجدة الموسوي

أغــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــة حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّب فـــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــّيـــــــــــــــــــــة

)�سوت غناء(

من اأين اأتى طرُي الوروار؟!
الّدنيا حرٌب

واأنا�سيُد الّنا�ِض ر�سا�ٌض..
غ�سٌب وِحجاْر

الأفُق ي�سدُّ العنَي
ويع�سُر قلَب الّدنيا

من كلِّ مكاٍن عجلى تتواىل الأخباْر
حقٌد.. ور�سا�ٌض.. ودمار

اإّل اأخبارك يا طري الوروار
***

قال لها: لو �سئِت اأعّلُق قلبي قندياًل
يف بابك يحر�ُسُه

اأن اأ�سعَد للّنجِم فاأقطفُه
قالت: اأحلُم اأن اأ�سكن بيتًا..

قال: من البّلور اأ�سّيدُه
قالت: ل اأبغي بيتًا من بّلور
هيويُنّ  ويجيُء احلقُد ال�سّ

فيهدمُه
بل اأطمُح اأن اأ�سكَن بيتًا عربيًا

حتَت لواٍء عربيٍّ
يحر�سُه

***
وكاأيِّ عرو�ٍض  

كانت حتلُم اأن ت�سبح اأّمًا
ثمَّ �سحا بني جوانحها خوٌف

هل ت�سبُح اأّمًا ل�سغرٍي
ثمَّ اأماَم جميِع الأ�سحاِب ت�سّيعُه؟!

؟ ماذا يبغي احلبُّ
واأيُّ مدًى بني ر�سا�ض الأعداِء �سيبلغُه؟!

ما جدوى احلبِّ على اأر�ٍض ُغ�سبْت
وثياُب العر�ِض ت�سرُي ثياَب ِحداٍد

ب�سباحِ العر�ِض تودعُه؟!

JANVIER 2022 / كانون الثاني 2022 العدد 41 34

***
ما جدوى اأغنيةِ  العا�سِق
وحريُق ال�ّسوقِ يكابدُه؟!

اإن قاَم العر�ُض على اإيقاع وداع ال�ّسهداِء
فاأيُّ العر�سنِي �ست�سمعُه؟!!

عر�ٌض لثننِي بال وطٍن
اأم عر�ُض الأر�ِض على الباطِل

يدمغُه؟
***

فا�سدْح يا طري الوروار..
ا�سدح

فغناوؤك ل اأ�سمعُه
يف قلبي جراٌح واأننٌي..

قلبي وطني..
وحبيبي بالّروِح �سيفديِه

ويحرّرُه..
امهلني اأن اأن�سى ال�ّسوق قلياًل

يف كّفي حجٌر واأمامي
 هدٌف 

اأخ�سى لو هزَّ ال�سوُق جناحي
يف رم�سِة عنٍي اأفقدُه..
فا�سدح يا طري الوروار

 ا�سدح..
لكّن غناءك لن اأ�سمعه. 



د. سرجون كرماسماعيل حقي حسين 
امــي ــــــوفـــاُنـــَك الــــــــدَّ ــــ ُطـ

تــــــــــعــــــــــالــــــــــي بــــــــــفــــــــــأٍس امل�ســفوح  الّنــــدى  اأِم  الّنــــديُّ  دمــُـــَك 
املبحــوُح املــدى  اأِم  ال�ّســيوِف  و�ســدى 

حــى ال�سّ ج�ســِد  مــن  املنــزوُع  قلُبــَك  اأم 
يلـــــوح  الغــزاةِ   رمـــــحِ   علــى  بـــــادٍ  

اأهلــّــٍة و�ســــُم   ، الأ�سمـــاُء  تلـــــكُم  اأم 
يبــــوح  للن�ســيِم  �سمتـِــــَك  رجـــــعُ   اأم 

اأ�ســرفوا بــَك  وكــم   ، ُتْغ�ســي  كــم   ، اهلُل 
الّتجريــح  بـــــك  ُيدمــي  وكـَــــم   ، �ســفهًا 

ــــنى ال�سَّ حتت�ســـــبُ   هلِل  ويــا  ولـَــــَكْم 
قريــــح  اأَطْلــَت  مــا  احت�ســـــاُبَك  وهـــــو 

واّدعــوا ظلــــَك  نــدي َّ  الّدعــاُة  �سفـــــَح 
امل�ســـفـــــوح  ـَك  َـّ باأنــ عليــــَك  ــــلفًا  �سَ

جراحهــا اجلــراِح  علــى  ت�ســدُّ  َزَمنــاً  
جــــروح  اإليــــَك  وجــــعٍ   مــن  وتـــفر ُّ 

مراكــُب  .. البعيــِد  ملرفئــَك  ترنــو 
يــروح  الوحيــُد  ومـــركُبَك  تغـــــدو 

تعــْد مل   .. انتظــارًا  مطالُعــَك  َذُبَلــْت 
تنـــــوح  حــني  عينيــَك  مـــــن  عينــــاَك 

و�سّلبــوا واأوثقــوَك  اأوقفــوَك  كــم 
م�ســيح  منــَك  فقــاَم  امل�ســيَح  فيــُك 

واأو�ســدوا احل�ســنَي  فيــُك  كــم حا�ســروا 
�سريــح  عليــَك  فجــرى  �ســطاآنهم 

موُتُهــم  وعــَدَك  اإن  رياحــَك  فاأف�ــضْ 
فتــــوح  البتــوُل  غ�سبِتــَك  وزئــرُي 

الــورى كلُّ  لــو  واهلِل  اأمــا   .. واأطــْل 
جــروح  واأثخنتــَك  عليــَك  حملــوا 

م�سريــًة رايــةً   ن�ســَرك  لأقمــتَ  
الّت�ســبيح  الــّدُم  ي�ســِبُغها   ، بي�ســاَء 

َفــَق الــّردى كــم كنــَت وحــَدك حينمــا �سَ
يلــوح  وهــو  �ســماَك  فــوقَ  جنحيــِه 

تــرى وهــل  عــراُق  يــا  �ســرِبَك  طــوَل  يــا 
ك�ســيح  وهــو  الأر�ــضَ  يطــوُف  قمــرًا 

عويَلُهــم خــل ِّ ثــم َّ  رياحـَــــَك  فاأفـــــ�ْض 
التـّـــربيح يـــــوؤّزها  ـادباِت  َـّ للنــ

بــي تعذُّ فــــــيِك  اأ�ســتاُق  كـــــم  اهلُل 
املذبــــوح اأّنـــــُه  قلبــي  ويـــــودُّ 

ِحمــى  َغرثــى   َغلـّــًة  �ســاأكفُل  فِبَمــْن 
وُيريــح غـُلـّــتي  �سي�ســفي  مــن  اأم 

ظّلــه م�ســرتاب ٌ  وحــدَك  واليــوَم 
جنــوح اجلــراِد  واأ�ســراُب  فــردًا 

مركــٍب مــن  ومــا  الّدامــي  ُطوفاُنــك 
نــوح  ال�ســفينَة  خــرَق  وقــْد  مــاأوىً  

بيـــ املــوُج  وحــاَل  يــاأوي  عا�ســٌم  ل 
ي�سيــح  عليــَك  وعــدًا  فـــــكم  نكمــا 

ول وطنــي  يــا  ع�ســاَك  األــِق  الآن 
الـــــّروح  لديــكَ   فواحــدة ٌ  جتــزْع 

ال�ّســرى يف  ُق  حتــدِّ ُمَقــاًل  اأرى  وطنــي 
تلــوح بــاِب  ال�سّ َخــــلَل  وبيارقــا 

نوُرهــا تــالألأَ  قــد  جنومــًا  واأرى 
ي�ســيح فوَقُهــّن  الكواكــِب  و�ســنا 

تغتــدي الق�سيــَة  مراكَبــَك  واأرى 
الّتلويــح  يزّفهــا  الأكــفِّ  وهــوى 

اأعود من غابة ال�سعراء كما دخلُت
ذئًبا منفرًدا مزّنًرا بالرمل املتحّرك يف 

التاأويل واخلرافة.
موعدي دائًما دقيقتني قبل اأن يقرع جر�ُض 

الكني�سة
قبل اأن تطّلي بجهازِك الع�سبّي 

يقلُع �سرو�ض طريق الرحلة
و«يحك�ض« عني التوّقع والتّبوؤ وامل�سيبة. 

اأعود من غابة ال�سعراء كما دخلُت
ذئًبا منفرًدا ل يخاُف من �سيء يخاف املوَت

األقى نظرة من بعيد وقال: �سالما 
ها اأنذا اأ�سنع كّل �سيء جديًدا

م�سرمًنا اأمام حّمام ن�ساء يظهرن يل يف 
احللم يف �سورة الدنيا 

يغّنني ويبت�سمَن
اأّنني الق�سيدة التي تكتب ب�سًرا... 

دقيقتني ليقرع جر�ض الكني�سة
وما زلت اأنتظرك اأمام حمطة القطار 

ال�سريع..
فتعايل... بفاأ�ٍض. 

يف يدَي الغابة.
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الثقافة

ـ بدأت مسريتك يف الصحافة املكتوبة ومن مث 
انطلقت إىل العمل السمعي البصري بإنتاج وإخراج 
األعمال الوثائقية للتلفزيون التونســي ســبقتها 
جتاربــك يف قنــوات عاملية ومع بعــض املخرجني 
الكبــار؟ هــذه االنتقالة هل جــاءت بالصدفة ام 
كانت شــغفك األساســي والصحافــة كانت حمطة 

عبور؟
ال�سحافة  من  واملرور  مطلقا  لهذا  اأخطط  مل  ـ   
املكتوبة اىل ال�سمعي الب�سري كان مبح�ض ال�سدفة.

فيلمــك األول اخلــاص  ـ عندمــا أخرجــت 
»460« و«أولئــك اآلخــرون« الــذي يتحــدث عن 
جتربة اهلجــرة واختفاء مراكب وغرق املهاجرين 
التونســيني يف البحــر كيــف كانت انعــكاس هذه 
التجربة عليك وكيف كانت أثارها النفسية عليك؟
ـ يف 460  مل اأ�ستغل على الهجرة يف تون�ض بطريقة 
املو�سوع املركب بل كانت الزاوية حمددة لقد عملت 

البحر  يف  املجهولني  موت  وهي  معينة  جزيئة  على 
اأكرث  مني  ا�ستغرق  ا�ستق�سائي  وثائقي  عمل  وهو 
بطريقة  عملنا  لأنني  ون�سف  �سنوات  ثالث  من 
علمية خمربية مع الطب ال�سرعي والتحليل اجليني 
كان  وهذا  على جثث جمهولة  التعرف  ومتكنت من 
التي كانت تربطني  بالتعاون مع عائالت املفقودين 
التلفزيون  ل�سالح  �سابقة   موا�سيع  يف  عالقة  بهم 

التون�سي.
ـ لقد ختصصت يف األفالم الوثائقية هل ألنك 
تشــعر إهنا قادرة علــى تقدمي حلــول جمتمعية 

وواقعية للمشاكل اليت تطرحها؟
الروائي  الفيلم  عن  يختلف  ل  الوثائقي  الفيلم  ـ 
يف  يكمن  الوحيد  والفرق  الفني  البناء  ناحية  من 
املمثلون  يوؤدي  الروائي  الفيلم  ففي  ال�سخو�ض 
الأدوار يف حني يف الأفالم الوثائقية ال�سخو�ض هي 
هناك  يعد  مل  اأنه  وباعتقادي  حقيقية  �سخ�سيات 
على  الروائي  والفيلم  الوثائقي  الفيلم  بني  حدود 

الأقل يف تقدمي الر�سائل الإن�سانية. 
ـ باحلديث عــن أفالمك لقد اســتغرق فيلمك 
»على وجه ريب« ثالث ســنوات مــن العمل ومن مث 
جــاء وباء كورونــا أي أن الفيلم مل حيظ بفرص 
للعرض كما جيب. كيف شــعورك إزاء ذلك؟ وهل 

هناك أفكار لعرضه مرة اخرى؟ 
عرو�سا  قدم  الذي   460 الأول  فيلمي  عك�ض  على  ـ 
الثاين  فيلمي  فاإن  اخلارج  ويف  تون�ض  يف  كثريا 
بثالث  �سوى  يحظ  مل  ربي«  وجه  »على  اخلا�ض 
عرو�ض واحد يف تون�ض واثنان يف كني�سة يف بروك�سل 

ويف باري�ض يف املركز الثقايف الإيراين. 
لعر�ض »على وجه  املزيد  �ساأ�سعى اىل  اأنني  الأكيد   

