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تــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــريــــــــــــــــــــــــس لــــــــــــــــبــــــــــــــــنــــــــــــــــان

ــد كــــــــقــــــــوة كـــــــــــــرى بــــــــازغــــــــة:  ــ ــ ــنـ ــ ــ ــهـ ــ ــ الـ
مقومات فاعلية حاضر المستقبل

هـــجـــرة الـــعـــقـــول الـــعـــربـــيـــة افـــرغـــت 
ــــربـــــي مــــــن الـــعـــقـــل  ــــعـ اقــــتــــصــــادنــــا الـ

أبــــــــــــــــــــــرز صـــــــــیـــــــــحـــــــــات الــــــــمــــــــوضــــــــة 
2022 عــــــــــــــــــــــــــــام  لــــــــــــــشــــــــــــــتــــــــــــــاء 

ــــن  ــ ظـــــــــــــــــــاهـــــــــــــــــــرة االنـــــــــــــــــتـــــــــــــــــحـــــــــــــــــار بـ
مطرقة المرض وسندان التكفري

التاريخية الموريسكين  إنجازات 

عزالدين ميهوبى:
 شعري قارٌب مرساُته 
شــــــــــواطــــــــــئ اإلنــــــــســــــــان

الــمــركــز الــثــقــافــي الــجــزائــري 
في باريس: ملتقى الثقافات

مـــــــــــــتـــــــــــــاهـــــــــــــات صـــــــهـــــــيـــــــونـــــــيـــــــة 
فـــــــــــــي فـــــــــــضـــــــــــاء الـــــــــــــســـــــــــــودان

ــــزول الــــســــودانــــي مــا  ــ الـ
بـــن الـــنـــضـــال الــســلــمــي 

واالستبداد الدموي!

وسائل التهريب اإليــرانــي الــى الــعــراق ودول الجوار
»لـــــعـــــنـــــة« الــــــشــــــرق األوســــــــــــــط: أـحـــــجــــــار دومـــــيـــــنـــــو فــــــي وحــــــــــول الـــمـــصـــالـــح

اإليــــــرانــــــي  الــــــحــــــرس  فــــــي   190 الـــــــوحـــــــدة 

مفاوضات فيينا النووية بن الدبلوماسية 
االمــــــــــريــــــــــكــــــــــيــــــــــة والـــــــــتـــــــــصـــــــــلـــــــــب اإليـــــــــــــرانـــــــــــــي





منذ و�صول نظام �ملاليل بقيادة خميني �ىل �حلكم يف �إير�ن عام 1979 بد�أت تظهر 
مالمح �لعدو�نية و�لتو�صع على ح�صاب �لوطن �لعربي ودول �جلو�ر �لعربي، حينها �إ�صتطاع 
م�صمى  عليه  �طلقو�  و�لذي  �لتو�صعي  �مل�صروع  لهذ�  �لت�صدي  �لعر�ق  يف  �لوطني  �لنظام 
»ت�صدير �لثورة«. ومل ي�صتطع هذ� �لنظام حتقيق �أي �خرت�ق بالعمق �لعربي ب�صبب مو�جهة 

�لعر�ق له.
2003 وت�صليمه من قبل �لقو�ت �المريكية للعمالء  لالأ�صف، منذ �حتالل �لعر�ق عام 
�لعربية،  �لدول  �لو��صع يف  �لتو�صع �لكربى و�لتدخل  �إير�ن، بد�أت فعليا عملية  وميلي�صيات 
بعد �أن �أن�صاأت ميلي�صيات تتبع لها ب�صكل مطلق، من هنا قام �حلر�س �الإير�ين وخمابر�ت 
�لنظام بت�صكيل ميلي�صيا حزب �هلل يف لبنان �و��صط �لثمانينات ومن ثم عملت على ت�صكيل 
ميلي�صيات �حلوثي وزودت كال �لطرفني بال�صالح و�ملال و�لدعم �ل�صيا�صي، كما قامت بعد 
معروفة  �لظاهرة  هذه  وباتت  لها،  �لعميلة  �لوالئية  �مليلي�صيات  بت�صكيل  �لعر�ق  �حتالل 

للجميع. 
�ل�صيطرة  من  متكنت  حتى  باليمن،  �لفو�صى  فر�س  على  �إير�ن  عملت  �صنو�ت  منذ 
على �حلكم يف �ليمن. بالطبع هناك �لكثري من �لعو�مل �صاعدت ميلي�صيات �حلوثي على 
�لتو�صع و�ل�صيطرة على م�صاحات و��صعة من هذ� �لبلد �لعربي، مبا فيها �لعا�صمة �صنعاء. 
وخا�صة  �لعربية  �لدول  و�ملمنهج �صد  �ملربمج  و�لهجوم  �لت�صعيد  بد�أ  �الخرية  �ملرحلة  يف 
�ل�صعودية و�المار�ت وغريها، مما �أجرب �ل�صعودية على ت�صكيل �لتحالف �لع�صكري بهدف 

�عادة �ل�صرعية لليمن من جهة، و�لدفاع عن �أمنها �لوطني من جهة ثانية. 
يف �لعديد من �ملنا�صبات �أعلنا للدول �لعربية �ن خري و�صيلة للدفاع هي �لهجوم، وملاذ� 
تبقى كل �ملو�جهات على �الر�س �لعربية؟ ملاذ� ال يتم نقل �ملعارك و�ملو�جهات �ىل د�خل 
جغر�فية �إير�ن �حلالية؟ طاملا �ن �ير�ن هي �ملعتدى و�أن �لرد عليها بهذ� �ال�صلوب هو رد 

م�صروع وقانوين وعادل ويتما�صى مع �لقانون �لدويل. 
�خلطو�ت  يبد�أ  �لعربية،  �لدول  على  �الير�نية  �لعدو�نية  ملو�جهة  �خلطو�ت  �أوىل  �إن 

�لتالية: 
ـ �العرت�ف بدولة �الحو�ز �لعربية �أنها دولة عربية حمتلة. 

ـ تخ�صي�س مقعد لها يف جامعة �لدول �لعربية. 
ـ دعم �لقوى �الحو�زية �ملنا�صلة �لتي تعمل من �جل حترير بلدها من �الحتالل �الإير�ين. 

ـ دعم �لقوى �لوطنية د�خل �إير�ن وخا�صة �لبلو�س و�الأزريني و�الكر�د وغريها. 
�إن �إ�صعاف �إير�ن من د�خل جغر�فيتها �حلالية، يجعلها ترتبك وتلتفت �ىل �ملو�جهات 
د�خل جغر�فيتها، بدل �ن تكون مرتاحة وتنقل �ملعارك �ىل د�خل �لدول �لعربية. هذه لي�صت 
دعوة للعدو�ن على �إير�ن و�منا هي دعوة للت�صدي للم�صروع �الير�ين �لتو�صعي، مع �أننا من 
دعاة �لعالقات �الإيجابية، وعالقات ح�صن �جلو�ر ح�صب �لقانون �لدويل.. ولكن علينا �ي�صا 

�ن ال نن�صى �ن خري و�صيلة للدفاع هي �لهجوم. 
و�هلل من ور�ء �لق�صد.

أ. علي المرعبي

الهجوم خير وسيلة للدفاع

ــة الـــعـــدد ــيـ ــاحـ ــتـ ــتـ افـ
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 مكتب لبنان  مايز �الدهمي  مكتب م�صر  هويد� عبد �لوهاب   مكتب �الردن  غادة حاليقة  مكتب �ل�صود�ن  معت�صم �لز�كي
  مكتب فل�صطني  وفاء ر�صيد  مكتب تون�س  �صناء جاء باهلل  مكتب �جلز�ئر  �إن�صاف �صل�صبيل 

�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�صارك بها �لكثري من �ال�صدقاء �لكتاب منهم:
 حميدة نعنع   لهيب عبد �خلالق  مازن �لرم�صاين  مايز �الدهمي  �صفاء �لبيلي  خليل مر�د  زياد �ملنجد

  عبد �لنا�صر �صكرية  �أمل ح�صني   حممد زيتوين  عبد �لرز�ق �لدليمي  �إياد �صليمان  �أمل بلحوت-بالل
ليلى قريي  ن�صيم قبها   عربية �لق�صاق�صي    هالل �لعبيدي   ن�صيمة �أبرحو�س  علي �لقحي�س  خالد �حلديدي  

إنـــــــجـــــــازات الـــمـــوريـــســـكـــيـــن 
الـــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــاريـــــــــــــــــــــــــخـــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــة

الـــــمـــــركـــــز الــــثــــقــــافــــي الـــــجـــــزائـــــري 
ــاريـــس: مــلــتــقــى الــثــقــافــات فـــي بـ

األديب واالعالمي عزالدين ميهوبى:
ــاُتـــه   شــــعــــري قــــــــارٌب مـــرسـ
شــــــــــــــــواطــــــــــــــــئ اإلنـــــــــــــســـــــــــــان

العراق مختر الفوضى الخالقة
كيف بد�أت �ملخابر�ت �الأمريكية �لتخطيط 

ل »�إرث من �لرماد« منذ عهد �يزنهاور؟
هل خر�ئط �لتفتيت كانت جاهزة 

منذ تق�صيم �لدول �لعربية بعد �تفاقية 
�صايك�س- بيكو؟ 

ما �هد�ف �لطروحات �لفيدر�لية 
و�الحتادية من خالل تاأزمي �لبنى �ل�صعبية 

د�خل �لدول �لعربية؟
ما دور �ملخابر�ت �الأمريكية يف �إ�صعال �لفو�صى 

�خلالقة و�ال�صطربات �لد�خلية؟؟
ملف خا�س مرفق مع هذ� �لعدد



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

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

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

ثمن الن�شخة
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»لـــــــــــعـــــــــــنـــــــــــة« الــــــــــــــشــــــــــــــرق األوســــــــــــــــــــــــــــــــط: أـحــــــــجـــــــــار 
دومــــــــــــــــيــــــــــــــــنــــــــــــــــو فــــــــــــــــــــي وحـــــــــــــــــــــــــــــــــول الــــــــــمــــــــــصــــــــــالــــــــــح

مـــــــــــــفـــــــــــــاوضـــــــــــــات فــــــــيــــــــيــــــــنــــــــا الـــــــــــــنـــــــــــــوويـــــــــــــة بـــــن 
اإليــرانــي والتصلب  االمريكية  الدبلوماسية 

الــــــــــــــــــــزول الــــــــــســــــــــودانــــــــــي مــــــــــا بــــــــــن الــــــنــــــضــــــال 
الـــــــســـــــلـــــــمـــــــي واالســـــــــــــتـــــــــــــبـــــــــــــداد الــــــــــــدمــــــــــــوي!

الــــــــــعــــــــــراق والـــــــمـــــــصـــــــري الــــمـــــجـــهــــول

الـــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــراق بـــــــــــــــــــــــــن ارهـــــــــــــــــــــــــــــــــاب 21
االحـــــــــــــــــــــــــــزاب ومـــــــــقـــــــــاعـــــــــد الــــــــــنــــــــــواب

تــــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــــــريــــــــــــــــــــــــــــس لـــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــان

طــــيــــبــــة زايــــــــــــد وهـــــيـــــبـــــة صــــــــــــدام!!17

أبــــرز صــیــحــات الــمــوضــة لــشــتــاء عــــام 2022

الــــــــــــهــــــــــــنــــــــــــد كـــــــــــــــقـــــــــــــــوة كــــــــــــــــــــــــرى بـــــــــــــــازغـــــــــــــــة: 
ــر الـــمـــســـتـــقـــبـــل ــ ــــاضــ ــيــــة حــ ــلــ ــاعــ مـــــقـــــومـــــات فــ

هـــــــــجـــــــــرة الــــــــعــــــــقــــــــول الـــــــعـــــــربـــــــيـــــــة افـــــــرغـــــــت 
اقــــــــــتــــــــــصــــــــــادنــــــــــا الــــــــــعــــــــــربــــــــــي مـــــــــــــن الــــــعــــــقــــــل 

مـــــتـــــاهـــــات صــــهــــيــــونــــيــــة فــــــي فـــــضـــــاء الــــــســــــودان
قــــــــــــــــــــــــــــراءة فــــــــــــــي عــــــــــــــالقــــــــــــــات عــــــــــلــــــــــى الـــــــمـــــــحـــــــك



من  جديدة  �صل�صلة  �الأو�صط  �ل�صرق  ي�صهد 
�لتحوالت �جلذرية- جزئيا، مرتبطة بالتغري�ت 
�الإقليمية  �لع�صكرية  �لقوى  طابع  يف  �لكربى 
�لتطرف  �صعود  �إلــيــهــا  ي�صاف  و�خلــارجــيــة، 
�ل�صرق  هــذ�  �أن مركزه  بــد�  �لــذي  ــاب،  و�الإرهــ
كل  ت�صتطع  مل  كبرية،  بلعنة  �مل�صاب  �الأو�صط 
�لتي  �ل�صعبية  و�النتفا�صات  و�لثور�ت  �حلروب 
تعد  ومل  وقفها.  مــن  �الأخـــرية  عــقــوده  و�صمت 
على  قــادرة  �أي�صا  �حلكومات  �أو  �ملدنية  �لقوى 
وقف �لتدهور وتفكك �لبيئة �الأمنية يف �ملنطقة، 
بعد �نح�صار �لقوى �لدولية �لتي عملت لقرن من 
�ملنطقة  وتركها  فيه،  قو�عد  بناء  على  �لزمان 
�لــنــزوع  �أدق  بتعبري  �أو  ــر�ين،  ــ �الإيـ للم�صروع 

�الإمرب�طوري »�لفار�صي«.
و�صول  نتوقع  �أن  مــثــال،  ممكنا  يكن  فلم 
�ل�صعودية  مــثــل  خليجية  مـــدن  �إىل  �حلــــرب 
عربية  دول  �أو  �ملــتــحــدة،  �لعربية  ــار�ت  ــ و�الإمـ
�إىل  و�صوال  و�ليمن،  و�صوريا  ليبيا  مثل  �أخــرى 
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السياسة

إ.لهيب عبد الخالق

و�لتي  �ل�صاروخية  �ل�صربة  كانت  لقد  لبنان. 
ر�فقت م�صري�ت »حوثية-�إير�نية« و�لتي وجهت 
يناير   17 يف  ظبي  �أبـــو  ــيــة  �الإمــار�ت للعا�صمة 
و�صعت  �لثقيل  �لعيار  مــن  مــفــاجــاأة  �ملــا�ــصــي، 
�الإمار�ت ذ�ت �ل�صيا�صة �ملعتدلة، حتت مطرقة 

�لتمدد �الإير�ين. 
�الأمنية  �لبنية  يف  �لتحوالت  هــذه  وت�صيب 
جغر�فيتها  يــحــدد  ــتــي  و�ل �لــعــربــيــة،  �ملنطقة 
»�خلليج  مبنطقة  �لغربيون  �ال�صرت�تيجيون 
وهي  �إفريقيا«،  و�صمال  �ل�صام،  وبالد  �لعربي، 
وبالطبع  �لعربية.  ب�صمتها  ببع�صها  مرتبطة 
�إىل  بــاالإ�ــصــافــة  ي�صمل  �لــعــربــي  �خلــلــيــج  ــاإن  فـ
�لعر�ق  �ل�صت،  �خلليجي  �لتعاون  جمل�س  دول 
�ل�صر�ع  حمور  ت�صكل  دول  ثمان  وهي  و�ليمن، 
�الإقليمي و�لدويل، �لذي �متدت نري�نه لت�صيب 
بالد �ل�صام و�صمال �أفريقيا �لتي كانت م�صتقرة 
»�لربيع  هاوية  �إىل  تنجر  �أن  قبل  ما،  نحو  �إىل 

�لعربي«.
ينبغي  �ملنطقة  يف  �الأمــن  ديناميات  در��صة 
�لع�صكري،  �الأمـــن  على  �أكــرب  ب�صكل  تركز  �أن 
�الأخـــرى،  �لـــدول  ت�صكلها  �لــتــي  و�لــتــهــديــد�ت 
هذه  جممل  �أن  على  و�ملتطرفون،  �الإرهابيون، 
�لتهديد�ت تنطوي ق�صر� حتت مفهوم �الإرهاب، 
�لـــذي حتـــول مــنــذ غـــزو �أفــغــانــ�ــصــتــان يف عــام 
�الإرهــاب  �إىل  �جلماعي  �الإرهـــاب  من   ،2001
�إيــر�ن  حــرب  هنا  نهمل  �أن  ميكن  وال  �لـــدويل. 
»�إرهاب  باعتبارها  �لثمانينات  يف  �لعر�ق  على 
كل  �الأخــرييــن  �لعقدين  يف  �صهدنا  لقد  ــة«.  دول
هو  �الأكرث خطورة  لكن  �لدويل،  �الإرهاب  �أنو�ع 
�لعر�ق  له غزو  �أتــاح  �لــذي  �الإيـــر�ين،  �مل�صروع 
و�حتالله من قبل �لواليات �ملتحدة وبريطانيا، 
وب�صر��صة  ينطلق  �أن  �الأمريكي،  �الن�صحاب  ثم 

�لعر�ق  �صقط  بعدما  �لعربية،  �ملــدن  �لتهمت 
كثمرة ر�ئجة يف كفه. 

�ملنطقة  يف  �لتحوالت  عنا�صر  �إىل  وينظر 
�لعربية من عدة نو�حي:

�أو  �لع�صكرية،  و�لقوى  �خلارجية،  �لقوى   -
�الإرهاب و�لتطرف.

�حلــكــومــات  �أو  �لــوطــنــيــة،  �حلــكــومــات   -
�لطارئة )�ملرتبطة باأجند�ت �إقليمية �أو دولية( 

�لتي باتت جر�حا غائرة بحد ذ�تها.
ومفرد�تها،  �ل�صيا�صية  �ملعادالت  �نقالب   -

و�جتاهات �لبو�صلة �لعربية.
- �لنمو �ل�صكاين �لهائل و�لتغري �ملناخي.

- تفتت �لبنية �ملجتمعية وظهور �لطائفيات 
�لعرقية و�لدينية وتغولها، و�لتي �رتبط بع�صها 
مبنظمات وملي�صيات �إرهابية خارجية ود�خلية.

هذه  بــني  �جلــذريــة  �الخــتــالفــات  تفاقم   -
�لتي متتلك �لقدرة على ت�صدير كميات  �لدول 
وظهور  �لطبيعي،  و�لــغــاز  �لــبــرتول  مــن  كبرية 
�صابقا  لديها  تكن  مل  دول  لدى  معدنية  ثــرو�ت 

مثلها.
لديها  لي�صت  نف�صها  باملنطقة  دول  وجود   -
ثرو�ت، ما يجعل قدر�تها �القت�صادية و�الأمنية 

�صعيفة، ويجعلها تابعة لقوى �إقليمية. 
ومتكررة  بــدور�ت طويلة  �ملنطقة  مرت  لقد 
�إىل  �حلاجة  ��صتدعت  و�لعنف،  �حلــروب  من 
�رتبطت  و��صحة،  فعالة  ع�صكرية  �أمنية  جهود 
بد�ية بنهم �مل�صالح �الأمريكية يف �ملنطقة، ثم 
لـ«بنية  �ل�صانعة  �جلهات  تعددت  �أن  تلبث  مل 
�الأمن« �ملطلوبة، �إال �أن �حلروب �الأهلية و�لعنف 
و�مل�صتمر،  ــرب  �الأكـ �لتهديد  �صكلت  �لــد�خــلــي 
�أدى �إىل �رتفاع م�صتوى �لعنف �لد�خلي  و�لذي 
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    كاتبة عراقية مقيمة يف كندا    

�حلكم  ت�صبب  لقد   .2001 عــام  منذ  بــحــدة 
�ل�صيئ يف معظم �الأحيان بجروح د�خلية �أف�صت 

�إىل �نهد�م �لبنية �الأمنية باملنطقة.
والبد من �لنظر �إىل �مل�صروع �الإير�ين �لذي 
��صتقر�ر  على  �خلــطــورة  مــن  بالكثري  يت�صبب 
�خلمينية«  �الإيــر�نــيــة  »�لــثــورة  فمنذ  �ملنطقة. 
�لرئي�س  عــر�بــهــا  كـــان  �لــتــي   1979 ــام  عـ يف 
�الأمريكي جيمي كارتر، و�لتي فجرت �أول حرب 
و�لطموح  �لثمانينات،  �لعر�ق يف  باملنطقة �صد 
ويتمدد  يت�صخم  »�لــفــار�ــصــي«  ــوري  ــرب�طـ �الإمـ
»�لعر�ق«،  �خل�صيب  �لهالل  منطقة  يف  ويت�صع 
ودول جمل�س �لتعاون و�ليمن، و�ل�صام، ويحاول 
�لتمدد غربًا يف �لقرن �الإفريقي و�أو��صط �لقارة 
�الإير�ين  �لنظام  عمل  لقد  �لغربية.  و�صو�حلها 
معظم  مــن  �جلــزيــرة  يف  �لــعــرب  »تطويق  على 
�جلهات، متهيدً� الإحياء �لدور �لفار�صي �لقدمي 
وفقا  »�صيعية«،  وب�صبغة  �إ�ــصــالمــي،  ــوب  ث يف 

لدر��صات كثرية.
�خلمينية«،  �الإيــر�نــيــة  »�لــثــورة  جــاءت  لقد 
مب�صروع و��صح ��صتند �إىل مرتكز�ت بع�صها على 
و�لبع�س  �لتنظريية،  �ال�صرت�تيجيات  م�صتوى 
�الآخر على م�صتوى �الإجر�ئيات �لتكتيكية. فعلى 
هذه  �صملت  �لتنظريي  �ال�صرت�تيجي  �مل�صتوى 

�ملرتكز�ت: 
�لن�صيج  �خـــــرت�ق  �لــتــ�ــصــيــع:  تــ�ــصــيــيــ�ــس   -
�لــقــومــي با�صم  بــعــده  �لــعــربــي يف  �الجــتــمــاعــي 
�لوطنية،  �للحمة  �إفــ�ــصــاد  يف  ودوره  �لت�صيع، 
ــن �ملــجــتــمــع �لــعــربــي  و�النــفــ�ــصــال �ملــر�ــصــي ع
وينظر  �لفار�صي.  �إيـــر�ن  مب�صروع  و�اللتحاق 
�لع�صكريني  �مل�صوؤولني  بع�س  ت�صريحات  �إىل 
بحر  �صو�حل  مــن  �ملمتدة  �إيـــر�ن  »حـــدود  عــن 
�لعرب وباب �ملندب �إىل �صو�حل �ملتو�صط وبالد 
عو��صم  »�أربــع  عن  �آخر  يتحدث  فيما  �ل�صام«، 
عربية تقع حتت �صيطرة طهر�ن«، وت�صريحات 
عا�صمة  هو  �لعربي  »�لــعــر�ق  �أن  توؤكد  �أخــرى 

�المرب�طورية �لفار�صية«.
- �صناعة �لعدو: لقد �صعى �لنظام �الإير�ين 
له  وفــر  وقــوي،  وهمي« كبري  »عــدو  �إىل حتديد 
�لعدو،  لهذ�  »�ملــقــاوم«  مبظهر  �لظهور  فر�صة 
للتغطية على حقيقة �أن �لعدو �الأكرب الإير�ن هو 

»�لعدو �لعربي«.
طــرو�دة  ح�صان  �الإيـــر�ين  �لنظام  �صنع   -
»�لق�صية �لفل�صطينية« ما مكنه من نقل �ل�صالح 
�لعربية لتدمريها من  �إىل د�خل �ملدن  و�جلند 
�لد�خل بحجة »�لدفاع عن فل�صطني، وحماوالت 
هذه  تدمري  على  �آلته  عملت  فيما  حتريرها«، 

�ملدن وتخريبها.

�أما على �مل�صتوى �لتكتيكي �الإجر�ئي، �صملت 
�ملرتكز�ت:

- زرع �لطائفية و�صناعة �مللي�صيات �ملو�لية.
تدمريية  فكرة  وهــي  �ملحا�ص�صة  فكرة   -
�لتقت بها م�صالح �إير�ن مع م�صالح قوى دولية 

كالواليات �ملتحدة مثال.
فمنذ  ــر�ين،  ــ �الإي �ل�صاروخي  �لربنامج   -
�لثمانينات  �لهزمية يف حرب  �صم  �إير�ن  جترع 
ــقــرن �ملــا�ــصــي، حــر�ــصــت طــهــر�ن على  مــن �ل
�صناعة �صو�ريخ متو�صطة وبعيدة �ملدى، ما �أتاح 
لها �ليوم نقل هذه �ل�صو�ريخ �إىل �أر��س عربية 
�لعر�ق  مثل  بلد�ن  يف  وكالوؤها  عليها  ي�صيطر 
��صرت�تيجيًا  تــهــديــدً�  لت�صكل  ولبنان  و�ليمن 
ير�كم �الأر�صدة �ل�صيا�صية لنظام طهر�ن. وقد 
ب�صو�ريخ  و�الإمــار�ت  �ل�صعودية  ��صتهد�ف  مثل 

حتملها م�صري�ت، جت�صيد� لهذ� �لتكتيك.
�لكلي  بــالــتــاأثــري  �لتنبوؤ  ي�صتطيع  �أحـــد  وال 
لكن  �الأو�صط،  �ل�صرق  يف  �حلا�صلة  للمتغري�ت 
من  جـــذري  ب�صكل  �صتزيد  �أنــهــا  مــوؤكــد�  بــات 
�ملنطقة  يف  م�صرتك  نهج  و�ــصــع  �إىل  �حلــاجــة 
�صركاء  �إىل  �ملــنــطــقــة  حتــتــاج  كــمــا  �لــعــربــيــة، 
جميع  يف  �مل�صرتكة  للعمليات  ��صرت�تيجيني 
حامياتها  �لــدول  هذه  فقدت  بعدما  �ملجاالت، 
و�حــدة  جبهة  يف  �ال�صطفاف  على  وقــدر�تــهــا 

ملو�جهة �خلطر �لقادم من �ل�صرق.
مدى  توقع  الأو�نـــه  �ل�صابق  مــن  �أنــه  ويــبــدو 
�لــتــز�مــهــا  ملــ�ــصــتــوى  �ملــتــحــدة  �لـــواليـــات  تغيري 
بال�صر�كات �ال�صرت�تيجية يف �ملنطقة �أو طبيعة 
�لواليات  قل�صت  بعدما  خا�صة  �ل�صر�كة،  هذه 

�ملنطقة  يف  �لع�صكري  وجــودهــا  مــن  �ملــتــحــدة 
و�أعادت �نت�صار قو�تها وفقا مل�صاحلها و�ل�صر�ع 
ورو�صيا«.  »�ل�صني  �آ�صيا  يف  �مل�صالح  رقع  على 
�صتغري  �لذي  �ملدى  على  نف�صه  �ل�صيء  وينطبق 
�خلارجية  �لقوى  وكذلك  ورو�صيا،  �ل�صني  فيه 

�الأخرى مثل تركيا و�أوروبا، دورها يف �ملنطقة.
هل ميكن توقع �أن تتغري �لتحالفات �لدولية 
�ل�صرق  يف  �ال�صرت�تيجية  �مل�صالح  رقعة  على 
�أفريقيا؟  �صمال  يف  �لعربي  و�متد�ده  �الأو�صط، 
�ملتحدة  �لواليات  �أن  �أعتقد  ال  مثلما  �أعتقد،  ال 
�ل�صرق  يف  جديدة  حربا  تخو�س  قد  وحلفائها 
�الأو�صط وحتديد� �صد �إير�ن. فهناك �حتماالت 
�لتي  رو�صيا  مع  �أوكر�نيا  يف  ع�صكرية  مو�جهة 
غدت �ليوم �أقوى برت�صانة قاهرة، و�ل�صني �لتي 
البد �أن حتمي ظهر حليفها �لرو�صي، كما ت�صتد 

�حتماالت حرب �أهلية جديدة يف �أفغان�صتان. 
�لعر�ق  و�حتالل  غــزو  �إن  �صابقا  قلت  لقد 
للمنطقة  �ل�صرقية  و�لــبــو�بــة  �لقلعة  �أ�ــصــقــط 
وحول  يف  �لدومينو  �أحجار  و�نهارت  �لعربية، 
�صو�ء.  حد  على  و�لغربية  �ل�صرقية  �مل�صالح 
ولن يعود �ال�صتقر�ر �أو ت�صتعيد �ملنطقة �لعربية 
�إال  �أو�صطية،  �أو تنكفيء »�للعنة » �ل�صرق  �أمنها 
بفعل  ��صبح  �لــذي  �لعر�ق،  من  ــر�ن  �إي بخروج 
�مل�صروع  لت�صدير  من�صة  �ملنطقة،  يف  وكالئها 
�لعربية  �مل�صالح  ترتيب  ــاإعــادة  وب ــر�ين،  ــ �الإي
�لعرب  قــالــت  لقد  ــدد�.  جمـ �ل�صفوف  ور�ـــس 

قدميا: »�إمنا ياأكل �لذئب من �لغنم �لقا�صية«.
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السياسة

من  �أكرث  لي�س  �أنه  فيه،  ر�أى  من  ثمة  ولكن 
�لقو�ت  ��صتهد�ف  مــن  ملنعها  ــر�ن  الإيـ حتذير 
يف  جــرى  ما  غــر�ر  على  �ملنطقة  يف  �الأمريكية 
فــاالإد�رة  �ل�صوري.  �جلنوب  يف  �لتنف  قاعدة 
ــى �خلــطــة  ــل �لــتــعــويــل »عــل ــو��ــص �الأمـــريكـــيـــة ت
�صريي�صيوين  يــف  ــده  �كـ كما  �لــدبــلــومــا�ــصــيــة«، 
�لباحث و�خلبري يف �صوؤون منع �نت�صار �ال�صلحة 

�لنووية.
�إير�ن حققت قفز�ت  �أّن  بايدن  �إد�رة  وترى 

ذلك  يف  مبــا  �لــيــور�نــيــوم،  تخ�صيب  يف  مهمة 
�إعالنها، يف دي�صمرب - كانون �الول عام 2021 
منه  خمزونها  مــن  كيلوغر�ًما   30 تخ�صيب 
نظرًيا،  يجعلها،  ما  وهــو  �ملئة،  يف   60 بن�صبة 
قادرة على �صناعة �صالح نووي بعد �أ�صهر قليلة 
باملو�صوع  و�ملعرفة  �خلربة  �أهل  �أّن  غري  فقط؛ 
يقولون، �إّن �مل�صافة ما ز�لت غري قريبة المتالك 
�إىل  �الأمــر  يحتاج  »�إذ  �لنووية  �لقنبلة  �إيـــر�ن 
�إىل  �إىل معدن، ثم  �ليور�نيوم �ملخ�صب  حتويل 
ر�أ�س  على  بالنهاية  لو�صعه  معقدة  تكنولوجيا 

�صاروخ عابر«.
بع�س  �آجـــال  متديد  و��صنطن  تريد  لذلك 
على   2015 �تفاق  يف  عليها  �ملن�صو�س  �لقيود 
عام  بع�صها  ينتهي  �لتي  �لنووي  �إيــر�ن  برنامج 
وتطالبها  طــهــر�ن  ترف�صه  مــا  وهـــو   ،2025
و��صنطن باأن ت�صمح، من دون �أّي قيود، ملر�قبي 
�إىل  بالدخول  �لذرية  للطاقة  �لدولية  �لوكالة 
ــاأن توقف  ــ ــالد، وب ــب ــع �لــنــوويــة يف �ل ــو�ق كــل �مل
�ملتطورة،  �ملركزي  �لطرد  �أجهزة  ��صتخد�مها 
�لعالية  �ليور�نيوم  كميات  مــن  تتخل�س  و�أن 