ربي« نظرا لأهمية ر�سائله النبيلة. 
ـ فيلم على »وجه ريب« كان له رســالة واضحة 
حتث على التســامح بني األديان وتقبل اآلخر لكن 
هــل تعتقد ان أفــالم كهذه قــادرة فعليا على حل 
مشكلة التعصب الديين الذي يعيشه عاملنا العريب 
اليوم؟ هل تعتقد ان املتعصبني يفهمون لغة الفن؟ 
ـ �سوؤالك هذا ذكرين براأي يائ�ض لأحدهم حيث قال 
اإل ملا تنهي احلياة وهي  فيما قال لن تنهي احلرب 
حقيقة وثنائية ظلت ثابتة منذ �سراع قابيل وهابيل 
لكن اأنا قدمت يف الفيلم مناذج عن تعاي�ض املختلفني 
والحرتام،  ال�سلم  كنف  يف  واحل�سارة  الدين  يف 

وال�سينما هي دائما حاملة بطبيعتها. 
ـ آخر مشــاريعك فيلم »اخلناقة« وهو نســخة 

عــــــــــبــــــــــد الــــــــلــــــــطــــــــيــــــــف قــــــــــــــــــــــــــــــــروري: فــــــــــــــي جــــــــمــــــــيــــــــع افــــــــــامــــــــــي 
الــــــــمــــــــتــــــــشــــــــعــــــــبــــــــة الــــــــــــــــمــــــــــــــــواضــــــــــــــــيــــــــــــــــع  الــــــــــــــــــــــــــــى  امــــــــــــــــــيــــــــــــــــــل  ال 

حوار: شروق خالد

يف البحــث »على وجه ريب« الذي مت تصويره بني ايطاليــا وتونس وكوريا يف خمتلف 
املعابد للديانات الوضعية والســماوية، كان املخرج التونســي عبــد اللطيف قروري، يريد 
تقدمي وثائقي خيدم اإلنسانية، ويقدمها للمشاهد ضمن الفن اهلادف، وهو ما يقوم به يف 
إخراج مجيع أفالمه. ولتســليط الضوء اكثــر على مجيع األفالم اليت قدمها كان لنا هذا 

احلوار. 
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مصغرة عن مشــروع فيلم طويل مل يكتمل بعــد وهو عن فايروس 
كورونا؟ هل سيطرح الفيلم مجيع وجهات النظر املختلفة واملتنافرة 
عــن فايروس كورونا ام هو خمصص اكثر ليطرحه من وجهة نظر 

معينة وواجهة حمددة؟
جميع  يف  فعله  اأحاول  ما  وهذا  حمددة  زاوية  من  الفيلم  منطلق  ـ 
افالمي ول اميل بطبيعتي اىل املوا�سيع املت�سعبة ونظرتي لهذا الفيلم 

كانت من زاوية ثالثية وهي ثالثية: العجز - اخلوف- الفراغ. 
احلياة  جمالت  جميع  يف  الإن�سان  تطور  رغم  هو  اإي�ساله  اأردت 
يرى  ل  فايرو�ض  اأمام  عاجزا  وقف  انه  اإل  العلمية والقت�سادية 
بالعني املجردة. كانت حقيقة عبثية فعال ل يقدر اأن ي�سفها الإن�سان 

فنظرتي للفيلم كانت نظرة فل�سفية ونف�سية بالأ�سا�ض.   
ـ كيف ترى الســينما العربية والوثائقية حاليا؟ هل من املمكن 
أن جتد هويتهــا العربية احلقيقية أم ســنبقى متأثرة بالثقافات 

األخرى؟
ـ �سوؤال جيد جدا، رغم ان هناك قنوات عربية متخ�س�سة يف الفيلم 
الوثائقي لكن بكل �سراحة ما زلنا ل منلك ثقافة را�سخة او جادة يف 
الوثائقية  لالأفالم  املميزة  ال�سمة  هي  التقليد  وظل  الوثائقي  الفيلم 

العربية. 
ـ يقال إن األفكار هي كاألشباح تالحقنا دائما هل هناك فكرة 
فيلــم الحقتك طويال ومل تســتطع تنفيذها لســبب أو آلخر؟ أم 

مجيع مشاريعك هي كانت نتاج تلك األفكار؟ 
ـ هناك مقولة مفادها اأن املال ل ي�سنع ال�سعادة. واأنا موؤمن اأن املال 
اأفكاري حتى مبيزانية زهيدة  اأنفذ  وحده ل ي�سنع الفن اجليد واأنا 
واحلمدهلل متكنت من تنفيذها جميعا. واملهم يف العمل الوثائقي لي�ض 
الأمور التقنية ول املادية املهم هو املو�سوع الذي يتم طرحه والنتائج 
التي تتو�سل اإليها من هذا الطرح  وبهذا ال�سدد اتذكر ق�سة عندما 
جاء  رئي�ض  اول  وهو  »بورقيبة«  ال�سابق  الرئي�ض  مو�سوع  على  عملت 
بعد ال�ستقالل يف تون�ض عندما �سرعت يف العمل على املو�سوع جميع 
ا�سدقائي كانوا يروون ان تناويل لهذا املو�سوع �سي�سبب يل م�ساكل، 
لن �سخ�سية بورقيبة كانت من ال�سخ�سيات التي انق�سم التون�سيون 
حولها اىل ق�سمان الأول كان يقزمها، والآخر كان ميجدها اىل حد 

التاأليه ويبجلها واجبتهم: اين �ساأخو�ض التجربة حتى النهاية  
فقالوا يل: ماذا �ستقدم اكرث من الذي قدمه الخرون؟ وعندما خرج 
الفيلم اىل النور و�ساهده اجلمهور تلقيت الكثري من التهاين حتى من 
ذلك  ال�سبب يف  ان  واعتقد  اأي�سا.  من�ساريه  ومن  »بورقيبة«  اعداء 
كان يتمحور حول اأن ما اأجنز على بورقيبة قبلي مل يكن »علميًا« او 

»حمايدًا«.
ـ فلسطني أيضا كانت يف اهتمامك وهلا حصة من أعمالك أيضا، 

ماذا حتدثنا عن ذلك؟ 
ـ لقد عملت على الق�سية الفل�سطينية يف فيلمني هما »ال�سهيد العائد« 
امتداد  الفل�سطينية على  املقاومة  التون�سيني يف  م�ساركة  وكان حول 
الفيلمني  هذين  ويف  ق�س�سهن«  يف  »فل�سطني  عنوانه  والثاين  قرن 
اعتمدت وثائق هامة تابعة لل�سليب الأحمر وهي عبارات عن ر�سائل 

كانت تتبادل بني الأ�سرى واأهلهم. 

خاص كل العرب ـ باريس

بعد ظهر يوم الثالثاء 7 كانون الأول - دي�سمرب 2021 مت تكرمي ال�سفري اليمني الدكتور 
ريا�ض يا�سني عبداهلل جلهوده اخلرية والبارزة بالدفاع عن اليمن.

له  اليمنية، قدم  الفرن�سية  ال�سداقة  رئي�ض جمموعة  فابيان جوتفارد  الفرن�سي  النائب 
ميدالية باإ�سم جمل�ض النواب الفرن�سي. ثم علي املرعبي رئي�ض حترير جملة كل العرب 

قدم له �سهادة تقدير وميدالية باإ�سم كل العرب.
وقد األقى الكلمات بهذه املنا�سبة وعلى التوايل كال من: النائب الفرن�سي فابيان جوتفارد 

ثم ال�سفري اليمني د. ريا�ض يا�سني عبداهلل، ثم الأ�ستاذ علي املرعبي.
العربي  الدبلوما�سي  ال�سلك  عميد  يحي  اإياد  ال�سفري  يتقدمهم  كبريا  احل�سور  كان 
بباري�ض، و ال�سيد ناجي ابو عا�سي �سفري جامعة الدول العربية بباري�ض، و ال�سفري اليمني 
و رجال  الدبلوما�سيني  و  ال�سفراء  والعديد من  العيا�سي  ال�ستاذ علي حممد  بال�سعودية 

الإعالم العرب و الفرن�سيني، و كتاب و �سخ�سيات املجتمع املدين العربي و الفرن�سي.

تــــــــكــــــــريــــــــم الـــــــــــدكـــــــــــتـــــــــــور ريــــــــــــــــــــاض يــــــاســــــني 
عــــــــبــــــــدهللا الــــــســــــفــــــري الــــــيــــــمــــــي بـــــبـــــاريـــــس
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الأمني  ا�ستهل  مبثلمًا  عليكم«  »ال�سالم  بـ  �سنبداأ 
ر�سالته  غوتريي�ض،  اأنطونيو  املتحدة،  لالأم  العام 
اأّن  اأّكد  حني  العربية،  للغة  العاملي  اليوم  مبنا�سبة 
الأدب  خالل  من  ال�سعوب  بني  ربطت  ال�ساد  »لغة 
واملو�سيقى وال�سعر والفل�سفة، اإذ كانت لغة التوا�سل 

ال�سائعة يف جمالت التجارة والفن والعلم«.
ل  �سنويًا،  الأول  كانون  من  ع�سر  الثامن  احتفالية 
تقت�سر اأ�سبابها على كونها اإحدى اللغات الر�سمية 
بني  من  لكونها  ول  املتحدة،  الأمم  يف  املعتمدة 
الإنرتنت،  يف  ا�ستخداًمًا  الأكرث  الأربع  اللغات 
والأكرث انت�سارًا ومنوًا، بل لأنها رغم اأهمية ما �سبق 
تاريخية  باأبعاد  غريها  عن  دونًا  مبيزات  تخت�ض 

وح�سارية �ستبقى اأبداأً مالزمة لها. 
تاريخ مل، ولن ميحى!

العربية تعود اإىل اأكرث من 18 قرنًا، كاإحدى اأقدم 
اللغات التي نطق بها الب�سر منذ فجر التاريخ، وهي 
اإذ  ا�ستخدامًا،  واأو�سعها  ال�سامية،  اللغات  اأقدم 

يتكلمها يوميًا ما يزيد عن 450 مليون ن�سمة.
خ�سائ�ض ارتبطت مع الأديان ال�سماوية

فاإن  بلدًا،   24 يف  ر�سمية  لغة  كونها  عن  ف�ساًل 
العربية هي لغة %القراآن الكرمي% الكتاب املقد�ض 
تربط  و�سعائر  عبادة  لغة  بالتايل  امل�سلمني،  عند 
اللغات  اأكرث  اإحدى  جعلها  ما  م�سلم  ملياري  نحو 

انت�ساًرًا وا�ستخدامًا يف العامل. 
كما اأنها اأي�سًا لغة �سعائرية رئي�سية لدى عدد من 
الكنائ�ض امل�سيحية يف بلدان عربية، كما كتبت بها 
الكثري من اأهم الأعمال الدينية والفكرية اليهودية 
لربط  بن  دونا�ض  كموؤلفات  الو�سطى،  الع�سور  يف 
بن  ومو�سى  الفيومي  و�سعيد  النحو  يف  حيوج  وابن 
ال�سعر،  يف  الالوي  ويهوذا  الفل�سفة،  يف  ميمون 

واإ�سحاق الفا�سي يف تف�سري التوراة، فكان لها بالغ 
الأثر يف اللغة والدين والأدب اليهودي.

اأداة تفاعل ح�ساري
يزخر تاريخ لغتنا ب�سواهد تبنّي مقدار تاأثريها على 
لغات واأبجديات عاملية كثرية، ودورها املحوري يف 
ون�سرها  نقلها  وكذلك  والثقافات  املعارف  اإنتاج 
بني  والبحرية  الربية  احلرير  طريق  اجتاهي  على 
�سواحل الهند و�سفتي املتو�سط.  كذلك نقل واإغناء 
اإىل  والرومانية  اليونانية  والعلوم  الفل�سفة  نتاجات 

اأوروبا يف ع�سر النه�سة. 
اأهاًل و�سهاًل 

والتوا�سل  العربية  %اللغة  اأمام  هنا  نحن  نعم 
 ،2021 العام  احتفالية  عنوان  وهو  احل�ساري%، 
الذي  املحوري  الدور  لي�ض فقط على  تاأكيدًا  لياأتي 
�سنوف  واإغناء  نقل  ميادين  يف  ال�ساد  لغة  توؤديه 
كلغة  اأي�سًا  بل  املختلفة.  والفنون  والثقافة  العلوم 
الأمم  بني  والجتماعية  احل�سارية  اجل�سور  بناء 

املختلفة. 
وح�سن  الرتحيب  كنموذج  بكم،  و�سهاًل  فاأهاًل 
اأهاًل ونزلتم �سهاًل«  ال�سيافة والكرم، وقد »حللتم 
كر�سالة اإىل �سيوف العرب والعابرين يف اأرا�سيهم.

غنية باملفردات
واأكرثها  اللغات  اأعرق  من  العربية  تعد  كما 
كلمة.  مليون  ع�سر  اثني  عن  تزيد  اإذ  مفردات، 
فاإن  اللغة،  ومعاجم  واملراجع  امل�سادر  فبح�سب 
عدد الكلمات يف لغتنا - �سواء امل�ستخدمة اأو املهملة 
% تبلغ نحو 12.303000 مليون كلمة دون تكرار ما 
يعادل 25 �سعًفًا عدد كلمات اللغة الإجنليزية التي 

تتكون من 600 األف كلمة!.
اأنها  جند  املفردات  من  الهائل  الكم  هذا  ورغم 

وما  بعيد،  حد  اإىل  هذا  زمننا  حتى  �ساحلة  تبقى 
الن�سو�ض  ت�سفح  على  قادرًا  العربّية  قارئ  زال 
التي  الالتينّية  اللغة  بخالف  وَفهِمها،  القدمية 

اندثَرت، ون�ساأَت منها اللغات الأوروبّية. 
حتديات قد تغدو ميزات

ـ ثمة من يّدعي اأن العربية اإىل زوال نتيجة انت�سار 
وهنا  الأم،  اللغة  ح�ساب  على  املحلية%  %اللغات 
الفر�سية،  لهذه  امل�ست�سلمني  مع  ننجر  ل  اأن  علينا 
اخلليجية  اأن  باملقابل  نوؤكد  اأن  العك�ض  وعلى 
وامل�سرية وال�سامية واملغاربية..اإلخ، هي »لهجات« 
طبيعي،  اختالف  جمرد  واأنها  »لغات«،  ولي�ست 
الأجنلوفونية  يف  ولنا  جغرافية،  ديناميكية  نتيجة 
تختلف  فكم  ال�سواهد،  اأو�سح  والفرانكوفونية 
لكنها  وال�سكتلندية،  ال�سرتالية  عن  الأمريكية 
لغة  تختلف  وكم  الإنكليزية،  من  م�ستقة  جميعًا 
من  لكنها  الفرن�سية  عن  الكندية  كيبك  مقاطعة 

ذات اجلذر. 
ـ مع تو�سع ظاهرة الإقبال املتزايد من جانب غري 
من  ثمة  تعلمها،  على  العربية  باللغة  املتحدثني 
الإ�سالمية،  بالديانة  ال�ساد  لغة  نّية  ب�سوء  يح�سر 
اإبراز ر�سالة اللغة  غامزًا وم�سككًا، وهنا ل بد من 
باأن  التاريخ، والإي�ساح  الإن�سانية واحل�سارية عرب 
منطقة  يف  وا�ستوطنت  �سكنت  اأقوام  لغة  العربية 
جغرافية و�سبقت ظهور الإ�سالم، بل ورافقت �سائر 

الديانات الأخرى. 
يتناقلها  التي  ال�سالم  بتحية  مقالنا  بداأنا  ومبثلما 
مبثلها:  �سنختم  واأبدًا،  يوميًا  ال�ساد  لغة  ناطقوا 
�ساملة  �سليمة  ولغتنا  وكل عام  ال�سالمة%.  ...%مع 

م�ساملة!

أ.هاني المالذي
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“السام عليكم”...

 “أهًا وسهًا”...
”مع السامة”!

 كاتب واإعالمي عربي 



كل العرب ـ خاص من األردن

الردنيني،  الكتاب  رابطة  مقر  يف  الحتفال  اقيم 
كل  موؤ�س�سة  اقامتها  التي  الحتفالت  مع  وبالتزامن 
اأوروبا  العرب يف  والكتاب  ال�سحفيني  واحتاد  العرب 
فرن�سا، يف عدد  والأبحاث يف  للدرا�سات  ذرا  ومركز 

من البلدان العربية والوروبية يوم 18 كانون الأول. 
املعروفني،  املدعني  من  نخبة  بتكرمي  الحتفال  متيز 
واملحامي  ال�ساعر  عوده،  ه�سام  الكبري  ال�ساعر 
دكتور  ا�ستاذ  الرابطة،  رئي�ض  الزعبي  اكرم  ال�ستاذ 
املا�سي،  ر�سدي  دكتور  ا�ستاذ  القطامي،  �سمري 
والدكتورة انعام القي�سي، والكاتب ال�سحفي املرحوم 
ح�سور  الحتفال  �سهد  كما  العزوين،  ا�سعد  ال�ستاذ 

نخبة من املبدعني واملثقفني الأردنيني.
الرابطة  رئي�ض  اكرم  لال�ستاذ  كانت  الفتتاح  كلمة 

الرابطة،  ون�ساطات  اجنازات  عن  بها  حتدث  والتي 
هذه  تكرمي  يف  العرب  كل  موؤ�س�سة  مببادرات  وا�ساد 
والعلمية  الكادميية  الكفاءات  من  املميزة  النخب 
والدبية التي �ساهمت وت�ساهم يف اثراء لغتنا العربيه. 
لال�ستاذ  فكانت  العرب  كل  موؤ�س�سات  كلمة  اما 
في�سل زكي الذي �سكر الرابطة رئي�سًا واع�ساءا على 
وجهود  بفعاليات  وا�ساد  الحتفال  لهذا  ا�ست�سافتهم 
مع  والدبية  الثقافية  الن�ساطات  تعزيز  يف  الرابطة 
اننا  اىل  واأ�سار  والدولية،  العربية  املماثلة  املوؤ�س�سات 
بني  ومتبادل  م�سرتك  تعاون  بروتوكول  اعداد  ب�سدد 

الرابطة وموؤ�س�سة كل العرب ومبا يخدم الطرفني. 
بعد ذلك اعطيت الكلمات للمكرمني، ال�ساعر ه�سام 
ال�ساتذة  وم�ساعره،  ا�سعاره  ببع�ض  احتفنا  عودة 
انعام  والدكتورة  املا�سي  ور�سدي  القطامي  �سمري 

باإ�سم  يتحدثون  وكاأنهم  لغتهم  عن  حتدثوا  القي�سي 
معاجم اللغة العربية البليغة الف�سيحة،

على  العرب  كل  موؤ�س�سة  �سكر  يف  احدهم  يبخل  ومل 
تكرميهم، ول على �سكر الرابطة التي رعت الحتفاء 

بهم والحتفال بتكرميهم. 
التكرمي  �سهادات  ا�ستالم  اىل  املكرمون  دعي  اخريا 
كل  موؤ�س�سة  من  التكرمي  ميداليات  التكرمي  دروع 
يف  العرب  والكتاب  ال�سحافيني  واحتاد  العرب، 

اوروبا، ومركز ذرا للدرا�سات والأبحاث. 
للفنان  عربي  وطرب  عود  فكان  اخلتام  م�سك  واما 
مع  والكنافة،  القهوة  بع�ض  ومعهما  عياد،  املغرية 
ال�سكر والعرفان للقا�سة عريفة احلفل ال�سيدة هديل 

حتامنه.
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كل العرب ـ خاص من فلسطني

 اأقيم م�ساء ال�سبت، مبقر بلدية رام اهلل، الحتفال 
اأقرته  الذي  العربية،  للغة  العاملي  باليوم  ال�سنوي 
18 كانون الأول/ دي�سمرب عام  اجلمعية العامة يف 

1973

ذرا  ومركز  العرب،  كل  موؤ�س�سة  احلفل  ونظم 
والكتاب  ال�سحفيني  واحتاد  والبحاث،  للدرا�سات 
النجار  وفاء  الزميلني  بجهود  اأوروبا،  يف  العرب 
ذرا  مركز  مدير  احلفل  افتتح  حيث  قبها،  ون�سيم 
وكالة  فل�سطني/مرا�سل  يف  والأبحاث  للدرا�سات 
اأنباء كل العرب، الكاتب ن�سيم قبها، والذي ا�ستهل 
بيوم  ال�سيا�سي  املعنى  �سياق  يف  التبئريية  كلمته 
ب�ست  الإحتفالت  تنفيذ  مع  خا�سة  العربية،  اللغة 
الذي  الأمر  اليوم،  وبذات  معا  وفرن�سا  عربية  دول 
يدلل على مكانة اللغة كعامل وحدة �سيا�سي وثقايف 
يف  املبذولة  اجلهود  كل  �ساكرا  بامتياز،  اجتماعي 

�سبيل رفعة اللغة وناطقيها.
وقال رئي�ض جممع اللغة العربية يف حيفا الربوفي�سور 
املجتمع  لها  اأقر  العربية  اللغة  اإن  كبها  م�سطفى 
الدويل م�ساهمتها التي ل ميكن تقديرها للح�سارة 
الإن�سانية على مر الع�سور، وكانت الرابط وهمزة 

الو�سل بني ح�سارات العامل القدمي وما ن�سهده من 
يف  اأوروبا  قادتها  التي  اجلديدة  النه�سة  ح�سارة 

الع�سور الأخرية.
واأكد اأن اللغة العربية بالن�سبة لنا ك�سعب فل�سطيني 
ي�سّكل  جمال  يف  الهوية  عالمات  من  عالمة 
على  بال�سيطرة  يتعلق  فيما  مرير  ل�سراع  م�سرًحا 
والأماكن  الأر�ض  ت�سمية  اأن  حيث  املكاين،  احليز 
تت�ساءل  وهي  الأهمية،  بالغ  اأمر  هو  والت�ساري�ض 
كل يوم، وبتنا ن�ستعمل اليوم ت�سميات فر�سها واقع 
اآخر واأو�سح اأن هناك 100 األف ا�سم فل�سطيني مر 
بعملية »عربنة«، ن�سفها يف النقب، حيث مت تغيري 

اأ�سمائها ل�سالح دولة الحتالل.
والأدباء  الكتاب  احتاد  عام  اأمني  قال  بدوره، 
ي�سعى  الحتالل  اإن  ال�سوداين  مراد  الفل�سطينيني 
الأ�سماء  تزوير  خالل  من  فل�سطني  هوية  ملحو 
واجلبال،  املناطق،  على  اأطلقت  التي  العربية 
رواية  ليخلق  الأماكن،  من  وغريها  والت�ساري�ض 
مزيفة خا�سة به، م�سدًدا على �سرورة مواجهة هذه 

الرواية والحتفاظ باللغة والعتداد بها.
لنقابة  العامة  الأمانة  ع�سو  قال  جهته،  من 
ال�سحفيني نبهان خري�سة اإن قوة اللغة العربية تاأتي 

فعندما  ومعرفًيا،  ح�سارًيا  بها  املتحدثني  قوة  من 
لغتهم  كانت  قوتهم  اأوج  يف  املا�سي  يف  العرب  كان 
الأخرى  ال�سعوب  نخب  من  كثريا  لأن  ا،  اأي�سً قوية 

كانت تتعلمه ك�سرط للتقدم املعريف واحل�ساري.
ويف اخلتام، األقى ال�ساعر ه�سام اأبو �سالح ق�سيدة 
تتحدث  والتي  تراين(  كي  عنرتة  �سيف  )اأعرين 
وكاأنه  وثقافيا،  �سيا�سيا،  املتاأزم  العربي  الواقع  عن 
يج�سد حالة البعرثة الإجتماعية العربية من خالل 

ال�سعر والقافية. 
من  وطنية  عروبية  اأغاين  الكلمات  تخللت  وقد 
موؤثرا،  ثقافيا  وقعا  لها  كلن  دياب،  اأ�سامة  الفنان 
اإىل  )اأحن  دروي�ض  باأغنية  �سدح  عندما  خا�سة 
خبز اأمي( ومل يكن بالأمكان اإل اأن يقوم اجلمهور 
مبداخالته اجلميلة فيما �سمعه من حديث يطرب 
العاطفة، ويقرع جر�ض الإنتباه ، فكانت مداخالت 

لها كل الإيجابية  
فل�سطني  يف  العرب  كل  مكتب  مديرة  تكفلت  وقد 
وفاء النجار، ون�سيم قبها مع رئي�ض بلدية رام اهلل 
احلفل  فر�سان  بتكرمي  حديد،  مو�سى  املهند�ض 
ورقي  واجلمال  باملعنى  الإحتفالية  اأثروا  الذين 

املداخالت.