�لتخ�صيب.
و�صول  فـــاإن  �اليــــر�ين،  �مل�صتوى  على  ــا  �م
�ملت�صددين برئا�صة �بر�هيم رئي�صي �ىل �حلكم، 
تــعــقــيــد�ت على  فــر�ــصــت  ملــرحــلــة  بــد�يــة  �صكل 
جديد،  �تفاق  �ىل  للتو�صل  �ملفاو�صة  �الطر�ف 
�ن  مــفــاده  بــاإعــالن  بــد�يــة حكمهم  �ت�صمت  لــذ 
نووي  �تفاق  �ىل  �لــعــودة  �جــل  من  �ملفاو�صات 
لــن تــكــون غــايــة كــمــا كــانــت يف عــهــد روحـــاين 
و�صيلة  تكون  �جلديدة  �الير�نية  �ل�صيا�صة  بل 
للو�صول �ىل غاية ت�صمن رفع �لعقوبات ب�صورة 
�لربنامج  ملف  �ىل  �لتطرق  رف�س  مع  كاملة، 
�ل�صاروخي �لبالي�صتي �و ملف �لتمدد �القليمي، 
باملنظور  �لعقوبات  لفكرة  ب�صيط  حتليل  ويف 
�الير�ين �حلايل، تقوم على رف�س رفع �لعقوبات 
ب�صروط  �لنووي  �لربنامج  تقييد  قبول  مقابل 
ــرم مــع �لوكالة  ــذي �ب �لــربوتــوكــول �ال�ــصــايف �ل
ملكان  �ملفاجئة  �لـــزيـــار�ت  وكــذلــك  �لــدولــيــة، 
�لعالقات  �ن  كما  �لتخ�صيب.  وتقييد  �ملفاعل 
�القليمية  �لقوى  بع�س  مع  �ير�ن  ن�صجتها  �لتي 
مع  �ال�صرت�تيجي  كاالتفاق  �لفاعلة  و�لدولية 

مفاوضات فيينا النووية بن الدبلوماسية 
االمـــــــــريـــــــــكـــــــــيـــــــــة والــــــــتــــــــصــــــــلــــــــب اإليــــــــــــرانــــــــــــي

السياسة

د. خليل مراد

عــادت   2022 عـــام  مــن  �الوىل  �الأيــــام  يف 
�لنووي  �مللف  مفاو�صات  �إىل  جمدد�  �الأ�صو�ء 
ختمت  �ن  بعد  �لنم�صاوية،  �لعا�صمة  فيينا  يف 
دون  من   2021 عام  نهاية  يف  �ل�صابعة  �جلولة 
رفع  جلهة  �لعالقة  �مللفات  ب�صاأن  �تفاق  �عالن 
�لعقوبات �و حتديد ن�صبة تخ�صيب �ليور�نيوم. 
ــردد عــن مـــد�والت جرت  تــر�فــق ذلــك مــع مــا ت
�لرئي�س  �أجر�ها  �لتي  �للقاء�ت  خالل  ب�صاأنه 
بــايــدن مــع �الأطــــر�ف �لدولية  �المــريــكــي جــو 
�ملعنية، على هام�س قمة جمموعة �لع�صرين يف 
د�ر  �حلديث  غال�صكو.  يف  �ملناخ  وموؤمتر  روما 

عمومًا حول نقطتني �أ�صا�صيتني: 
يــكــاد  ــات  ــاو�ــص ــف �مل ــوع  مــو�ــص �أّن  �الوىل، 
تخ�صيب  يف  �إيـــر�ن  ��صتمر�ر  مع  قيمته  يفقد 
ــاوز  »جت وبكميات  عالية  بــدرجــة  �لــيــور�نــيــوم 
يهدد  ومبــا  �الير�نية«،  �لقنبلة  لبناء  �ملطلوب 
�أّن  و�لثانية،  »باالنهيار«.  �لدبلوما�صية  �لعملية 
�إد�رة بايدن »ال متلك خطة بديلة ملو�جهة هذ� 
يف  بقي  عنها  �صدر  ما  كل  ح�صل،  لو  �النهيار« 
��صار  �لذي  �لع�صكري«  بـ«�خليار  �لتلويح  حدود 
بلينكن  �نتوين  �المريكي  �خلارجية  وزيــر  �ليه 

من دون حتديد، لو تعذر �لتفاو�س.
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    كاتب واأكادميي و�شيا�شي عراقي

�ل�صني �و �تفاق �لتعاون �ال�صرت�تيجي مع رو�صيا باال�صافة �ىل �عادة �نفتاح 
�طر�ف خليجية عليها، كل ذلك ر�صخت لديها قناعة برف�س تقييد برناجمها 
عن  ف�صال  عليها،  �ملفرو�س  �لعقوبات  نظام  من  �لتحرر  مقابل  يف  �لنووي 
�لو�قع �حلايل الد�رة بايدن ومطالبة موؤ�ص�صات �صيا�صية �مريكية باإ�صتقالته 
�ثر �ن�صحاب �لقو�ت �المريكية من �فعان�صتان، باال�صافة �ىل قلق �صهيوين 
لعدم �حلزم �المريكي يف مو�جهة �لت�صلب �الير�ين. كلها �مور تدفع �ملفاو�س 
�تفاق �جلديد مينح  ب�صروط  �مريكي  �لتز�م  �ىل عدم �جلدية يف  �اليــر�ين 
�صمان عدم �ن�صحاب �لرئي�س �مل�صتقبلي �المريكي من �التفاق، وعدم �لرغبة 
�المريكية يف �لغاء كامل �لعقوبات النها ترتبط بتعقيد�ت �مل�صهد �المريكي 
�لكونغر�س.  وتدخل  �لت�صويت  حتكمها  �لتي  �لد�صتورية  وبالعملية  �لد�خلي 
وتوفرت �لقناعة لدى باربر� �صالفني مديرة ق�صم م�صتقبل �ملبادرة �الير�نية 
خطتها  تكون  فقد  ــر�ن  �ي �ن  و��صنطن  يف  للدر��صات  �تلنتيك  جمل�س  �ىل 

�لقادمة »مترير وقت وك�صب ما �أمكن من تنازالت« يف �ملدى �ملنظور.
مع ما تقدم ن�صع �الحتماالت �الآتية بعني �العتبار:

�إد�رة  �أّن  �إير�ن لن يكون �صهاًل، خا�صة  �إّن �لتفكري بعمل ع�صكري �صد   -
�لبازغة  �ل�صني  �حــتــو�ء  على  من�صب  �الأ�صا�س  تركيزها  �أن  تعلن  بايدن 
تريد  هي  لذلك،  �أوكر�نيا.  مع  �حلــدود  على  قو�تها  حت�صد  �لتي  رو�صيا  ثّم 
�ل�صني  �حــتــو�ء  على  قدرتها  يــخــدم  مبــا  �الأمــريكــيــة  �المــكــانــيــات  توظيف 
ورو�صيا ولي�س ��صتنز�فها يف معارك هام�صية مع �ير�ن، ولكن يزد�د �ملوقف 
�الأمريكي �صعوبة �إذ� ما �صّحت �ملز�عم �ال�صتخبار�تية �لتي يروجها �لكيان 
�ملئة،   يف   90 بن�صبة  �ليور�نيوم  تخ�صيب  �إىل  ت�صعى  طهر�ن  �أّن  �ل�صهيوين، 
وتعترب �إد�رة بايدن هذه �ملز�عم، �إن �صّحت »عماًل ��صتفز�زًيا«، و�ذ� رجعنا 
�ال�صرت�تيجي  �لثابت  فاإن  بايدن،  �د�رة  �المريكية يف ظل  �لت�صريحات  �ىل 
نحو  على  �لبالي�صتية  قدر�تها  من  و�حلد  �الير�نية  �لقدر�ت  بتقييد  يتمحور 
ي�صمن حتييد كل ما ميكن يف دعم بناء م�صروعها لالأمن �لقومي لتجنب �ي 

�صربة مفاجئة قد تتعر�س لها.
يف  بايدن  �إد�رة  تــردد  على  و��صنطن  مع  مو�جهتها  يف  تعتمد  �إيــر�ن   -
حرف �جتاهها عن �ل�صني ورو�صيا و�لتوجه نحو مو�جهة ع�صكرية معها، لكن 
�لكيان  تدخل  �إذ�  ا  خ�صو�صً �لعو�قب،  م�صمونة  غري  جمازفة  تكون  قد  هذه 
�ل�صهيوين لتجّر و��صنطن �إىل �صر�ع �أو�صع ال تريده ال هي وال طهر�ن. ي�صاف 
باأّن �قت�صادها يئّن  �إير�ن تتمثل  �أن تغفلها  �ىل ذلك �حلقيقة �لتي ال ميكن 
حتت وطاأة �لعقوبات �القت�صادية. ورغم حماوالت �لنظام �إظهار �أنه تكّيف 
مع �لعقوبات �لقا�صية عليه وبناء »�قت�صاد مقاومة«، م�صنوًد� مببيعات �لنفط 
�إىل �ل�صني، فاإّن تذمرً� �صعبيًا و��صعًا من �ل�صعوبات �لتي يو�جهها �ملو�طن 

�الإير�ين ي�صع نظام رئي�صي يف و�صع حرج. 
فيينا  مفاو�صات  �إليها  �صتف�صي  �لتي  بالنتيجة  �لتنبوؤ  �ل�صهل  لي�س من   -
قد ال جتد  ورو�صيا،  و�ل�صني  �ملتحدة  �لواليات  بني  �ملت�صاعد  �لتوتر  يف ظل 
ببنوده  �إير�ن  و�إلــز�م  �لنووي  �التفاق  يف  و��صنطن  مل�صاعدة  حافًز�  �لدولتان 
جمدًد�. وقد يجد �لبَلد�ن م�صلحًة يف دفع طهر�ن �إىل �لت�صّلب يف مو�جهة 
�ل�صغوطات �الأمريكية على �أمل �أن يوؤدي تفاقم �الأزمة بني و��صنطن وطهر�ن 
�إىل تخفيف �ل�صغوط �الأمريكية على بكني ومو�صكو. وال يلغي هذ� �حتمالية 
�أّن �إد�رة بايدن على  �إير�نية، خا�صة  �أن حت�صل تفاهمات ثنائية �أمريكية - 
عك�س �صابقتها �إد�رة تر�مب، تبدو جاّدة يف تقدمي خمرج دبلوما�صي ي�صمح 
لطهر�ن رفع �لعقوبات �ملرتبطة بربناجمها �لنووي، مع �أّن هذ� �الأمر ال يبدو 

قريًبا بح�صب �ملعطيات �لر�هنة.

محاكمة 
انور رسالن بداية 
لمحاكمة النظام

كاتب و �شحفي عربي من �شورية

يف مدينة كوبلنز �الأملانية وقبل �يام �أ�صدرت �ملحكمة �القليمية 
�لعليا قر�رها بال�صجن مدى �حلياة على �ملجرم �نور ر�صالن �لذي 
وكان  للنظام،  �لتابعة  �لدولة  �أمــن  منظومة  يف  عميد  برتبة  كان 
�ل�صيت يف دم�صق،  �صيء  �لتحقيق يف فرع �خلطيب  ق�صم  م�صوؤول 
حيث وجه �ليه �الدعاء تهمًا بتعذيب �ربعة �آالف معتقل، و�لت�صبب 
تتعلق  �خرى  تهم  �ىل  باال�صافة  �لتعذيب،  حتت  معتقل   58 مبوت 
�دعو�  �صحية   29 �فــادة  خالل  من  �جلن�صي  و�لعنف  باالغت�صاب 

عليه �مام �ملحكمة.
هذ� �ملجرم �لذي كان �حد جالدي �لنظام وجدناه بقدرة قادر 
�لوفد  �صمن  كان  فلقد  �ملعار�س،  �ل�صوري  �الئتالف  طاقم  �صمن 
م�صوؤواًل  �لنظام  ملفاو�صة    2014 عام   2 جنيف  �ىل  ح�صر  �لــذي 
�ملرحوم  ذكــر  كما  �الئتالف  يف  و�ال�صتخبار�ت  �الأمــن  جهاز  عن 
ريا�س  بتزكية من  �ملانيا  والجئًا يف  لقاء �صحفي،  كيلو يف  مي�صيل 
 2017/5/6 بني  ما  للفرتة  �ملعار�س  �الئتالف  تر�أ�س  �لذي  �صيف 
على  �صيف  زوجــة  مــر�د(  )بليكان  �ل�صيدة  ح�صب   2018/5/6 و 
�نور  ر�صح  من  هو  زوجها  �ن  �لفي�صبوك حيث ذكرت  �صفحتها يف 
�ثر  �ملانيا  يف  عامني  ملدة  �ملوؤقتة  �حلماية  على  للح�صول  ر�صالن 

طلب من رجال �عمال �صوريني مقيمني باالأردن.
�لنظام  من  خمرتقة  �ملعار�صة  كانت  كم  لنا  يبني  �الأمــر  هذ� 
�فقيًا وعموديا، و�أن من ت�صدر �مل�صهد �ملعار�س ال ي�صلح �ن يكون 
يف هذ� �ملوقع لعدم �متالكه ح�صًا �منيا، و�لدليل ما نحن فيه ب�صبب 

غباء قياد�ت �ملعار�صة.
�ن �حلكم بال�صجن �ملوؤبد على ر�صالن وحماكمة �ملجرم �لطبيب 
عالء مو�صى �جلارية يف فر�نكفورت حاليًا هو رد جلزء ب�صيط من 
حقوق �ل�صحايا، ولكنها �لبد�ية على طريق البد �ن يفتح يف يوم من 

�الأيام ملحاكمة كل رموز �لنظام.
باإحالة  للمطالبة  �الوربـــي  �الحتــاد  �صجعت  ر�صالن  حماكمة 
�لنظام �ل�صوري ملحكمة �جلنايات �لدولية، والأن �لنظام مل ي�صادق 
على نظام روما �الأ�صا�صي فال ت�صتطيع حمكمة �جلنايات مقا�صاته 
بالفيتو  ي�صطدم  ــن  �الم وجمل�س  ــن،  �الأمـ جمل�س  مــن  بطلب  �ال 
�صيئًا  تعني  ال  �الوربــي  �الحتــاد  فدعوة  ولذلك  و�ل�صيني   �لرو�صي 

على هذ� �مل�صار.
بكل �الأحو�ل �ن �جلر�ئم �صد �الن�صانية ال ت�صقط بالتقادم والبد 
�ن ياأتي �ليوم �لذي ي�صاق به كل من �رتكب جرمية بحق �صعبنا �ىل 

حمكمة �جلنايات �لدولية وهو يوم ال �صك قريب باإذن �هلل. 

أ.زياد المنجد

خالصة القول
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رغم م�صي قر�بة ثالثة �أ�صهر على م�صرحية 
مرحلة  يف  �لبالد  تدخل  �لعر�قية  �النتخابات 
و�لرف�س  �ل�صيا�صية  �ل�صر�عات  من  جديدة 
�لعملية  تلك  �أفرزته  ملا  متوقع  هو  كما  �ل�صعبي 
من نتائج، ورغم �إقر�ر �لبع�س باإحتمال حدوث 
بع�س �لتغري�ت يف �مل�صهد، �إال �أن �مل�صاكل كثرية 
ت�صكيل  يف  �ل�صدرية  �لكتلة  تو�جهها  �لتي  تلك 
�حلكومة �لقادمة، �الأمر �لذي �أدخل �لبالد يف 
�زمات �صيا�صية م�صطنعة ب�صبب رف�س �حز�ب 
�ل�صلطة  خـــارج  يــكــونــو�  الن  �لعميلة  �ل�صلطة 
مثل  بع�صهم  خ�صية  مالحظة  مــع  ــدة  �جلــدي
قبل  من  للمحاكمة  تعر�صه  الحتمالية  �ملالكي 

حكومة هو�ها �صدري.
بعد  �ل�صيا�صي  �خلطاب  �أوجــه  كانت  مهما 
�لعمل  مــ�ــصــار�ت  لتحديد  �النــتــخــابــات  �نتهاء 
ر�صم  يف  و��صعة  بيئة  خللق  �آفاق  وفتح  �مليد�ين 
�ل�صر�عات  تبقى  �ل�صيا�صية،  �حلياة  مالمح 
ــاطــات  ــب �حلــزبــيــة و�ملــ�ــصــالــح �لــفــئــويــة و�الرت
ت�صكيل  طبيعة  يف  تتحكم  �لتي  هي  �خلارجية 
و�صت�صتمر  �لـــقـــادمـــة،  ــة  ــعــر�قــي �ل �حلــكــومــة 
�الأحز�ب  بني  �ل�صيا�صية  و�الختالفات  �الأزمات 
ف�صلت  �ن  وبعد  �النتخابات،  يف  �صاركت  �لتي 
نتائج �النتخابات  �لتي تعالت ر�ف�صة  �الأ�صو�ت 

السياسة

ومنها  �لو�صائل  جميع  باإ�صتخد�م  و�لتهديد 
�ملو�جهة �مل�صلحة حيث ت�صري �الخبار �ىل وجود 
بعد  د�ع�س  من  قــو�ت  ت�صريب  العــادة  �صفقة 
ترتيب عملية �خر�جهم من معتقالت �حل�صكة 
وتوجههم �ىل �صنجار يف �صمال �لعر�ق يف �عادة 
�ملحتل  �لعر�ق  �صهدها  �ن  �صبق  ل�صينيورهات 
تعودنا على جلوء نظام  �صابقة، فقد  �وقات  يف 
تعر�صت  كلما  خطو�ت  هكذ�  مثل  �ىل  طهر�ن 
يعر�س  مما  وهــذ�  حمرجة  �و�صاع  �ىل  ذيوله 
�لبالد �إىل زياد حدة �لتاأزم و�النفالت �الأمني، 
قد تكون للتحالفات �ل�صيا�صية �لتي ت�صبق عملية 
ت�صكيل �حلكومة وطبيعة تكوينها عامال ي�صاهم 
يف تخفيف حالة �الختالف �لقائم �الآن، خا�صة 
م�صروعه  �أن  ويـــرى  يعرت�س  مــن  هــنــاك  و�أن 
�ل�صيا�صي قد تال�صى �أو تر�جع بعد �لنتائج �لتي 
ت�صع  �أن  عليها  �لقادمة  و�حلكومة  بها،  تفاجئ 
�ل�صيا�صية  �لبنية  �إ�صالح  برناجمها  مقدمة  يف 
ــات  �الأزمـ ومعاجلة  �القــتــ�ــصــاديــة،  و�ملنظومة 
�الجتماعية وحت�صني �حلالة �ملعي�صية ومكافحة 
�لبطالة وجتارة �ملخدر�ت، ورفع �لقدرة �ملالية 
ــايل و�لــديــون  ــ لــلــبــالد يف مــو�جــهــة �لــعــجــز �مل

�خلارجية �مل�صتحقة.
  �ن نتائج �لعملية �النتخابية مل ولن حتدث 

تغري� ال يف نوعية �لنو�ب، وال يف ت�صويب بع�س 
�لعر�قي  �ل�صعب  يعي�صه  �لذي  �ملاأ�صاوي  �لو�قع 
منذ �لعام 2003، لكن يبدو �أن �ملعادلة �ملوجودة 
لن تتغري، بالتايل �صوف نعود �إىل �ملربع �الأول، و 
يف كل �الأحو�ل جناح �أي حكومة يجب �أن يرتبط 
باالإر�دة �ل�صعبية �لتي ترف�س �لوجود �الإير�ين، 
فال ميكن حتجيم دور طهر�ن من خالل نف�س 
�جلبهة  طــريــق  عــن  بــل  �ل�صيا�صية،  �لطبقة 
�لر�ف�صة لها و�لتي تت�صكل من �لغالبية �لعظمى 
من �ل�صعب �لعر�قي، ويبدو �ن �لعر�ق، م�صتمر 
يف حالة �لفو�صى، �لتي تنوعت بني �حتجاجات 
ت�صتمر �صد�مات بني  وقطع طرق رئي�صية، كما 
�ملتظاهرين و�لقو�ت �الأمنية بعد حماولة منعهم 

من �لتظاهر.
�إ�ــصــالحــات  ــر�ء  �إجــ ــعــر�ق عــن  �ل �ن عجز 
جــوهــريــة يف نــظــامــه �لــ�ــصــيــا�ــصــي و�قــتــ�ــصــاده 
�أن  ويــتــوقــع  تـــذر.  وال  تبقي  ال  بــثــورة  �صينتهي 
كثري�  تفرق  و�أال  بالعنف  �لقادمة  �لثورة  تت�صم 
�صت�صفر  �ملتوقعة رمبا  �لثورة  �إن  �الأحــز�ب،  بني 
تو�جهها  �لتي  بتلك  �أ�صبه  مهاجرين  �أزمــة  عن 
»�لفا�صدة«،  �لــعــر�ق  كرد�صتان  �إقليم  حكومة 
�ل�صيا�صيني  بــالــقــادة  �الإطــاحــة  �إىل  و�ــصــتــوؤدي 
�أو  مبكر�  �لقبور  �إىل  �إمــا  باجلملة  �حلاليني 

إ.د. عبدالرزاق الدليمي
المجهول والمصري  الــعــراق 

FEVRIER 2022 / شباط 2022 العدد 42 10



    خبري الدعاية الإعالمية
جامعة البرتا الأردنية ـ كلية الإعالم

�الأول من  �ل�صو�رع يف  �إىل  �لعر�قي  �ل�صباب  �ملنفى، فاإن نزول 
�أكتوبر/ت�صرين �الأول 2019 ـ �حتجاجا على �لف�صاد �مل�صت�صري 

و�حلكومة �لعاجزة كان مبثابة طلقة حتذير. 
�لــقــادة  ملنح  ��ــصــتــعــد�د  على  كــانــو�  حينها  �ملحتجني  �ن 
�لـــوزر�ء  رئي�س  لكن  �إ�ــصــالحــات،  الإجـــر�ء  فر�صة  �لعر�قيني 
باجلاذبية  يتمتع  ال  الأنه  �أهدرها،  �لكاظمي  �حلايل م�صطفى 
�لالمعة،  بال�صخ�صيات  يعج  بلد  يف  �صيا�صيا  �صعيف  و�أنـــه 
حلالة  حــد  و�صع  على  �رتــكــزت  �إلــيــه  �أوكــلــت  �لتي  �ملهمة  �إن 
�الإ�صالحات  على  و�الإ�صر�ف  �لعر�ق،  منها  يعاين  �لتي  �لعجز 
�جلوهرية وقيادة �لبالد �إىل �نتخابات كان يفرت�س �نها تغري 
�ملهمة رغم مرور  �أخفق يف  �لكاظمي  �أن  �ل�صيئة غري  �الحو�ل 
�النتقالية، فالكاظمي مل  للفرتة  �أكرث من عامني على رئا�صته 
لرعاية  �الأخالقية  �صلطته  �أو  �ملهم  �ل�صيا�صي  موقعه  ي�صتخدم 
�الإ�صالحات �جلوهرية �لتي كانت �صت�صاعد يف ��صتقر�ر �لعر�ق 

لو وجدت طريقها للتنفيذ.
�لنظام  ظــل  يف  فهم  �ملنتخبون  �لــربملــان  نــو�ب  حالة  يف 
ويجايف  و�لف�صاد  �ملح�صوبية  على  ي�صجع  �لـــذي  �النتخابي 
و�أن  ال�صيما  �حلقيقي  معناها  مــن  ويفرغها  �الإ�ــصــالحــات 
منخرطون  �أنف�صهم  �لعمالء  �لفا�صقني  �لعر�قيني  �ل�صيا�صيني 
�ليوم يف �مل�صاومات و�ملقاي�صات �ل�صيا�صية ذ�تها �لتي ترثيهم 
يدعون  �لذين  �لعر�قيني  عن  لتبعدهم  متكينهم،  يف  وت�صاعد 

�أنهم ميثلونهم. 
�لذي  �لو�قع  �ن  �درك  19 عامًا  وبعد  �لعر�قي  �ملو�طن  �ن 
قبل  �لوطني  �ملوؤ�ص�صاتي  �الد�ري  �لنظام  �ن  �ثبت  يعي�صه 
�ف�صل  و�المنية  و�لع�صكرية  �ملدنية  مفا�صله  بجميع  �الحتالل 
%100 من �لنظام ما بعد �الحتالل و�لذي �عتمد �ملحا�ص�صة 
و�ملوؤ�ص�صات  �ل�صعب  وحــدة  لتمزيق  )�لفار�صية(  �لطائفية 
�ل�صهد�ء.  �آالف  يــدفــع  �لــوطــن  حــال  وهـــذ�  �يـــر�ن،  الر�ــصــاء 
�خل�صر�ء  يف  وقــيــاد�تــهــم  لعب  تلعب  و�ملــو�عــ�ــس  �لــدو�عــ�ــس 
و�لربملان �لدمج. هذ� هو هدف قانون �جتثاث �لدولة �لعر�قية 
و�أمنها  لقوتها  وو�صلت   1921 تاأ�ص�صت  �لتي  و�المنية  �الد�رية 
مت   2003 عام  ولكن  �خطائها.  بع�س  رغم   ،2003 عام  حتى 
�صعيفة  حما�ص�صة  دولــة  لتاأ�صي�س  بالكامل  �لدولة  �جتثاث 
ل�صو�س  �غلبهم  وميلي�صيات  ع�صابات  عليها  ت�صيطر  ممزقة 

وقتله ال يختلفون عن �لقاعدة ود�ع�س �الإرهابي.
يف  تاأ�ص�صتا  وقــد  و�ل�صرطة  �جلي�س  حــل  على  يعمل  مــن 
تغيري  ومع  �لعر�ق  يف  �لو�صع  تطور  مع  وتطورتا  �لع�صرينيات 
ومل  و�صعبه،  �لعر�ق  وحماية  خلدمة  عملهما  وكــان  �النظمة، 
يتبع �صخ�صا معينا وكان ميثل كل �بناء �ل�صعب بكل طو�ئفهم 
�ملا�صونية  م�صروع  نفذو�  �ملتخلفني   هــوؤالء  �ن  �ال  وقومياتهم، 

�لفار�صية لتمزيق �لعر�ق و�لغاء ��صتقالله �لوطني. 
تلك  له  �لعامل  يف  نظام  لكل  وطنية  موؤ�ص�صات  �ي�صا  هذه 
موؤ�ص�صات  وتاأ�صي�س  حلها  على  عملو�  هــوؤالء  لكن  �ملوؤ�ص�صات، 
غالبية  �ليوم  �ير�نية.  باأو�مر  وتوؤمتر  حما�ص�صاتية  طائفية 
�ل�صعب يقف �صد هوؤالء ويلعن �ليوم �لذي �نتخبهم عام 2006.

�آخر  ليكون  �ملثل  هذ�  حرف  وقد  �لكي،  �لد�ء  �آخر  �ن  قدميًا  �لعرب  قالت 
من  �لكثري  �ليوم  عر�قنا  ويف  وجلي.  و��صح  �حلالتني  يف  ومعناه  �لكي  �لــدو�ء 
�أن  �لكي يجب  وهذ�  �لكي،  �ال  دو�ء  ينفع معها  و�لتي مل  �مل�صتع�صية  �المر��س 
لكي  �ملر�س،  �أو  �لــد�ء  �أ�صل  على  �ملكو�ة  ي�صع  بحيث  ماهر  طبيب  بيد  يكون 
تفا�صيل كثرية  ول�صت هنا ب�صدد �خلو�س يف  و�صافيًا.  ناجعًا  دو�ء  �لكي  يكون 
�ل�صعب  �لوطن ومل يرى  �الأ�صباب �حلقيقية مل�صكالت هذ�  كله يعرف  فال�صعب 
نخرت  �لتي  �ملر�صية  و�لظو�هر  �الجتماعية  �الأمر��س  لهذه  جادة  معاجلة  �ي 
وال ز�لت تنخر يف ج�صد �ملجتمع، فمن ��صتباحة �ملال �لعام و�صرقته �ىل �لتزوير 
و�الجتار بالب�صر و�ملخدر�ت، و�لتي لها �أ�صبابها �أي�صا فاجلهل و�لبطالة و�جلوع  
و�لقدوة  �لنموذج  �ملجتمع مع غياب  �أمر��س  تف�صي  و�لعوز عو�مل م�صاعدة يف 
�لعقار�ت  و�متلكو�  �لرث�ء  �صور  عليهم  ظهرت  و�لذين  �ل�صيا�صية،  �لطبقة   يف 
ــدوالر�ت،  �لـ مبليار�ت  وخــارجــه  �لــعــر�ق  د�خــل  �ملختلفة  و�ل�صركات  �لثمينة 
�لعربي  �لوطن  �أذكى مو�طن بني مو�طني  لي�س غبيا بل هو  �لعر�قي  فاملو�طن 
وهو مييز جيد� بني �لنزيه وعفيف �ليد وبني من �غتنى بالف�صاد، و�ذ� كانت هذه 
معاناة �ل�صعب فاإن �ملوؤكد �أن ور�ءها تقف كل �حلكومات �ل�صابقة من 2003 �ىل 
يومنا هذ� والأ�صباب معروفة، تقف يف مقدمتها �ملحا�ص�صة يف توزيع �ملنا�صب 
من رئي�س �لوزر�ء �إىل �لوزير وحتى درجة مدير عام بغ�س �لنظر عن �لكفاءة 
�لف�صاد  �صاد  ولهذ�  �لنا�س  م�صالح  على  و�حلر�س  �لعلمية  و�حلالة  و�لنز�هة 
�ملايل و�الد�ري وت�صيد فاأ�صبح هو �حلالة �لعامة، و�لنز�هة  و�المانة و�الخال�س 
�ملعي�صية الأكرث من  �الأو�صاع  �لنا�س من وعود حت�صني  �صبع  لقد  هي �ال�صتثناء. 
�لنا�س  مل  وقد  �لفقر،  يعي�صون حتت خط  �لذين  �ل�صعب  �بناء  من  باملائة   30

�أي�صا من ت�صكيل �للجان كلما حدثت م�صكلة وكانت نتائج هذه �للجان �ن تنام 
يف �إدر�ج مكاتب �مل�صوؤولني و�ذ� كان �ملتظاهرون قد طالبو� بك�صف �أ�صماء من 
ما  مرور  فاإن  للق�صاء  وتقدميهم  �ملحافظات  وبقية  بغد�د  يف  �ملتظاهرين  قتل 
�لنتائج مل تعلن، ومل يقدم �لقتلة  يقرب من عام على تلك �الحد�ث وال ز�لت 
�ىل �لق�صاء، هذ� �ىل جانب �لكثري من �مل�صكالت �الخرى �لتي تتطلب �لكي من 
�مل�صوؤولني ولي�س �طالق �لوعود الأن �ل�صعب بات ي�صخر من كل وعد ول�صان حاله 

يقول: )�و�عدك بالوعد و�زكيك يا كمون(.. وكان �هلل يف عون �لنا�س.

أ.علي الزبيدي

آخر الدواء الكي!

في الصميم

�شحفي من العراق
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السياسة

د. عبدالناصر سكرية

دمية هي �لطروحات �النعز�لية �النف�صالية 
�لعربي  �إنتمائه  عن  لبنان  �صلخ  حاولت  �لتي 
باإدعاء �إنتمائه �إىل هويات �أجنبية خارج نطاق 
وثقافيا.  وتاريخيا  جغر�فيا  �لعربي  �لوجود 
منذ  �الأوروبية  �لتدخالت  مع  �لبد�يات  كانت 
�أو��صط �لقرن �ل�صابع ع�صر، حني وقعت �لدولة 
�لعربية  �لــبــالد  كــل  كانت  �لتي   - �لعثمانية 
و�لقانوين  و�ل�صيا�صي  �صمن نطاقها �جلغر�يف 
�ل�صت  �الأوروبــيــة  �لــدول  مع  ر�صمية  �إتفاقية   -
)�أكرب  وفرن�صا  بريطانيا  وهي  �آنــذ�ك  �لكربى 
حينها(  �ل�صائد  �لعاملي  �لنظام  يف  دولــتــني 

و�لنم�صا..�أعطت  ورو�صيا  و�إ�صبانيا  و�إيطاليا 
حق  �ل�صتة  �الأوروبـــيـــة  لــلــدول  �الإتــفــاقــيــة  تلك 
رعاية �صوؤون �أالأقليات �لدينية �لعربية يف نطاق 
�لدولة �لعثمانية، ومع �أنها كانت يف �أوج قوتها 
�لدولة  �أعطت  ملاذ�  متاما  �لو��صح  من  فلي�س 
�لتي  ــة  ــي �الأوروب لــلــدول  �حلــق  ذلــك  �لعثمانية 
قلب  بــاإجتــاه  متــددهــا  وتــو�جــه  تعاديها  كانت 

�أوروبا!؟
�صوؤون  يف  �لـــدول  تلك  تــدخــالت  �أن  �ملهم 
طابعا  �إتخذت  قد  �لعربية  و�ملجتمعات  �لبالد 
ر�صميا منذ تلك �ملعاهدة، فر�حت تزرع فكرة 
�لدينية  �القليات  تلك  �ن  موؤد�ها  �إ�صتعمارية 
و�ملذهبية ال تنتمي �إىل حميطها �لعربي بل هي 
�إ�صتناد� �ىل  �لدول  لتلك  تابعة  �أ�صبه بجاليات 
�ملذهب  �إ�صتخدم  �ملتو�فقة.  �لدينية  مذ�هبها 
على  �أجنبية  و�صاية  لفر�س  غــطــاء  �لديني 
وربطهم  �لعربية  �ملجتمعات  �بناء  من  �أجــز�ء 
�ملنطقة  لهوية  �ملعادية  �الإ�صتعمارية  بالغايات 
و�خلائفة  ومو�ردها  مبو�قعها  فيها  و�لطامعة 
�لكربى  �صورية  وكانت  ووحدتها،  حتررها  من 
تنوع  لــوجــود  نــظــر�  �لــتــدخــالت  تلك  قلب  يف 
لبنان  كان  وملا  فيها.  ومذهبي  وطائفي  ديني 
لتلك  �آنــذ�ك جزء� من �صورية فقد خ�صع  كله 
�مل�صيحي  �لوجود  من  �إتخذت  �لتي  �لتدخالت 

�الأ�صيل فيه ذريعة لت�صكيل ر�أ�س ج�صر يعربون 
�ىل  وخماوفهم  و�أطماعهم  مب�صاحلهم  عليه 

قلب �ملنطقة �لعربية.
�بو  �مل�صلم  �لعربي  �لقائد  حــرر  وحينما 
بعد  �ل�صام  وبــالد  لبنان  �جلـــر�ح  بــن  عبيدة 
بن  خالد  يد  على  �لبيزنطيني  ــروم  �ل هزمية 
�الإ�ــصــالم  دخــل   ، �لــريمــوك  معركة  يف  �لوليد 
�لــوجــود  كــان  �ل�صامي.  وحميطه  لبنان  �إىل 
دخول  على  �ملنطقة  تلك  يف  �صباقًا  �مل�صيحي 
�أبـــرز  �لــعــربــيــة  �مل�صيحية  وكــانــت  �الإ�ـــصـــالم، 
�إىل  �إ�صافة  �مل�صرقي  �ل�صامي  مكونات �ملجتمع 
�ملكونات �حل�صارية �الأخرى �لتي تعاقبت عليه 
منذ عدة �آالف من �ل�صنني كانت غنية بتعاقب 
�حل�صار�ت �ملحلية �لتي �أنتجت ثقافات وقيما 
ونظما وتقدما يف جماالت كثرية. وعلى �لرغم 
من �أن جميع تلك �حل�صار�ت ولغاتها و�ل�صعوب 
�لتي �نتجتها �صو�ء يف �صورية - ولبنان �صمنا - 
وبالد ما بني �لنهرين؛ ذ�ت �أ�صول و�إنتماء�ت 
�جلزيرة  �إىل  جميعا  وتعود  بع�صها  من  قريبة 
�ال�صالم  دخول  بعد  �أنها  �إال  و�ليمن؛  �لعربية 
وحتررها من �الحتاللني �لفار�صي و�لبيزنطي 
رجعت عربية فاأ�صبحت جمتمعا و�حد� له لغته 
تطوير�  كانت  �لتي  �لعربية  �للغة  �لو�حدة هي 
فكانت  عليها،  �ل�صابقة  �للغات  جلميع  مذهال 
�الإ�صالمية   - �لعربية  �حل�صارة  لبناء  منطلقا 
قرون  �صبعة  يقل عن  ال  ما  �لعامل  �صادت  �لتي 

�أو ثمانية.
كانت تلك �حل�صارة �أحد �أهم �أ�صباب �حلقد 
�لغربي و�لفار�صي على �لعرب، وحينما �إنطلقت 
تدخالت �الأوروبيني يف عهد �ل�صلطنة �لعثمانية 
ت�صتطيع  من  �صلخ  يف  متثل  هدفا  لها  �إتخذت 
عن هويتهم �لعربية ليكونو� مطية لها لتفكيك 
�ملجتعات �لعربية و�إ�صعافها و�إنهاكها و�إبقائها 
تتغلغل  فرن�صا  ر�حت  وهكذ�  �ل�صيطرة.  حتت 
�للبنانية   - �ل�صورية  �مل�صيحية  �الأو�ــصــاط  يف 
وحتديد�  و�لكاثوليكية(  �ملارونية  )وخ�صو�صا 
�لغطاء  تتخذ  �لتي  و�الإر�صاليات  �ملد�ر�س  عرب 
�ل�صيا�صية.  �ملطامع  لتمرير  �لديني  �لتب�صريي 
�مل�صلمني  �لــعــرب  �أن  مقولة  ن�صرت  �أن  فكان 
كالرومان  غــريه  �إحتله  كما  لبنان  »�إحــتــلــو�« 
حترر  كما  منهم  يتحرر  و�صوف  و�لبيزنطيني، 
�لفينيقية  جـــذوره  �إىل  ليعود  �صبقهم؛  ممــن 
هو  �لذي  �لغربية  �لفرن�صية  بالثقافة  ملتحقا 
جزء منها و�صارت فرن�صا مبثابة �الأم �حلنون. 

تـــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــريـــــــــــــــــــــــــس لـــــــــــــــــبـــــــــــــــــنـــــــــــــــــان
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وقد بلغت ذروة هذ� �لتفكري �لتغريبي �ملنف�صل 
مع  و�جلغر�فيا  �لتاريخ  وحقائق  �لــو�قــع  عن 
و�إنـــدالع  �لع�صرين  �لــقــرن  �صبعينات  بــد�يــات 
�حلرب �للبنانية، وقد �صقطت تلك �ملقوالت يف 
�لوقائع �حلياتية ويف خ�صم �حلقائق  مو�جهة 
�لتاريخية  و�الأبـــحـــاث  ــات  ــص ــدر�� و�ل �لعلمية 
ولغات  �صعوب  لكل  �لعربية  �ال�صول  تثبت  �لتي 
�صورية ولبنان وما بني �لنهرين وحتى �جلز�ئر 

و�ملغرب وم�صر.
كيان  وتاأ�صي�س  فل�صطني  �إغت�صاب  وبعد 
برمته  �لعربي  للوجود  معاد  فيها  عن�صري 
مل�صميه وم�صيحييه وكل ما �أطلقو� عليه �أقليات 
�ملجتمع  يف  �أ�صيلني  �بناء  بل  باأقليات  هي  وما 
تفرغ  �لدينية؛  مذ�هبهم  كانت  �أيــا  �لعربي 
عدو�نية  كحركة  �ل�صهيونية  لرعاية  �لغرب 
من  متكينه  يف  فعالية  �أكـــرث  يــر�هــا  متقدمة 
عن  فتخلى  �لعربية،  �لــبــالد  على  �ل�صيطرة 
�لعرب  مو�جهة  يف  �مل�صيحية  �لدولة  �إعتماد 
وطني عروبي  م�صيحي  نهج  برز  �ن  بعد  �صيما 
باإ�صتقر�ر  مــرهــون  �مل�صيحيني  بقاء  �أن  يــرى 
�ملنطقة وحتررها من كل نفوذ �أجنبي، كما �أن 
م�صاحلهم �حلياتية مرتبطة باملنطقة �لعربية 

ونه�صتها ولي�س بالوجود �الأجنبي �أيا كان.
كان  �إيــر�ن  يف  �لديني  �حلكم  قام  وحينما 
بني  �ملذهبي  �لتق�صيم  فكرة  �إعتمد  قد  �لغرب 
�لغالبية  ي�صكلون  باإعتبارهم  و�ل�صيعة  �ل�صنة 
�الأمــر  �لــعــربــيــة،  �لــبــالد  ــاء  ــن �أب مــن  �لعظمى 
يعتمد  ديــنــي  نــظــام  قــيــام  ي�صهل  جعله  �لـــذي 
نهج  يف  �أ�صا�صي  كعن�صر  �ملذهبية  �لع�صبية 
�ل�صلطة تتخذه هوية لها و�نتماء وغطاء �أي�صا، 
هدفني  �ال�صتعماري  للغرب  يحقق  هذ�  وكــان 

�أ�صا�صيني يف غاية �الأهمية بالن�صبة �إليه: 
�ملجتمعات  تفتيت  على  �ال�صتغال  �الأول  ـ 
مذهبية  حلرب  وحت�صريها  مذهبيا  �لعربية 

�صنية - �صيعية تدمر �جلميع.
مع  متو�فق  تكاملي  مــربر  ت�صكيل  �لثاين  ـ 

حلم »�إ�صر�ئيل« كدولة دينية يهودية.
بنية  يف  ــــر�ين  �الإي �لتدخل  توغل  وحينما 
جديد  مــن  بعث  �لــعــربــي؛  �مل�صرق  جمتمعات 
�الإنعز�لية  �الإ�صتعمارية  �الأفكار  تلك  خال�صة 
�لهوية  �إىل  و�مل�صتندة  �لعربي  للوجود  �ملعادية 
تق�صيمي  حتري�صي  بخطاب  فتوجه  �ملذهبية؛ 
�صلخهم  حمــاوال  �لــعــرب  �ل�صيعة  �ىل  مبا�صر 
�لعربي  و�إنــتــمــائــهــم  �لــوطــنــي  حميطهم  عــن 
و�إحلاقهم بنظام والية �لفقيه �صيا�صيا وثقافيا 
و�أمنيا مبا يفوق بكثري جمرد �لتو�فق �ملذهبي، 
يف  مثال  �هلل  حزب  تبناه  ما  متاما  هذ�  فكان 
�أنه جزء من جمهورية  لبنان باالإعالن ر�صميا 
والية �لفقيه. فكان خطابه هذ� جتديد� للنهج 

�لغربي �الإ�صتعماري �لقدمي �ملتعكز على فكرة 
عدد�  �أكرب  قطاع  على  ي�صتند  لكنه  �الأقليات، 
�الجتماعية،  بالبنية  و�إلتحاما  �نت�صار�  و�أو�صع 
مما جعله يتناغم ويتو�فق مع �ملنهج �ل�صهيوين 
�لتي  �لتفكيكية  �ملقوالت  �إىل  �مل�صتند  �حلديث 
�ل�صهيوين  �مل�صت�صرق  باإ�صهاب  عنها  حتدث 

برنار لوي�س، ولعل هذ� هو �أحد �أ�صباب �لتبني 
�لديني  �إيــر�ن  لنظام  �لتفتيتي  للنهج  �لغربي 

�ملنغلق. 
�لقدمي  �لــغــربــي  �ملنهج  �إ�ــصــطــدم  ومثلما 
و�إنكفاأ؛  فف�صل  و�جلغر�فيا  �لتاريخ  بحقائق 
فر�س  عــن  �ل�صهيوين  �لنهج  عجز  ومثلما 
جمتمع  �ىل  تنتمي  تاريخية  كحقيقة  وجــوده 
فل�صطني و�مل�صرق �لعربي، فاإن �ملنهج �لفار�صي 
ذروته  بلغ  �ن  بعد  ينهار  �صوف  �ملاليل  لنظام 
و�لتدهور  �لــرت�جــع  بــد�أ  ثم  �صنو�ت  عــدة  قبل 
�لعرب،  لل�صيعة  �الأ�صيل  �لعربي  �الإنتماء  �أمام 
وهو ما ترجمته �إنتفا�صة �ل�صباب �لعر�قي ويف 
طليعته �صيعة �لعر�ق �صد نظامه و�دو�ته؛ فها 
هو يخ�صر كثري� من مو�قعه يف لبنان وتنك�صف 
�الأمني   - �لع�صكري  دوره  مــن  بــدء�  عــور�تــه 
�مليلي�صيات  مع  وتناغمه  �صورية  يف  �لتخريبي 
وت�صديه  لها؛   مو�جهته  �إدعى  �لتي  �مل�صبوهة 
�ل�صافر النتفا�صة 17 ت�صرين �للبنانية �لوطنية 
�إليها  ي�صتند  �لتي  �لف�صاد  �صلطة  عن  مد�فعا 
ويحميها، ثم دور �لثنائي �ل�صيعي يف �الإعرت�ف 
تر�صيم  حمــادثــات  عــرب  �ل�صهيوين  بالكيان 
�حلدود، وبعد ذلك ف�صائح �ملتاجرة و�لتهريب 
يجيدها،  �لتي  �ملخدر�ت  و�صناعة  و�ل�صفقات 
و�ملتنور  �لوطني  �ل�صيعي  �لعام  �لر�أي  و�صخط 
يف  ودوره  ونهجه  �صلوكياته  على  و�لــبــائــ�ــس؛ 
�الإنهيار �للبناين �ل�صامل وخ�صو�صا بعد كارثة 

تفجري مرفاأ بريوت.
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السياسة

متاهات صهيونية في فضاء السودان
قــــــــــــراءة فــــــي عــــــالقــــــات عــــلــــى الـــمـــحـــك

��ــصــتــقــالــة حــمــدوك من  �أن  بـــات و��ــصــحــا 
�صيء  بكل  �أخلت  �ل�صود�ن  يف  �لـــوزر�ء  رئا�صة 
يف  و�لدولية  و�الإقليمية  �ملحلية  �لتو�زنات  من 
�ل�صيناريوهات  بر�صم  متاهت  و�لتي  �ملنطقة، 
�لــربهــان  ــقــالب  �ن يفلح  مل  حــيــث   ، �ملــتــوقــعــة 
ت�صلم  ــرور  مـ رغـــم  بــديــلــة  حــكــومــة  ت�صكيل  يف 
من  مت�صعا  لل�صلطة  وحلفائهم  �لع�صكريني 
عبد  ــوزر�ء  �ل رئي�س  الإعــادة  و��صطرو�  �لوقت، 
جمــددً�،  من�صبه  مهام  ملمار�صة  حمدوك  �هلل 
�ل�صعبي  �لرف�س  مو�جهة  ويف  حمدوك  �أن   �إال 
عبد  �جلي�س  قائد  مع  التفاقه  حزبيا  �ملــوؤطــر 
)ت�صرين  نوفمرب   21 �ملوقع يف  �لربهان  �لفتاح 
تكوين  �الآخــر  هو  ي�صتطع  مل  �ملا�صي،  �لثاين( 
عليها. تو�فقًا  لتكوينها  ��صرتط  الأنــه  حكومة، 
لــقــد تـــرك حـــمـــدوك بــاإ�ــصــتــقــالــتــه و�ــصــعــًا 
�ل�صيا�صي  �ملــ�ــصــرح  يف  �لــهــ�ــصــا�ــصــة  ــة  غــاي يف 
على  قــادريــن  غــري  فالع�صكريون  �لــ�ــصــود�ين، 
و�ل�صيا�صيون  �ل�صارع،  �حتجاجات  يف  �لتحكم 
ــو�الة عـــابـــرة ل�صماء  ــ ــيــاله مـــن مـ ل يــغــنــي  كـــل 
�ل�صعبية  �ملقاومة  جلان  تعمل  بينما  �خلرطوم، 
�ملت�صابك. �مل�صهد  مــن  �جلــمــيــع  ــاد  ــع �إب عــلــى 

ــربز �ــصــيــنــاريــوهــات عــديــدة  لــقــد بــــد�أت تـ
م�صاحبة للفو�صى �لعامة يف �ل�صود�ن ترت�وح بني 
�نهيار �لدولة و�صيادة �لفو�صى، �أو حدوث تو�فق 
�جلي�س  �صيطرة  �أو  �لفرقاء،  بني  ��صطر�ري 

�الأمــور  مقاليد  على  �ل�صريع«  »�لــدعــم  وقــو�ت 
و�لعودة جمددً� لعهود �لقمع و�لتفرد بال�صلطة. 
ميكنه  ال  �ل�صهيوين  �لكيان  �أن  وباعتبار 
حفاظا  �الأحــد�ث،  جمريات  عن  �لطرف  غ�س 
ــان(  ــكــي ــوده، فــقــد كـــان �ــصــمــت )�ل ــ ــ عــلــى وج
وموؤقت،  �ل�صود�ن  يف  �النقالب  حيال  م�صطنع 
تخ�صى  �إذ  وبلورتها،  ــد�ث  �الأحــ �نتهاء  حلــني 
و�ملجل�س  �لــربهــان  دور  تــر�جــع  مــن  �أبــيــب  تــل 
ملقاليد  �ملـــدين  �ملــكــّون  و��ــصــتــعــادة  �لع�صكري 
�أن �لــ�ــصــعــب �لــ�ــصــود�ين يــرى  �حلــكــم، عــلــمــا 
�الأوىل.  �لوطنية  ق�صيته  وفل�صطني  بالقد�س 
و�الأمـــنـــيـــة يف  �لــ�ــصــيــا�ــصــيــة  �لــهــ�ــصــا�ــصــة  �إن 

بعد  �نتقالية  مرحلة  يف  ــوده  ووجــ �لــ�ــصــود�ن، 
�إ�صكالّيًا  مدخاًل  يعّد  �لب�صري،  نظام  �إ�صقاط 
�لنظام  ي�صتقر  حــتــى  عليه  �لــبــنــاء  ميــكــن  ال 
ت�صريعية  بــانــتــخــابــات  ــ�ــصــود�ين  �ل �ل�صيا�صي 
�أن  بخا�صة  �تفاق،  �أّي  �صلطتها  ورئا�صية حتمي 
�صود�نيًا  �صيا�صيًا  جــداًل  �صِهد  �لتطبيع  �إعــالن 
باإ�صر�ئيل  �العـــرت�ف  ــالن  �إعـ �صالحية  حــول 
ت�صريعية. مظلة  وجـــود  دون  معها  و�لتطبيع 

كذلك فاإن �لعالقة �لتي �فتتحتها �ملنظومة 
وكان  �أمنية،  طبيعة  ذ�ت  �ل�صود�نية  �لع�صكرية 
�الأمني  �مللف  هو  �لعالقة  هــذه  ي�صغل  ما  �أكــرث 
�إذ كانت �ل�صيا�صة �ل�صود�نية �صابقًا تتبنى خطًا 
يدعم �ملقاومة �لفل�صطينية لوج�صتيًا، كما كانت 
منذ  لكن  �ملقاومة،  هذه  على  �صيا�صيًا  منفتحة 
�الإعالن عن �لتغيري �لكبري يف �ل�صود�ن فاإن هذه 
�لعالقة قد �نقطعت و�أغلقت �لو�جهات �لتمثيلية 
لها يف �خلرطوم، فيما كانت هذه �لعالقة تعاين 
�ل�صابق  �لنظام  �صقوط  قبل  حقيقية  �إ�صكاالت 
للعالقة  �الأمنية  �لثمرة  فاإن  وبالتايل  ب�صنو�ت، 
�لتعاون  يف  �صتتمثل  �ل�صود�نية   - �الإ�صر�ئيلية 
�ل�صناعات  يف  و�لتعاون  و�ال�صتخباري  �الأمني 
حمــدودة،  مربعات  ويف  و�لع�صكرية  �لدفاعية 
�الأمنية  �ملنظومة  �أن  �لكبري  �الإ�ــصــكــال  ولكن 
�ل�صباط  من  كبريً�  عــددً�  �أخرجت  �ل�صود�نية 
�لكبار من منظومتها عرب �صل�صلة �إعفاء�ت �أدت 
�إىل �صعف قدرة �ملوؤ�ص�صات �الأمنية �الإ�صر�ئيلية 
هــذ�  يف  لــلــتــعــاون  مثمر  تــو��ــصــل  حتقيق  عــلــى 
و�ملــخــابــر�ت  ــن  �الأمـ ــة  روؤيـ �أن  خا�صة  �ملــجــال، 
كانت  عما  تغريت  قد  و�صالحياتها  �ل�صود�نية 
عليه، كما ال تفتح �ملنظومات �الأمنية و�لع�صكرية 
مهما  �أجنبّي  كيان  الأي  �خلا�صة  ملفاتها  عادة 
مل  ــذي  �ل �الأمـــر  وهــو  �ل�صيا�صي،  �لتقارب  بلغ 
يْحدث بعد يف �لعالقة مع �لكيان �لغا�صب، كما 
تر�عي �ل�صود�ن �مل�صالح �لقومية �ال�صرت�تيجية 
�ملــ�ــصــريــة يف مــلــف �لــعــالقــة مــع �إ�ــصــر�ئــيــل.

�إعالن  عنا�صر  يف  يتمثل  �آخــر  �أمــر  وهناك 
خ�صو�صياته،  عــن  ُيك�َصف  مل  ــذي  �ل �لتطبيع 
ــرى �التـــفـــاق على  و�كــتــفــى �الإعـــــالن بــاأنــه جـ
�لتجارية  للطائر�ت  �ل�صود�نية  ــو�ء  �الأجـ فتح 
ــاإن �أقــ�ــصــى مــا تريده  ــا فـ �الإ�ــصــر�ئــيــلــيــة، ورمبـ
�صود�ين  قــر�ر  �الآن  �الإ�صر�ئيلية  �لدبلوما�صية 
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 كاتب وروائي فل�شطيني 

�خلرطوم  يف  �إ�صر�ئيلية  �صفارة  بفتح  بال�صماح 
لهذه  و�لر�صمي  �لعملّي  �الفتتاح  تاأخر  لو  حتى 
�ل�صيا�صة  تبدو  ال  �لــذي  �الأمــر  وهــو  �ل�صفارة، 
�لر�هن. �لوقت  يف  عليه  حري�صة  �ل�صود�نية 
�خلبيث  �ل�صمت  �إ�صر�ئيل  تلتزم  وبينما 
ــقـــالب �لــعــ�ــصــكــري يف �لــ�ــصــود�ن،  ــال �النـ حــي
�لتي  �الأحــد�ث  على  �لعلني  �لتعليق  عن  ومتتنع 
بني  �لتطبيع  م�صاعي  على  تد�عياتها  تخ�صى 
)�لنظامني(، فيما تو��صل، وب�صرية تامة، توطيد 
عالقاتها �الأمنية و�ال�صتخبار�تية مع  عبد �لفتاح 
�لربهان �لذي ما ز�ل مي�صك مبقاليد �حلكم يف 
�ل�صود�ن، ما و�صفته مو�قع �أمريكية متخ�ص�صة 
�لتطبيع  عملية  يف  �ملحورية  �ل�صخ�صية  باأنه 
�لعامني  مــد�ر  على  و�خلــرطــوم،  �أبيب  تل  بني 
ــر�الت �ــصــود�نــيــون  ــ ــان هــو وج �ملــا�ــصــيــني،  »كـ
يف  �الت�صاالت  م�صوؤويل  مع  ين�صقون  �آخـــرون« 
و�ملو�صاد.  �الإ�صر�ئيلي  �لقومي  �الأمــن  جمل�س 
�لتطبيع  عــالقــات  �أن  ــدرك  ت �إ�صر�ئيل  �إن 
ــود�ن بــاتــت حمــفــوفــة بــاملــخــاطــر �إذ�  ــص ــ� مــع �ل
بحكم  لالإطاحة  �ل�صود�نية  �ملعار�صة  جنحت 
ت�صكله  ــذي  �ل �لــتــو�زن  حالة  فرغم  �لــربهــان، 
�الأحــد�ث  تطور  فــاإن  �ل�صريع«،  �لدعم  »قــو�ت 
�لــتــو�زن،  �ختالل  �أ�صباب  �أحــد  منها  جعل  قد 
تغريد�ته:  �إحــدى  يف  قال  »حميدتي«  فقائدها 
�نــتــزع  قــد  ــرجــل  �ل وكـــان  حــ�ــصــى«.  »فلتمطر 
ولن  ــة،  �لــدول يف  �لــثــاين  �لــرجــل  موقع  لنف�صه 
�ل�صلطة. عن  بعيدً�  يبقيه  �صيناريو  بــاأي  يقبل 

بات  �لــ�ــصــود�ين  �ل�صيا�صي«  »�لــ�ــصــارع  �إن 
يرف�س �جلميع، ويطالب ب�صكل �صريح بذهاب 
�لــربهــان ومــكــونــه �لــعــ�ــصــكــري دفــعــة و�حـــدة، 
جلان  تنظمها  �لتي  �ملليونية  مو�كبه  ويو��صل 
»ال  �صعار:  وتــرفــع  يومي  �صبه  ب�صكل  �ملقاومة 
وبعد  للع�صكر.  �صرعية«  ال  تفاو�س،  ال  �صر�كة، 
�لــرئــا�ــصــي،  للق�صر  �لــو�ــصــول  يف  �أفــلــحــت  �أن 
�صهيدً�   56 ملقتل  �أدى  مفرطًا  عنفًا  وو�جــهــت 
مو�كبها  تتز�يد  بــل  تتوقف  مل  �النــقــالب  بعد 
جلرها  ��صتخبارية  حمــاوالت  و�صط  �ل�صلمية، 
ملنطقة �لعنف، وفقد�ن �لقوة �لناعمة �لتي تعد 
»�حلرية  حتالف  �أما  �حلقيقية.  قوتها  م�صدر 
�ل�صيا�صية  �حلا�صنة  ميثل  كان  �لذي  و�لتغيري« 
منها  جزء  نف�صه،  على  �نق�صم  فقد  لالنتقال، 
�ل�صيا�صي«  �الإعــــالن  جــمــاعــة   « نف�صه  �صمى 
فيما  �جلي�س،  مع  �ل�صيا�صي  لالتفاق  �نحازت 
�ملركزي«  »�ملجل�س  منها  �لرئي�س  �جل�صم  بقي 
�أ�صاعو�  باأنهم  �ل�صارع و�لثو�ر  �تهامات  ليو�جه 
�ل�صلطة. كعكة  تقا�صم  بــ�ــصــر�عــات  �لــثــورة 
ــود�ن من  ــص ــ� ــا يــعــاين مــنــه �ل ويف غــمــرة م
من  �إ�صر�ئيل  حكومة  وتخوف  لل�صر�ع  �حتد�م 
�الندفاع  لت عدم  ف�صّ �لع�صكر،  بحكم  �الطاحة 
نحو تطبيع �لعالقات �لدبلوما�صية مع �خلرطوم 
وهيمنة  �ل�صعبي  و�حلــر�ك  �حلكم  �أزمة  ب�صبب 
�صوؤون  �إد�رة  يف  �ملــدين  �لــدور  وغياب  �لع�صكر 
�تفاقية  توقيع  مر��صم  تاأجيل  و�ختارت  �لبالد، 
وزير  زيــارة  خالل  مقررة  كانت  �لتي  �لتطبيع 

�خلارجية �الإ�صر�ئيلي، يائري لبيد �إىل و��صنطن 
�الإ�صر�ئيلية،  للتقدير�ت  ووفقا  �صابق،  وقت  يف 
عالقات  يريد  �لذي  �لربهان،  �إىل  تنظر  �لتي 
ــه  دبــلــومــا�ــصــيــة كــامــلــة مــع �إ�ــصــر�ئــيــل، عــلــى �أن
»�لعقالين �مل�صوؤول«، مقارنة بحمدوك �مل�صتقيل 
، �لذي ال ي�صعى لتعزيز �لعالقات بني �لبلدين.