فــــــلــــــســــــطــــــني وأخــــــــــــواتــــــــــــهــــــــــــا بــــــــــالــــــــــيــــــــــوم الــــــــعــــــــالــــــــمــــــــي لـــــــلـــــــغـــــــة الــــــعــــــربــــــيــــــة
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كل العرب ـ خاص من القاهرة
مبقر  ال�سبت،  م�ساء  اأقيمت  التي  الندوة  مو�سوع 
العاملي  باليوم  احتفال  م�سر،  كتاب  احتاد  نقابة 
لالأمم  العامة  اجلمعية  اأقرته  الذي  العربية  للغة 

املتحدة يف ١٨ دي�سمرب عام ١٩٧٣.
ذرا  ومركز  العرب،  كل  موؤ�س�سة  احلفل  ونظم 
والكتاب  ال�سحفيني  واحتاد  والأبحاث،  للدرا�سات 
الأديبة  احلفل  افتتح  حيث  اأوروبا،  يف  العرب 
يف  العرب  كل  موؤ�س�سة  عن  ممثلة  ال�سافعي  اإميان 
م�سر،وجاءت كلمة املن�سة من الأمني العام لحتاد 

كتاب م�سر
العربية  اللغة  اأهمية  عن  البدوي  زينهم  الإعالمي 
يقول   ح�سني  طه  العربي  الأدب  عميد  جعلت  التي 
اإن املثقفني العرب الذين ل يتقنوا لغتهم لديهم   «
هذا  اأن  البدوي  يرى  ل  فيما  رجولتهم«  يف  نق�ض 
القول �سادم وفيه �سئ من املبالغة بل قول �سادق 

كما يرتاءى له. 
اأما الإعالمي �سيد ح�سن اأعرب  عن خوفه ال�سديد 
ال�سعوب  حققته  الذي  املك�سب  هذا  �سياع  على 
العربية باإرادتها احلرة لت�سبح اللغة العربية اللغة 
لالأمم  العامة  اجلمعية  يف  بها  املعمول  ال�ساد�سة 
وحدة  اأهمية  عن  كلمته  يف  اأردف  كما  املتحدة 
الذي  املكت�سب  هذا  على  للحفاظ  وقوتهم  العرب 

حظينا به. 
 اأما عن اأ�ساتذة الأدب العربي مثل د عايدي جمعة 
ال�سعر  تقليد  يف  اليابانية  التجربة  عن  حتدث 
جاء  حني  يف   ، الهايكو  �سعر  يف  املتمثلة  اجلاهلي 
العربية  املفردات  عن  عليوة   حممد  د.  حديث 
اأن  اإىل  اإ�سافة  الأ�سباين  الأدب  اإىل  املت�سربة 
ق�سائد احلب الإلهي مل تكن معروفة يف اأوروبا قبل 
الرتجمات  يف  متمثلة  اإليها  العربية  الثقافة  دخول 
الأندل�سي  الع�سر  يف  الإ�سبانية  اإىل  العربية   من 

هذا وقد األقى ال�سعراء ق�سائدهم يف حب اللغة، 

الحتفالية  اأثرت  مبداخالت  اجلمهور  قام  كما 
للفكرة  ومعار�ض  موؤيد  بني  وانق�سموا  ومو�سوعها 
كلمتها  يف  ال�سافعي  اإميان  الأديبة  طرحتها  التي 
اإيجابي  ب�سكل  التكنولوجيا  ا�سهام  عن  الفتتاحية 
 ، العاملي  امل�ستوى  على  العربية  اللغة  انت�سار  يف 
�سعر  �سعبة  ع�سو  بدر  ع�سام  ال�ساعر   واختتم 

الف�سحى بالحتاد الحتفالية.
الذين  العربي  الأدب  رواد  تكرمي  فقرة  جاءت  ثم 
اأمثال  الوافر  بعطاءهم  الثقافية  احلياة  اأثروا 
القدير  والروائي  نوفل  يو�سف  د.  الكبري  الناقد 
خريي حداد واأ�ستاذ النقد الأدبي املقارن د. حممد 
احلفل  زادوا  الذين  ال�سعراء  من  وغريهم  عليوة، 
اأينما  توحدنا  التي  ال�ساد  بلغة  بق�سائدهم  جمال 
احتفاليات  مع  الحتفالية  هذه  تزامنت  كنا،لذلك 
مركز ذرا لالأبحاث يف �ست دول عربية حتت رعاية  

اأ علي املرعبي.

مـــــــــــــــــــن مــــــــــــــــصــــــــــــــــر: الـــــــــــــلـــــــــــــغـــــــــــــة الـــــــــــــعـــــــــــــربـــــــــــــيـــــــــــــة فـــــــــــــــــــي عـــــــــــــصـــــــــــــر الــــــــــعــــــــــولــــــــــمــــــــــة
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كل العرب ـ خاص من اجلزائر
احت�سنت اجلزائر وحتديدا مدينة وهران احتفالية 
اليوم العاملي للغة العربية باإ�سراف ورعاية الأ�ستاذ 
والكتاب  ال�سحفيني  اإحتاد  رئي�ض  املرعبي  علي 
والأبحاث  للدرا�سات  ذرا  ومركز  باأوروبا  العرب 
تنظيم  ومن  والإعالم  للن�سر  العرب  كل  وموؤ�س�سة 
بجريدة  ال�سحفية  الثالث  الهيئات  ممثلة 
واخلطاط  تلم�سي  حيزية  الوطنية  اجلمهورية 
قهواجي احممد بالتن�سيق مع املركز الثقايف �سغري 
بن علي وموؤ�س�سة الإمام الهواري ممثلة يف رئي�سها 

عبد الرحمان هواري.
مبادرة  اأن  تلم�سي  حيزية  ال�سحفية  وذكرت 
العربية  للغة  العاملي  اليوم  لإحياء  الدولية  الهيئات 
�سملت عدة دول عربية يف الوقت ذاته حتت �سعار 
»ال�ساد يوحدنا«، بكل من فل�سطني والأردن وتون�ض 

وم�سر بالإ�سافة اإىل احتفالية باري�ض.
احلفل  منظمة  تلم�سي  حيزية  ال�سحفية  وقالت 
اإحتاد  وع�سو  ذرا  ملركز  اجلزائر  مكتب  مديرة 
كلمتها  يف  باأوروبا  العرب  والكتاب  ال�سحفيني 
الفتتاحية اأن »ال�ساد يوحدنا« و�سيبقى يوحد اأهل 
تبقى  والقارات،  امل�سافات  تباعدت  واإن  العروبة 
لغتنا العربية ل�سانا م�سرتكا قويا يعزز فينا النخوة 

ويزيد عزتنا وجمدنا بني الأمم.

الهيئات  هذه  تنظمه  ن�ساط  اأول  هذا  اأن  واأ�سافت 
الدولية باجلزائر، وقالت اأي�سا اأن رئي�سها الأ�ستاذ 
خدمة  اأجل  من  جهوده  كل  ي�سخر  املرعبي  علي 
العربية  الهوية  بذلك  فار�سا  وق�سية،  لغة  العروبة 

بكل مقوماتها من خالل برنامج �سنوي �سامل. 
تكون  اأن  وهران  احتفالية  منظمو  واختار  هذا 
فقيد  �سقيقة  بو�سامل  ح�سيبة  ال�ساعرة  الدكتورة 
�سرف  �سيفة  بو�سامل  كرمي  اجلزائري  الإعالم 
جانب  اإىل  باملنا�سبة،  تكرميها  مت  حيث  التظاهرة 
كرمي  الدكتور  الإعالمي  الراحل  �سقيقها  تكرمي 
بو�سامل من قبل اإحتاد ال�سحفيني والكتاب العرب، 
ب�سبب  املا�سي  جويلية  �سهر  رحل  الذي  الرجل 
�سنة  يتجاوز %%  وهو مل  كورونا  بفريو�ض  اإ�سابته 

من عمره.
ال�سيد  ن�سطها كل من  الفعالية مداخالت  وت�سمن 
الدينية  ال�سوؤون  مديرية  ممثل  بوخما�سة  املخفي 
والوقاف لولية وهران حول اللغة العربية، اإ�سافة 
حول  مداخلة  يف  م�سعود  بن  عبا�ض  ال�ستاذ  اإىل 
ل�سان العرب، وا�ستاذة اللغة العربية �سعاد �سنو�سي 
%نفود التي تكلمت عن لغة ال�ساد والوطن واأهمية 
اأخرى  مداخلة  وكذلك  العربية،  باللغة  الرتقاء 
ن�سطتها ا�ستاذة التعليم الثانوي بن زغدة يا�سمني 
يف  العربية  اإدراج  اإهمال  ظاهرة  عن  تكلمت  التي 

املجال التكنولوجي.
احممد  قهواجي  اخلطاط  الأ�ستاذ  قدم  كما 
واأ�سوله  العربي  اخلط  جماليات  حول  مداخلته 
فن  يف  لنماذج  م�سور  بعر�ض  مرفوقة  التاريخية 

اخلط العربي.
تراث  من  ق�سيدة  واإلقاء  مداخلة  ذلك  و�سبق   
ال�سعر ال�سعبي اجلزائري للدكتورة ح�سيبة بو�سامل 
ومرت على ذكرى �سقيقها الراحل الذي كان بدوره 
لغويا ف�سيحا يف اأدائه املتميز طيلة م�سواره املهني 

يف الإذاعة والتلفزيون اجلزائري.
بلوفة  للمن�سدين  اإن�سادية  فوا�سل  الن�ساط  وتخلل 
اإلقاء  اإىل  اإ�سافة  بلعامري،  وخالد  القادر  عبد 
خديجة  �ساليل  ثانوية  لتلميذات  وخواطر  ق�سائد 
قدمن  الالئي  الرحمان  وهبة  وخديجة  ب�سرى 
قبل  من  وت�سويبها  تقيمها  مت  مميزة  حماولت 
�سايل  الطفلة  واأبدعت  احلا�سرين،  الأ�ساتذة 
الن�ساط  افتتاح  يف  �سنوات  ال�ستة  ذات  �سريفي 
باإلقاء رائع ملقطع من ق�سيدة بالد العرب اأوطاين. 
جلميع  ال�سكر  بتوجيه  تلم�سي  ال�سيدة  وختمت 
احل�سور وانتهى احلفل باللتفاف حول كعكة اليوم 
العاملي للغة العربية وكانت فعال حمطة ناجحة يف 

اأول مبادرة دولية بوهران.

إحـــــــــــــتـــــــــــــفـــــــــــــالـــــــــــــيـــــــــــــة وهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــران الـــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــزائـــــــــــــــــــريـــــــــــــــــــة تـــــــــــــجـــــــــــــمـــــــــــــع عـــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــاق الـــــــــــــــضـــــــــــــــاد
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كل العرب ـ خاص من تونس
واإحتاد  والإعالم،  للن�سر  العرب«  »كل  نّظمت 
ومركز  اأوروبا،  يف  العرب  والكتاب  ال�سحفيني 
مع  بالتعاون  بباري�ض،  والأبحاث  للدرا�سات  ذرا 
احتاد الكتاب التون�سيني بتون�ض العا�سمة احتفالّية 
مبنا�سبة اليوم العاملي للغة العربية الذي ي�سادف 
الحتاد  مقر  يف  وذلك  �سنة  كل  من  دي�سمرب   18
هذه  هوّيتنا«.  »لغتنا  �سعار  حتت  العا�سمة  بتون�ض 
املبادرة، هي الأوىل بتون�ض ت�سرف عليها وترعاها 
الهيئات الدولية املذكورة بالتزامن مع دول عربية 

اأخرى، مثل فل�سطني، م�سر، الأردن، واجلزائر.
والكّتاب  ال�ّسعراء  من  ثلة  الحتفال  ح�سر 

اد. وقد ت�سّمن الحتفال  والإعالميني وع�ّساق ال�سّ
رم�سان  الرّثيا  ال�ساعرة  بني  �سعرّية  مراوحات 
بق�سيدة من  تّوجت  وقد  نعيمة ن�سيبي  وال�ساعرة 
مت  الذي  احلاجي  العزيز  عبد  الأ�ستاذ  ال�ساعر 
الكاتب  تكرمي  مت  كما  الأم�سية.  هذه  يف  تكرميه 
الأ�ستاذ  وال�ساعر  املخ  جالل  الأ�ستاذ  وال�ساعر 
الكتاب  احتاد  رئي�ض  احلمادي  الدين  �سالح 
الكّتاب  لحّتاد  الّتميز  درع  وت�سليمه  التون�سيني 

التون�سيني.
يف رحاب بوح الّروح وعزف الأنامل املبدعة ل�سباب 
وجتّلي  �سفاء  يف  الأم�سية  توا�سلت  حوارات  نادي 
مكّثفة يف  الّلحن،  العربّية وظالل  اللغة  بني جمال 

مزيج من ال�سعر والّثقافة واحلياة. 