تبني  �ملــتــوقــعــة،  �لــ�ــصــيــنــاريــوهــات  كــل  �إن 
ــوم،  ــرطـ و�خلـ ــل  ــي ــر�ئ ــص �إ� بـــني  �لــعــالقــات  �أن 
ــار� حــقــيــقــيــا �أمــــــام �حلــــر�ك  ــبـ ــتـ ــه �خـ ــو�جـ تـ
�لــ�ــصــعــبــي �لـــ�ـــصـــود�ين �لــــذي مـــن �ـــصـــاأنـــه، يف 
�لتطبيع. �أ�ــصــكــال  يف�صل  �أن  جنــاحــه،  حـــال 
وخالفا  �إ�ــصــر�ئــيــل  حكومة  �أن  كلري  ويـــرى 
تطبيع  ــو  ــح ن ــع  ــدفـ ــنـ و�ملـ ــي  ــاه ــب ــت �مل ملــوقــفــهــا 
مثلما  وعــربــيــة  خليجية  دول  مــع  ــعــالقــات  �ل
�متنعت  ــام«،  ــر�هــ ــ »�أب �تــفــاقــيــات  يف  �نعك�س 
�ملتبادل  و�العـــرت�ف  للتفاهمات  �لتهليل  عــن 
بـــني �إ�ــصــر�ئــيــل و�لـــ�ـــصـــود�ن، »بــ�ــصــبــب عــدم 
ــوقـــف  ــكـــم بـــاخلـــرطـــوم، و�ملـ ��ـــصـــتـــقـــر�ر �حلـ
�لتطبيع  برف�س  �لــ�ــصــود�ين  لل�صعب  �ملــبــدئــي 
�لفل�صطينية«. �لق�صية  يتجاوز  �لــذي  �لكامل 

�أمــام  �إ�ــصــر�ئــيــل  ت�صع  �لــ�ــصــود�ن  حــالــة  �إن 
توظيف  يف  �أبيب  تل  تطمع  �إذ  حتديات،  جملة 
ف�صلت  وقــد  �لــعــالقــات،  لتطبيع  �ملــدين  �لبعد 
رف�س  يف  هــذ�  و�نعك�س  �خلــرطــوم،  يف  بذلك 
�الأفــريــقــي. ــاالحتــاد  ب مــر�قــبــا  ع�صو�  قبولها 
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مقدمة المشهد التالي

فــاإن  �ل�صابقة   مقالتنا  قــي  عنونا  كما 
على  جتربنا  �الأر�ــس  على  �الأو�صاع  تطور�ت 
ع�صابات  جر�ئم  على  �أكرث  �ل�صوء  ت�صليط 
�مل�صتوطنني يف �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة 
على  �لفل�صطينيون  ي�صتيقظ  �صباح  كل  ففي 
�مل�صتوطنني  ع�صابات  دمــرتــه  مــا  �إح�صاء 
برعاية وحماية جي�س �الحتالل �الإ�صر�ئيلي، 
�ملنظم  ــاب  �الإرهـ جمموعات  به  قامت  ومــا 
21  يناير من �لهجوم �لهمجي  يوم �جلمعة 
�لوح�صي على �ملو�طنني �لفل�صطينيني �لعزل 
حيث  بــوريــن  قــريــة  يف  معهم  و�ملت�صامنني 
بحرق  وقــامــو�  بــجــروح  �لع�صر�ت  �أ�ــصــابــو� 
�ملت�صامنون  ي�صتقلها  ــان  ك مدنية  �ــصــيــارة 
�أ�صتال  مئات  باقتالع  وقامو�  �الإ�صر�ئيليون 
مقدمة  �إال  هو  ما  حديثا  �ملــزروعــة  �لزيتون 
يف  مــنــه  ــا  حــذرن و�أن  �صبق  ــذي  �لـ للم�صهد 

مقالتنا �ل�صابقة.
 هذه �الأعمال �لفا�صية �لتي و�صفها وزير 
باأنها  �الحتالل  حكومة  يف  �لد�خلي  �الأمــن 
ب�صكل  �لع�صابات  بها  تقوم  �إرهابية  �أعمال 
يومي  بحق �لفل�صطينيني، ويف ت�صريح �آخر 
�القت�صاد  ــر  وزي نائب  جــوالن  يائري  و�صف 
�ملجتمع.  حثاالت  باأنهم  �مل�صتوطنون  هــوؤالء 
�لكثري  مع  تقاطعت  �لتي  �لت�صريحات  هذه 
على  و�لــدولــيــة  �ملحلية  �الأفــعــال  ردود  مــن 
ــات  كــتــائــب �ملــ�ــصــتــوطــنــني �ملــمــولــة  ــص ــار� مم
توؤكد  �الحتالل  جي�س  من  و�ملحمية  و�ملدربة 
�إال  هي  ما  �الأفعال  هذه  �أن  �إليه،  ذهبنا  ما 
�الحتالل  كيان  الإ�صرت�تيجية  حــريف  تنفيذ 

و�الأ�صاليب  �لو�صائل  مبختلف  ي�صعى  �لــذي 
وما  �لفل�صطينية،  �الأر�ـــس  على  لل�صيطرة 
هذه �لع�صابات �إال �أدو�ت تنفيذ ��صتخدمتها 

حكومات �لكيان �الإ�صر�ئيلي �ملختلفة. 
من  نــر�ه  ملا  �صحيحا  �إطـــار�  ن�صع  ولكي 
�أفعال على �الأر�س �أوال يجب �الإنتباه ملجموعة 
يف  مبا�صر  ب�صكل  �صاهمت  �لــتــي  �لــعــو�مــل 
�رتــفــاع وتــرية �العــتــد�ء�ت �الإرهــابــيــة على 
�الحــتــالل  فحكومة  فل�صطيني.  هــو  مــا  كــل 
�حلالية يرت�أ�صها �أحد �أبرز عتاة �مل�صتوطنني 
�ملتطرفني �لذي كان ير�أ�س �ملجل�س �الإقليمي 
�ل�صيا�صي  جمــده  بنى  و�لــذي  للم�صتوطنات 
�ملتطرفة  �ملــو�قــف  من  طويلة  �صنو�ت  على 
وكذلك  و�أر�ــصــه،  �لفل�صطيني  �ل�صعب  جتــاه 
�أن يكونو� على  �لذين من �ملفرت�س  �صركائه 
هم  �إ�صر�ئيل  يف  �حلزبية  �خلــارطــة  ي�صار 
�أي�صا ي�صكلون غطاء �صيا�صيا و�إعالميا لهذه 
من  يظهر  مــا  وكــل  �الإرهــابــيــة،  �ملجموعات 
ت�صريحات ال يعدو� من كونه ر�صوة �نتخابية 
�أ�ــصــو�تــهــم  �أو�ــصــلــتــهــم  ــذيــن  �ل ملنا�صريهم 
لــكــر��ــصــي �حلــكــم بــعــد �ــصــنــو�ت طــويــلــة من 
�جللو�س يف �ملعار�صة، و�الأخطر من ذلك كله 
فلهذه �لكتائب �الإرهابية �مل�صلحة  �متد�د�ت 
�أيديولوجية و�إعالمية ومالية خارج فل�صطني 
من  �لدعم  �أ�صكال  كل  تتلقى  فهي  �ملحتلة. 
�جلماعات �مل�صيحية - �الإجنيلية يف �لواليات 
يف  �لطويلة  �أذرعــهــا  ولها  ــا  ــ و�أوروب �ملتحدة 
على  �ملهيمنة  �الأمريكية  �ملوؤ�ص�صات  خمتلف 
�لقر�ر يف �لواليات �ملتحدة �الأمريكية، لذلك 

حجم  مل�صتوى  ترقى  �الأفــعــال  ردود  نــرى  ال 
�أن جميع ردود �الأفعال  �جلر�ئم �ملرتكبة بل 
�أدو�ت  وبـــدون  ــرة  مــوؤث غــري  خجولة  تــبــدو� 

حقيقية لكبح جماح هذه �لع�صابات.
�الأو�ــصــاط  يخ�س  فيما  ــر  �الأمــ وكــذلــك 
و�ملوؤيدة  و�لد�عمة  بل  �ل�صامتة  �الإقليمية 
�التفاقات  هــذه  فما  �الأحــيــان،  من  كثري  يف 
ــمــار�ت �ملــتــز�يــدة من  ــث ــت ــص �لــتــجــاريــة و�ال�
�مل�صتوطنات  يف  �لــعــربــي  ــال  �ملـ ــس  ــ ر�أ� قــبــل 
فل�صطني  �أر�ـــس  على  �ملقامة  �ال�صتعمارية 
�لذي  �لدعم  لهذ�  لب�س  و��صح بال  تعبري  �إال 
�لــ�ــصــنــو�ت  يف  للعلنية  �لــ�ــصــريــة  مــن  حتـــول 
وتتو�صح  �ملربع  �أ�صالع  تكتمل  ولكي  �الأخــري 
يوميا  ن�صاهده  ملا  �أدت  �لتي  �لعو�مل  �صورة 
�لفل�صطيني  �لو�قع  فاإن  �مل�صتوطنني  الإجر�م 
�ل�صيا�صي  باالنق�صام  �بــتــد�أ  ــذي  �ل �ملـــرتدي 
و�ل�صعف  �الإرتــخــاء  مظاهر  بكل  ينتهي  ومل 
�الأ�صباب  �أخطر  هو  �لفل�صطيني  �جل�صد  يف  
روؤية  لتحقيق  �لفعلية  �ملقدمة  �صتكون  �لتي 
�ملتطرفة يف حما�صرة  �الإرهابية  �جلماعات 
متهيد�  مــعــزولــة  جــيــوب  يف  �لفل�صطينيني 
لطردهم خلارج فل�صطني ليقيمو� دولتهم يف 
�ليمينة  �لروؤية  �لعربية ح�صب  �لدول  �أي من 

�ل�صهيونية.
هذه  بــاأن  نعتقد  جمتمعة  �الأ�صباب  لهذه 
�إمنا هي جزء  �ملمنهجة  �الإرهابية  �الأحــد�ث 
مركزي من �ملخطط �لعام حلكومة �الحتالل 
�الأر��ــصــي  ق�صم  على  نهار  ليل  تعمل  �لتي 

�لفل�صطينية ومن �ل�صعب �لفل�صطيني.  

أ.أسامة األشقر

 اأ�شري فل�شطيني يف �شجون الإحتالل    

السياسة
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طيبة زايد وهيبة صدام!!

ــاب و�لــبــاحــثــني  ــت ــك ــني و�ل ــوؤرخـ كــثــري مـــن �ملـ
ــتــو��ــصــل  ــرون يف و�ـــصـــائـــل �ل ــذكــ ــ و�لـــ�ـــصـــعـــر�ء ي
ما  ويــذكــرون  ويــربــطــون  يكتبون  �الإجــتــمــاعــي، 
�لتي  �ملــوؤثــرة  �لعربية  �ل�صخ�صيات  عالقة  بــني 
وموؤثرة،  ــارزة  وب طاغية  خا�صة  كاريزما  لديها 
و�لتاأثري،  �ملعامل  و��صح  وح�صور   �صعبية  ولها 
يلهم  وتــفــان  وجــاذبــيــة  و�لــكــاريــزمــا هــي موهبة 
�ملرء  �صبحانه جتعل  وهي هبة من �هلل  �الآخرين 
وهي  �إنتباهه،  وي�صد  �الآخر  عن  ومقبوال  مف�صال 
�صفة تنتزع وال تعطى، تن�صب الأ�صخا�س موؤثرين 
ب�صبب �صلتهم بالقوة و�حليوية و�حل�صور �ل�صاطع 
وخ�صو�صا  �لــ�ــصــعــر�ء  فــاأغــلــب  �لــفــعــال،  ــر  ــوؤث �مل
يكررون هذه �جلملة )طيبة  �ل�صعبني،   �صعر�ئنا 
فرتة  ويقارنون  يربطون  �ــصــد�م(،  وهيبة  ز�يــد 
حكمهما ورحيلهما، يذكورن ويج�صدون �صخ�صية 
�ل�صيخ ز�يد بن �صلطان �آل نهيان �لعظيمة »رحمه 
�إن�صانيا  وطيبا  خلوقا  رجــال  كــان  وكيف   « �هلل 
طبيعيا حمــبــوبــا مــن �جلــمــيــع  عـــرب وغــريهــم 
�خلريية  �أعماله  لكرثة  م�صلمني،  وغري  م�صلمني 
ومنجز�ته �الإن�صانية، برب�ءته وت�صرفه و�صجاياه 
وفطرته  �ملعهودة،  �لطيبة  وخ�صائله  �حلميدة 
��صتطاع  وكيف  �ملرحة،  �ل�صفافة  �لطيبة  �لبدوية 
وكيان  دولــة  ويوؤ�ص�س  يبني  �أن  وحنكته  بحكمته 

ــد، ويــوحــدهــا لت�صبح مــنــارة ومنــوذجــا يف  و�حـ
�لطيبة  بذرته  ثمار  �لعامل، جنى   بل يف  �ملنطقة 

�ل�صعب �الإمار�تي كله )1918ـ2004(.
ــاأثــري  وت �صخ�صية   ــوة  قـ يــربــطــون  وكــذلــك 
»رحــمــه �هلل«  �ــصــد�م ح�صني  ــل  ــر�ح �ل �لــزعــيــم 
من   2006 عام  يف  قتل  �لذي  �لعر�قي،  �لرئي�س 
بــالده  �إحــتــالل  بعد  �عــد�مــه  ومت  دي�صمرب  �صهر 

)1937ـ2006(.
وحـــاد�  �ــصــارمــا  عــربــيــا  رئي�صا  كـــان  وكــيــف 
عربه  كله  �لــعــر�ق  جمع  ملهما،  وقويا  وحا�صما 
وكرده، وم�صيحييه و��صالمه )�ل�صني و�ل�صيعي(، 
�الأخرى،  و�ملذ�هب  و�لطو�ئف  �لقوميات  وكذلك 
ومندمج  متجان�س  و�حــد  وجمتمع  و�حــد  بلد  يف 
ومتناغم يف ن�صغ �صعب و�حد، ال يعرف �لطائفية 
ــدخــالت  ــت ــة و�الأثـــنـــيـــة و�ل ــعــرقــي ــة و�ل ــي و�ملــذهــب
�خلــارجــيــة،  وكـــان ال �حــد يــفــرق مــا بــني �صني 
و�صيعي، عربي وكردي،  يزيدي و�صابئي، وينظر 
يف  و�حـــد،  عــر�قــي  عربي  �صعب  �إنــهــم  على  لهم 
ود�صتور  علم  ويحكمهم  ــدة،  و�حــ عربية  دولـــة 
يت�صظى  �لبلد  هذ�  �أ�صبح  و�الآن  و�حــد،  ورئي�س 
ويتفتت ويتنافر   ويتمزق و�ملجتمع يتنازع ويتقاتل 
للتو من  ويت�صارع مع بع�صه �لبع�س، وكاأنه خلق 

جديد!
ما لها هذه �لدول �لعربية �لعريقة �لتاريخية، 
تر�جعت هكذ� عن دورها ومكانتها، ب�صكل خميف 
ومــز�ر�ت  منار�ت  كانت  �أن  بعد  ومقلق،  ومــزري 
للعامل  و�لهام  �أ�صعاع  وم�صدر  للمنطقة  مبهرة 
�لعربي كله، حيث كان �ل�صخ�س باخلليج �لعربي، 
يق�صى �صهر �لع�صل بعد �لزو�ج يف بغد�د �أو بريوت 
�أو دم�صق، وت�صكل له زيارة تلك �لعو��صم �لعربية 
بها  وي�صتمتع  مهابة  وجميلة،  مبهرة  كانت  �لتي 
من  م�صى  فيما  جنيف،  �أو  باري�س  يــزور   كاأنه 
�الأمور متاما  �نعك�صت  �ليوم  �أما  �لفائت،  �لزمن 
ر�أ�صا على عقب  ود�رت �لدو�ئر، فاأ�صبحت هذه 
�أن  بعد  ودمـــار  وخــربــة  وخميفة  موح�صة  �ملــدن 
كانت عمار، و�أ�صبحت �صاحات للقتال �لطائفي، 
على  تتقاتل  كا�صرة  غابات  وحو�س  وم�صاحات 
�ل�صلطة و�ملال و�ملنا�صب و�ملنافع وتتوزع �لغنائم 
وتنهبها �لل�صو�س و�لدخالء، و يجري بها فقد�ن 
و�أ�صبحت  ــان،  ــ و�الأمـ ــن  ــ و�الأم �لوطنية  �لــهــويــة 
�لعو��صم  هذه  حتولت  و�أذنابهم،  �لغز�ة  مــاأوى 
م�صطربة  موح�صة  حالة  �إىل  �لرب�قة  �لتاريخية 
متوترة بدون ��صتقر�ر وال م�صتقبل، ومدن �أ�صباح 
�آمنا  مــالذ�  كانت  �أن  بعد  موؤمتنة،  غري  مرعبة 
�إ�صعاع  ومر�كز  و�ملعرفة،  للعلم  ومهارة  م�صتقر� 
ح�صاري وفكري وثقايف وفني و�إن�صاين مبهر فيما 
�إىل  تتحول  �أن  قبل  �لفائتة،  �الأزمنة  من  م�صت 
وزو�يا مظلمة وجيوب ومنابع لالإرهاب  كنتونات 
وم�صاحات لت�صفية �حل�صابات، يف غياب م�صروع 
عربي كامل، وت�صجيع ودعم من بع�س �لدول �لتي 
تعي�س  لكي  �ملنطقة  وتفتيت  وتدمري  تريد متزيق 

بظالم د�ئم.

د. علي القحيص

 كاتب �شعودي
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السياسة

د.علي عبدالقادر

�صباب  يــرى  �ن  �لعربي  �لــقــارئ  ي�صتغرب 
�ل�صود�ن يقتلون على �يدي مو�طنني �صود�نيني 
�ل�صو�ريخ  ور�جــمــات  بالقنا�صني  ــن  �آخــري
و�ملــد�فــع �ملــ�ــصــادة للطري�ن �ر�ــس جـــو!!! يف 
حني �نه يرى نف�س ذلك �ملو�طن �ل�صود�ين يف 
جميع �لدول �لعربية »زول« طيب وهادئ وغري 
�صر�س بل حمب لل�صالم و�المن و�لهدوء، فمن 
دموي  �أ�صبح  �لذي  �ل�صود�ين  �لزول  ذلك  هو 

وقاتل بدم بارد؟
�ل�صلوك  ذلك  لتربير  مدفوع  �نني  �أجد  ال 
�ل�صلطة  �ن  �ىل  �ميل  كنت  و�ن  �لال�إن�صاين 
يف حد ذ�تها مف�صدة و�أنها مغرية بالفرعونية 
�لتي غالبا ما تت�صبب فيها �حلا�صية �لتي تنفخ 
وتو�صو�س يف �ذن �حلاكم ليل �صباح ب�صرورة 
�الخــرون  عليه  يتاآمر  ال  حتى  �لعنف  �عمال 
يقتلونه!  وقد  �ل�صلطة  منه  وي�صرقون  ويقلبونه 
في�صبح �حلاكم �صجني �خلوف و�نه ال بد �ن 

يبط�س باالآخرين �لذين يريدون �صلب ملكه.
مل  �ل�صود�نيون  �الزو�ل  �و  �لزول  �ن  يبقى 
يكن همهم كاأفر�د �و جمتمعني ك�صعب �ل�صلطة 
يف حد ذ�تها بل حتقيق �لعدل وحماربة �لظلم، 
تغريهم  ــل ممــن مل  �و�ئـ �أحــفــاد  هــم  ال  كيف 
�لفرعون  فتح  فحني  و�لتجرب  بالظلم  �ل�صلطة 
�لنوبي بعانخي م�صر يف �لعام 745 ق م، كان 
يعاملون  �مل�صريني  �لفر�عنة  �ن  ب�صبب  ذلك 
�لكند�كة  �صيئة؛ وعندما قامت  �خليل معاملة 

�ماين رينا�س يف �لعام 40 قبل �مليالد بقيادة 
»�ن�صغال  م�صتغلة  جندي   30.000 من  جي�س 
يف  غالو�س  �أيليو�س  مل�صر  �لروماين  �حلاكم 
فقادت  �لعربية  �جلــزيــرة  �صبه  على  حملة 
�حلامية  وطردت  ��صو�ن  �ىل  وذهبت  جي�صها 
رومــان  ��ــصــرى  �خــذ  و��صتطاعت  �لــرومــانــيــة 
و�خذو� متاثيل �غ�صط�س �مل�صنوعة من �لذهب 

و �لربونز كانت موجودة يف جزيرة فيل.   
وملاذ� نذهب بعيد� فلقد توحد �ل�صود�نيون 
�لقبلية  وتنا�صو�  �ل�صود�ن  �نحاء  جميع  من 
ــة وحـــاربـــو�  و�ملــنــاطــقــيــة حتـــت ر�يــــة �ملــهــدي
ما  �الجنليزي  �لر��س  ذو  �لرتكي  �ال�صتعمار 
وفتحت  وهزموهم  1885م  �ىل  1881م  بني 
ــهــدي هــي ت�صليم  �مل نــيــة  ــت  ــان �خلـــرطـــوم وك
با�صا لفد�ء �حمد  �حلاكم �الجنليزي غردون 

عر�بي و�خر�جه من �صجون �حلكم �لرتكي يف 
م�صر.  

�ذن �ملو�طن �ل�صود�ين فرد� كان �و حاكما 
من قدمي �لزمان هو يف حالة ن�صال �صد �لظلم 
و�ال�صتبد�د وقد تذهب به تلك �جلر�ءة ح�صب 
يف  و�ال�صت�صهاد  �ملــوت  لتحدي  نظره  وجهة 
�صبيل �حلرية. ولعل �جلندي �ل�صود�ين هو �أول 
بل � �صجع من �صارك يف حرب 1973 وهزمية 
�النقالبات  كرثة  لعل  بل  �الإ�صر�ئيلي.  �لعدو 
�لع�صكرية يف �ل�صود�ن منذ ��صتقالله يف 1956 
�النقالبات  ع�صر�ت  �ىل  و�صلت  �نــهــا  حتى 
وتعدد  �لرت�كمي  و�لكفاح  �لن�صال  وتو��صل 
ــور�ت �ــصــد �لــعــ�ــصــكــر ال�ــصــتــعــادة �حلكم  ــثـ �لـ
�بريل  وثــورة   1964 �كتوبر  ثــورة  منذ  �ملــدين 
ولــلــمــقــارنــة   ،2018 ديــ�ــصــمــرب  1985وثورة 
�لقريبة لكفاح �ل�صعب �ل�صود�ين �صد �ل�صلطة 

�ال�صتبد�دية �حلاكمة.
�لــد�ئــم بــني ن�صال  لــلــ�ــصــر�ع  بــالــرجــوع   
�ل�صعب �ل�صود�ين و��صتبد�د �ل�صلطة �حلاكمة، 
�ن  يف  �صوى  يختلف!!!  ال  �لــيــوم  �لو�صع  ــاإن  ف
هناك عنا�صر غري �صود�نية دخلت يف �ل�صر�ع 
قل  �ل�صود�ن  �ر�س  لوجود خري�ت يف  وخا�صة 
�ل�صا�صعة  �الر��ــصــي  مثل  غــريه  يف  توجد  �ن 
و�مطار  �نهار  �ملياه  وتوفر  للزر�عة  �ل�صاحلة 
بـ  تقدر  �لتي  �حليو�نية  و�لــرثوة  جوفية  ومياه 
�لتح�صني  قابلة  �ملا�صية  من  ر�أ�س  مليون   130

ــــال  ــــضـ ــنـ ــ الــــــــــــــــزول الــــــــســــــــودانــــــــي مــــــــا بــــــــن الـ
الــــــســــــلــــــمــــــي واالســـــــــــتـــــــــــبـــــــــــداد الــــــــــدمــــــــــوي!
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مل يكد مي�ِس �صهر� على بد�ية �ل�صنة �جلديدة، وقد ال يبدو 
�لعام �جلديد �صيكون مب�صر� باخلري جلميع �صكان  �ن  للمتابع 
بغزو  �لرو�صي  �لتهديد  فمن  بقدومه،  �حتفلو�  �لذين  �ملعمورة 
�وكر�نيا بعد �صّمها ل�صبه جزيرة �لقرم، �ىل تهديد�ت �ل�صني 
�مل�صتمرة لليابان وللدول �ملطلة على �ملحيط �لهندي حتى �لهجوم 
و�صوال  ظبي،  �بو  وعا�صمتها  �المــار�ت  على  �الرهابي  �حلوثي 
الزمة �صد �لنه�صة �لتي ما ز�لت عالقة بني م�صر و�ثيوبيا، ثم 
و�خري�  ڤيينا،  يف  ا  �ي�صً هو  �لعالق  �اليــر�ين  �لنووي  �مللف  �ىل 
�الرهابي �ىل  د�ع�س  تنظيم  �ملاأ�صاوي( عودة  �مل�صهد  )ليكتمل 
قياد�تها من  �غلب  �لعاملية من خالل هروب  �الحــد�ث  و�جهة 
�صجن غوير�ن يف �حل�صكة �ل�صورية، وقد ال ت�صمح لنا �مل�صاحة 
بالعروج على بع�س �مل�صاكل �لدولية مثل �عادة �النت�صار �لكبرية 
�ل�صر�عات  بع�س  �ىل  ��صافة  ومتحوالته،  كورونا  لڤايرو�س 
�القليمية هنا وهناك. فقد تغرّيت قو�عد لعبة �حلرب �لباردة 
جديد  ر�ديكايل  وتقارب  حتالف  بــروز  مع  �صائدة  كانت  �لتي 
قدمي )رو�صي، �صيني( متبوًعا ومذّياًل بدول تعترب ديكتاتورية و 
مارقة ولها �طماع نووية )�ير�ن، كوريا( لتعيد �صياغة �مل�صهد 
�لدويل و لتحرج �مريكا و�د�رة بايدن )%% عام(  قبل �ن حترج 
�وروبا وبقية �لعامل من خالل ممار�صات �قليمية وتهديد لالمن 
و�ل�صلم �لدوليني، وما �لهجوم على �بو ظبي �ال �حد نتائج هذ� 
يفعل  �ن  ي�صتطيع  ماذ�  نت�صاءل،  �ن  حقنا  من  وهنا  �لتهديد، 
كل  مو�جهة  يف  �لثمانني  عامه  من  يقرتب  وهو  �مريكي  رئي�س 
�لعامل  قادة  �لدولية، وهل ميتلك  �ل�صاحة  �لتحديات على  هذه 

�حللول �ل�صحرية لهذه �لكو�رث و�حلروب �ملحدقة يف �لعامل؟ 

أ.هالل العبيدي

طبول 
الحرب العالمية 

الثالثة

نقطة اول السطر 

كاتب وحملل �شيا�شي  كاتب واأديب �شوداين

و�لتكاثر و�لت�صاعف �لعددي ووجود �لذهب و�لبرتول وكثري من �ملعادن 
�لثمينة.  

نعم دخلت �طماع دولية من دول عربية وغربية مثل �مريكا ورو�صيا 
�لي�صار  �فكار  �ليوم  �صود�ن  وقبل ذلك دخلت  �ل�صني.  بل حتى  و�أوروبــا 
ولي�س ختاما  �لبعثية و�خري�  �لنا�صرية ثم  �لنظرة  منذ �خلم�صينات ثم 
نظرية حركة �الخو�ن �مل�صلمني وجارتها لفرتة قليلة �لروؤية �ل�صيعية يف 

�ل�صود�ن.  
ت�صليحًا  خارجي  بظهري  مدعوما  �ملت�صلط  �حلاكم  �أ�صبح  عندها 
ومتوياًل وكذلك مدعوما بروؤية �أيدلوجية �أجنبية تريه �إن �ل�صعب �ل�صود�ين 
�لذي �أمامه هو عدوً� له و�نه جمتمع جاهلي يجوز ممار�صة �لعنف �صده 
��صتطاع  �ل�صيم و�لظلم الأنه ي�صبح خارج على �حلاكم. لذلك  �أبى  �إذ� 
�صيا�صية  حا�صنة  على  و��صتناد�  �لب�صري  للمخلوع  �ال�صتبد�دي  �لنظام 
�المنية  �لقوى  كل  يوؤدلج  �ن  �ال�صالم  ن�صرة  �ملدعية  �جلماعات  من 
و�ال�صتخبار�تية و�لقو�ت �لنظامية وغري �لنظامية ممثلة يف كتائب �لظل 
و�لدفاع �ل�صعبي و�المن �ل�صعبي لت�صبح �أد�ة باط�صة تعذب وت�صحل وتقتل 
كل من ينازع حاكمها �ل�صلطة بل كل من ينادي باحلريات و�حلكم �ملدين! 
هذه �لروح �لعدو�نية �لدموية متكنت خالل �لثالثني عاما �ملا�صية عند 
�الزو�ل �حلاكمني وكدليل على ذلك �أنه منذ ثورة دي�صمرب 2018 وحتى 
تاريخ �ليوم ال يقل عدد �ل�صهد�ء �لذين قتلو� من قبل �لنظام �لع�صكري 
للربهان و�مللي�صيات �لكامنة للنظام �ملباد للمخلوع للب�صري قتل قر�بة �لـ 
1000 مو�طن �صود�ين يف �لعا�صمة �خلرطوم وع�صر�ت غريهم يف بقية 

�ملدن �ل�صود�نية. و�صقط �آالف موؤلفة من �جلرحى.  
حاربت  �لتي  �مل�صلحة  �حلركات  كل  لوجود  �لو�صع  ه�صا�صة  تــزد�د    
�حقيتها  على  و��صر�رها  �خلــرطــوم  يف  �ليوم  وعتادها  بعدتها  نظام 
وهذه  وللرثوة،  �ل�صلطة  �قت�صام  يف  م�صاركتها  �الأقل  على  �و  �ل�صلطة  يف 
�حلركات �مل�صلحة ت�صتند غالبا على قبائل، �ي ب�صورة �خرى هي نوع من 
و�لتنا�صر  �لقبلي بل  �لتد�خل  ياأتي �خلطر ب�صبب  �مل�صلحة وهنا  �لقبلية 
�لقبلي بني �لقبائل �ل�صود�نية و�لقبائل يف �لدول �الفريقية �ملجاورة مثل 
ن�صاهده  ما  وهو  ومايل  �لنيجر  حتى  و�متد�د�  �لو�صطى  و�فريقيا  ت�صاد 
�ليوم يف ��صتقو�ء قو�ت �لدعم �ل�صريع �و قو�ت حميدتي، �أي ترجع حمية 
�جلاهلية �الأوىل ونذير �القتتال �لقبلي كما حدث يف ر�وند� و�ل�صومال 

و�ليمن. 
يبقى �ن �لزول �ل�صود�ين متت حماولة ت�صكيله خالل �لثالثني عاما 
�ملا�صية وقتل �لنخوة لديه حتى ال يوؤمن بالوطن و�لوطنية �ل�صادقة، بل 
يتملق �ل�صلطة �حلاكمة و�لتي بدورها تتملق �لكفيل �الأجنبي لي�صاعدها 
وخا�صة  �ل�صباب  �الزو�ل  ولكن  �أبدية،  ب�صورة  �ل�صلطة  يف  �لبقاء  على 
�لذين حتت �صن �لثالثني �أي �لذين ولدو� �بان حكم �ملخلوع �لب�صري كفرو� 
�لعربي »ح�صي�صة  �ملغرب  ي�صميها �هل  �لتي  »�ال�صتكانية«  �ل�صيا�صة  بهذه 
طالبة معي�صة« وخرجو� ب�صدور عارية وهتاف عايل وقدمو� �ملئات من 
�ل�صهد�ء حتت �صن �لثالثني وهم ين�صدون »حرية �صالم وعد�لة و�لثورة 

خيار �ل�صعب« و�صينجحون طال �لزمن �و ق�صر يف حتقيق �حالمهم.
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السياسة

يا صبر العراقيين.. يا صبر أيوب
د.عامر الدليمي

 اأكادميي من العراق

منُذ �أالإحتالل �الأمريكي �الإير�ين �لبغي�س للعر�ق �أ�صبح يف حالة 
وم�صادرة  و�لنظام  �الأمن  و�إنعد�م  وفو�صى%  و�ملــرج،  �لهرج  من 
و�لعر�ق  �لوالئية،  �لطائفية  و�الحز�ب  �مللي�صيات  وتغول  �حلقوق، 
و�صعبه كاأنه زورق يف  �أمو�ج بحر هائجة ورياح عاتية، و�لعر�قيون 
يتاأملون �لفرج ب�صرب وُمعاناة للخال�س من هذ� �لو�صع �ملاأ�صاوي. 
هذه  يف  مر�صحون  وفــاز  �الإنتخابات  م�صرحية  �إنتهت  حاليا 
�للعبة لع�صوية جمل�س �لنو�ب، من �أحز�ب وُكتل متناف�صة خمتلفة، 
وو�صفهم �لبع�س �أنهم من )�ّللطامة و�لّلطامات(، جماعة مقتدى 
تك  و�لتك  �ملالكي  نوري  �ل�صبح  )�أبــو  و�أ�صحاب  �ملخبول  �ل�صدر 
من  و�آخرين  �حللبو�صي(،  حممد  �لدهن  و�أبو  و�لعتاكة،  �لركابي 
ما  �لعر�ق  و�صعب  و�جلهلة،  �ملعروفني  و�لقتلة  و�ل�صر�ق  �ملهربني 
باأالنتخابات،  �لفائزون  يدعيه  �لذي  بالتغيري،  �أالأمــل  يحدوه  ز�ل 
و�صعاره  �ل�صيا�صة  �الأمي �جلاهل يف  �ملتكررة  �ل�صدر  وت�صريحات 
)ال �صرقية وال غربية(، و قد يفهم �لبع�س من هذ� �ل�صعار �أنه كال 
الإير�ن والأمريكا وهو ال يعني ذلك، و�ل�صعب �لعر�قي يتاأمل، و�ملثل 
�ل�صعبي �لد�رج يقول، )و�صل �جلذ�ب �ىل باب بيته(، مع �أن �أتباعه 
وموؤيديه كرث، و�ل�صعب �لعر�قي �صابر. هل �أنه �صُيقلم �أظافر �إير�ن 
وحل ملي�صياتها وذيولها من �الأحز�ب �لوالئية فعاًل ؟!! هل �صيقوم 
تكتله على  بالعر�ق عند ح�صول  �لعام  �لو�صع  لتغيري  باإ�صالحات 
رئا�صة �لوزر�ء؟ هل �صيعود �الأماآن ويحقق �الإ�صتقر�ر ويحفظ كر�مة 
و  �ملظلومني،  وين�صف  �ل�صعب  �أفر�د  بني  �لعد�لة  ويطبق  �الإن�صان 
�ل�صدر  �صيفعله  ما  و�صيتابع  �صري�قب  �لعر�ق  ف�صعب  �لخ.  و....  و 
�ملثل  �أن  �أم  و�الكـــر�د،  �ل�صنة  من  �إيـــر�ن  وذيــول  �لتكتك  ونــو�ب 
�لعر�قي �صينطبق عليهم و�لقائل )ذ�ك �لطا�س وذ�ك �حلمام(، 
�النتخابات  يف  �لفائزين  الأن  عنو�نه(،  من  يقر�أ  �ملكتوب  و�أن   (
�أغلبهم �إن مل نقل كلهم من �لل�صو�س و�ل�صر�ق ب�صهاد�ت عر�قيني 
و�أر�صدتهم  �صرقاتهم  عن  ك�صفت  �أجنبية  دول  ومــن  من�صفني، 
�ملودعة يف �لبنوك �لعربية و�الجنبية، وكما يقول �ملثل )ظل �لبيت 
تتم على%  �أن  يعقل  وبالتايل هل  فرد طرية(،  بيه  ملطرية طارت 

�أيديهم عمليات �إ�صالح وحما�صبة �لفا�صدين، وهم من �صارك يف 
تدمري �لعر�ق كاأدو�ت للنظام �الإير�ين و�ملحتل �الأمريكي.