هذه الحتفالية تندرج �سمن برنامج �سنوي يحوي 
وقالبا،  قلبا  عربية  وتظاهرات  ولقاءات  ندوات 
والأجنبية  العربية  الدول  من  كبري  بعدد  تنظم 
العرب  كل  موؤ�س�سة  جاهدة  حتقيقه  اإىل  ت�سعى 
خدمة للثقافة والفكر العربي احلقيقي لغة وق�سية، 

فار�سة بذلك الهوية العربية بكل مقوماتها.
جتديد  هو  ال�ساد  للغة  العاملي  باليوم  الحتفال 
العربّية عرب  للغة  املهّم  الدور  للتاأكيد على  الدعوة 
املعارف  وتناقل  والعلم  الثقافة  خالل  من  الّتاريخ 
وحلقة الو�سل التي »جت�ّسد ثراء الوجود الإن�ساين« 
وموروثنا   لغتنا  اإحياء  �سرورة  على  التاأكيد  مع 

احل�ساري من خاللها.

ــّتــــاب الــتــونــســيــني ــاد الــــكــ ــحــ ــّيـــة بـــمـــقـــّر اتــ ــربـ تـــونـــس تــحــتــفــي بـــالـــيـــوم الـــعـــالـــمـــي لــلــغــة الـــعـ
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كل العرب ـ خاص من باريس
ال�سعار  هو  هذا  يوحدنا،  وال�ساد  هويتنا،  لغتنا 
احتاد  مع  بال�سراكة  العرب  كل  جملة  رفعته  الذي 
للدرا�سات  ذرا  ومركز  العرب  والكتاب  ال�سحفيني 
والأبحاث بفرن�سا يف احتفالية باري�ض التي نظمتها 
العربية  للغة  العاملي  باليوم  واخلا�سة  ال�سبت  يوم 
الذي يتزامن كل �سنة مع 18 كانون الأول %دي�سمرب.
اجلزائري  الثقايف  املركز  احت�سنها  التي  الفعالية 
العربية،  ال�سخ�سيات  الكثري من  بباري�ض ح�سرتها 
من  ركنًا  ُتعّد  التي  القراآن  بلغة  لالحتفال  جاءت 
كبريا  دورا  وتلعب  للب�سرية،  الثقايف  التنوع  اأركان 
يف مّد ج�سور الو�سال بني النا�ض على �سهوة الثقافة 
والعلم والأدب وغريها من املجالت الكثرية جدًا.   

ثم  الحتفالية،  قريي  ليلى  ال�سحفية  افتتحت 
حتدث ال�ستاذ علي املرعبي عن مقومات هذه اللغة 
احل�سارية الرثية، وعن اجلوانب املهنية للموؤ�س�سات 
بعد  والقومية،  الوطنية  الثوابت  عن  ثم  الثالث، 

من  لكل  �سعرية  لق�سائد  احلا�سرون  ا�ستمع  ذلك 
ال�ساعرة اجلزائرية لويزة ناظور وال�ساعرة ال�سورية 
ال�سابي،  رجاء  التون�سية  وال�ساعرة  ال�سيد  رمي 
ثم  ال�سابي،  القا�سم  اأبو  ال�سهري  ال�ساعر  حفيدة 
قراأت الروائية نائلة فزع مقاطع من مقدمة كتابها 
اجلديد »نزف الزنابق »، قبل اأن يختم الدكتورعلي 
عبد القادر من ال�سودان مبداخلة حملت عنوان »بني 
توزيع  مت  بعدها  املحلية«.  واللهجات  العربية  اللغة 

�سهادات التكرمي وامليداليات.
فيديو  بعر�ض  كبرية  مفاجاأة  احلفل  تخلل  كما 
ي�سم  املرعبي،  علي  ال�ستاذ  حياة  عن  تكرميي 
لإعالميني  و�سهادات  بال�سور  ذاتية، معززا  �سريته 
مفاجاآت  بعدها  توالت  ثم  درب.  ورفاق  وا�سدقاء 
اجلزائري  الربنو�ض  اإهدائه  مت  حيث  التكرمي، 
والعلم  والطربو�ض  املطرزة  التقليدية  وال�سرتة 
طرف  من  بالقلم  ر�سمت  فنية  ولوحة  اجلزائري 
�سالح،  اأبو  حممد  الكبري  الفل�سطيني  الر�سام 

و�سجرة يا�سمني دم�سقي.

بعدها قامت كل من ال�ساعرة لويزة ناظور والروائية 
ن�سخة  واهداء  اجلديد  كتابهما  بتوقيع  فزع  نائلة 
باإهداء  ال�سيد علي املرعبي  منه للح�سور، كما قام 

ال�سيوف اأي�سا ن�سخ من كتاب عن اخلط العربي.  
الذي  �سعبان  حمدي  امل�سري  اخلطاط  جانبه  من 
هذا  يف  مي�ساهم  اأن  اإل  اأبى  ال�سيوف  بني  من  كان 
ورق  على  احل�سور  ا�سماء  بكتابة  العربي  احلفل 

م�سقول واهدائه لكل احل�سور.
وقبل اختتام الحتفالية ب�سيافة، ا�ستمع احلا�سرون 
اأمني  الفنان  طرف  من  وغناء  العود  على  لعزف 

بوعدة.
ويف الأخري تقدم ال�سيد علي املرعبي رئي�ض جملة كل 
العرب بال�سكر والتقدير لكل من �ساهم باإجناح هذه 
بارتداء  افتخاره  عن  عرب  كما  الكربى،  الحتفالية 
اجلزائرية  للراية  ورفعه  اجلزائري،  الربنو�ض 
بكاأ�ض  اجلزائر  فوز  مع  تزامن  احلدث  واأن  خا�سة 

بطولة العرب.

الثقافة

فــــــــــــي الــــــــــــيــــــــــــوم الــــــــعــــــــالــــــــمــــــــي لـــــــلـــــــغـــــــة الـــــــــعـــــــــربـــــــــيـــــــــة: الــــــــــــضــــــــــــاد تـــــــســـــــمـــــــو فــــــــــــي بــــــــاريــــــــس 
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الثقافة

أ.خالد الحديدي

كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري حـــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــاتـــــــــــــــــــــــــــــــــي

 كاتب م�شري

اأنــا اأتذكــر جيدًا اليــوم الذي قــررت فيه اأن 
اأكون كاتبًا، حيث كتبُت يف دفرِت يومياتي »اليوم 
قــررُت اأن اآخــذ الكتابــة على حَممل اجِلــد، واأن 
اأ�ستمر ُدون توقف، واأن اأتعلَم كلَّ ما مُيكن تَعلُمه 

لأ�سبح كاتبًا ناجحًا«.
هــذه العبارة اأوردها %جيم�ــض �ســكوت% يف 
مقدمــة كتابــه )احلبكــة والهيــكل( الــذي جعل 
مقّدمَته اأ�سبَه ما تكون بال�سرية الذاتية، لِرحلِته 

ال�ساقة والطويلة لتعلم �سنعة الكتابة.
ِق�سة جيم�ــض �ســكوت مع الكتابة طويلة جدا 
و�ســاقة و�ســيقة كذلــك، ومــادام »�ســكوت« قــد 
ا�ســتطاع هزمية كل تلــك ال�سعوبــات والعقبات 
التــي واجهتــه، فباإمكاننــا نحن كذلــك اأن َنحذو 
حذَوُه، وَنهزم جميَع العوائق واملوانع وال�سعوبات 
وُل بيننا وبني حتقيِق ُحلمنا يف اأْن ن�سرَي  التي حَتُ
جميعًا ُكّتابًا مثل »جمي�ــض �سكوت« كل يف املجاِل 

الذي ُيحبه، والتخ�س�ضِ الذي َيحُلم به.
اكت�سف جيم�ض �سكوت ِع�سَقه وولعُه بالكتابة 
منــذ اأن كان يف مرحلــة ال�ســباب، هــذا احلــب 
والولــع، ولــد لديــِه الَكــمُّ الكبــري مــن الروايــات 
والق�س�ض التي قراأها، لقد دفعته �ســدة التاأثري 
باحُلبكة ال�ســردية الـــُمتقنة وال�ســديدة الرتابط 
اإىل  قراأهــا،  التــي  الروايــات  يف  والن�ســجام 
حماولــة اإنتــاج ن�سو�ــض مُماثلة بنف�ــض اجلودة 

التــي يجُدهــا يف كل مــا قــراأه، وبعــد حمــاولٍت 
عديــدة للكتابــة، ا�ســتغرقت منــه ُجهــده ووقتــه 
وكثــريًا من امِلداد والأوراق وال�ســهر والعزلة، مل 
ُيفلــح جيم�ــض يف اإنتــاج ولــو ن�ــض واحــد مقبوٍل 
مــن حيث احلبكة ال�ســردية. وتاأكد جليم�ــض اأن 
تلــك الأفــكار التــي طاملــا اأوحــت لــه بهــا َعدوته 
اأن  اأن يحــاوَل  ُتـــثبُط م�ســاعيه يف  التــي كانــت 
َيكــون كاتبــا ناجحــا يومــا مــا، وكانــت مــن بني 
احُلجــج التي ت�ســوُقها له با�ســتمرار، اأن الكتابة 
ملكـــة ذاتية مينحها اهلل ملن ي�ساء وميَنُعها عمن 
ــــاب يولدون ول ُي�سنعون، واأن ِفعل  ي�ســاء، والُكتَّ
الكتابــة غرُي قابٍل للتعلم، ولن ت�سري اأبدًا  كاتبًا 
ولو ق�سيَت كل حياِتك تتدرب على ِحرفة الكتابة
مل ي�ســتطع جيم�ــض �ســكوت اأن يتخلــى عــن 
قراءة الق�س�ــض والروايات التــي اأََحبها واأدمَن 
عليها منذ �سغِره، ومع مرور الأيام، وجد نف�َســه 
يعــود للقــراءة والكتابــة مــن جديد، ولكــن هذه 
املــرة ِبَنف�ــض جديــد، فقــد اكت�ســف اأن م�ســتواه 
يتطور، ومع كرثة القراءة بداأ هام�ض ال�ستيعاب 
َلَتــه  يــزداد اأكــرث فاأكــرث، حيــث كان ُيجهــد خميِّ
التــي  لتلــك  م�ســابهة  وق�سايــا  عــوامَل  ليتخّيــل 
ُيطاِلعها يف الروايات، ولكنه يف النهاية يكت�ســُف 
اأن مــا كان َيكتُبــه لي�ــض ِق�س�ســا، بــل عبــاراٍت 

وُجمال ل معنى لها.

ورغــم كل ذلــك الياأ�ــض املمزوج بــالأمل، ظل 
جيم�ــض يكتــب، وقــرر اأْن ُيــداوم علــى الكتابــة، 
وبينمــا هــو على تلك احلال مدة مــن الزمن، اإْذ 
ُ تفكرَيه ب�ســكل كلي  وقعْت يُدُه على كتاٍب �ســُيغريِّ
متامــًا. كان ا�ســم الكتــاب »الرواية ِمــن احُلبكة 
املعــروف  الأمريكــي  للكاتــب  الطباعــة«  اإىل 
»لوران�ــض بلوك«، وقد اعَتــرَبَ هذا الكتاب مبثابة 

هدية اإلهية له. 
لقد اكت�ســف جيم�ــض من خــالل هذا الكتاب 
َمَلَكــة  اأنهــا  اإىل  بالإ�سافــة  اللغــة  اأن  الرائــع، 
ُب  ْنَعــة يجــب التــدرُّ طبيعيــة، اإل اأنهــا كذلــك �سَ
عليها، لقد منح هذا الكتاب جليم�ض، الأمل من 

جديد يف اأن يكون كاتبا ل ُي�سق له ُغبار.
تـمـر �سنوات ويكت�سف »جيم�ض« اأنها ا�ستطاع 
فعال وبكل اقتدار اأن ي�سري كاتبا حقيقيا ُمتميزًا 
ناجحًا وحمرتفا، متاما كما كان يحلم من قبل.
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                        بقلم / سميرة داودد.ريتا عيسى األيوب

الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةكــــــــــــــــــــــونــــــــــــــــــــــوا    ِبــــــــــــــــــَخــــــــــــــــــرْي..

 كاتبة من م�شر

قوَل ِعْنَدما اأُ�ْســاأَل: اإِنَّني الَيْوَم َل�ْســُت  ُحَو َيْوًما... ِلأَ َيِحقُّ يِلَ اأَْن اأَ�سْ
ِبَخرْي..