لقد عرفنا من خالل �إطالعنا على �إنتخابات ت�صريعية يف بلد�ن 
متمدنة متح�صرة عدة �أن �ملر�صح �صرورة �أن يتمتع ب�صمعة ونز�هة 
وثقافة وعلمية معينة، وميتلك تاريخ يوؤهله للرت�صيح وحتى �أ�صحاب 
روؤو�س �الأمو�ل، خلدمة بالدهم ونه�صتها،  ويف هذ� فهل ن�صتطيع 
�ملقارنة بني مر�صحي دولهم ومر�صحي بلدنا، ويف �أول يوم الإنعقاد 
وكاأنهم يف مقربة، وحدثت م�صاجرة  �ملوتى  �أكفان  �ملجل�س وزعت 
بني �لنو�ب �جلدد، �أ�صيب فيها �ملخبول حممود �مل�صهد�ين رئي�س 
�ملجل�س �صنًا  وعلى �أثرها نقل �ىل �مل�صت�صفى، فعلى �ل�صعب �لعر�قي 
�أن ال ينخدع كما ُخدع يف �ملر�ت �ل�صابقة، و�أن غدً� لناظره قريب، 

و�هلل يف عون �ل�صعب �لعر�قي.
يف  �لو�حد  عبد  ــرز�ق  �ل عبد  �ملرحوم  �ل�صاعر  ن�صتذكر  وهنا 

ق�صيدته:
ــا جـــمـــل ــ ــ ــور �أنـــــــــــت يـ ــ ــبـ ــ ــصـ ــ ــرب �لــــــــعــــــــر�ق �ـ ــ ــصـ ــ �ـ

و�ــــــــصــــــــرب كـــــــــل �لـــــــعـــــــر�قـــــــيـــــــني يـــــــــا جـــمـــل
خمــــــــرزه جــــنــــبــــيــــه  ويف  �لـــــــــعـــــــــر�ق  �ـــــصـــــرب 

يــــغــــو�ــــس حــــتــــى �ــــصــــغــــاف �لــــقــــلــــب يــنــ�ــصــمــل
ــه ــعـ ــلـ ــنـــخـ فـ ثــــــــــوب  ال  �أيـــــــــــــــــوب،  �ـــــصـــــرب  يــــــــا 

ــل ــقـ ــتـ ــنـ ــنـ فـ د�ر  وال  ــا  ــ ــ ــن ــ ــ ع �ـــــــصـــــــاق  �إن 
ــه ــ ــارم ــن حمــ ــ ــ ــا ��ــــصــــتــــفــــزو� م ــ ــ ــو� م ــ ــ ــدم ــ ــ ــا ه ــ ــ م

ــه مـــــا قـــتـــلـــو� ــ ــي ــ مـــــا �أجـــــــرمـــــــو� مـــــا �أبـــــــــــــادو� ف
ــرب �أيـــــــــــــــوب، مـــــــــــاذ� �نـــــــــت فـــاعـــلـــه ــ ــصـ ــ يـــــــا �ـ

ــل؟ ــجـ خـ وال  خـــــــوف  ال  ــك  ــمـ ــصـ ــ�ـ خـ كـــــــان  �إن 
�ـــصـــمـــة وال  مـــــــــــــــاء،  وال  حـــــــــيـــــــــاء،  وال 

يـــكـــل وال  يــــقــــ�ــــصــــي،  ال  وهـــــــــو  وجــــــهــــــه  يف 
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العراق بين ارهاب 
أ.بهاء خليلاالحزاب ومقاعد النواب

 �شحفي وكاتب عراقي 

نتائج  على  �لــعــر�ق  يف  �الحتــاديــة  �ملحكمة  م�صادقة  بعد 
�لقدمية  �ملع�صلة �جلديدة  برزت  �الخرية  �لعر�قية  �النتخابات 
تطفو على �ل�صطح بعد كل �نتخابات وهي م�صكلة �لكتلة �الكرب 
 2010 �نتخابات  ت�صكيل �حلكومة يف  �خرت  �ن  لها  �صبق  و�لتي 
�لد�صتور  خلفها  �لتي  �مل�صاكل  مــن  و�حـــدة  ذ�تــهــا  بحد  وهــذه 

�لعر�قي �لذي كتب مبعية قو�ت �الحتالل �الأمريكي. 
ــرية فــر�ــصــت و�قــعــًا جــديــدً� عــلــى �صكل  �النــتــخــابــات �الخــ
�لتيار  كتلة  فوز  فبعد  �لفائزة،  �لكتل  بني  �ل�صيا�صية  �لتحالفات 
على  لنف�صه  ينظر  �ل�صدر  ��صبح  مقعد   75 مبجموع  �ل�صدري 
�نه �الحق بت�صكيل حكومة �الغلبية �لتي يطمح �ليها، خ�صو�صًا 
50 مقعدً�،  �قل من  له ح�صلت على  �لكتل  �قرب  �ن  �ذ� علمنا 
وبالتايل فالفرق �صا�صع بينه وبني باقي �لكتل، يف �ملقابل �فرزت 
هذه �النتخابات مفاجاأة للملي�صيات �ملو�لية الإير�ن حيث خ�صرت 
ملي�صيا ع�صائب �هل �حلق �كرث مقاعدها �لتي ح�صلت عليها يف 
�لدورة �ل�صابقة وقائمة �لفتح �لتي كانت من �لكتل �لتي ال ميكن 

مناف�صتها ح�صلت على 15 مقعدً� فقط! 
وقد  �الخرية  �النتخابات  �فرزتها  �لتي  �ملتغري�ت  هي  كثرية 
ال تكفي �صفحات �ملجلة بالكامل لذكرها، لكن من �ملهم هنا �ن 
نذكر �ن �صيء و�حدً� مل يتغري، وهو �لرف�س �ل�صعبي يف �لعر�ق 
 14% للعملية �ل�صيا�صية برمتها حيث جاءت �مل�صاركة باأقل من 
وهذه �لن�صبة تعك�س �لرف�س �ل�صعبي لكل �لوجوه �ل�صيا�صية �لتي 

يتم تدويرها يف كل �نتخابات. 
�الحــز�ب  هــذه  بــاأن  قناعه  لديه  ��صبحت  �لعر�قي  �ل�صعب 
�لتي جاء بها �الحتالل �المريكي و�الير�ين للعر�ق ال ميكن �ن 
تقود بلد له وزنه وتاريخه مثل �لعر�ق و�ت�صح للجميع �ن هوؤالء 
جمرد ل�صو�س وملي�صيات هدفهم �الول تدمري �لبلد من جميع 

�لنو�حي. 
جديدة  كتلة  �ملرة  هذه  نرى  �ل�صيا�صية،  للتحالفات  بالعودة 

�نبثقت بعد �جلل�صة �الوىل وهي حتالف �ل�صدريني مع ما ي�صمى 
بالكتل �ل�ُصنية و�لكردية لت�صبح هذه �لكتلة لديها ما يقارب 180 
�لكتل  �غلب  �ندماج  �العتبار  بعني  �خذنا  �ذ�  خ�صو�صا  مقعدً� 

�ل�ُصنية بكتلة و�حدة وهذ� ما جعل لديهم 64 مقعدً�. 
ما  �صكلت  معها  �لتحالف  مقتدى  رف�س  �لتي  �ل�صيعية  �لكتل 
�مللي�صيات  �غلب  ت�صم  �لكتلة  وهــذه  �لتن�صيقي  باالطار  يعرف 
ب�صكل ر�صمي  �لنتائج  �ن �عرت�صت على  لها  �صبق  �لتي  �لوالئية 
�مامهم  يعد  مل  وبالتايل  �عرت��صهم  �الحتادية  �ملحكمة  وردت 
ولو  �ال�صكال حتى  �صكل من  باأي  ت�صكيل �حلكومة  تعطيل  �صوى 
و�لتهديد  �ل�صالح  حمل  خيار  نحو  �لــذهــاب  �ىل  �المــر  تطلب 

باحلرب �الهلية. 
�النتخابات  بعد  ح�صلت  �لتي  �لكثرية  �المنية  �خلــروقــات 
لهذه  �حلقيقي  �لــوجــه  ك�صفت  �ل�صيا�صية  �خلــالفــات  ب�صبب 
�الحز�ب و�لتي بد�أت بعمليات �رهابية طالت مقر�ت �الحز�ب 
�ملتخالفة  �الخــرى  �ملكونات  من  حزبية  و�صخ�صيات  �ملناف�صة 
ما  كل  �ن  متابع  ولكل  �وال  �لعر�قي  لل�صعب  يثبت  وهــذ�  معها 
جرى من تفجري�ت دموية ر�ح �صحيتها �الآالف من �بناء �لعر�ق 
خالل �العو�م �لـ 19 �ملا�صية ماهي �ال من �صنيعة هذه �الحز�ب 
�الرهابية �لتي تقتل �ل�صعب كلما �ختلفت و�صرقت �ل�صعب متى 

ما �تفقت. 
وقــر�ر  �لغيارى  �بناءه  �صوى  يحدده  لن  �لعر�ق  م�صري  �ن 
�صتكون  جديدة  لثورة  �لبد�ية  �ال  هو  ما  لالنتخابات  �ملقاطعة 
كاالإع�صار تقتلع �الحز�ب و�تباع �ملحتلني من �ر�س �لعر�ق �ىل 
�لغيارى  وبناته  باأبنائه  جديد  من  �لعر�ق  لينه�س  رجعة  غري 

وليعيدو� جمد �لعر�ق وتاريخه �ىل �لو�جهة من جديد.
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السياسة

مرتجم  خمت�صر  �لعرب«  »كــل  جملة  تن�صر 
لدر��صة من )104 �صفحة( الأحدى دو�ئر �البحاث 
�لتي تتخذها  �ل�صبكات و�مل�صار�ت  �الوروبية عن 
الإي�صال  �ملافيا،  ع�صابات  من  و�صركائها  �إير�ن 
و�لتبغ  �ل�صجائر  مثل  �لــعــر�ق  �ىل  �ملمنوعات 
�الرمنية وغريها من �ملمنوعات، وهذه �لدر��صة 
وعلى  قريبا  متلفزة  حلقات  �صكل  على  �صتن�صر 
مو�قع مهمة  ومنها مو�قع  �لتو��صل �الجتماعي.

بعد �حتالل �لعر�ق عام 2003 و�صدور �و�مر 
�المنية  و�لدو�ئر  �ل�صابق  �لعر�قي  �جلي�س  بحل 
�لعر�قية ��صبح �مللف �المني بيد �الحز�ب �لتي 
��صتلمت �ل�صلطة يف �لعر�ق، عملت هذه �الحز�ب 
�صيطرتهم  لدميومة  مادية  مــو�رد  �يجاد  على 
على  �عتمدت  لذلك  �لــعــر�ق،  يف  �ل�صلطة  على 
من  كو�حده  م�صروعة  �لغري  و�لتجارة  �لتهريب 
 . تلك �الحـــز�ب  مـــو�رد  مــن  تزيد  �لتي  �لــطــرق 
م�صار�ت  يف  �ل�صجائر  تهريب  عمليات  تتم 
و�ملــخــدر�ت،  لل�صالح  �ي�صًا  طرقها  ت�صتخدم 
�حلر�س  مــن  متخ�ص�صة  وحــدة  ��ــصــر�ف  حتــت 
�ملو�لية  �لعر�قية  و�مللي�صيات  �الإيـــر�ين  �لثوري 
و«مافيا«  �كر�د،  و�صيا�صيني   )190 )�لوحدة  لها 
�ملــجــال  بــهــذ�  متخ�ص�صة  ــقــوقــاز  �ل دول  مــن 
بالنقل. متخ�ص�صة  ��صر�ئيلية  �صركة  ومنها 
لي�س جميع �ل�صجائر ت�صتهلك يف �لعر�ق، �منا 

الــــوحــــدة 190 فـــي الـــحـــرس اإليــــرانــــي بـــقـــيـــادة الــعــمــيــد عــلــي فـــدوي 
وسائل التهريب اإليراني الى العراق ودول الجوار
الـــــــــــــــســـــــــــــــجـــــــــــــــائـــــــــــــــر تـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــريـــــــــــــــــــب  مـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــف   

و�ي�صًا هناك  ولبنان،  منها ما ي�صل �ىل �صوريا 
�لعك�س، فمنها ما ي�صّنع يف �لعر�ق ثم تر�صل �ىل 
�ل�صر�ئية.  باك�صتان و�فغان�صتان لرخ�س قيمتها 
و�لت�صدير  �لت�صنيع  منبع  �رمينيا  تعترب 
لل�صجائر و�لتبغ �مل�صروبة، وتخلو قاعدة بيانات 
لل�صجائر  �لفعلية  ــام  �الرقـ عــن  �ملتحدة  �المم 
�لدولتني  الن  ــر�ن،  و�إيـ �لــعــر�ق  �ىل  تدخل  �لتي 
ب�صبب  لهما  �لر�صمية  �لــتــقــاريــر  عــن  تعلن  ال 
�الرمنية  �العـــد�د  �ن  كما  �لتهريب،  عمليات 
�لن�صب  �ىل  قــيــا�ــصــًا  قليلة  لــلــعــر�ق  �ملــ�ــصــدرة 
�مل�صتخدمة يف بغد�د وبقية �ملحافظات �لعر�قية. 
من  و�ــصــركــائــهــم  ــر�ين  ــ �الإيـ �لــفــريــق  يعتمد 
�ملــهــربــني، طــريــقــني لــتــهــريــب �لــ�ــصــجــائــر �لتي 
يريفان  �الرمينية  �لعا�صمة  يف  م�صانعها  تقع 
وكليمها  بحري،  و�الخــر  بري  �الول  وحميطها، 
مير�ن بعدة م�صار�ت، لكن �الكرث ن�صبة فيها هو 
�لربي �لذي ي�صكل )%70( منه و�لن�صبة �الخرى 
�لبحرية.  �ملــو�نــئ  عــرب  متــر  فــهــي   )30٪%(
�لطريق  �الأرمنية  �ل�صجائر  �صحنات  ت�صلك 
�إيــــر�ن وتــ�ــصــل ملــنــافــذ متعددة  �لـــربي قــاطــعــة 
للعر�ق ل�صمان توزيعها على خمتلف �ملدن. ومير 
�لطريق �الإير�ين من يريفان وحميطها �إىل معرب 
)نوردوز( �حلدودي )�إير�ن( ثم ب�صكل �أ�صا�صي 
من مدينة كرمان�صاه �إىل حمافظة دياىل �لعر�قية 

عرب معابر �ملنذرية �أو منديل، ق�صم من �ل�صجائر 
و�جلــزء  �لــعــر�ق،  كرد�صتان  �إقليم  �ىل  تذهب 
و�جلــنــوب.  �لو�صطى  و�ملــنــاطــق  لبغد�د  �الكــرب 
تتوقف  ال  �لتي  �لتهريب  �صاحنات  توجد  وهناك 
عند كرمان�صاه �الإير�نية، �منا تو��صل �ل�صري نحو 
�جلنوب �الير�ين لبلدة دزفول �الحو�زية �ملحاذية 
ق�صبات  �ىل  لتدخل  حتديدً�  �لعر�قي  للجنوب 
وقرى )هور �أم جن و�حلويدر( مبحافظة مي�صان.
ــو�ل هــذ� �ملــ�ــصــار �لــربي،  ويــتــو�جــد على طـ
ــة  ــان ــي ــزن �لــ�ــصــجــائــر و�ــص ــ مـــ�ـــصـــتـــودعـــات خلـ
يف  �أورمــيــا  بحرية  مــن  بالقرب  لها،  �لناقالت 
بني  �لطريق  على  �لو�قعة  �إيـــر�ن  غــرب  �صمال 
غربي  وكرمان�صاه  �الرمنية  �الير�نية  �حلــدود 
�لعربية  �الأحـــو�ز  منطقة  يف  ــرى  و�الخـ �إيـــر�ن، 
ــا مــ�ــصــتــودعــات �لــعــر�ق،  ــر�ن. �مـ ــ ــ بــجــنــوبــي �إي
ــاىل ومــيــ�ــصــان.  ــ ــقــع يف حمــافــظــتــي ديـ ــهــي ت ف
�مل�صرف �لرئي�س على هذ� �مل�صار هي �لوحدة 
�لثوري  للحر�س  �لتابع  �لقد�س  فيلق  من   190
ع�صكرية  �صبه  �إير�نية  منظمة  وهــي  �الإيـــر�ين، 
�ملتحدة،  �لواليات  عقوبات  قائمة  على  مدرجة 
وهي �مل�صوؤولة عن مركزية �ل�صجائر �لتي تبيعها 
�الإير�نيني.  �إىل جتار �جلملة  بعد ذلك مبا�صرة 

امساء املسؤولني االيرانيني
 املشرفني على عمليات التهريب

أ.علي فاضل

هتريبها  وشبكات  إيــران  مسارات  تنشر  العرب«  »كل 
اجلوار،  ودول  العراق  اىل  السجائر  و  والسالح  املخدرات 
القوقاز.   من  وعصابات  اسرائيلية  شركة  مع  بالتعاون 
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ــدة هــو نــائــب قــائــد �حلــر�ــس  ــوح مــ�ــصــوؤول �ل
يتوىل  مــن  فــهــو  ــدوي،  ــ ف عــلــي  �لعميد  �لــثــوري 
�لوحدة  وتتاألف  �ل�صجائر  تهريب  �الإ�صر�ف على 
بــورد�ر  جــو�د  �أ�صماوؤهم:  �لتالية  �الأع�صاء  من 
�ــصــالح �جلــو يف  مــ�ــصــوؤول كبري يف  �أمـــني،  �صري 
ــر�ين، حممد علي حــد�د  ــ �الإي �لــثــوري  �حلــر�ــس 
جنـــاد طــهــر�ين خــبــري لــوجــ�ــصــتــي، حمــمــد �آغــا 
�جلعفري م�صوؤول كبري يف قيادة �صو�ريخ �لغدير 
للقو�ت �جلوية للحر�س �لثوري �الإير�ين. حممود 
باقري كاظم �آباد، قائد �لقو�ت �جلوية للحر�س 
�لثوري �الإير�ين - قيادة �صو�ريخ �لغدير. مهدي 
ــول. دزفـ مع�صكر  يف  مــ�ــصــوؤول  ـ  بي�صاي  عـــاز�ر 
�إن جــمــيــع هــــوؤالء �لــ�ــصــبــاط عــلــى �تــ�ــصــال 
�مللي�صيات  من  وم�صوؤولني  �ملهربني  مع  مبا�صر 
كفيلهم  �إىل  �لعر�قيون  يدفع  حيث  �لعر�قية، 
ن�صف  �إىل  بــاالإ�ــصــافــة  �لــ�ــصــر�ء  ثمن  ــر�ين  ــ �الإي
�الأرمنية  �ل�صجائر  بيع  من  �ملح�صلة  �الإيــر�د�ت 
من  يح�صى  ال  عـــددً�  �ي�صًا  وهنالك  �ملــهــربــة، 
�مليلي�صيات  وقــادة  �الأعمال  ورجــال  �ل�صيا�صيني 
�ل�صيعية من �لذين ي�صاركون يف ن�صاط �لتهريب 
منهم  �لعديد  و�صع  مت  وقــد  منه،  وي�صتفيدون 
�أي�صا. �ملتحدة  �لــواليــات  عقوبات  قائمة  على 
حتالف  مــن  ملي�صيا  خم�صني  نحو  وتــوجــد 
فو�ئد  من   50٪ حــو�يل  تك�صب  �ل�صعبي  �حل�صد 
�لتهريب لل�صجائر �الأرمنية، �أبرزها ع�صائب �أهل 
�حلق بقيادة قي�س �خلزعلي، وحركة حزب �هلل 
منها  كال  تتلقى  �لكعبي،  �أكرم  برئا�صة  �لنجباء 
حو�يل )٪10( من �لفو�ئد، منظمة بدر بقيادة 
هادي �لعامري �لتي ت�صل فو�ئدها �إىل )15٪(. 
�لــدولــة  يف  م�صوؤولة  �صخ�صيات  �ي�صا  وتــوجــد 
وتتلقى  �ال�ــصــر�ف  يف  م�صاركة  تعترب  �لعر�قية 
�حل�صد  هيئة  كـرئي�س  �لفو�ئد،  هــذه  من  ن�صب 
�ل�صعبي فالح �لفيا�س، ورئي�س وم�صت�صار جمل�س 
�ل�صابق  و�ملدير  �الأعرجي،  قا�صم  �لقومي  �الأمن 
�لها�صمي. �الأ�صبق حممد  �لوزر�ء  رئي�س  لديو�ن 
مـــ�ـــصـــانـــع حمــلــيــة بـــالـــو�ـــصـــط و�جلـــنـــوب 
ــورد �ملــهــرب ــت ــص ــ� رديـــئـــة �جلـــــودة ملــنــافــ�ــصــة �مل
م�صانع  ــاىل،  ودي مي�صان  حمافظتي  وت�صم 
»لوكي«  �صجائر  علب  تنتج  �الأر�س  �صغرية حتت 
�ملهرب  �الأرمــيــنــي  �خلـــام  �لتبغ  مــن  »كــامــل«  و 
و�جلمهورية  وبــغــد�د  مــقــلــدة،  عــالمــات  حتمل 
�إن جودة �لتبغ �مل�صتخدم رديئة، وبالتايل  ورمي. 
ذ�ت  لالأ�صو�ق  موجهة  �ملنتجة  �ل�صجائر  فــاإن 
ــعــر�ق  ــوب �ل �الإيـــــــر�د�ت �ملــنــخــفــ�ــصــة مــثــل جــن
لال�صتهالك �ملحلي.  تباع بني 500 دينار عر�قي 
عر�قي  دينار  و1000  �أمريكي(  دوالر   0.42(
ب�صكل  للت�صدير  �أو  �أمــريــكــي(.  دوالر   0.84(
�ملنخف�س  �اليـــر�د  ذ�ت  �ال�ــصــو�ق  �إىل  �أ�صا�صي 
مــثــل �ــصــوريــا وبــاكــ�ــصــتــان و�أفــغــانــ�ــصــتــان، حيث 

�أمريكيًا. �صنًتا   50 حو�يل  هناك  �صعرها  ي�صل 
�ل�صغار  �لــالعــبــني  مــن  �لــو�ــصــطــاء  يــتــاألــف 
و�ثناء  �لتوريد  �صل�صلة  يف  �الأخـــرية  �حللقة  يف 
يــقــودون  �لــذيــن  �ل�صباب  مثل  �لــد�خــلــي  �لنقل 
من  حممّيني  الأنهم  للدولة  �لتابعة  �ل�صاحنات 
قبل رجال �المن �لعر�قي مثل �بو علي �لب�صري 
�لــد�خــلــيــة. وز�رة  يف  �ملــ�ــصــتــوى  رفــيــع  �ــصــابــط 

��صتخد�م  هنالك  �ن  �ي�صًا  �لتقرير  ــورد  وي
�لنقل،  يف  �أخـــالقـــي«  »كــ�ــصــامــن  للن�صاء  وقـــح 
ــن هـــــنَّ مـــ�ـــصـــجـــالت يف  ــ ــيـــث �ن هـــنـــاك م حـ
�ل�صجائر،  تهريب  لعملية  �للوج�صتية  �خلدمات 
�لن�صاء  مــن  �لفاطميات  �أو  �لزينبيات  با�صم 
ــة عــن  ــوؤولـ ــصـ ــ�ـ �ملـــ�ـــصـــجـــالت يف �لــ�ــصــبــكــات �ملـ
�ل�صجائر. تهريب  يف  �للوج�صتية  �خلــدمــات 
ــات و�ـــصـــقـــيـــقـــات  ــ ــي ــ ــص ــ ــ� ــ ــي ــ ــل ــ �ر�مـــــــــــــل �مل
ــلـــي ــد�خـ ــال �لـ ــ ــص ــ�ــ ــ قـــادتـــهـــم مـــهـــامـــهـــن �الي
�مللي�صيات، وهن  �لن�صاء عنا�صر من  وير�فق 
�أو  �صوريا  �لقتال يف  �أثناء  �أزو�جهن  مات  �أر�مــل 
و�أحياًنا  �مل�صلحة،  �لف�صائل  بني  ��صتباكات  يف 
�لنا�صطني  �مليلي�صيات  رجــال  �صقيقات  يكونن 
�لربي �لتهريب  من  كرد�صتان  �إقليم  ح�صة 

�لطويل  ــربي  �ل �مل�صار  �أن  مــن  �لــرغــم  على 
��صتخد�مًا  �الكــرث  يعترب  �صابقًا  ذكــرنــاه  �لــذي 
يوجد  لكن  �الرمنية،  �ل�صجائر  لتهريب  بالن�صبة 

م�صار �آخر يغطي مناطق �إقليم كرد�صتان و�ملدن 
�أخذ  يتم  وكــركــوك.  �ملو�صل  مثل  لها  �ملحاذية 
�مل�صار �الآخر من �حلدود �الرمنية �لرتكية حيث 
�ل�صرية  �الأنفاق  �الأيزيديون  �ملهربون  ي�صتخدم 
�لتي بناها �جلي�س �لرو�صي، ثم يتم نقل �لب�صائع 
قبل  �حلـــــدودي  �خلــلــيــل  �إبــر�هــيــم  مــعــرب  �إىل 
حمافظة  ت�صم  �لعر�ق.  كرد�صتان  �إىل  و�صولها 
كرد�صتان  �إقــلــيــم  حكومة  �ىل  �لتابعة  دهـــوك 
�ل�صجائر  تخزين  مــو�قــع  مــن  �لــعــديــد  �لــعــر�ق 
فهم  �لطريق  هذ�  على  �مل�صرف  �ما  و�إنتاجها. 
حزب  وفرعه  �لكرد�صتاين.  �لعمال  حزب  قادة 
�حلياة �الإير�ين. وكذلك متنفذين من �حلزبني 
�لــكــرديــني �حلــاكــمــني الإقــلــيــم كــرد�ــصــتــان وهــم 
ع�صرية �لبارز�ين برئا�صة م�صرور بارز�ين رئي�س 
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السياسة

وزر�ء �القليم وجنل زعيم �حلزب �لدميقر�طي 
بافل  بزعامة  �لطالباين  وقبيلة  �لكرد�صتاين، 
�لكرد�صتاين. �لوطني  �الحتــاد  زعيم  طالباين 

ــيـــة ومـــــو�نـــــئ �لــفــ�ــصــاد  ــمـ ــيـ ــلـ �ملــــيــــاه �القـ
�الجــــر�مــــيــــة ــم  ــهـ ــاتـ ــيـ ــلـ ــمـ عـ يف  تــــ�ــــصــــارك 

�صبكات  ت�صميه  كما  �جلــورجــي،  �لــطــريــق 
من   )25٪ )حــــو�يل  ي�صكل  حــيــث  �لــتــهــريــب، 
�الأرمــنــيــة  ــاج  ــت �الإن مــو�قــع  مــن  ينطلق  عملهم، 
وبوتي   )80٪( باتومي  �جلورجية  �ملو�نئ  �إىل 
ق�صر  )�أم  �لعر�ق  مو�نئ  �ىل  لي�صل   ،)20٪(
يف  لل�صجائر  �مل�صتهلكني  لتغطي  �لزبري(  وخــور 
قار،  وذي  �لب�صرة  مثل  �جلنوبية  �ملحافظات 
لل�صجائر  �لبحري  �لتهريب  عمليات  من  وجــزء 
�منا  �لعر�قية،  باملو�نئ  تر�صو  ال  �لتي  �الرمنية 
�الردين،  )�لعقبة(  ميناء  �ىل  لت�صل  ت�صتمر 

يف  �ي  وعــر�قــيــون،  �إيــر�نــيــون  مقاتلون  يقطنها 
مناطق �لنفوذ �الإير�ين. وتكون عمليات �لتهريب 
�لبوكمال  منطقة  يف  �الأنــفــاق  عــرب  �صوريا  �ىل 
ي�صتخدمها  �أنفاق  على  �لعثور  مت  حيث  �ل�صورية 
ت�صتخدم  ــاق  ــفـ �النـ هـــذه  �ن  كــمــا  �ملـــهـــربـــون، 
�أخرى. و�صلع  ع�صكرية  ومعد�ت  �أ�صلحة  لتهريب 
و�صولها  من  �لتهريب  عمليات  على  �مل�صرف 
�لــعــر�ق،  �ىل  دخولها  حلــني  �لعقبة  ميناء  �ىل 
�جلمارك  يف  وم�صوؤولني  �ردنيني  �عمال  رجــال 
�الردن  يف  �ملحلية  �ل�صلطات  وكانت  �الأردنــيــة. 
ــددة مبــا يف ذلــك،  قــد �تــخــذت �إجـــــر�ء�ت حمـ
م�صتوى  على  و�جلمركية  �الأمنية  �الأطــر  تعزيز 
و�عتقال  نوعًيا وكميًا.  �ملر�كز �حلدودية،  جميع 
بينهم عــوين �ملعطي،  �الأعــمــال  عــدد من رجــال 
مثل  وم�صوؤولني  �ل�صجائر  تهريب  يف  �ملــتــورط 
و�صاح  �ملتقاعد  �للو�ء  �ل�صابق  �جلمارك  مدير 

�حلمود عام 2018. لكن يظل �لتحدي �لرئي�صي 
للجمارك �الأردنية هو �لتهريب يف منطقة �لعقبة 
�القــتــ�ــصــاديــة �خلــا�ــصــة عــلــى �لــبــحــر �الأحــمــر، 
�الأردن. يف  �لــوحــيــدة  �لــبــحــريــة  �لفتحة  وهـــي 

وجورجيا  �أرمينيا  يف  �لرئي�صيون  �لو�صطاء 
هم مهربون يزيديون �أرمن وجورجيون ي�صرفون 
باالإ�صافة  جورجيا،  �إىل  �أرمينيا  من  �لنقل  على 
�ملافيا  ع�صابات  من  متناف�صتني  ع�صريتني  �إىل 
مما  وكوتاي�صي،  تبلي�صي  وع�صابات  �جلورجية، 
�ل�صجائر  و�صحن  �للوج�صتية  �ملــمــر�ت  ي�صهل 
تتاألف  وبــاتــومــي، حيث  بــوتــي  مــن  ــئ.  ــو�ن �مل يف 
يف  �ملهربة  �ل�صجائر  حتمل  �لتي  �لنقل  �صركات 
كوكا�صو�س«  �وج�صتيك  »تر�ن�س  مــن:  �أرمينيا 
ويف  يريفان.  يف  ومقرهما  لوج�صتيك«  »�أفيتا  و 
�لطريق �لبحري، يتم ��صتخد�م �صركات �ل�صحن 
و »�ــس.�أم.�أـ �صي  �لدولية مثل: »كو�صكو �صيبنك« 
�لغلق. حمكمة  حاويات  يف  �لنقل  ويتم  �أم«  جي 
هل لإلمارات صلة بالتهريب والصناعة 

الرديئة؟
�لتهريب  �صمن  �مار�تيني  متنفذين  ويدخل 
للعر�ق،  �ملغ�صو�صة  و�لتبوغ  لل�صجائر  �لبحري 
�لعر�قي فار�س ر�صيد حممد  عرب رجل �العمال 
�لرفاعي  حممد  ر�صيد  �لــر�حــل  �بــن  �لرفاعي 
�صغل  �لــذي  �لبعث،  حــزب  يف  �ل�صابق  �لقيادي 
�لتخطيط  كــالــنــفــط،  وز�ريـــــة  مــنــا�ــصــب  ــدة  عـ
ــو��ــصــالت بعهد  ــاالت و�مل ــ�ــص و�الإ�ــصــكــان، و�الت
و1975.  1968 عــامــي  بــني  �لــ�ــصــابــق  �لــنــظــام 

�لعالمة  �لــعــر�قــي،  ــال  وميــلــك رجـــل �العــم
�لتجارية لل�صجائر كليوباتر� �مل�صرية يف �لبانيا، 
ومل تنجح �لدولة �مل�صرية باإيقاف �صادر�ت هذه 
�مل�صرية  كليوباتر�  عالمة  حتمل  �لتي  �ل�صركة 
�لرفاعي  فار�س  لــدى  �ن  كما  منتوجاتها.  على 
�صغرية  �صرية  �صجائر  م�صانع  ع�صرة  من  �أكرث 
�لعا�صمة  يف  و�ــصــو�حــي  علي  جبل  منطقة  يف 
�المار�تية �أبوظبي، وهذه �الماكن تعترب رئي�صية 
يف  مبا  و�ملقلدة  �ملهربة  �ل�صجائر  وتوزيع  النتاج 
�صهرة  �الأكرث  �لعر�قية  �لتجارية  �لعالمات  ذلك 
و�لتي  ورمي،  �جلمهورية،  �صومر،  بــغــد�د،  مثل 
ق�صر. �أم  ميناء  عرب  �لعر�ق  �إىل  �دخالها  يتم 
من  �لــرفــاعــي  فــار�ــس  منع  �أحــد  ي�صتطيع  ال 
عمله يف تقليد �ل�صجائر و�ي�صالها للعر�ق، لكونه 
�ملنطقة  ل�صلطة  �ملنتدب  �لع�صو  قبل  من  حممي 
بن  �أحمد  �صلطان  )جافز�(،  علي  بجبل  �حلرة 
و�لرئي�س  �ملجموعة  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  �صليم، 
�لتنفيذي ملو�نئ دبي �لعاملية، �ملقرب من حاكم 
مكتوم. �آل  ر��صد  بن  حممد  �ل�صيخ  دبي  �إمــارة 

�المار�تي  بامليناء  �مل�صددة  �لقيود  وب�صبب 
�لغالب  يف  �مل�صار  هذ�  يت�صمن  �لعر�قي،  عك�س 

حمافظة  بــعــدهــا  لــتــدخــل 
ــار �لــعــر�قــيــة عرب  ــ ــب ــ �الأن
�حلــدودي. طريبيل  معرب 
ي�صتقبل ميناء �أم ق�صر 
)66 كم جنوب �لب�صرة( 
من   80٪ �إىل  يــ�ــصــل  مــا 
�إجمايل �لو�رد�ت �لبحرية 
�لعر�قية ومعظم �ل�صجائر 
ــة لــال�ــصــتــهــالك  ــيـ ــنـ �الأرمـ
ل�صو�بط  وتخ�صع  �ملحلي، 
تفتي�س  وعمليات  �لــركــود 
من  للحاويات  جــًد�  قليلة 
�لعر�قية.  �ل�صلطات  قبل 
�مـــا مــيــنــاء خـــور �لــزبــري 
�ــصــرق  جـــنـــوب  ــم  كـ  40(
فقط  ي�صتوعب  �لب�صرة( 
�ل�صحن  توفر  �لتي  �ل�صفن 
بقاء  مع  للحاويات  �لعابر 
�لــبــحــر  �أكـــــرب يف  ــفــن  �ــص
بــ�ــصــبــب عــمــق مــيــاهــهــا، 
ــع �ملـــهـــربـــون  ــت ــم ــت ــا ي كـــمـ
ــة  ــذ� �ملـــيـــنـــاء بــحــري ــ ــه ــ ب
ــتــمــريــر بــ�ــصــائــع. ــرث ل ــ �ك
مرتزقتهم  ي�صتهلكها 
ولبنان �صوريا  يف  �ل�صيعة 
و�لتبغ  �ل�صجائر  �غلب 
تهرب  �النبار  تدخل  �لتي 
�ــصــوريــا  ــرى �ىل  �خــ ــرة  مـ
ــرب �ملــنــافــذ �لــعــر�قــيــة  عـ
لتباع  �ملو�صمية،  و�لطرق 
ــة  ــوري ــص ــ� �ل �ال�ــــصــــو�ق  يف 
�لتي  �الماكن  وحتديد� يف 
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ــر�ق غـــري كــافــيــة. ــ ــع ــ ــة الإيـــــــر�ن يف �ل ــيـ ــو�لـ �ملـ
يـــعـــود عــــدم جنــــاح �ملـــ�ـــصـــاعـــي، �ىل عــدة 
مبعظم  �مل�صت�صري  �لف�صاد  ــرزهــا  �أب ��ــصــبــاب، 
و�جلي�س  لل�صرطة  �لتابعة  �لتفتي�س  �صيطر�ت 
و�الأمــر  �لــعــر�ق.  يف  �جلمركية  �لنقاط  وكذلك 
وباإ�صتطاعة  �لق�صاء،  ��صتقاللية  عدم  �الآخــر، 
يقلبو�  �أن  �لنافذين  �لدين  ورجــال  �ل�صيا�صيني 
�ملهربني.   ل�صالح  بالكامل  �لر�صمية  �الأحــكــام 

بنوك يريفان تتحدى واشنطن وتعمل 
لطهران بأمساء إيرانيني

�الأمريكية  �لعقوبات  فر�س  من  �لرغم  على 
�ملالية  ح�صاباتهم  وجتميد  وقادتها  �إيــر�ن  على 
�الو�صط  �ل�صرق  منطقة  لتهديد  ت�صتخدم  �لتي 

 �شحفي ا�شتق�شائي
 

من  �لتهريب  مــن  نــوعــني 
خمتلفني  وحــجــم  طبيعة 
من  كــبــرية  كميات  هــمــا، 
�ملهرب،  �الأرمــيــنــي  �لتبغ 
ــر �لـــفـــاخـــرة.  ــجــائ ــص ــ� و�ل
قادة �حلر�س �الإير�ين 
ــع �ــصــركــات ــون مـ ــاون ــع ــت ي
ــيــة  ومــنــهــا ��ــصــر�ئــيــل
الي�صال ب�صاعتهم للعر�ق
وت�صارك عدة �صركات 
ــات  ــي ــل عــم يف  ــيـــة  ــبـ ــنـ �جـ
�لـــتـــهـــريـــب �لـــبـــحـــري، 

وتعمل  �لدمناركية،  »مري�صك«  �صركة  �بــرزهــا 
وتعد  و�لعقبة،  �الأ�ــصــود  �لبحر  مبو�نئ  حاويتها 
بني  بالنقل  كبرية  خــربة  �صاحبة  �ل�صركة  هــذه 
كانت  بد�يتها  الن  ــط،  ــص �الو� �لــ�ــصــرق  مناطق 
1980- �الإير�نية  �لعر�قية  �حلــرب  منذ  فيها 
�الإمــار�ت  يف  م�صتودعات  لديها  �ن  كما   ،1988
�الأ�صود. �لبحر  على  وحمطات  �ملتحدة  �لعربية 

على خط �لبحر �الأ�صود - �الأردن - �لعر�ق - 
�الإمار�ت - �إير�ن، تنت�صر �صفن تابعة لها من فئة 
3000 حاوية  »تريبل �إي« ميكنها حمل �أكرث من 

عادة  �الأغر��س.  متعددة 
حاوية  كل  ترقيم  يتم  ما 
مكون  بــرقــم  وت�صجيلها 
من �أحد ع�صر رقًما. هذه 
بها  كال�صيكية  ــات  حــاوي
حتتوي  »مــربدة«  ثالجات 
عــلــى �لــ�ــصــجــائــر و�لــتــبــغ. 
�ل�صركة  تن�صط  كــمــا 
�لــفــرنــ�ــصــيــة »�ـــــــــس.م.�أ ـ 
�س.ج.م.« يف نقل �لب�صائع 
بني مينائي بوتي وباتومي 
وجبل علي يف دبي وكذلك 
ميناء �لعقبة، �ما بالن�صبة 
 - �الأ�ــصــود  �لبحر  لطريق 

�خلليج �لعربي و�إير�ن، فت�صتخدم يف �لغالب �صفن 
للتمويه.    �ملالطي  �لعلم  ترفع  حاويات  �أو  �صحن 
ــرى  ــ �أخـ لـــ�ـــصـــركـــات  ــًا  ــصـ �يـــ�ـ دور  ــــاك  ــن وهــ
»كو�صكو  مثل  وتــايــو�نــيــة،  ويابانية  �إ�صر�ئيلية 
اليــن«. يو�صينكاي�صا  و«نيبون  و«زمي«  �صيبينغ« 

مساعي عراقية خجولة لتحجيم عمل 
املليشيات الشيعية

�لــوزر�ء م�صطفى  رئي�س  بعهد  �لعر�ق  �صعى 
لل�صجائر  �لتهريب  عمليات  بتحجيم  �لكاظمي، 
لبغد�د  ت�صل  �لتي  و�ال�صلحة  و�ملخدر�ت  و�لتبغ 
ــر�ء�ت  ــ وبــقــيــة �ملــحــافــظــات، لــكــن كــانــت �الجـ
للميلي�صيات  �لتجارية  �الأن�صطة  ملو�جهة  �ملتخذة 

مع  �لتعاون  �ىل  طــهــر�ن  جلــاأت  ــاب،  �الرهـ وزع 
دون  من  �ملايل  عملها  لت�صهيل  �رمنية  م�صارف 
�لبنك  �صرح  حيث  �لعقوبات.  بهذه  تتاأثر  �ن 
�ملركزي �الأرمني بان م�صارفه ال تطبق �لقر�ر�ت 
�الإمريكية ب�صاأن �لعقوبات �الإير�نية، و�نها تفتح 
ح�صابات م�صرفية خلدمة �ملو�طنني �الإير�نيني.
ومن ابرز املصارف االرمنية اليت يدخل 

اموال التهريب فيها:
�لـــ�ـــصـــنـــاعـــي �لـــــبـــــنـــــاء  ــرف  ــ ــصـ ــ ــ�ـ ــ مـ ـ 
كــــــــونــــــــفــــــــريــــــــ�ــــــــس بــــــــــــنــــــــــــك  ـ 
�أر�ر�تــــــــــــبــــــــــــانــــــــــــك مـــــــ�ـــــــصـــــــرف  ـ 
ـ م�صرف » هـ.�س.ب.�س« �لعامليـ  �لفرع �الأرمني

كما تلجاأ �إير�ن يف �لغالب �إىل �لدو�ئر �ملالية 
حيث  �حلو�لة«،  »نظام  با�صم  �ملعروفة  �ملو�زية، 
يتم حتويل �الأمو�ل من خالل �لو�صطاء ووكاالت 
�ملبا�صرة  �ملعامالت  جتنب  وبالتايل  �ل�صر�فة، 
عليها. �ملفرو�صة  �المريكية  �لعقوبات  ب�صبب 
هـــــــذ� جـــــــزء �ـــصـــغـــري وخمـــتـــ�ـــصـــر مــن 
�لهائل  �لف�صاد  حجم  ك�صفت  �لــتــي  �لــدر��ــصــة 
�ملنت�صر  و�لــفــ�ــصــاد  بــه  �ملــتــورطــني  و�ال�ــصــخــا�ــس 
�ملو�لية  �مللي�صيات  �صيطرة  ب�صبب  �لــعــر�ق  يف 
الإيــــر�ن عــلــى �لــعــر�ق ومـــا خــفــي كـــان �عــظــم. 
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االقتصاد

نتوقف عندها وهي  �لتي علينا �ن  �حلقيقة 
تر�جع يف  من  يعاين  ز�ل  ال  �لعربي،  وطننا  �ن 
قــدر�تــه  ويف  �حلقيقية  �القت�صادية  �لتنمية 
لنا  �لتي ميكن  �لرئي�صية  �ل�صمة  �الإنتاجية، و�ن 
و�صف �قت�صادنا �لعربي بها باأنها �قت�صاديات 
�ملتقدمة  �لدول  القت�صاديات  تابعة  ��صتهالكية 
طبيعية  ــرو�ت  ثـ مــن  بلد�ننا  متتلكه  مــا  رغــم 
لكنا  بها  �لت�صرف  �ح�صنا  لــو  لنا  ميكن  كــان 

أ.د. غسان الطالب

�النتاج  حيث  من  �ملتقدمة  ــدول  �ل م�صاف  يف 
ال  فامل�صكلة  �لــعــاملــي،  �النــتــاج  يف  وم�صاهمتنا 
�القت�صادي  �لو�صع  �ن  بــل  فقط  هنا  تتوقف 
بيئة  ��صبح  �ل�صيا�صي،  �لو�صع  �لــيــه  و��ــصــف 
�ملمكن  من  كان  �لتي  و�الدمغة  للعقول  طــاردة 
لها �ن ت�صهم يف بناء قدر�ت �قت�صادية وعلمية 
و�مريكا  �الوروبــيــة  �لــدول  �ىل  متجهة  عربية، 
��صبحت  حتى  �خل�صو�س  وجــه  على  كند�  ثم 
�لفكرية  المكانياتنا  �صخمة  ��صتنز�ف  حالة 
و�لعلمية، و�و�صكت �ن تفرغ �وطاننا من �لعلماء 
وبالتايل  و�لفكرية  �لعقلية  �ملو�هب  و��صحاب 
حرمان �قت�صادنا �لعربي من ر�أ�س ماله �لعلمي 
به  ي�صهم  �ن  �ملمكن  مــن  كــان  �لــذي  و�ملــعــريف 
يف  ورغبتهم  �فــر�د  بتنقل  لي�س  فاالأمر  �بنائه، 
حجم  بل  �لعامل  من  �خــرى  �ماكن  يف  �لعي�س 
تنعك�س  �لتي  �القت�صادية  �خل�صائر  من  هائل 
ففي  فيها،  �لتنمية  فر�س  وتعرث  �وطاننا  على 
�خل�صائر  بــاأن  �لعربية  �لعمل  ملنظمة  تقرير 
�ل�صنوية �لتي تت�صبب بها هجرة �لعقول �لعربية 
تقدر بـ 200 مليار دوالر �صنويا يف �صائر �القطار 
�لعربية، هذ� �ذ� علمنا �ن هذه �لعقول و�الدمغة 

�ملهاجرة متثل �هم �لتخ�ص�صات �ال�صرت�تيجية 
و�لريا�صيات  و�لفيزياء  و�لكيمياء  �لطب  يف 
وفــروع  �ال�صطناعي  و�لــذكــاء  �لف�صاء  وعلوم 
ــيـــة ومــــا �ــصــابــه ذلــك  ــة �اللـــكـــرتونـ ــص ــد� ــهــن �ل
ــظــاهــرة.     ــورة يف هـــذه �ل ــطـ ــا تــكــمــن �خلـ وهــن
�لدولية  �لــهــجــرة  منظمة  تقرير  وح�صب 
و�مريكا  ــا  �وروب فــاأن   2019 �لعام  يف  �ل�صادر 
مهند�س  �لــف  و17  طبيب  �لــف   24 ��صتوعبت 
�لـــف من  و75  �لــتــخــ�ــصــ�ــصــات  مـــن خمــتــلــف 
تخ�ص�صات �لعلوم �لطبيعية، و�ن هذه �الرقام 
�ل�صنو�ت  �ىل  رجــعــنــا  ــو  ل �ملــلــيــون  �ىل  ت�صل 
�الخــــرية مــن �لــقــرن �ملــا�ــصــي، ويــقــول تقرير 
�لوطن  يف  �لب�صرية  للتنمية  �ملــتــحــدة  �الأمم 
�مريكا  يف  ــو�  ــص در� ممــن   60% ــاأن  بـ �لــعــربــي 
در�صو�  ممــن  و50%  بلد�نهم  �ىل  يــعــودو�  مل 
ت�صبب يف  يــعــودو�، ممــا  كــذلــك مل  ــا  ــ �وروب يف 
علمية  قاعدة  بناء  من  �لعرب  نحن  حرماننا 
حتى  �لب�صرية  �ملهار�ت  وتطوير  �لعلمي  للبحث 
�حلقيقية  �مل�صاهمة  على  قادرين  ��صبحنا غري 
حقول  وتــر�جــعــت  �لــعــاملــي  �لعلمي  ــاج  ــت �الن يف 
�ملعرفة لدينا، و�الهم هو حرمان �قت�صادياتنا 

ــيــــة افــــرغــــت  ــ هــــجــــرة الــــعــــقــــول الــــعــــرب
ــا الــــــعــــــربــــــي مـــــــن الــــعــــقــــل  ــ ــادنــ ــ ــــصــ ــتــ ــ اقــ
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  اأ�شتاذ جامعي و باحث اقت�شادي

�لعلمي  و�لتطور  �لتقدم  عنا�صر  من  �لعربية 
ب�صقيه  �لتعليم  قطاع  على  �صلبيا  ذلك  و�نعك�س 
�القت�صادية  �لتنمية  ثــم  و�لتقني  �الكــادميــي 
مبجتمعاتنا  تنه�س  �ن  لها  مــقــدر�  كــان  �لتي 
وتــقــلــل مــن مــعــدالت �لــبــطــالــة و�لــفــقــر فيها.    
نــقــف عند  �ملــنــطــقــي و�النــ�ــصــاف �ن  مــن 
ــذه �لــعــقــول  ــه ــع ب ــدف ــي ت ــت بــعــ�ــس �ال�ــصــبــاب �ل
منها: عــدة  ال�صباب  يعود  من  فمنها  للهجرة 
- ��صباب �صيا�صية و�منية وغياب لال�صتقر�ر 
�لــبــلــد�ن  بــعــ�ــس  كــمــا هــو �الن يف  �لــ�ــصــيــا�ــصــي 
وليبيا. و�ليمن  و�صوريا  �لــعــر�ق  مثل  �لعربية 

ــدف  ــ ــه ــ �ل ــة  ــ ــادي ــ ــص ــ ــ� ــ ــت ــ �ق ــاب  ــ ــبـ ــ ــصـ ــ ��ـ  -
ــا زيـــــــــــــــادة �لــــــــدخــــــــل �ملـــــــــــــادي. ــ ــهـ ــ ــنـ ــ مـ
ــبــة ال�ــصــتــيــعــاب  - غـــيـــاب �لــبــيــئــة �ملــنــا�ــص
بلد�نهم.  يف  �لعلمية  ومــهــار�تــهــم  كفاء�تهم 
ــة  ــبـ ــصـ ــا�ـ ــنـ مـ بــــيــــئــــة  تــــــوفــــــر  عـــــــــدم   -
لــــلــــبــــحــــث �لـــــِعـــــــــــلـــــمـــــي و�الإبـــــــــــــــــــــد�ع. 
من  �لعربية  �القــطــار  بع�س  ــدرة  ق عــدم   -
�لعلمي.  للبحث  و�ملنا�صب  �لالزم  �لدعم  توفري 
و�لـــتـــعـــبـــري  �لــــــــــر�أي  ــة  ــ ــري ــاب حلــ ــ ــي ــ غ  -
ــي متــثــل حــ�ــصــانــة لــلــبــاحــث بــ�ــصــكــل عـــام.  ــت �ل
ــة جلــيــل  ــ ــع ــ ــاب ــ ــت ــ و�مل �لــــرعــــايــــة  عــــــدم   -
ــاب يف �وطـــانـــهـــم.  ــبـ ــصـ ــ�ـ �لـ �ملـــبـــدعـــني مــــن 
�مل�صت�صيفة  �لـــدول  تلك  فــاإن  ذلــك  مقابل 
ــقــدم لــهــم كل  ــعــقــول ت ــهــذه �ل �و �حلــا�ــصــنــة ل
�حلو�فز �لتي ت�صجعهم على �ال�صتقر�ر يف هذه 
ثم  عالية  ــب  ورو�ت مالية  مكافاآت  من  �لبلد�ن 
�ل�صهرة  وعنا�صر  و�جتماعي  وظيفي  ��صتقر�ر 
مثل  عــاملــيــة  جــو�ئــز  عــلــى  ح�صل  مــن  فمنهم 
ما  وكل  �جلن�صية  منحهم  كذلك  نوبل،  جائزة 
�لبلد�ن.    هــذه  مبجتمعات  لالندماج  يلزمهم 
ندرك متاما �ن �لرثوة و�حل�صارة ت�صنعها 
فقد  �لطبيعية  ــو�رد  ــ �مل تــوفــر  ولي�س  �الأدمــغــة 
�لعربي  وطننا  يف  �لطبيعية  �لـــرثو�ت  ف�صلت 
�لعربية  �قطارنا  من  كثري  يف  و�لغاز  كالنفط 
منتجة  قــوة  �ىل  �لب�صر  حتــويــل  يف  ف�صلت  قــد 
ب�صلوك  �القت�صاد  على  عبئا  منهم  جعلت  بل 
ما  وهــذ�  �الأمـــة،  لــرثوة  هــدر  و�د�ة  ��صتهالكي 
يف�صر لنا تركيز �لدول �ملتقدمة على ��صتقطاب 
�لنامية  �و  �لفقرية  �لدول  و�الدمغة من  �لعقول 
�لذي  �لزمن  هــذ�  يف  خا�صة  �لتعبري  جــاز  �ن 
و�صائل  وتطور  �لعوملة  فل�صفة  �نفتاحا مع  ي�صهد 
�ملعلوماتية  ثــورة  من  ذلك  ر�فــق  وما  �الت�صال 
�لعقول  هــذه  مع  �لتو��صل  عملية  �صهلت  �لتي 
وبالتحديد  �لعربي  وطننا  ففي  و��صتقطابها. 
له  تعر�س  ومــا  �لع�صرين  �لقرن  نهايات  منذ 
�لوطن �لعربي ويف عدة �قطار من حروب ودمار 
فتحت �لباب على م�صر�عيه لهجرة �لعقول من 

للقول  يدفعنا  وهــذ�  �المــان،  عن  بحثا  �بنائها 
و�الدمغة  �لعقول  تهجري  �و  هجرة  خطر  ــاأن  ب
�لتي  يقل خطر� عن خطر �حلــروب  �لعربية ال 
�إىل  تــهــدف  و�لــتــي  �لعربي  �لــوطــن  على  ت�صن 
يف  و�بقائه  و�قت�صاديا  �صيا�صيا  عليه  �لهيمنة 
�لب�صرية  طاقاته  من  وحرمانه  �لتخلف  حلقة 
لو  تنموي  �قت�صادي  منــوذج  بناء  ميكنها  �لتي 
�الأمم  ــاأن  ب يقول  و�لــو�قــع  فالتاريخ  لها،  �تيح 
و�صيا�صيا  و�قت�صاديا  علميا  تطور�  �لتي حققت 
�لب�صري  بالعن�صر  �لتي �هتمت  �لدول  تلك  هي 
�ملبدع وما ميثله من ر�أ�صمال معريف، فلوال وجود 
�لدول  ��صتطاعت  ملا  هذ�  �لب�صري  �ملــال  ر�أ�ــس 
تتحدث  �ن  و�الدمــغــة  �لعقول  لهذه  �حلا�صنة 
عن �جلودة يف �النتاج، وال عن �الإبد�ع، وال عن 
�إذن  لديهم،  �النتاج  لعو�مل  و�لتجديد  �البتكار 
عن�صر ر�أ�س �ملال �لب�صري �و ر�أ�س �ملال �ملعريف 
و�لتمّيز.  �لنجاح  عن�صر  تاأكيد  وبكل  يعني  هو 
لز�ما  �ملــو�ــصــوع جنــد  جــانــب مهم يف هــذ� 
مبو�قف  يتعلق  مــا  وهــو  عــنــده  �لــتــوقــف  علينا 
�ىل  و�ملعرفة  �لعلم  نقل  مــن  �ملتقدمة  �لـــدول 
ومعلوما  و��صحا  ��صبح  فقد  �لعربية،  �قطارنا 
بال�صر�ع  وثيقا  �رتــبــاطــا  مرتبط  ذلــك  بـــاأن 
�و  حتــرك  �ي  مينع  حيث  �ل�صهيوين  �لعربي 
توجه الأي قطر عربي ليمتلك �ي نوع من �لعلوم 
هذ�  م�صتقبل  تهدد  �و  توؤثر  قد  �لتكنولوجيا  �و 
تكون  عربية  قوة  ت�صكيل  يف  ت�صاهم  �و  �لكيان 
�ملحتلة،  �لعربية  �الأر�ــس  من  طرده  على  قادرة 
�لوطن  حلرمان  باإجتاهني  �لــدول  هذه  فعملت 
من  نــوع  �ي  المتالك  �مكانية  �ي  من  �لعربي 
�لعقول  ��صتقطاب  هــو  �الأول  �الجتـــاه  �لعلوم، 
و�الدمغة �لعربية لديهم وتهيئة كل �مل�صتلزمات 
�لثاين هو ت�صفية  و�الجتاه  لبقائهم  �ل�صرورية 
على  �لقدرة  عدم  حال  يف  �لعقول  هــوؤالء  وقتل 
مليء  �حلديث  �لعربي  وتاريخنا  ��صتقطابهم 

�مل�صرية  �لـــذرة  عاملة  كاإغتيال  �المثلة  بهذه 
�غتيال  كــذلــك   ،1952 عـــام  مــو�ــصــى  �ــصــمــرية 
وت�صفية  و�غــتــيــال  �مل�صد  يحيى  �لـــذرة  عــامل 
�حتالله  بعد  �لعر�ق  يف  �لعلماء  من  �لع�صر�ت 
�لــنــظــام �ل�صفوي  بــالــتــعــاون مــع  مــن �مــريــكــا 
�لبحث  يف  يتمادى  ز�ل  ال  و�لـــذي  طــهــر�ن  يف 
وبالتن�صيق  وت�صفيتها  �لعر�قية  �لعقول  عــن 
مت  ذلــك  على  وزيـــادة  �ل�صهيوين  �لكيان  مــع 
�لد�ر�صني يف  �لعرب  �لطلبة  ومطاردة  مالحقة 
�لعر�قيني  �لطلبة  خا�صة  �لغربية  �جلامعات 
�ولئك  خا�صة  �ملا�صي  �لــقــرن  ثمانيات  ومنذ 
�لذرة  علوم  يف  �خت�صا�صات   يدر�صون  �لذين 
و�لنووي و�لكيمياء و�لفيزياء و�لهند�صة و�لطب.      
ــرة  ــك ــف �مل ــول  ــقـ تـ �خلـــ�ـــصـــو�ـــس  ــذ�  ــ هـ ويف 
ــة  ــع ــام و�أ�ــــصــــتــــاذة عـــلـــم �الجـــتـــمـــاع يف �جل
ــى: ــص ــال �ملــو� ــ ــ �لــتــونــ�ــصــيــة �لـــربوفـــيـــ�ـــصـــورة �آم

�لتنمية  �أن  هي  �ليوم  بلد�ننا  يف  »�مل�صكلة 
ودون  علمي  بحث  ودون  علماء  دون  تتحرك 
�إ�صهام  رهــني  هو  و�لتطور  �لنجاح  ــاأن  ب وعــي، 
�لفكرة  �إنتاج  على  �لــقــادرة  و�الأدمــغــة  �لعلماء 
للعلم.  �إنــتــاج  جوهرها  يف  فالتنمية  و�لــعــلــم. 
عقول  من  �لغري  ��صتفادة  على  �لتح�صر  ورغــم 
�أن  نعرتف  �ملقابل  يف  فاإننا  �لــعــرب،  �لعلماء 
تلبية  على  قــادرة  غري  �لعربية  �لعلمية  �لبيئة 
ــعــامل كــي يــكــون وكـــي يــكــرب. لذلك  ــروط �ل �ــص
�الأول«. �ملــقــام  وو�جـــب يف  هــو حــق  �لعلم  ــاإن  ف
ــمــاء  ــت �الإن روح  تــعــزيــز  ــو�جـــب  �لـ مـــن  �ذً� 
يجدو�  حتى  لعلمائنا  �لثقافية  �لقومية  بالهوية 
يف  وي�صاهمو�  �وطانهم  يف  لهم  �ملنا�صب  �ملكان 
فهم  المتنا،  و�القت�صادي  �حل�صاري  �لنهو�س 
و�لتطور.   �لبناء  �لقادر على  �ملعريف  �ملال  ر�أ�س 
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 ،1648 عــام  يف  و�صــتفاليا  معاهــدة  منــذ 
و�لنظام �لدويل يقوم على �أ�صا�س مفهوم مركب 
جمــع، عــرب �لزمان، بــني د�لــة �لدولــة �لقومية 
�ل�صــائد يف  �لنمــط  �ل�صــيادة وخمرجــات  ذ�ت 
وقته لتوزيع �لقوة فيما بينها، وال�صــيما بني تلك 
�الأكــرث تاأثريً� دوليــًا. وال ز�ل هذ� �ملفهوم فاعال 

�إىل �أالآن.
 وقــد تر�وح منــط �لتوزيــع هذ� بــني �لتوزيع 
ي�صــري  �ملخرجــات.  لهــذه  �الأفقــي  �أو  �لعمــودي 
�لتوزيــع �لعمــودي �إىل �حتكار، �أو �صــبه �حتكار، 
�إحــدى �لقــوى �لكــربى، �الأكــرث قــدرة، للنفــوذ 
و�لتاأثــري �لــدويل، ومن ثم �لهيمنــة على �لنظام 
�لدويل �ل�صائد. ومثال ذلك �لهيمنة �لربيطانية 
يف �لقرن �لتا�صــع ع�صر، و�لهيمنة �الأمريكية بعد 
�نتهــاء �حلرب �لبــاردة، وباملقابــل ُيعرب �لتوزيع 
�الفقــي عــن منطــني خمتلفني مــن توزيــع �لقوة 
بني �لقوى �لكــربى. فهو قد يكون ثنائيا. ومثاله 
�لنظــام �لــدويل خــالل حقبــة �حلــرب �لبــاردة 
متعــدد  �أي�صــًا  يكــون  قــد  وهــو   .1991-1947
�الأقطــاب، مبعنــى تو�فــر جمموعــة مــن �لقــوى 
�لكــربى علــى قــدر�ت تاأثــري خا�صــة تتيــح لهــا 

أ.د. مازن الرمضاني

�لتمتــع بنفــوذ دويل ال تتمتــع به �صــو�ها. ومثاله 
�لنظــام �لدويل �لذي كان �صــائد� خالل �حلقبة 
بــني 1648-1914، و�لــذي جمع بــني بريطانيا 
و�ليابــان.  و�يطاليــا  و�ملانيــا  ورو�صــيا  وفرن�صــا 
و�ل�صــىء ذ�تــه ين�صــحب علــى �حلقبــة �لزمنيــة 
بني �حلربني �لعامليتني. فالنظام �لدويل متحور 
حول �لدول �ملنت�صرة يف �حلرب �لعاملية �الأوىل.          
 ومنذ عام 1991 و�لعامل ي�صهد ثمة حتوالت 
تاريخيــة فريــدة يف �صــرعتها و�صــاملة وعميقــة 
�نفتــاح  عــن  تاأثري�تهــا وحتدياتهــا، ف�صــال  يف 
نهاياتهــا علــى �حتمــاالت عديــدة، ناهيــك عــن 
�أن خمرجاتهــا بــد�أت توؤ�ص�ــس ملعطيــات دوليــة 
جديــدة، و�لتــي مــن �ملرجــح �أن تــوؤدي �إىل جعل 
معطيات �لو�قع �لدويل �لر�هن تنتمي �إىل زمان 