ْكَرياُت بابَي...  ــا... اإِذا ما َطَرَقــْت الذِّ ُعــَف اأَْي�سً َوَيِحــقُّ يِلَ اأَْن اأَ�سْ
َلًة باحَلنني.. مَّ حُمَ

َج َعــْن َنْف�ســي َتَعــَب... َوَعناَء  ْن اأَْبِكــَي... َكــْي اأَُفــرِّ َكمــا َوَيِحــقُّ يِلَ اأَ
نني.. ال�سِّ

�ســاِفَر يف اأَْعماِق  ـُه َمعي... اإِذا مــا اْحَتْجُت َوْقًتا... َكْي اأُ واحَلــقُّ ُكلُـّ
ذاِتَي... َكما املاليني..

�ُض الَقْلَب  فاحَليــاُة َمليَئٌة ِبالَعرَثاِت... والَف�َســِل... َوُكلِّ ما ُهــَو ُيَفيِّ
بالأَنني..

يف  َيجــوُل  ــا  َعمَّ �ُســِئْلَت  مــا  ذا  اإِ َتْخَجــَل...  ْن  اأَ َقْلِبــَي  يــا  َفَحــذاِر 
خاِطِرَك... يا اأَيُّها امِل�ْسكني..

ُمْقَلــَة  َتْهُجــَر  اأَْن  ْمَعــُة...  اأَراَدت الدَّ ذا مــا  اإِ ْن ُتكاِبــَر...  اأَ َوَحــذاِر 
... َمَع َنْزِف ال�سرايني.. الَعنْيِ

َغ  َكهــا... َكْي ُتَفرِّ َف�َســراينُي الَقْلــِب اإِذا ما َطَفَحــْت... َعَلْيَك اأَْن َترْتُ
ِمْن ذاِتها ُكلَّ َحنني..

َحنــنٌي ِلــُكلِّ �َســْيٍء... ُكْنَت َقــْد َمــَرْرَت ِبــِه... دوَن اأَْن َتَهَبــُه الَوْقَت 
نني.. الاّلِزَم... َكما �ساَءت ِمْنَك ال�سِّ

َلٍة... َوِلُكلِّ ما راَفَقها ِمْن َم�ســاِكٍل... َقْد  فالَوْقــُت ِعالٌج َلــُكلِّ ُمْع�سِ
ُتْخ�ِسُرَك امَلاليني..

ا ِبُكلِّ مــا َتْفِقَدُه ِمْن  منَّ واخَل�ســاَرُة ل ُتقا�ــُض باملاِدّيــاِت َفَقــْط... َواإِ
َرَر... يا اأَيُّها امِل�سكني.. بوا َلَك ال�سَّ َب�َسٍر... َقْد �َسبَّ

ْنَتُهم اأَْنَت... ِبُكلِّ َجواِرِحَك... َغرْيُ  عَّ ذا ما مَتَ فالَب�َسُر اأَجنا�ــٌض... اإِ
رين.. اآِبٍه باملَُزوِّ

َتُهم... ُمغاِلطنَي امَل�ســاِعَر...  �سْ ... اإِذا ما َتَفحَّ ريــَن ُهْم ُكرُثٌ فاملَُزوِّ
َفِمْنُهم اأَْي�سًا املُرائني..

... َحّتى َلْو ما  راَد َلَك ُكلَّ اخَلــرْيِ ــْدٍق... َواأَ ــَك ِب�سِ َوِمْنُهــم َمــْن اأََحبَّ
... ما كاَن ِلَوْجِه اهلِل... ِمْن دوِن الإِْخِتباِء  َدُق احُلبِّ َعِلْمَت ِبِه... َفاأَ�سْ

باأَْثواِب الّثعابني.. 

علــى الر�ــض نحيا الرحلــة نكابد م�ســاق احليــاة نعاي�ســها، انها رحلة 
البدايــة ل النهايــة، رحلة الروح املتاأرجحة اأََبًدا بني عامل ال�سفاء الروحي 
وعــامل املــادة الفــج، رحلــة العقــل باإنتاجاتــه الغزيــرة واملتفاوتــة البنــاءة 
ِحيًنــا والهدامــة ِحيًنــا اآخر، اأي�سا رحلة النف�ــض وما اأدراك ماهية النف�ــض 

و�سهواتها املتالحقة الالمتناهية!! 
يف الرحلة تختفي ال�سفات اجلمالية الإن�سانية ُرَوْيًدا ُرَوْيًدا تفت�ض عنها 
فــال يــرتاءى لــك اإل قيمــا واخالقا مهرتئــة، والتي قد تندثر يف امل�ســتقبل 
البعيــد. ففــي الف�ساء ت�ســم رائحة املوؤامــرات واملكائد القادمــة اإليك من 
بعيــد ل حمالــة، يعلو ال�سخــب وال�سجيج، دول تندثر و�ســعوب لجئة على 
احلــدود، تنظــر اإليهم الدول كاأنهم �ســرذمة قوم »دومنــا حق يف احلياة«، 
بل وتت�ســابق فيما بينها وتتناحر على نيل »جائزة القهر الدولية« يف كيفية 
التعاطــي والتعامــل مــع هــوؤلء الالجئــني والعمل علــى اإعادتهــم ق�سرا او 
غ�سبا اإىل دولهم مرة اأخرى، والتي »�ســاءت ام ابت« �ســحب الب�ســاط من 

حتت اأقدامها، فبات ينطبق عليها هذا امل�سمي ال�سائع »�سبه دولة«. 
اأ�سحــى الالمعقــول هــو ال�ســائد واجلنــون هــو نامو�ــض الكــون، فماذا 
جنيــت اأيهــا الإن�ســان الغافــل علــى الــدوام!!؟ مــاذا فعلت بالــروح والعقل 
والنف�ــض؟ هــل ارتقيــت بالــروح؟ هــل ارحتها من عنــاء عامل املــادة الفظ 
البغي�ض؟ هل اإ�ســتثمرت العقل يف اإنتاج الأبحاث الإيجابية غري ال�ســلبية؟ 
اأم بــه »علــى �ســبيل املثال« ن�ســقط يف براثن عامل امليتافري�ــض الإفرتا�سي 
»يتم الآن �ســراء عقارات يف هذا العامل الإفرتا�سي«؟ هل جاهدت النف�ــض 
جتــاه �ســهواتها التــي ل تنتهي؟ هــل هذبتها على الت�ســبث بقانــون التخلي 

والتحلي »على �سبيل املثال ل احل�سر«. 
ماذا نحن فاعلون باأنف�سنا وبهذا الكوكب الأر�سي؟ األ من هدنة لنفيق 
ونــدرك!!؟ فعلــى الأر�ض نحيا الرحلة نكابد م�ســاق احلياة نعاي�ســها، انها 
رحلــة البدايــة ل النهاية، فكن اإن�ســان يا اإن�ســان، يا من قــال الرحمن فيه 

»اإين جاعل يف الأر�ض خليفة« قبل ان تدق �ساعة ال�سماء باأوان الرحيل.
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الثقافة

سيدة األعمال فايزة خالدي:
الرفيع الطراز  من  خدمات  وتقديم  فعاليات  لتنظيم  أطمح 

ـ أوال مــن هــي الســيدة فايــزة خالدي 
اإلنسانة واألم، وبعد ذلك املمثلة السنيمائية 

وسيدة األعمال؟ 
ـ اأنــا جزائريــة واأم ل�ســابني، بعــد ح�ســويل 
على �ســهادة البكالوريا، در�ســت علوم �سيا�ســية 
وعالقــات دوليــة يف املعهــد الوطنــي باجلزائــر 
اأي�ســا  اأعمــل  كنــت  الفــرتة  نف�ــض  العا�سمــة. 
هــذا  يف  خمت�ســة  وكالــة  مــع  اأزيــاء  كعار�ســة 
املجــال، يف يوم مــن الأيام بعد ظهــوري يف اأحد 
عرو�ــض الأزيــاء، ات�سل بــي اأحد امل�ســوؤولني يف 
التلفزيــون اجلزائــري واقــرتح علــي امل�ســاركة 
كممثلــة يف م�سل�ســل اجتماعــي، هــذه التجربــة 
التي كانت الأوىل بالن�ســبة يل يف عامل ال�ســينما 
اأتاحــت يل فر�ســة العمــل مــع املخــرج الكبــري 
احلاج رحيم ـ ال�ســالم لروحــه ـ وكذا مع العديد 
مــن الفنانــني الكبار. التجربة كانــت رائعة جدا 
مل اأنــدم عليهــا، لأنها تركــت يف خميلتي الكثري 
مــن الذكريــات اجلميلــة، كمــا خلقــت رابطــة 
خا�ســة وقوية بيني وبــني اجلمهور الذي ل يزال 
يتذكرين حتى اليوم، وهذا �سرف كبري بالن�سبة 

غالبا ما يربط بعض األشخاص كلمة »سهل« بوظيفة موظف االستقبال. 
صحيــح أن هذه املهنة ال تتطلب شــهادة حمددة أو خــرة كبرية ومقنعة، 
ومــع ذلك فإن بعض الصفات جتعل املضيفــة أو املضيف متميزة أو متميزا 
عن البقية، ألنه عندما يشــغلون هذا الدور ســيكونون هم سفراء الشركة 
اليت يعملون هبا، واالنطباع األول حتما ســيعكس اخلدمات اليت تقترحها، 
ألن صورة هذه الشــركة هي من تكون يف املحك من خالل هؤالء املضيفات 

واملضيفني. 
حاولنــا معرفــة املزيد عن هذا املجال من خالل الســيدة فايزة خالدي 

اليت متلك شركة خدمات خاصة باملضيفات واملضيفني.

يل. للعلم اأن هديف من اقتحام عامل ال�سنيما مل 
يكن من اأجل البقاء فيه، بل كان من اأجل خو�ض 

جتربة جديدة يف حياتي.
جمــال  اإىل  اجتهــت  التجربــة،  هــذه  بعــد 
ت�سويــر الإعالنــات التجارية واأ�ســرطة الفيديو 
واملو�ســيقى، خــالل هــذه املرحلــة قــررت اأي�ســا 
�سمــن  الطــريان  م�سيفــات  م�ســابقة  خو�ــض 
اخلطــوط اجلويــة اجلزائريــة، وبالفعــل بعد اأن 
جنحــت يف الختيــار اأ�سبحت م�سيفــة طريان، 
اأبتعــد  جعلنــي  املزدحــم  عملــي  جــدول  رمبــا 
تدريجيا عن عــامل التمثيل، حتى غادرته نهائيا 
ل�سيــق الوقــت، كمــا غــادرت اجلزائــر باإجتــاه 
فرن�سا لاللتحاق باأمي وعائلتي، وب�سبب ظروف 
عائليــة ا�سطــررت للتوقــف اأي�سا عــن العمل يف 

ميدان الطريان. 
ـ ملــاذا اختــرت انشــاء شــركة تقترح 
واالحــداث  احلفــالت  خــالل  اخلدمــات 
املختلفة، وما هي أهم املؤهالت اليت جيب أن 

تتوفر يف املوظف؟
ـ اأنا اليوم اأنا اأعمل يف �ســركتني، كما اأ�س�ست 

�ســركة خدمات تتكون من م�سيفات وم�سيفني، 
تقــدم خدمــات ال�ســتقبال خــالل املوؤمتــرات، 
واملعار�ــض التجاريــة، وجميــع اأنــواع الفعاليــات 
التــي تنظمهــا ال�ســركات ال�ســياحية، والفنادق، 
وال�ســركات القت�ساديــة، وغريهــا، نحــن علــى 

ات�سال دائم مع اجلمهور والزوار وال�سيوف.
املهمــة الرئي�ســية للم�سيفــة اأو امل�سيف، هي 
ا�ســتقبال الزوار، وتوجيههم، ومنحهم بطاقات 
العتمــاد، ويجــب علــى من يعمل يف �ســركتي اأن 
يتمتــع باملوا�سفات املطلوبة والتي يجب اللتزام 

بها. 
مثــال يلــزم علــى امل�سيفــة اأن تكــون ح�ســنة 
املظهــر، وجتيــد ال�ســتقبال، ودائمة البت�ســام، 
كمــا يجــب اأن تتقن لغات اأجنبيــة وثقافة عامة، 

وال�سيء نف�سه ينطبق على امل�سيف.  
ـ مــا هــي طموحــات الســيدة خالــدي 

املستقبلية؟
ـ اأهم طموحاتي، هي تطوير �سركتي واقرتاح 
املزيــد مــن اخلدمــات، وتنظيــم الفعاليــات من 
بدايتها حتى نهايتها، حتى اأمتكن من احل�سول 
علــى املزيــد من الثقــة، بف�سل جــودة اخلدمات 
التــي نقدمهــا، ومــن بــني اأهــدايف اأي�ســا توفــري 

املزيد من الوظائف للفئات ال�سابة.
ـ كلمة أخرية؟ 

ـ اأ�ســكركم علــى هــذه اللتفاتــة الطيبة، كما 
اأمتنى الكثري من النجاحات ملجلة »كل العرب«.   