م�صى.
وتفيــد جتربة �لتاريخ، �أن ميــز�ن �لقوى بني 
�لقــوى �لكــربى �الأ�صا�صــية عندمــا يتغــري، فاإنه 
يف�صــي �إىل �أن يتغــري �لنظــام �لــدويل �إىل �آخــر 
خمتلف. وت�صــمى �ملرحلة �لزمانية �لفا�صلة بني 
نظــام دويل يتــاآكل وينهار و�آخر يت�صــكل ويتبلور 

تدريجيــًا باملرحلــة �الإنتقاليــة. و�نطالقا من �أن 
هــذه �ملرحلة قد تكــون ق�صرية �أو طويلة ن�صــبيًا 
مــن حيــث �لزمــان، تتميــز �ملالمــح �الأ�صا�صــية 
ملخرجاتها باإنفتاح نهاياتها على �صــتى �مل�صــاهد 

�ملمكنة و/�أو �ملحتملة.
وتفيــد معطيات �ملرحلــة �الإنتقالية �لر�هنة، 
�ل�صــابق،  �ل�صــوفيتي  �الحتــاد  �إنهيــار  منــذ 

العــلوم

الــــــــهــــــــنــــــــد كــــــــــقــــــــــوة كــــــــــــــــرى بــــــــــازغــــــــــة: 
مــقــومــات فــاعــلــيــة حــاضــر المستقبل

الجزء األول 2/1
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فر�صيــات  بقبــول  ت�صــمح  ال  دوليــة  باإجتاهــات 
�لهيكلــة �ل�صيا�صــية �لدوليــة �صــو�ء �أكانــت هــذه 
�أحادية �أم ثنائية خ�صو�صا و�أن هذه �الإجتاهات 
توؤ�صــر �أن حتديــد ح�صيلــة �لتفاعــالت �لدوليــة 
على وفــق م�صالح و�إر�دة دولة عظمى و�حدة �أو 
دولتني فقط �أ�صحى هو �الآخر ما�صيا، و�ملا�صي 
هــو �لزمــان �لــذي ال يعــود وال تتكــرر معطياتــه 

�ل�صلبية و/�أو �الإيجابية.
وف�صــال عــن مــا تقــدم �صــار �لعــامل يتكــون 
�صيا�صــيا على نحو جديد، و�أن �إحتماالت ت�صــارع 
حركة هــذ� �لتكون و�لتحــول يف �لزمان �لالحق 
باإحتــاه �لقطبيــة �لدوليــة �ملتعــددة هــي �أعلــى 
مــن �إحتمــاالت �لرت�خــي و/�أو �لرت�جــع عنهــا. 
وتوؤكــد ذلــك �لعديد من �ملوؤ�صــر�ت �الأ�صا�صــية، 
ومــن بينهــا بد�ية بروز قوى كــربى بازغة جر�ء 
�إرتقائهــا �القت�صــادي �لتدريجي، وهــو �الإرتقاء 
�لذي يفيد �أن مفهوم �لقوة يتجه �إىل �لتحول من 
�لقوة �لع�صــكرية )و�الأدو�ت �خل�صنة( �إىل �لقوة 
متفاعــال  �لناعمــة(،  )و�الأدو�ت  �القت�صاديــة 
�لع�صــكرية  �لتحالفــات  مــن  �الإنتقــال  بــدء  مــع 
�إىل �لتجمعــات �القت�صاديــة �لكــربى كاالحتــاد 
�الأوربــي، و�أ�صــيان، و�لنافتــا، و�لربيك�ــس. وُتعد 

�لهند من بني هذه �لقوى �لكربى �لبازغة.
و�حلديــث عــن �لهنــد، كقــوة كــربى بازغة، 
تدعمــه معطيــات فاعليتهــا �لد�خليــة، فالهند، 
ومنــذ تبنيها لربنامج �الآ�صالح �ل�صــامل يف عام 
1991، وهي ترتقي د�خليا ودوليا. و�ل�صوؤ�ل هو: 
مــا هــي �مل�صــتقبالت، �لتــي ميكــن و/�أو يحتمل 
�أن يف�صــي �إليهــا هــذ� �الإرتقــاء؟ ولالجابــة عن 
ثالثــة  يف  �لبحــث  �إىل  �صــنعمد  �ل�صــوؤ�ل،  هــذ� 
مو��صيــع لهــا عالقــة بهــذ� �ل�صــوؤ�ل وبالتتابــع، 
�لهنديــة،  �لد�خليــة  �لفاعليــة  مقومــات  هــي 
و�لتحديــات �لد�خليــة و�خلارجيــةن �لتي جتابه 
هــذه �لفاعليــة، وم�صــاهد �مل�صــتقبل �لهنــدي يف 
عام 2040. يف هذه �ملقالة �صنبحث يف مقومات 

�لفاعلية �لد�خلية �لهندية.
1 ـ مدخالت �لفاعلية �لد�خلية �لهندية

يتفــق �لــر�أي �لعلمــي علــى �أن نوعيــة �لــدور 
�لذي توؤديه �أية دولة �إمنا يتاثر، �صلبًا �أو �يجابًا، 
مبدى فاعليتها �لد�خليــة. مبعنى مدى تو�فرها 
�لهــادف  �لفعــل  علــى  �لقــدرة  مقومــات  علــى 
و�ملوؤثر. ومن هنا يتكرر �لتاأكيد على �أن �لفاعلية 
�لد�خلية للدولة هي �أ�صا�س فاعليتها �خلارجية. 
و�لهنــد هــي �إحــدى تلــك �لــدول �لتــي ين�صــحب 
عليها هذ� �لتاأكيد. ويف �أدناه �صنتناول مدخالت 
هذه �لفاعلية، وال�صيما �جلغر�فية و�القت�صادية 

و�لع�صكرية و�لتكنومعلوماتية، و�ل�صيا�صية.
1.1 ـ �ملدخالت �جلغر�فية للفاعلية �لهندية

ُتعــد �لهنــد دولة قاريــة وبحريــة يف �آن، هذ� 

نحو %60 من �ل�صــكان. وقد �أف�صى هذ� �لتعدد 
و�لتنــوع �إىل �أن تتمتــع �لهنــد باإكتفــاء ذ�تــي يف 
�لعديــد مــن �ملــو�د �لغذ�ئيــة، و�أن ت�صبــح مــن 
�أهــم �لــدول �مل�صدرة للحبوب و�لقطن و�ل�صــاي 

...�لخ.
�لثانيــة، الإت�صــاع هــذه  �لناحيــة  و�أمــا مــن   
�مل�صــاحة ميزة ع�صــكرية مهمة تتمثل يف توظيف 
مــا �صــمي بالدفــاع مــن �لعمــق �الإ�صــرت�تيجي، 
و�لــذي يفيــد باإ�صــتدر�ج �لطــرف �ملهاجــم �إىل 
�لعمق و�لتعامل معه يف بيئة غري موؤ�تية بالن�صبة 
لــه. ومل تتــو�ن �لهنــد عــن توظيــف هــذه �مليــزة 
�جلغر�فيــة �ملهمــة ل�صاحلهــا يف �حلــروب �لتي 
�لقــرن  بينهــا و�ل�صــني وباك�صــتان يف  �ندلعــت 
�ملا�صــي. كمــا �أن جبــال �لهماليــا، �لتــي متتــد 
لنحــو 2400 كلم مــن غرب �لهند �إىل �صــرقها، 
ُتعــد حاجــز� طبيعيــًا بــني �لهنــد و�ل�صــني، كما 
�إنهــا تتيــح للهنــد مر�قبــة �لعمــق �ل�صينــي مــن 
ناحية �ل�صــمال، وباك�صتان من �لغرب، ومانيمار 

)بورما �صابقا( من �ل�صرق.
وف�صــال عمــا تقــدم، �أتــاح �ملوقــع �جلغر�يف 
للهنــد �لتفاعل �الإيجابي مــع حميطها �الإقليمي. 
ف�صــو�طئها �لطويلة على �ملحيط �لهندي دعمت 
تفاعالتها �ملتنوعة، وال �صيما �لتجارية، مع عدد 
من دول �ل�صرق �الأو�صط، و�صرق �آ�صيا، و�أفريقيا 
بعن�صر م�صــاف. فنوعية عالقتها مثال مع دول 
�خلليج �لعربي �صــاعدت على تاأمني ن�صــبة مهمة 

من حاجتها للنفط.

ُتقــدر  و�لتــي  �جلغر�فيــة،  م�صــاحتها  الإت�صــاع 
بنحــو 3.287.590 كلــم2. وهي بهذه �مل�صــاحة 
�لو��صــعة ت�صكل نحو %6.88 من م�صاحة �لقارة 
�الآ�صــيوية، ومــن ثم حتتل �ملرتبة �لثانية �أ�صــيويًا 
بعــد �ل�صــني، و�ملرتبة �ل�صــابعة عامليــا. ويرتتب 
�ل�صا�صــعة ثمــة خمرجــات  �مل�صــاحة  عــن هــذه 
�إيجابيــة د�عمــة للفاعليــة �لد�خليــة �لهنديــة. 
فمــن ناحيــة تف�صــي هــذه �مل�صــاحة متفاعلة مع 
بيئــة مناخيــة متنوعــة لي�ــس فقــط �إىل وفرة يف 
�ملو�رد �الأولية �لطبيعية، و�إمنا �أي�صًا �إىل �إت�صــاع 
�الأر��صــي �خل�صبــة، ومــن ثــم تعــدد وتنــوع يف 
�الإنتــاج �لزر�عــي، وهــو �لقطاع �لذي ي�صــتوعب 
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العــلوم

�أن  للهنــد  �مل�صــاحة  �إت�صــاع  �أتــاح  كذلــك 
تتو�فرعلــى �أحــد �ملدخــالت �ملهمة للقــدرة على 
�لفعــل �ملوؤثــر، هــو �لكــم �ل�صــكاين �لو��صــع. �إذ 
تاأتــي كثــاين �كرب دولة يف �لعــامل من حيث عدد 
�ل�صــكان بعــد �ل�صني، وبعدد بلــغ يف عام 2017 
نحــو1.439.232.774 مليار ن�صــمة ومبا يعادل 
%8.17 مــن �صــكان �لعامل، ومبا ي�صــاوي 77% 
مــن �صــكان جنــوب �آ�صــيا، وبكثافة �صــكانية تبلغ 
425 فــرد لــكل كلــم2. وتتوقــع �آر�ء �أن تتجــاوز 
�لهنــد �ل�صــني من حيث عــدد �ل�صــكان وت�صبح 
�الأكــرث �صــكانًا يف �لعــامل بحلــول 2030. وكمــا 
�ن �لهنــد تتميــز بعدد �صــكانها، كذلك تتميز يف 
�أن جمتمعها ُيعد من �ملجتمعات �ل�صــابة ن�صــبيًا. 

�إذ تبلــغ ن�صــبة �لفئــة �لعمريــة ملن هــم بني -60
25عامــاأ نحــو %58، و%34 ملــن هــم دون 25 
عاما، و%8 فقط من �إجمايل عدد �ل�صــكان ملن 

هم فوق 60 عامًا.
للفاعليــة  �القت�صاديــة  �ملدخــالت  ـ   1.2

�لهندية 
يتفق �لر�أي على �أهميــة �لقدرة �الإقت�صادية 
للدولــة، �إذ هــي �لتي ت�صــكل قدر�تها �لع�صــكرية 
و�لتكنولوجية و�ل�صيا�صية. و�ل�صىء ذ�ته ين�صحب 
علــى �لهنــد. فمخرجــات قــوة �قت�صادها ومنوه 
�مل�صــتمر كانــت ور�ء �إنتقالهــا من دولــة متاأخرة 
�إىل �أخــرى �صــائرة يف طريــق �لنمــو و�لنهو�ــس 
خــالل فــرتة زمانية ق�صــرية ن�صــبيًا. وتعد هذه 

�قت�صاديــة  ركائــز  ملخرجــات  ح�صيلــة  �لنقلــة 
مهمة وكاالآتي مثال:

�إرتفاع معدالت �لنمو
لقــد �أن�صرفــت �لهنــد، خــالل ثالثــة عقود، 
�إىل حتقيــق قفــز�ت تنمويــة متالحقــة �أف�صــت 
خمرجاتهــا �إىل �أن تكــون �أ�صــرع دولــة يف �لعامل 
مــن حيــث �لنمــو. ففــي عــام 2020 مثــال و�صل 
معــدل �لنمــو فيهــا �إىل %7.5 مقارنة مع 6.3% 
لل�صــني، وي�صــري تقرير ل�صنــدوق �لنقد �لدويل 
�إىل �أن �لهند �صت�صــتمر يف منوهــا وزيادة دخلها 
�لقومي، ومن ثم ت�صبح يف عام 2040 ثالث قوة 

�قت�صادية يف �لعامل 
حجم �لناجت �ملحلي �الإجمايل

لالقت�صــاد  �مل�صطــرد  �لنمــو  �أف�صــى  لقــد 
�ملحلــي  �لنــاجت  معــدالت  �إرتفــاع  �إىل  �لهنــدي 
دوالر يف  تريليــون   11.33 نحــو  �إىل  �الإجمــايل 
عــام 2019 لت�صبح �لهند يف �ملرتبة �لثالثة بعد 
�ل�صــني بنحــو 22.51 ترليــون دوالر و�لواليــات 
�ملتحــدة �الآمريكية بنحــو 20.52 ترليون دوالر. 
�إرتفــاع  �أي�صــًا �إىل  �أدى  �أن هــذ� �الإرتفــاع  كمــا 
ن�صيــب �لفــرد �لهنــدي مــن 394 دوالر يف عام 
وهــو   ،2017 عــام  دوالر يف   1217 �إىل   1990
�الأمر �لذي �صاعد على �أنخفا�س �عد�د �ل�صكان 
�لذيــن هــم حتت خــط �لفقــر بن�صــبة �أكــرث من 
�لثلــث. كما �أن %1 من جمموع �ل�صــكان يتجاوز 
هــذ� �خلــط �صــنويًا. وقــد كان لكفــاءة �لنظــام 
�الإد�ري �لهنــدي �الأثــر �ملهــم يف �إيجــاد فر�ــس 
يف  �صــيما  وال  �ملختلفــة،  �لقطاعــات  يف  �لعمــل 

قطاعي �ل�صناعة و�خلدمات.
و�إ�صافــة �إىل مــا تقــدم �أ�صــهم حجــم �لناجت 
�ملحلــي �الإجمــايل �لهنــدي يف م�صاعفــة �عد�د 
�لطبقــة �لو�صــطى �لهنديــة �إىل �أربعــة �إ�صعــاف 
خــالل �لعقــود �لقليلــة �ملا�صيــة ولت�صبــح �إكــرث 
مــن 250 مليــون فــرد. وغني عن �لقــول �أن منو 
عــدد �أفر�د هذه �لطبقــة ينطوي على خمرجات 
عــرب  �ملمتــد  �لتنمــوي  لدورهــا  هــذ�  �إيجابيــة، 

�لزمان و�ملكان.
ولعــل مــن بــني مــا مييــز �القت�صــاد �لهندي 
�أي�صا عن �صو�ه هو �إعتماده �لعايل على �الأ�صو�ق 
�ملحلية �أكرث من �لت�صدير، وعلى �خلدمات �كرث 
من �لت�صنيع، و�إ�صــتخد�م �لتقنيات �ملتقدمة يف 
�النتاج �أكــرث من �الإعتماد على �الأيادي �ملاهرة، 
وال تعنــي هــذه �مليــزة �أن �لهنــد ال حتر�ــس على 
�الأيــادي  �أو توظيــف  �لت�صنيعــن  �أو  �لت�صديــر، 
�لعاملة �ملاهرة. فجميع هذه �لن�صاطات و�صو�ها 

يوليها �الإقت�صاد �لهندي �أهمية عالية
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حلظة  منذ  �حلياة  يف  �الأوىل  رخة  �ل�صّ تنطلق 
ل�صنو�ت  �لتنازيل  �لعد  بها  نبد�أ  �صرخًة  �مليالد، 
ل و�لنمو، لكّنها  �أعمارنا فيها، فتبد�أ �أحالمنا بالت�صكُّ
ا من تتبّدد  ت�صطدم باأعا�صري �لّزمان و�ملكان، فمنَّ
�الأّيام،  تهزمه  ال  من  ومّنا  �لياأ�س،  ب�صبب  �أحالمه 
�لفئة  �لياأ�س،  �أهل  عند  �صاأتوّقف  هذه  مقالتي  ويف 
بحياتهم  �ل�صعور  فاأفقدتهم  �ملحن  هزمتهم  �لتي 
ُي�صّمى  و�أدخلتهم يف غياهب عامٍل ُمظلم  و�أنف�صهم، 
متّكن  خالل  من  ف�صي،  �لنَّ �أو  وحي،  �لرُّ �ملر�س 
�لّنهاية  يف  لي�صعو�  عليهم،  �ل�صيطرة  من  �الكتئاب 
حّدً� لهذه �حلياة، و�لتخّل�س منها عن طريق �إزهاق 

�أرو�حهم بعّدة �أ�صكاٍل و�صور.
ًة  تز�يدت يف �الآونة �الأخرية ظاهرة �النتحار؛ وخا�صّ
بني فئة �ل�صباب، ب�صكل يدق ناقو�س �خلطر، خا�صًة 
�الأعد�د  لتلك  ت�صجيلها  مّت  �لتي  �الإح�صاء�ت  �أّن 
�ملتز�يدة حول �لعامل، ت�صمل �الأطفال �لذين �أقدمو� 
�ل�صكل  هو  ما  يتبينو�  �أن  دون  �لفعلة،  هذه  على 
ُمنّظمة  ن�صرت  وقد  مل�صتقبلهم،  و�لفعلي  �حلقيقي 
�ل�صّحة �لعاملّية تقريرً� ُي�صري �إىل �أنَّه ميوت �أكرث من 
700 �ألف �صخ�س حول �لعامل �صنوّيًا ب�صبب �النتحار، 
و�أو�صحت باأّن هذ� �لّرقم قابٌل للزيادة ب�صكل كبري 
�حل�صول  مُيكن  �لتي  �ملعلومات  دّقة  عدم  ب�صبب 
عليها من �لعديد من �لبلد�ن حول �لعامل، و�أ�صارت 
ترت�وح  �ملنتحرين  غالبّية  �أّن  �إىل  �ل�صّحة  ُمنّظمة 
�أعمارهم بني 15 – 29 عامًا، وغالبًا ما تكون �أدو�ت 
�لنارّية  و�الأ�صلحة  �حل�صرّية  �ملبيد�ت  هي  �النتحار 
و�ل�صنق، و�أ�صارت �ملُنّظمة باأّن ظاهرة �النتحار هي 
%77 يف �لدول  ظاهرة عاملّية، لكّنها ترتكز بن�صبة 
�لنامية و�لفقرية، و�أّن �ل�صخ�س �ملنتحر غالبًا ُيعاين 

من ��صطر�بات نف�صّية و�صلوكّية.
حاالت �النتحار �ملذكورة يف �الإح�صاء�ت هي غي�ٌس 
من في�س، عد� عن مئات �الآالف ملحاوالت �النتحار، 

�أي  يدفع  �لذي  ما  هو  نف�صه،  يكّرر  �لذي  و�ل�صوؤ�ل 
حلياته،  حد  و�صع  �إىل  �الأر�س  وجه  على  �إن�صان 
وهل يكون على درجة من �لوعي الإدر�ك عو�قب ما 

�صريتكبه بحق نف�صه وحميطه؟
من منا ال يرتعد من فكرة �ملوت، ويف �ملقابل يت�صبث 
بحياته يف حماولٍة منه الإق�صاء فكرة �ملوت من خالل 
�لتفا�صيل  تلك  وكاأّن  فيها،  �لتفا�صيل  باأدق  تعلقه 
�أن تبعد عنه �ملوت، لكن يف �ملقابل جند  لها  ميكن 
يرفَّ  �أن  دون  �ملوت  �إىل  ي�صعون  �الآالف  �أّن ع�صر�ت 
لهم جفن، وكاأّنهم متجردون من �أي �صعور يربطهم 
يف هذه �لدنيا، ومن هذ� �ملنطلق يجب علينا �لبحث 
يف �الأ�صباب �لتي �أّدت �إىل و�صولهم �إىل هذه �لنقطة 

�لتي ال مُيكن �لعودة بعدها.
�أّنهم  �إال  �لب�صر،  بني  �لظاهري  �لت�صابه  من  برغم 
يختلفون يف �أعماقهم و�آلّية تفكريهم وقّوة �حتمالهم 
�إ�صر�رً�  ي�صتد  �ليد، فمنهم من  كاختالف ب�صمات 
على �لوقوف برغم كرثة �لعر�قيل، ومنهم من تخور 
قو�ه، فيقع فري�صًة لالأمر��س �لنف�صّية �لتي مُيكن لها 
�أن ُت�صيطر عليه، وبالتايل يتحّول �إىل �صحّية جديدة 

من �صحايا تلك �الأمر��س �خلطرية.
�أناق�س �لعو�مل و�الأ�صباب �لتي  يف مقالتي هذه، لن 
وهي  �النتحار،  على  �صخ�س  �أي  �إقد�م  �إىل  توؤّدي 
�ل�صخ�س  يكون  �حلاالت  تلك  جممل  ويف  كثرية، 
فاالأمر��س  و�ل�صعور،  �الإدر�ك  �ملنتحر خارج حدود 
يف  �مل�صت�صري  �لكاآبة  مر�س  ًة  وخا�صّ �لنف�صّية؛ 
بل  و�نت�صارً�،  خطورًة  �الأمر��س  �أ�صّد  من  �لعامل، 
ب�صكٍل  �لعربّية  للمجتمعات  �لفعل  ردود  �صاأناق�س 
�الأمر��س،  تلك  من  ت�صّفه  �لعظمى  فالغالبّية  عام، 
�س  ر من تخ�صُّ وتنعت �ملنتحر دومًا بالكافر، وحتقِّ
للجوء  ي�صعى  من  كل  على  وتعيب  ف�صي،  �لنَّ �لطب 
للعالج يف �لعياد�ت �لنف�صّية، ول�صان �حلال �لعام يف 

�ملجتمعات �لعربّية هو )طبيب �ملجانني(!.

�النفتاح  هذ�  كل  وبرغم  �لعربّية،  �ملجتمعات 
�الأمر��س  بتلك  �الإميان  عليها  ي�صعب  و�لتطّور، 
�إىل   �لنف�صّية �ملُ�صتع�صية و�خلطرية، بل ويت�صابقون 
�ملنتحر،  �ل�صخ�س  على  �لقاتلة  �الأحكام  �إطالق 
�صعيف  كان  باأّنه  ويفرت�صون  مر�صه،  ُينكرون 
�أو ناكٌر للذ�ت �الإلهّية، لي�س هذ� فح�صب،  �الإميان، 
بل يختارون �لنهاية �الأبدّية له يف قعر جهّنم، وكاأّن 
�هلل ��صطفى كل فرٍد ليتحّدث بل�صان �لرب، �أو ُيطلق 
�الأحكام عنه، بل و�أكاد �أجزم باأّن ن�صبة �لـ %77 من 
�ملنتحرين حول �لعامل، هم عرب، و�ل�صبب قّلة وعي 
وجهل �ملجتمعات �ملُحيطة بهم، وتع�ّصفهم يف �إطالق 
توؤّدي  �لتي  �لق�ص�س  ل�صياغة  �إ�صافًة  �الأحكام، 
م�صدود،  �إىل طريٍق  �الأفر�د  �لعديد من  و�صول  �إىل 
وبالتايل يكون قر�رهم �الأخري هو �ملوت و�النتحار، 
مو��صاة  �أو  دعم  �أي  يجدو�  مل  وهم  ال؛  وكيف 
�النتحار  حاالت  و�لدليل  �جلاف،  حميطهم  من 
ن�صمع  �لتي  رة  و�ملُتكرِّ �ملُتز�يدة  �النتحار  وحُماوالت 

بها ونر�ها ب�صكٍل يومي. 
روحي،  وكيان  مادي  كيان  عن  عبارة  هو  �الإن�صان 
من  خلل  ُي�صيبه  �أن  مُيكن  �ملادي  �لكيان  �أّن  وكما 
خالل �الأمر��س �لتي مُيكن �لك�صف عنها من خالل 
ُي�صيب  �أن  �لذي مُيكن  �ل�صريري، فاخللل  �لفح�س 
�لك�صف  ل�صعوبة  خطورة،  �أ�صد  وحي  �لرُّ �لكيان 
�ل�صريري عنه، ولهذ� يجب علينا �أن نكون �أكرث وعيًا 
خلطورة تلك �الأمر��س �لتي مُيكن �أن تهّدد كل فرٍد 
فينا ب�صمت، و�أن ن�صعى الحتو�ء �لتغرّي�ت �لنف�صّية 
من  الآخر،  �أو  ل�صبٍب  جميعًا  ُت�صيبنا  �أن  مُيكن  �لتي 
مقيَّدة،  ز�لت  ما  �لتي  �لنف�صّية  �ال�صت�صارة  خالل 
�ملتو�رثة،  �ل�صاذجة  �الأفكار  من  جمموعة  ب�صبب 
�أن  وع�صى  لعّل  لها،  حٍد  و�صع  علينا  يجب  و�لتي 
جند �صبياًل للحّد �أو �لتقليل من ظاهرة �النتحار يف 

جُمتمعاتنا.

ظاهرة االنتحار 
أ.غادة حاليقةبين مطرقة المرض، وسندان التكفير

 ع�شو احتاد كتاب الردن
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الثقافة

د. اياد سليمان

ذلــك طردهم ب�صــكل جماعــي، �نهــار �الإقت�صاد، 
وتدهــورت �ل�صناعــة و�لزر�عــة، وعمــت �الأزمات 
يف وقت كان فيه �الأ�صــبان منغم�صــني يف حروبهم؛ 
حتــى و�صــل �الأمــر �أو�خــر �لقرن �ل�صاد�ــس ع�صــر 
)عــام 1596م(، �أن �أعلنــت �حلكومــة �لق�صــتالية 
»�الأ�صبانية« �إفال�صها للمرة �لثانية خالل 21 عاًما 

فقط.
وبنظرة خاطفة �إىل �الإرث �لعلمي و�حل�صاري 
�لــذي خلفــه �ملوري�صــكيون قبــل �لطــرد، جنــد �أن 
�ملجــال �لزر�عــي كان لــه �لن�صيــب �الأكــرب نظــر� 
خلربتهم �لو��صعة مبيد�ن �لفالحة، وكانت �لدولة 
تعتمــد عليهــم يف هــذ� �ملجــال لتدريــب �الأيــادي 
مــن جميــع  عمــًد�  ��صــتوفدتهم  �لتــي  �لق�صــتالية 
�ملوري�صــكيني  �أر��صــي  �لبــالد، ومنحتهــم  �أنحــاء 
�ملنهوبــة، وقــد عمدت �حلكومــة �إىل �إرجــاء طرد 
�الأيــدي �لعاملــة حتــى �آخــر وقــت لالإفــادة منهم. 
�إال �أنــه عندمــا دخــل �لقر�ر حيز �لتنفيــذ �لفعلي، 
خــاب ظنهم كثرًي�، فقد جنــم عن ذلك �نخفا�س 
ملحوظ يف �الإنتاج �لزر�عي جر�ء طردهم لالأيدي 
�ملوري�صــكية �لعاملة وتعوي�صهــا باليد �لعاجزة من 
�لق�صــتاليني �لذين مل ي�صتطيعو� �أن يتحملو� �لعمل 
�ل�صاق. ويف �لوقت �لذي كانت تن�صب فيه �أر��صي 
�صــبه �جلزيــرة �الأيبريية ويعرتيهــا �جلفاف، كان 
�ملوري�صــكيون يقطنــون جبــال �لب�صــر�ت حمققني 
�كتفاءهــم �لذ�تي ملجتمعهم من �لغــذ�ء، حتى �أن 
�ملوؤرخــني �الأ�صــبان قالو�: »مل يرتك �ملوري�صــكيون 

�صرًب� و�حًد� من �أر��صي �لب�صر�ت �إال وزرعوه«!