سيدة األعمال فايزة خالدي:
الرفيع الطراز  من  خدمات  وتقديم  فعاليات  لتنظيم  أطمح 

 حوار: ليلى قيري
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تت�سابه الطبيعة يف اغلب التفا�سيل التي تنعك�ض على الإن�سان، فهو الكائن 
بوتقتها  يف  وين�سهر  احلياة  متغريات  تتعبه  الــذي  والعاقل  والجتماعي  احلي 
ال�سفات  الكثري من  وتكت�سب  املرحلة  التي حتيا  الأخرى  الكائنات  على خالف 
الذئب  ومتيز  الأزل،  منذ  الوفاء  �سفة  على  الكلب  حافظ  فقد  عليها،  وحتافظ 
باخلداع واحليلة ومل يهذبه الزمن، واحلمار متيز باخلدمة والتعب دون �سكوى، 
ويتعب  ي�سقى  الذي  العقل  ذو  الن�سان  اأن  غري  امل�سجلة(،  )ماركته  و..و..ولكل 
�سار  وال�سر،  والأ�سود، اخلري  الأبي�ض  والباطل،  بني احلق  والتمييز  التفكري  يف 
يذوب يف ثنائيات خ�سعت ملتغريات ع�سوائية جعلته يرى الكثري من جوانب اخلري 
املوازين  من  العديد  فاختلت  وانت�سارا  قدرة  ال�سوء  جوانب  من  والكثري  �سعفا 
التي اأ�سقط عليها �سراعه الال�سعوري وجعل طبقة الهو تطفو على �سطح اأناه دون 
اأن يهذبها يف الكثري من املواقف وال�سلوكات، علها عوامل احلياة وت�سارع وتريتها 
فككت منط الن�سان وخلقت التحولت الكربى ف�سار الكائن يرتدي الكثري من 

الأقنعة لتحقيق مقا�سده واحل�سول على مبتغاه مبالمح ملونة بكل الألوان.
فمن منا مل يتعر�ض للخذلن من املقربني اإليه ومن منا اي�سا مل يخذل الآخر 
وكم  تاأذى منها،  ب�سبب مواقف  �سبكة عالقاته  يراجع  منا مل  ذات موقف. من 
واحد منا عا�ض جزاء �سنمار واأذى رفاق بادرهم باملعروف. مواقف نت�سابه فيها 
»بروتو�ض«  نفو�ض عديدة  قابلنا يف  وقد  ال�سغرية،  التفا�سيل  بع�ض  وتختلف يف 
يف  جرمية  باأب�سع  �سك�سبري  ذلك  وو�سف  قي�سر  يوليو�ض  قتل  الــذي  ال�سديق 
التاريخ كما و�سف حلظة اغتيال يوليو�ض قي�سر بالعظيمة والب�سعة بعد ان خانه 
كل من وثق بهم وقاموا بطعنه لكنه �سمد وظل واقفا مل ميت، فلما راأى �سديقه 
بروتو�ض جرى نحوه معتقدا اأنه جاء لينقذه لكن هو الآخر قام بطعنه، فكانت تلك 
هي الطعنة القاتلة ومعها قال القي�سر جملته الأخرية: »حتى اأنت يا بروتو�ض؟ 

اذن فليمت القي�سر«.
يثمر  التي ل  النفو�ض  التي حتدثت عن  العرب  الكثري من  العربي  تراثنا  ويف 

فيها اخلري متاما كاأر�ض بور ل ينبت زرعها وقد قال ال�ساعر:
اأعلمه الرماية كل يوم .... فلما ا�ستد �ساعده رماين

وكم علمته نظم القوايف...فلما قال قافية هجاين

القلوب البور

 اإعالمية من اجلزائر

د. زهرة بوسكين

و األســـــــــــــــــــودبــــــاألبــــــيــــــض

تعترب مرحلة العمر ما بني الأربعني وال�ستني من اأهم فرتات العمر حيث اأن بع�ض 
النا�ــض ولي�ــض الكل يقف عند نف�ســه وقفًة طويلًة و�سريحة مع النف�ــض ويبداأ يحا�ســب 
نف�ســه عــن اأي �ســيء �ســدر منه لكــي يبداأ مرحلــة جديدة مــن حياته بقــدر كبري من 
الوعــي واحلكمة، فالرجل يف هذه الفرتة يلب�ــض رداء احلكمــة والوقار والبع�ض الآخر 
يدخــل يف اأزمــة منت�سف العمر والتي ت�ســمى باملراهقة املتاأخرة التي من �ســماتها اأن 
الرجل يعمل من نف�ســه �ســابًا ويبداأ بارتداء املالب�ــض التي ل تنا�سب عمره رف�سًا لهذه 
املرحلة العمرية فيذهب للزواج من امراأة اأ�سغر منه �ســنًا لي�ســعر اأنه  حمبوب وعليه 
القبول والإعجاب من طرف الن�ســاء واأنهن يرغنب فيه ليثبت لنف�ســه اأنه �ســاب ولي�ض 

كبريا يف ال�سن. 
يف مرحلــة مــا بني الأربعني وال�ســتني يكون الرجــل الذي لديه وعــي كبري بحقائق 
اأمور احلياة حالة من ال�ســتقرار الأ�ســري والوظيفي، ويفكر فيما بعد التقاعد وماذا 
يجــب اأن يعمل ويكت�ســف يف نف�ســه هوايات كانت مدفونة، فتبــداأ حياته يف اإجتاه اآخر 
واكت�ســاف النف�ــض وميار�ض هوايات ما كانت من قبل موجودة ويكت�سف اأكرث يف نف�سه 

واإمكانياته وتكون اأ�سرته يف حالة من ال�ستقرار والراحة والأمان.  
البع�ــض الآخــر مــن الرجــال يف هذه الفــرتة احلرجة ي�ســعر باأن قطــار العمر قد 
م�ســى وم�ســت معهم الأيام اجلميلة واأ�سبح يف حالة انتظار النهاية فيعي�ــض بال اأمل 

ول اجناز فقط م�ست�سلما للقدر.
البع�ض الآخر يحدث له حالة من امللل الوظيفي فيفكر بتغيري وظيفته ولكن يقف 
حائرًا فيما �سوف يختار وهو ببدن �سعيف ومل يعد مثل ايام ال�سبا فتف�سل اختياراته 

ويتوقف عن التغيري ويكتفي بحاله.
يف حني اإن البع�ض يرى باإن احلياة م�ســتمرة و�ســن الأربعني وما بعد الأربعني هو 
بداية للحياة وبداية ال�سعادة واأن باإمكانه اإجناز اأ�سياء كثرية كان يحلم بها منذ زمن 

والآن اآن الأوان لتحقيق ما كان يحلم به ويتمناه يف �سغره.
 اإن هــذه املرحلــة بــراأي هي بدايــة ملرحلة جديــدة للرجل وللمــراأة وحياة خمتلفة 
عمــا �ســبق لأن يف كل مرحلــة عمريــة ميــر بهــا اأي اإن�ســان لهــا جمالياتهــا وكينونتهــا 
املختلفــة عــن املراحــل ال�ســابقة، فقــط ا�ســتمتع بكافــة املراحــل العمرية وقــوم بعمل 
اأ�سياء مغايرة للعمر الذي م�سي و�سري حيث اهلل اأراد لك اخلري يف كل مرحلة، راعي 
نف�سك واأ�سرتك وكن حكيمًا يف قراراتك، لأنك بب�ساطة بلغت من العمر الذي يجعلك 
الإن�ســان الواعي واجلدير بالحرتام والتقدير من قبل اأ�ســرتك واملجتمع فكون حنونًا 
ومعطاًء وعادًل حتى ترتك الأثر اجلميل يف نفو�ض كل من يتعامل معك وعليك من اأن 
تكــرث من الطاعات والقربات وال�ســتغفار لعله يختم لك بعمــل �سالح و بالإقبال على 

اهلل والدار الآخرة واحلر�ض على كرثة الذكر والبعد عن املعا�سي.

أ.لطيفة محمد حسيب القاضي

بني األربعني والستني

 كاتبة من فل�شطني
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أ. سناء هيشري 

الثقافة

الفتوحات يف الأر�ض مكتوبة بدماء اخُليول على 
كلمات ال�ّســاعر »اأمل دنقل« اأر�ســم تاريخ اخليل 
ون�سالهــا وم�ســاهمتها يف العديــد مــن احلروب 
قيمــة  تبقــي  اأّنهــا  اذ  والفتوحــات،  والغــارات 
تاريخّيــة �ســاخمة عــرب الّزمن ولن تتغــرّي مهما 
تطّور الع�سر، اإذ اأّن اخُليول �ُســّجلت يف قامو�ض 

الّذاكرة!   
 بالألــوان الزيتّيــة والأكريليك اأْر�ســم عــّزة وقّوة 
و�ُســموخ الفر�ــْض الــذي ل ي�ســتطيع الن�ســان ان 
يفهمها، اخليل الذي ُخِلق قبل اآدم عليه ال�ّسالم 
والــذي يرتّبــع على العر�ــض، اأر�ســم اخليل الذي 
اأق�ســم بهــا اهلل، ورفــع قدرهــا علــى غريها من 
احليوانــات وعّدهــا مــن اأعظم خملوقاتــه، تكّر 

وتفّر وتْعدو.
اخليــل ومعجزاتهــا كمعجــزة فر�ــض عقبــة ابــن 
نافــع الــذي �سرب الأر�ض برجلــه بحثا عن املاء 
من �ســّدة العط�ض، فاأنفجر املاء من حتت اأقدام 
الفر�ــض وا�ســتجاب اهلل لدعــاء عقبــة وجي�ســه 
الذين كادوا ميوتون عط�ســا اثــر افتتاحه ملدينة 

خاوار بالقريوان.     
اأّرهبــت  التــي  العربّيــة  بالقــّوة  لوحاتــي  ُزّينــْت 
وخلعْت ُقلوب الأعداء من الّرعب وعلى ُظهورها 
فتح العرب البلدان، �سرقا وغربا، لي�ض الن�سان 
فقــط الــذي كّرمــه اهلل، وُكتب ا�ســمه يف ذاكرة 
التاريخ باإجنازاته ون�ساله، اخليل كذلك تركت 
طابــع ممّيــز يف احليــاة اجلاهلّيــة، هــي مثــل 

للّرفعة والبطولت احلربّية.   
َتغّني لها ال�ســعراء الفر�ســان، جرت اأحلانها يف 
اأطراف ال�سحراء وُفر�ست كلماتها علي الّرمال 
الذهبّية، وبالرغم من انتهاء دور اخليل القتايل 
تقريبــًا بعــد انت�ســار اأنــواع الأ�ســلحة الفتاكة اإل 
انها تبقى �ساخمة كحيوان مهاب ونبيل ويكفيها 
فخــرًا مــا قالــه �سلــى اهلل عليــه و�ســلم عنها يف 
بنوا�سيهــا  معقــود  »اخليــل  ال�ســريف:  حديثــه 

اخلري اإىل يوم القيامة«.
مل اأكــن اأُْدرك اأيّن يومــا �ساأع�ســق اخليــل واأُبدْع 
بطريقتــي  الكانفا�ــض  لوحــة  علــى  ر�ســمها  يف 
ة والبعيدة كّل البعد عن الّطريقة  الفّنّيــة اخلا�سّ

الكال�ســيكّية املُتعــارف عليها لوحاتي م�ســتوحاة 
مــن الواقــع و لكــن مر�ســومة بغُمو�ــض و بعــّدة 

تقنيات وخامات.
خيــول واأفرا�ــض غام�ســة مــن ال�سعــب فهمها، 
يف  لأين  الّطريقــة  بهــذه  ر�ســمها  يف  تعّمــدت 
فّنــي مولعــٌة بلعبة الغمو�ــض والّتعمية، اأ�ْســتدرج 
الّنا�ــض لأُغازلهم واأْجِذَبهم بخيايل الفّني واأُثري 
اأ�ساألتهم عن تقنياتي ور�سالتي، هذا هو منهجي 
الفّنــي الت�ســكيلي، ل�ْســُت جُمربة علي ال�ّســري يف 
نف�ــض طريــق الفّنانني، بل العك�ــض اأُحّب ال�ّســري 
يف الإجتــاه املُعاك�ــض يف طريق الّتغيــري و الّتطّور 
الفّنــي والبتعــاد الكّلي عن الّطرق الكال�ســيكّية 
واإ�ســتقاللّيتي يف حتديد طريقة ر�سمي ِللوحاتي 

الت�سكيلية.
اأتقّيــد بال�ســكل التقليــدي يف ر�ســم خيــويل  مل 
بــل تعّمــدت اخلروج مــن املاألــوف للو�ســول اىل 
حــراء علــي ذوقــي  الفــرادة ر�ســمُت َوليــد ال�سّ
و رمْيــُت ب�ســهم األــواين ال�ّســاحرة و خاماتــي و 

تقنياتي لأُ�سيب الّتمّيز والفرادة!.  
اأعتربهــا ثــورة علــى واقع الفــّن وك�ســري للُقيود 
وللقوانني ولالأ�ســاليب املُتعارف عليها يف الّر�سم 
والتي مّت و�سعها يف امليدان الفني الت�ســكيلي من 
مدار�ــض وتقنيات، م�سرح من الألوان واخلامات 
والتقنيات تتالعب على لوحة الكانفا�ض بطولتها 
اخليل، ذلك اجلواد العربي لُتعطي م�ســهدا من 
م�ســاهد عــامل اخليــل. ر�ســمُت اخليــل بنظــرة 
وباأُ�سلوب ين�سجم مع طاقتي وقوانني خا�سة بي، 
مع التحليل والبحث الّدائم لطرق ر�ســم جديدة 

وابداع وابتكار فّني فريد.

ألــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان تــــــــــــــــــــــــْنــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــض بــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــق الــــــــــــــــخــــــــــــــــيــــــــــــــــل

    باحثة وا�شتاذة فنون جميلة فنانة ت�شكيلية،
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أ.منيرة خديم اهلل

تقلبــه فيعود فيقلبــه مواجع الأحزان، �ســتكتبك 
فرتفعــك كلماتهــا لتحت�ســن الغيــوم اأو تهلــكك 
بالنــريان وتن�ســيك بريــق ال�ســوء والألــوان. قد 
تن�ســى وتن�ســى فــال يبقــى لــك �ســيء لتتذكــره 
مــع الن�ســيان. قد تن�ســى اأننــا التقينــا يوما دون 
ا�ستئذان وقد تن�سى كيف متردنا على الأحزان.

مهــال �ســيدي اأمل ياأتــك النبــاأ العظيــم..؟ بــاأن 
اخليبــات موتــة كــربى، واأن نفخ �ســور الغدر هو 
بدايــة لقيامــة الآلم ال�سغــرى. اأمل ت�ســمع تلك 
التــي انطلقــت مــن �سدرهــا خلفــك  التنهيــدة 
كعا�سفة. ثم هداأت و�ســكتت ف�سكنها من بعدها 
�سمــت القبــور، وحــني غادرتها عزفــت لك على 
اأوتــار وجعهــا حلن الرحيــل. غادرتهــا فاأطربت 
م�ســمعك باأغنية الوداع الأخري. غادرتها ذرفت 
علــى قلبهــا الدمــوع اأكــرث من حبــات الرتاب يف 
ذلك اليوم امل�ســجون. غادرتها بعد اأن نرثت لك 
م�ساعرها كاأوراق ال�سجر واأفر�ست ع�سقها عدد 

حبات املطر.  
لكــن هيهــات يــا �ســيدي، احلــروف مــا عــادت 
حنجرتهــا،  مــن  تن�ســاب  والكلمــات  تكفــي 
وتتغلغــل  اأنفا�ســها  تكتــم  وال�سطور...ال�ســطور 
يف ثنايــا ج�ســدها، فت�سيــق ومتنــع �سراخهــا، 
فت�ســمعها كلمــات خر�ســاء كتبــت بكربيــاء على 

ورق الن�ســيان، بطلتهــا هي.. وما هــي اإل بقلبك 
لعنة... لعنة متار�ض طقو�سها عليك كل ليلة.

بطلتها عا�ســقة مل تعرتف باحلــب يوما وها هي 
تعاين اأمل الع�ســق والفقد. امراأة مل تنتظر خيبة 
منك، ول ت�سحيات كبرية ول حتى فرحة اأبدية. 
امــراأة تعلقت بك كتعلــق الغريب بوطنه والطفل 
باأمه وال�ســجني بحريتــه. امراأة اأبحرت �ســفنها 

اإليك يف اأ�سد اأوقات العمر ظلمة ورهبة. 
لكن يا �سيدي ماذا فعلت اأنت..؟؟

اغت�سبت ع�ســقها وقتلت حبهــا واأزهقت روحها 
وكان الدمع �ســاهدها. ع�ســقت هواك فجازيتها 
بالهجــر واخلــذلن. لكنها يا �ســيدي �ســتغادرك 
ب�سمت ودون حتى هم�ــض، �ستنتزع تلك القطعة 
التــي بــني اأ�سلعهــا وذاك القلــب الــذي ينب�ــض 
خفيــف..  هــواء  كن�ســمة  �ســتغادرك  با�ســمك. 
�ســرتحل اإىل �سحــراء ذكرياتهــا و�ســتحرق كل 
حلظاتــك يف حياتهــا. �ســتغادر عاملــك بعــد اأن 
اأعدمت نف�سها يف حبك. ولتكن كلماتها الأخرية 
بــال  امــراأة  اأ�سبحــت  اأنــت  اأنهــا بف�سلــك  لــك 
م�ســاعر، حافيــة القلــب، فاقدة للنب�ــض وعارية 
الــروح، وحرائــق حبــك ن�ســبت داخلهــا فماتــت 
رغبتها عن كل �سيء من حولها.. ماتت فاأقامت 
عزاء قلبها، واحت�سنــت التعازي كنبتة ال�سباح 

اأ�سواكها تنخر ج�سمها.
لكنــك يا �ســيدي �ســتبقى اأنــت بطــل دعوتها كل 
ليلــة. ولتكــن دموعهــا جمــرات حتــرق روحــك. 
ولياأكل احلنني كل ما تبقى من عمرك، لتتع�ســى 
كل ليلــة بطبق من احلزن كما �ســبق وتغذت هي 
بــه قبلــك. فلريافقــك طيفهــا ولي�ســري بجانبك 
مــوؤمل  حياتــك  مــن  تبقــى  مــا  وليكــن  ذنبهــا، 

واأ�سعاف خيبتها بك.
مــع خال�ض متنياتهــا لك بكامل احلــزن املوؤبد، 
وخال�ــض دعائهــا لــك بعــدم الهنــاء والأمــان.. 
مهما توالت الأيام وطالت الأزمان. �ســتبقى هي 

لعنتك.. اللعنة الأبدية.

الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةاألبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

    كاتبة جزائرية 

 تفتقــدك جــدا حني تعــرتف بينها وبني نف�ســها 
اأنهــا اأبــدا لــن تتمــادى يف حبــك متــادي التائب 
عــن الع�سيان، ولن تتطاول على �ســوقك تطاول 
امل�ســتعمر علــى الأوطــان، بــل �ست�ســتكني لأملــك 
كمحت�ســر يواجه املوت بال�سرب والإميان، لكنها 
يا �ســيدي �ســتبقى يف ذاكرتك كاأ�سطورة الع�سق 

واحلنان.  
لن تن�ســى يوما حــب امراأة علمتــك اأنه مل يخلق 
يف د�ســتورها م�سطلح الن�سيان، امراأة احتوتك 
واأورثتك جينات الوفاء يف ال�ســريان، �ستفتقدك 
جدا حني تعرتف بينها وبني نف�سها اأنها اأبدا لن 
تتمــادى يف حبــك، بل �ســتكتبك كلمات مهم�ســة 

على حدود الن�ض لتتمرد املوازين.    
�ســتكتب لــك عن مــر اخلــذلن هم�ســات كدفرت 
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م�ساء  عدن  فندق  ال�سنة.  راأ�ض  اعياد  ذلك  �سادف  عدن.  يف  عمل  مهمة  يف  كنت 
بعد  الوىل  للمرة  1987انزله  �سنة  اأهلية يف  لأجله حربا  قامت  الذي  الفندق  هذا  بخجل. 
قيام الوحدة. لي�ض حويل من �سيحتفل بالعياد. باري�ض تقع على الطرف الآخر من الكرة 
الر�سية وبالتاأكيد هي قار�سة هذه اليام. اليوم جاءين �سوت زوجي غا�سبا يعاتبني على 
عدم عودتي، لكن اآه لو يدري ان كل اعياد الر�ض ل تفرحني و�سط هذه احلروب، والت�سرد، 

وموت الحبة.  
كان ذلك العام 2000. ال�سدقاء اليمنيني كلهم يف �سنعاء)بخري( موؤقتا فالجواء دائما 
تنذر مبفاجاآت يف اليمن قلت لنف�سي: دعك من التفكري يف باري�ض وال�سواء. لكن �سرعان 
مارن الهاتف يف الغرفة. من �سوف يذكرين يف هذا الليل العدين؟ كان على الطرف الآخر 
الرئي�ض علي نا�سر حممد الرجل املهذب والذي ل تفوته منا�سبة كهذه ليتوا�سل مع ال�سدقاء 
حتى خارج اليمن فكيف وهو يعرف انني وحدي يف هذه العياد. قال يل اذا مل تكوين قد 

ارتبطت مع ا�سدقاء امتنى ان تاأتينا اىل ق�سر املعا�سيق �ساأر�سل لك حممد لي�سحبك.
اليمنيني عالقات  بيني وبني  ن�ساأت  الدامي يف عدن(  اثناء عملي على كتابي )ال�سبح 
�سداقة وود ن�ساء ورجال. كان الرئي�ض علي نا�سر اأحد هوؤلء، رجل خرج من حرب �سعواء، 
الثانية يالحق  يده  الرتانز�سرت يف  الراديو  بينما  اليمنى  يده  والهاتف يف  وقته  وهو مي�سي 
اهله  من  اأحدا  يفقد  مل  من  بينهم  لي�ض  حزين،  ال�سدقاء  هوؤلء  و�سط  يف  اجلو  الخبار. 
يف احلرب، مل حتل م�سكلة عودتهم جميعا اىل بيوتهم التي تركوها اثناء ال�سراع. و�سلت 
فائقة وهي وزيرة حقوق الن�سان مع حممد �سكرتري الرئي�ض. ات�سال بي وهبطت. ال�سالة 
�سبه م�ساءة مب�سابيح قليلة اىل جانب �سجرة حملت بال�سواء. �ساألت فائقة اذا كان هناك 

كني�سة يف عدن وكان �سوؤايل عابرا ومن باب العلم. اجابتني: ل اأدري.. رمبا! 
لكن حممد اكد ان هناك واحدة يف الطريق. مل اقتنع باإجابته ولزمت ال�سمت. بدل ان 
يتجه بنا اىل )املعا�سيق( اجته اىل حي اآخر ثم وتوقف امام مبنى قدمي. ظننت انه �سياأخذ 
من املكان �سيئا. عاد حممد ليخربين ان املكان الذي نحن امامه كان كني�سة يف القرن التا�سع 
ع�سر، وفيه اعتنقت المرية �ساملة بنت �سعيد بنت امري عمان امل�سيحية لرتحل مع ال�ساب 
الملاين الذي احبته وهربت لأجله لت�سبح يف املانيا )الليدي اميلي روث( لكي ت�ستخدم يف 
لعبة ال�سيا�سة النكليزية - الملانية دون ان تدري. ا�ستطاعت المرية التي خرجت هاربة من 
زجنبار اىل عدن لجل احلب ان تعود ولكن هذه املرة على بارجة من ال�سطول الملاين ان 
تلتقي اخاها. وبعد ذلك ت�سابق الملان والربيطانيون على خدماتها يف زجنبار وعمان. عاد 
حممد ي�سحك قائال: كنت اظن هذا املبنى كني�سة ولكنه الآن خمفر �سرطة. ومبا ان حممد 
مل يخربين ل انا ول فائقة اين كان متجها. انفجرت انا بال�سحك وفائقة بالغ�سب. عندما 
تقع على  املعا�سيق( وهو عبارة عن جمموعة غرف �سغرية  ي�سمونه )ق�سر  و�سلنا اىل ما 
رابية من روابي عدن. كانت ال�ساعة قد جتاوزت الثانية ع�سرة وذهب عيد امليالد مع الريح 
لكن كان حظنا جيدا اذ وجدنا كعكة وقناين كازوز حملها احدهم الينا بدون اي �سينية او 

كاأ�ض.
مالحظة: علمت من اأحد الأ�سدقاء ان هناك اأربع كنائ�ض يف عدن.

 أ. حميدة نعنع

عيد ميالد في عدن

ــر أمــــــرأة ــ ــاتـ ــ ــن دفـ ــ مـ

 كاتبة و �شحفية عربية
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