ومــن �حلــو�دث �جلديــرة بالذكــر �أن مدينــة 
�ملريــة يف عــام 1537م �صــاد فيهــا فو�صــى عارمة 
وعــم �جلفــاف لفــرتة طويلة، فلــم جتد �لكني�صــة 
مفًر� لكي حت�صــم �الأمر �إال باأن ت�صتدعي ثالثة من 
كبــار �ملوري�صــكيني �لقاطنني باملريــة لكونهم على 
��صطــالع بالطريقة �لتــي كانت تد�ر بها من قبل. 
ونظًر� الأن �ملرية لي�س بها بحري�ت عذبة �أو �أنهار، 
كان �مل�صــدر �لوحيــد للميــاه هــو �الآبــار؛ ف�صــرع 
�ملوري�صكيون من �أجل حل �الأزمة بالبحث عن �آبار 
جديــدة، ومتكنو� من �إيجــاد منبعني جديدين، ثم 
قامــو� با�صــتخر�ج �مليــاه بو��صــطة نو�عري و�صــقو� 
�ملجــاري لت�صــيري هذه �ملياه، وقامو� بت�صــخري �ملاء 
بتقنية هند�صية عجيبة حتى تبدلت �أحو�ل �ملدينة 

و�صار �ملاء ي�صل �إىل كل �أنحاءها.
�أمــا يف جمــال �لطــب و�جلر�حــة، فقــد تفــوق 
عدد من �ملوري�صكيني فى هذ� �ملجال �لذي تو�رثوه 
عــن �أجد�دهم �الأندل�صــيني، وتخ�ص�صو� يف عالج 
�لفقــر�ء الأن �لطبقــة �الأر�صــتقر�طية كانت تف�صل 
�أن يعاجلهــا طبيــب يديــن بنف�ــس ديانتهــم ولي�ــس 
موري�صــكًيا م�صــكوًكا فــى �إميانــه. ومــن �حلــو�دث 
�جلديــرة بالذكــر يف هــذ� �ملجال، ق�صــة �لطبيب 
�ملوري�صــكي »خريونيمــو بات�صــيت« �لــذي مثل �أمام 
حماكم �لتفتي�ــس بتهمــة �أن لديه �صــيطانًا بد�خله 
بف�صلــه قد قام ب�صــفاء �حلاالت �مل�صــتع�صية �لتي 
�أعطتــه �صيتــًا كبــريً�!! ومــن �ملفارقــات �أن هــذ� 
�لطبيب �ملوري�صــكي جلاأ �إليه �الأمري فيليب �لثالث 
عندما مر�س وعجز �الأطباء �لن�صارى عن �إيجاد 

إنـــــــــــــجـــــــــــــازات الــــــمــــــوريــــــســــــكــــــيــــــن الـــــتـــــاريـــــخـــــيـــــة
مــن �ملده�ــس حقــا �أن نعلــم �أن الأجد�دنــا مــن 
�الأندل�صــيني �ملو�ركــة )�ملوري�صــكيون( �إ�صــهامات 
ح�صاريــة برغم �ملعانــاة و�لتنكيل و�لتهمي�ــس وكل 
�ملظاهــر �لبائ�صــة �لتــي كانــت ت�صــاركهم حياتهم 
�ملعذبة �لتي كانو� يحيونها. فعلى مدى قر�بة قرن 
من �لزمان عا�صــوه بعد �صــقوط �حلكم �الإ�صالمي 
يف كنــف �ل�صــلطة �لق�صــتالية �لغا�صــمة وجــربوت 
حماكم �لتفتي�ــس وتعنت �لكني�صــة �لكاثوليكية، مل 
يعرفــو� يوًمــا لذة �لعي�ــس وال ذ�قو� هنــاء �حلياة، 
فــكل �أيامهــم كانت حماطة بال�صــقاء يهيمون على 
وجوههم بني �الأزقة �الأندل�صية �لتي �ألفوها و�ألفها 
مــن قبلهم �الأولون فري�صــم �حلــزن مالحمه على 
وجوههــم بينمــا ت�صفــع �أج�صــادهم ريــاح عــز قد 

ز�ل.
�إن هوؤالء �ملن�صــيني ُظلمو� �أحياًء و�أمو�ًتا، فكما 
ن�صــى �لتاريــخ �أن يتحــدث عن �آالمهــم يف �ملا�صي 
ن�صى �أي�صا �أن يتحدث عن �إجناز�تهم، ومل ت�صلنا 
من تلك �الإجناز�ت �صــوى نفحــات قليلة، فقد ظل 
�ملوري�صــكيون بعد �صــقوط غرناطــة ميثلون �لعمود 
�لفقــري يف خمتلف جماالت �حلياة، قبل �أن تقرر 
وت�صفيــة  نهائًيــا  طردهــم  �لكاثوليكيــة  �ل�صــلطة 
عملــت  �لق�صــتالية  �ل�صــلطة  كانــت  و�إن  �أثرهــم. 
جاهدة على �إقتالع �الإ�صــالم و�مل�صــلمني من �صــبه 
�أن ح�صارتهــم �لعريقــة  �إال  �جلزيــرة �الأيبرييــة، 
ظلــت حا�صرة وقائمة حتى يومنــا هذ�، ويكفي �أن 
نذكــر �أنه حاملا �أخــذت هجرتهم تزد�د بعد ف�صــل 
ثورتهــم �لكــربى �ملعروفة بثورة �لب�صــر�ت و�أعقب 
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عــالج لــه، يف حــني جنــح �لطبيــب »بات�صــيت« فى 
�صــفائه مــن مر�صه. وفيليب �لثالــث هذ� هو �لذي 
�أ�صبح ملًكا فيما بعد وهو �أي�صا �صاحب قر�ر طرد 

�مل�صلمني �صنة 1609م.
ع�صــر،  و�ل�صــابع  �ل�صاد�ــس  �لقرنــني  وخــالل 
��صتغل �الأ�صبان و�لربتغاليون �ملوري�صكيني كرقيق، 
ي�صحبونهــم معهــم �أثنــاء رحالتهــم �إىل �لعــامل 
يف  �ملهاجــرون  �ملوري�صــكيون  و�صــاهم  �جلديــد، 
تعمــري و�زدهــار �لعــامل �جلديــد نظــًر� خلربتهم 
هــوؤالء  وكان  وزر�عتهــا،  �الأر��صــي  �إ�صــالح  يف 
�ملهاجــرون متعددي �ملهــن و�حلرف من مز�رعني 
ح�صارتهــم  معهــم  فحملــو�  وجناريــن،  وبنائــني 
وعلمهــم ونقلوها �إىل تلك �لديار، وتركو� ب�صمات 
و��صحة يف جمال �لعمارة و�لزخرفة و�لنق�س على 

�خل�صب. 
�أمــا يف �ملجال �لثقايف فقد خلف �ملوري�صــكيون 
تر�ثــا فريــد� يف خمتلــف �أ�صــكال �الأدب، ويحمــل 
�الأدب �ملوري�صــكي حزًنــا عميًقــا يف طياتــه مبعثــه 
ما �آل �إليه و�صع �الأندل�ــس، ويعك�ــس يف �ملقام �الأول 
معاناتهــم وتكيفهــم يف حياتهــم �جلديــدة يف ظل 
ظــروف �لتن�صــري و�لتهجــري �لتي مرو� بهــا، وقد 
عك�ــس هــذ� �الأدب �هتمامهــم �ل�صــديد بحر�صهم 
علــى تــو�رث مبــادئ �ل�صــريعة �الإ�صــالمية، و�أنهم 
باعتنــاق  تظاهــرو�  و�إن  عنهــا  بديــاًل  يقبلــون  ال 
�مل�صيحية، وقد �أ�صفر حظر �للغة �لعربية عن خلق 
لغــة جديدة هــي »�الأخلميــادو«، ولبثت هــذه �للغة 
�أكــرث من قــرن مــن �لزمان �صــًر� مطمــوًر�. كانت 
�ملخطوطــات �لتــي ُعرِثَ عليهــا يف جتاويف جدر�ن 
�ل�صــبيل  هــي  و�ملغــار�ت،  و�ل�صــقوف،  �ملنــازل، 
للك�صــف عــن �أ�صــر�ر �الأدب �ملوري�صــكي وتوجهاته 
�لدينــي  فمنهــا  عــدة حمــاور،  �إىل  تنــدرج  �لتــي 
�ملتمثــل يف ترجمات �لقر�آن �لكرمي �إىل �الإ�صــبانية 
و�الأعجمية »�الأخلميادو«، وكتب �لتف�صــري و�ل�صــنة 
�لنبوية �ل�صــريفة، ف�صال عن كثــري من �ملجادالت 
مــع �لن�صــارى، وكان كل هذ� �صمن ��صــرت�تيجية 
�ل�صــرقية  �الإ�صــالمية  هويتهــم  علــى  �ملحافظــة 
�ملهــددة باالإنقر��ــس مقابــل �لثقافــة �لكاثولكيــة 
�لغربيــة.  �أمــا �لتوجــه �الآخر فقد �صم �إ�صــهامات 
و�لرو�يــة  و�لق�صــة  �ل�صــعر  فنــون  يف  متميــزة 
و�الأ�صــطورة و�مللحمــة و�لرحلــة وفن �لرت�صــل »فن 
كتابــة �لر�صــائل«، وق�صــد هــذ� �لنــوع مــن �الأدب 
�لرتفيــه عــن �لنف�ــس، مع ��صــتغالل كل مــا يتيحه 
من �إمكانات لتلقــني �لتعاليم و�ملو�عظ �الأخالقية 
�الإ�صــالمية، و��صــرتجاع تاريخ �الإ�صــالم و�أجماده 

�ملا�صية.
ومن مناذج �الأدب �ملوري�صكي ق�صيدة رومانثي 
�بــن عمــار و�لتــي تعــد �الأ�صــهر و�الأكــرث �صــعبية 
يف �الأدب �الإ�صــباين، وتــدور يف قالــب تر�جيــدي 
حزين حول �أمري �أندل�صــي �صــلم �صالحياته للملك 

�لق�صــتايل خو�ن �لثاين، مقابل �حلماية. �أما �أدب 
�لرو�يــة فنذكــر منــه ق�صــة »توبــة �ل�صــقي« و�لتي 
يعتقد �أنها تروي ق�صة كاتبها، حيث �أن بطلها كان 
غارًقــا يف �مللذ�ت و�ل�صــهو�ت ثم �أحلــق هذ� بتوبة 
ن�صوحــة. وهنــاك �لكثــري مــن �لرو�يــات �الأخرى 
كابــن �ل�صــّر�ج وحمــام زريــاب و�لفتــاة كركيونة، 
و�لعابــد و�لفاتنــة، وحب باري�ــس وبيانــة. وال يخلو 
�الأدب �ملوري�صكي من �أدب �لرحلة، حيث يعد كتاب 
»رحلة �ل�صــهاب �إىل لقاء �الأحبــاب« من �لرحالت 
�ملوري�صــكية �لتــي ت�صــكل حمــور� مهمــا يف �الأدب 
�ملوري�صــكي، حيــث خلف لنــا �أحمد �صــهاب �لّدين 
�حلجــري �مل�صــهور باأفوقــاي، �صــهادة عن م�صــاره 
منذ �ن فّر من �الأندل�س خوفا على حياته من فتنة 
حماكــم �لتفتي�ــس. وال ميكننــا عنــد �حلديــث عن 
�الأدب �أن نتجاهل �ملغازي �ملوري�صكية، و�لتي كانت 
عبارة عن ملحمة مت�صقة ومتجان�صة �إىل حد كبري 
ُت�ْصــرد فيهــا �لوقائــع �لتاريخية، �ن�صبــت �ملغازي 
على �الحتفاء بتقاليد �لفرو�صــية و�لروح �لقتالية. 
وقــد و�صعها موؤلفها �أو موؤلفوهــا �ملجهولون باللغة 
�الأخلميادية يف بد�ية �لقرن �ل�صاد�ــس ع�صر لبعث 
تاريخ �الإ�صــالم �ملجيــد كما كان، �أو كمــا متنو� �أن 
يكــون عليــه يف عهدهــم. كما جتلــى �أدب �ملوعظة 
�أعمــال  ��صــهاماتهم يف  �إىل  باالإ�صافــة  و�لو�صيــة 

�لرتجمة.
 �أمــا يف جمــال �لفنــون و�لعمــارة فقــد كانــت 
�لزخرفة يف مقدمتها، وال دليل �أبلغ على ذلك من 
�مل�صاحــف �لتــي مت �إجنازهــا حتت وطــاأة حماكم 
�لتفتي�ــس وُعرِثَ عليها خمباأة الحقا، �أو مت تهريبها 
�إىل �لعــدوة �ملغربيــة. كمــا برعــو� يف فــن �لكتابــة 
كوحــد�ت  وحتريفــه  وت�صــكيله،  �لكــويف،  باخلــط 
زخرفيــة، حتــى �أن بع�ــس و�جهات �لكنائ�ــس وجد 

بينهــا حتميــد�ت �إ�صــالمية قــام بها �ملوري�صــكيون 
ثــم نقلها �لفنانون من بعدهــم دون �أن يتثبتو� من 
معانيهــا، كما ��صــتمر �لطــرب �الأندل�صــي وخا�صة 
ما كان مرتبطا باالأذكار و�الإن�صــاد�ت �لدينية وما 
يخ�ــس �ملنا�صــبات �لتــي كانــت تنظــم يف �خلفــاء 

كاالأعر��س و�الإحتفاالت �لدينية. 
ويف �ملجــال �حلــريف �أتقــن �ملوري�صــكيون عــدة 
�صناعــات وكثــري من �حلــرف، ومتيــزت �أعمالهم 
و�التقــان،  �جلــودة  مــن  كبــري  قــدر  علــى  باأنهــا 
فا�صــتهرو� على وجه �خل�صو�س ب�صناعة �ل�صــفن 
و�لزر�بــي  و�حللــي  �لف�صيف�صــاء«،  »فــن  و�لزليــج 
و�حلريــر  �لن�صــيج  و�صناعــة  �ملزيــن«،  »�ل�صــجاد 

و�ل�صا�صية �ملغربية.
ويجــدر بنــا �أي�صــا �أن نتحــدث عــن �جلانــب 
ميالــني  �ملوري�صــكيون  كان  فقــد  �الإجتماعــي، 
�إىل �الأناقــة يف �مللب�ــس، حتــى �أنــه بعــد هجرتهــم 
يت�صــبهن  �لفا�صــيات  �لن�صــاء  كانــت  �ملغــرب  �إىل 
كانــو�  كمــا  �للبا�ــس،  يف  غرناطــة  مبوري�صــكيات 
�صديدي �حلر�س على نظافتهم ونظافة منازلهم. 
�أ�صــهر �الأطبــاق �لتــي خلفهــا  ومــن �لطريــف �أن 
و«�لطاجــني  »�لب�صــطيلة«،  �ملوري�صــكي،  �ملطبــخ 
باللحــم«، و�أي�صــا طبق »�لك�صك�ــس«، �أبت �أال تغادر 
�صــو�رع غرناطــة، فرغــم رحيلهــا يوم رحــل �أهلها 
�إال �أنهــا عــادت مــرة �أخــرى لتمنــح متناوليها لذة 
�ملذ�ق وحنــني �ملا�صي، عادت لكنها عادت وحيدة 
هــذه �ملــرة دون �أ�صحابهــا �لذيــن ر�فقوها قدميا 
يف رحلة �إن�صــانية ح�صارية ��صــتمرت ت�صعة قرون، 
فهــل لهذه �الأطباق �ل�صــهية �أن تاأمل يوما يف عودة 

�أ�صحابها؟!
 حما�شر جامعي، باحث يف التاريخ 
وخمت�س يف علوم البيانات
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الثقافة

األديب واالعالمي وزير الثقافة السابق عزالدين ميهوبى:
 شــعــري قــــارٌب مــرســاُتــه شــواطــئ اإلنــســان

ـ الشــعراء شــهوٌد علــى املرحلــة وهــم جــزء 
من ذاكرة شعوهبم..مقولة لك؟ 

- طبعــا، خ�صو�صــا يف منطقنــا وثقافتنــا 
�لعربّية، �أيَن �صــّكلت مو�صــيقى �ل�صــعر كيمياء 
طبيعية حلفظ �ملنت ونقل �ملعرفة و�لعلم وكّل 
تفا�صيل �حلياة من جيل الآخر، و�ل�صــاعر مل 
يكــن يخاطــب حميطــه �جلغــر�يّف و�لثقايف 
فقــط، بــل كان يخاطــب كّل �لب�صــرّية، فهــو 
�صــاهٌد على �لب�صــرية و�صــاهد لها. وال �أعتقُد 
�أّننا �صنختلُف يف كوِن �ل�ّصعر هو �ملظهر �الأبرز 
للُهوّيــة �لعربّية على �متد�د قر�بة �ألفي �صــنة.. 
حّتى و�إن برزت �أجنا�ٌس �أخرى ُمرتبطة بالتفاعل 
مــع �لثقافــات �الأخــرى، فاإّن �ل�ّصــعر هو 
�ل�ّصمة �الأكرث ر�ُصوًخا يف �ملوروث 
�لثقــايف �لعربــي، و�أكــرث من 
هذ� حتّولــِت �لق�صيدُة 
�إىل مكــّوٍن رئي�صــّي يف 
بنيــة �لّتاريخ، ومثلما 
تقر�أ تطــّور �ملجتمع 
�لعربــي من خالل 
خلــدون  �بــن 
�لطــربي  �أو 
تقــر�أُه  فاأنــت 

مــن خــالل �صــعر �ملتنبــي و�ل�صــعر�ء �الأندل�صــيني 
ذ�كــرة  مــن  جــزًء�  يكونــو�  مل  فلــو  و�ملاغــوط.. 
�صــعوبهم، ما قر�أنا طبقات �ل�ّصــعر�ء البن �صــاّلم 

�جُلمحي وال ُمعجم �لبابطني لل�صعر �لعربي.. 
ـ يف أشــعارك إشــارات عديــدة إىل األزمــة 
العربية الشاملة اليت نعاين منها يف املرحلة 
الراهنــة وخاصــة القضيــة الفلســطنية. هــل 
معاناتــك،  خالصــة  عــن  ختربنــا  أن  ميكــن 

وجتربتك يف ذلك؟ كيف ترى املسألة كلها؟
-�الأمــر ال يتعّلــق باملرحلــة �لّر�هنــة، فهنــاك 
تر�كــٌم هائٌل من �الإحباطات، منذ �صــقوط بغد�د 
وغرناطــة وغريهما.. ففي �حلقيقة نحُن نعي�ــس 
و�صًعــا غــري طبيعــي وغري �صّحــي، كّلمنــا حاولنا 
جتاوز حمنة �أو معاناة �صو�ء كاأفر�د �أو جمتمعات 
حّتى ن�صــقط يف معاناة �أخرى �أكــرث �إيالًما.. ويف 
�أزمــة �أخــرى �أكــرث تعقيــًد�.. لكــّن �ملعانــاة �لّتــي 
��صتمّرت منُذ طفولتنا ور�فقت جيلنا �إىل كهولتنا 

أ.فاتن محمد علي 

صاحب حقول متعددة يف اإلبداع كونه إعالميًا وشــاعرا وروائيا، وكاتب ســينمائي ومســرحي. قدم  الشــعر 
مــن خالل أكثر من مخســة عشــر ديوانًا، ويف الرواية أكثر من مخســة أعمــال هذا باإلضافــة إىل األوبريتات 
واملســرحيات اليت كتبها. حييل انفتاحه على تلك احلقول واتســاع افقه اىل الطفولة القاســية -حبســب قوله- 
ومعاناة احلرمان قد فتحت شــعره وفنه على اســتيعاب األمل الوجودي واحلزن املتجذر يف ذاته على روح إنسانية 

خالقة. انه االديب عزالدين ميهويب، وزير الثقافة اجلزائري السابق، واملرشح السابق لرئاسة اجلزائر.

و�أمتنــى �أن تتوقــف قبــل �أن ُيدركنــا �صــّن �لياأ�ــس 
و�ملــوت بالتق�صــيط، هــي �لق�صيــة �لفل�صــطينية. 
هــذه �لق�صّيــة �لّتــي جتــاوزت كّل ق�صايــا �لتاريخ 
�صــتظّل ق�صّية متجّددة ال تكرب مع �لزمن وال تلني 
بتقــادم �لت�صحيــات �لكبرية �لّتي قّدمها �ل�صــعب 
�لفل�صــطيني وما يز�ل يقّدمها من �أجل ��صــتعادة 
�لكــرمي.  �لعي�ــس  ويف  �حلــّرة،  �حليــاة  حّقــه يف 
ومهمــا تعّددت �ملــاآالت �لّتي تتجه �إليها فل�صــطني 
فــاإّن �لتاريــخ لــن ين�صــى مــا قــام بــه �الحتــالل 
�ال�صر�ئيلي يف حّق �ل�صعب �لفل�صطيني من تقتيل 
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وت�صــريد وتهجــري. �صحيــح �أّن هنــاك حديثــا يف 
�الآونــة �الأخرية عــن �بتكار حلوٍل �أ�صا�صــها �لّدين 
بتوظيٍف �صيا�صّي �صريح، لكنني �أت�صاءل ب�صدق.. 
�أين كانت هذه �لفل�صــفة �لدينية �ملت�صاحمة طيلة 
عُقــود من �لظلم و�ال�صــتبد�د؟  فاأنــا �جلز�ئري، 
مثــل �لكثــري من �أبنــاء جيلي، فتحنــا �أعيننا على 
ُدّرتــني جميلتــني معلقتــني يف �صــدر �الإن�صــانية، 
فل�صــطني وثــورة �جلز�ئــر �لكربى، لكــّن فرحتنا 
باال�صــتقالل ظلــت منقو�صــة، غــري مكتملــة، مــا 
قر�ءتنــا  �إّن  تعــاين.  تــز�ل  ال  فل�صــطني  د�مــت 
�ملجــّردة من �أّي ح�صــاب �صيا�صــوّي ُتختــزُل يف �أّن 
حرّيــة بلــدي �جلز�ئر تقــوم على قدمــني �ثنتني، 
دون  ومــن  فل�صــطني.  وحرّيــة  �جلز�ئــر  حريــة 
�صــيادة �ل�صعب �لفل�صــطيني وحريته �لكاملة على 
�أر�صــه، ولي�ــس بابتــكار كيانــات هجينــة، �صــتظل 
حرّية كل �صــرفاء �لعامل ناق�صة. بــل �إّننا نقر�أها 
ادق �صــّيدي �أبي  الــح و�ل�صّ من خــالل �لويّل �ل�صّ
مديــن �ُصــعيب، دفــنَي تلم�صــان، �لذي �صــارَك يف 
�حلــروب �ل�صليبّيــة، وتــرَك ذر�عــُه مدفونــًة يف 
ورة �لتــي كرُبت معنا،  تــر�ب �لقد�ــس.. هذه �ل�صّ
مل تتغرّي بتغرّي �حل�صــابات �ل�صيا�صّية �ملبنّية على 
�لت�صــويات �لتي ال تر�عي حّق �ل�صعب �لفل�صطيني 
وال حتــرتم ت�صحياتــه. تلَك قناعة تر�ّصــخت لدى 
�أجياٍل متالحقة يف �جلز�ئر، ولدى �صعوب عربّية 
�لفل�صــطيني.  للحــق  و�أخــرى موؤّيــدة  و�إ�صــالمّية 
والأننــي، ال �أعي�ــس يف كوكــب، تغيــب عنــه مفردة 
فل�صــطني و�لقد�ــس و�الأق�صــى.. فــال ميكُنني �أن 
�أكُتب عن ق�صايا �الإن�صــان و�حلرّية دون �أن تاأخذ 

فل�صطني م�صاحًة �أو�صع، يف �ل�صعر و�لرو�ية،
مثلمــا تاأخــذ ق�صايا عربيــة و�إن�صــانية �أخرى 
�الهتمام نف�صــه.. و�إال ما جــدوى �أن نكتب، �إن مل 
نع�س �الإن�صان يف كل جتلياته؟ و�أذكر �أنني قلُت يف 
�أول حو�ر يل قبل 42 عاما »�صعري قارٌب مر�صاُته 

�صو�طئ �الإن�صان«.
ـ هل حيتاج العرب إىل الشــعر يف وضعهم 
احلــايل؟ أم اىل العلــوم التكنولوجيــة، وحنــن 
نعيــش ثــورة بــل طفرة يف تلــك العلوم خاصة 

الرقمية؟
- عــن �أي �صــعر نتحــّدث؟ هــل نتحــدث عــن 
�لق�صيدة؟ �لق�صيدة لي�صت �إال �صكال ومنطا فنيا 
��صتوعب �ل�صعر يف مر�حل تاريخية كثرية، لكنها 
قد ال ت�صــتوعبه �الآن. لقد قفز �ل�صــعر �إىل �حلياة 
و�صار قريبا مّنا جد�، �ل�صعُر جوهر �حلياة، وهو 
�لذي �نطلقت منُه كل �لتكنولوجيا و�لعلوم، وال بّد 
�أن تعوَد �إليه يوما ما، متاأكد من �أّن عامل �لرقمنة 
�الآن ي�صــري �إىل �ل�صــعر يف �أعمــق معانيــه، فحــني 
يتقاطــع �مليتافري�ــس مــع �لُهولوجــر�م بالـــتاأكيد 
�صــتنتقل �خلياالت و�الأحالم و�لت�صور�ت وينتقل 
معها �ل�صعر من �لذ�ت �ىل �لو�قع، لذلك ال خوف 

على �ل�صــعر مــن �لتكنولوجيــا، لكّن رمّبــا ُت�صبُح 
�لق�صيــدة بعــد عقــوٍد حتفــة �أثريــة مــن �ملا�صي 
�لقــدمي، �أمل يتبــّدل منــط �لق�صيدة، كمــا تتبدل 
�أطبــاق �الأكل؟ فمــن �لعمودي �إىل �ملر�صــل و�حلّر 
و�لنــرثي و�لنمط �الأوروبــي و�لهايكو وغريها من 
ُلبو�ــس �لن�س �ل�صــعري. ال ندري �أّي �صــكل تاأخذه 
�لق�صيــدة غد�، فرمبا ياأتي وقت، لن يكون بعيد� 
يكتــب فيــه �لكومبيوتر ق�صيدته ولــو كانت خالية 
مــن �أحا�صي�ــس �لب�صــر، لكنــه �صــيكتبها حتما، ما 
د�م قــادر� باخلو�رزميــات على حتريــر ن�صو�س 
كاملة. �إْن مل ينجح �ل�ّصعر�ء يف �إبعاِد ق�صائدهم 
يف  �لذوبــان  �أو  و�حــدة،  بنيــة  يف  �لتكّل�ــس  مــن 
�أحا�صي�صــهم،  عــن  ُتبِعدهــم  خمتلفــة  جتــارَب 
�صيعي�صــون �أ�صرى �لتكنولوجيا �ملُفرطة يف �لرّتِف 
و��صــتعباد �مل�صــاعر. و�أحياًنا �أت�صــاءل، ملاذ� كتَب 
نيــل �أرم�صــرتونغ ق�صيــدة بعــد عودتــه مــن رحلة 
�لقمــر، ومل يكــن �صــاعًر�؟ هــل الأّن �ل�صــعر ميلك 
�صّر جاذبّية �للغة؟ لهذ� ميكنني �أن �أقول �إّن تطّور 
�أجنا�س �لتعبري �الأدبي، و�أهمها �لرو�ية، لن ُيفقد 
�ل�صعر قدرته يف �خرت�ق م�صامات �لعوملة، بتطور 
�لتاأليــة و�لرتجمــة �لفائقــة �لدقــة، ممــا مُيّكــن 
�لن�ــس �لعربــي مــن بُلوغ �للغــات �الأخــرى، وبلوغ 
�الأ�صــعار �لتي �أنتجتها قر�ئح غري �لعرب �لّذ�ئقة 
�لعربّية برتجمٍة تتكــئ على �لتكنولوجيا �حلاملة 

للمعنى.
ـ رغم بدايتك كما عرفت كشاعر، إال أنك 
اجتهــت اىل الروايــة، فهــل هــذا ألننــا صرنــا 
ىف عصــر الروايــة حيــث الفضــاء الــذى ُيمّكن 
املبدع مع تناول قضايا كربى، سواء تارخيية، 

أو ختييلية ختدم فكرته؟ 
- �الأمــر يف �عتقادي ب�صــيط جّد�. حني يكون 
�لو�قع �ليومي غري متزن، وت�صبح �حلياة فو�صى 
منظمــة.  موزونــة  ق�صيــدة  تكتــب  �أن  ميكــن  ال 
�ل�صجيــج �لــذي يحيط بال�صــاعر وتباطــوؤ �لزمن 
�لنف�صــّي يف د�خله �صــيجعل منه ن�صاز� ــ يف بع�س 
ـ حني يكتب ق�صيدة موزونة منظمة، بل  �الأحيــانـ 
حّتى ق�صيدة حّرة على �صكل �لتفعيلة �صتجعل من 
�ل�صــاعر يبــدو كمــن يبني منزال طينيــا يف مدينِة 
�أبر�ج وناطحات �صــحاب. �للجــوء �إىل �لرو�ية له 
مربر�تــه �لكثرية، منهــا �أّن بد�ياتنا مع �لتجريب 
طبعها �لنف�ــس �ل�صــردي د�خل �لق�صيــدة، �أذكر 
�أّننــي كتبــت ن�ــس »�لنخلــة و�ملجــد�ف« يف بد�ية 
طويــل،  و�حــد  �صــعري  ن�ــس  وهــو  �لثمانينــات 
فاال�صــتعد�د للرو�ية كان و��صحا جد� يف بد�ياتي 
ك�صــاعر، �صحيح تاأخرت قليال الأكتبها يف وقتها، 
لكّنــي حــني كتبتهــا ��صــتطعت �أن �أكتب �صــعر� مل 
�أكتبــه يف �لق�صيــدة. ثــّم �إّن مــا حتمُلــُه �لرو�يــة 
مــن �أحــد�ث وتفا�صيــل، ال مُيكــن �أن حتفــل بــه 
ق�صيــدٌة مهما بلغت ُقدرتهــا. ثّم �إّن �لرو�ية وهي 
بنــت �ملدينــة كمــا يقــال، ��صــتفادت مــن �لدر�ما 
و�ل�صــينما و�مل�صــرح، بينمــا بقــي �ل�ّصــعر يبحــُث 
عــن منــرب، وعن قارئ. وهذ� ال يعنــي �أّن �لرو�ية 
�صــتلغيه. فال�صــينما مل تقتل �مل�صــرح، و�لتلفزيون 
مل يقتــل �ل�صــينما، وكلها �أ�صــكاٌل للتعبــري �لفني، 
فكلما �صاق �صــكٌل برز �آخر، دون �أن يحيل �صابقُه 

على �ملعا�س.
العامــة،  وآمالــك  طموحاتــك  أهــم  مــا  ـ 
واخلاصــة؟ وهــل لنــا أن نعــرف خططــك يف 

الفترة القادمة؟
جتــاوز  يف  �لب�صــرية  تنجــح  �أن  -�أمتنــى 
حمنتهــا �حلالية، وبــاء كوفيد19، وعلى �ل�صعيد 
�ل�صــخ�صي هناك رو�يــة جديدة �صــت�صدر قريبا 
�أتركهــا مفاجاأة للقارئ �لعربي، ف�صاًل عن ثالثة 
كتــب هي )�نتحار �الأبجديــة( حول �الأمن �للغوي 
و�صــر�ع �للغــات، و)خطــاأ �أن تكتــب، خطيئــة �أن 
تن�صــى( و)مــا مل يع�صــُه �ل�صــندباد(، وجمموعــة 

�صعرّية جديدة.
وقــد �صــرعت يف كتابــة رو�يــة تــدور �أحد�ثها 
يف بلــدة بالرب�زيــل، وتنتهــي ببلــدة يف �جلز�ئر، 

مرور� باالأندل�س.
لإلطالع على احلوار الكامل، يرجى العودة 

اىل املوقع االلكتروين للمجلة
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الثقافة

ساجدة الموسوي

نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأ  ُت ال  خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٌة 

بيــٌت عربيٌّ عتيــٌد لرجٍل عربــيٍّ نبيل ذّكرين 
بخيمــة �لكــرمي �الأ�صــّم حــامت �لّطائــي.. خيمته 
�لتــي مل تكــن نارها ُتطفاأ من �أجــل �أن ير�ها كلٌّ 
مــن �لقريــب و�لبعيد و يهتدون مــن خاللها �إليه 

وهو �لقائل: 
»�أ�صاحك �صيفي قبل �إنز�ل رحله

ويخ�صب عندي و�ملكاُن جديُب
وما �خل�صُب لالأ�صياف �أن يكرث �لِقرى

ولكّنما وجُه �لكرمِي خ�صيُب«. 
�أّمــا �لبيــت �لــذي �أعنيــه فهــو بيــت �ملثقفني 
�لعــرب، و�أمــا �صاحبه فهــو �الأديــب و�الأكادميي 

�ملعروف �لدكتور �لنبيل نبيل �ملحي�س. 
و�أبــرز  �أهــم  جمــع  �لف�صائــي  �لبيــت  هــذ� 
�لوطــن  كّل  مــن  و�لثقافيــة  �الأدبيــة  �لقامــات 
�لعربــي بــل مــن كّل �لعامل.. و�أخ�صــى لــو ذكرت 
بع�س �الأ�صماء �أن �أبخ�س �الأ�صماء �الأخرى حّقها 

وكّلهم مبدعون.
يف رحــاب هــذ� �لبيــت تعــّرف بع�صهــم �إىل 
وعالقــات  �صد�قــات  بينهــم  ون�صــاأت  بع�ــس، 
وثيقــة ومنــت م�صــاعر �صادقــة، و�صــار �لبيــت 
�لق�صــرية  و�لق�ص�ــس  لل�صــعر  نور�نّيــًا  ف�صــاًء 
للرو�يــات  فيــه خال�صــات  وتن�صــر  و�حلكايــات 
وعرو�ــس للمجــالت �الأدبيــة و�لفكرّيــة، وجنده 

نبعًا لالأخبار �لثقافية عاّمًة. 
لالحتفــاء  عظيمــة  جهــود  �لبيــت  ويف   
باملنجز�ت �الأدبية و�هتمامات يف غاية �حلر�س 

على �للغة �لعربية. 

وكما �أّن خيمة حامت �لطائي ال تنطفئ نارها 
فاإّن بيت �ملثقفني �لعرب م�صّرعٌة �أبو�به للدخول 
و�لن�صــر و�لتو��صــل علــى مــدى �أربــٍع وع�صــرين 
�صاعة.. ذلك �أّن �أهل �لبيت موّزعون على �أنحاء 
دّو�رة  و�أما�صــيهم  ونهار�تهــم  كًلهــا،  �لب�صــيطة 

كدور�ن �الأر�س. 
لقــد �صــّكل �أدبــاء ومثّقفو هــذ� �لبيت �أ�صــرًة 
كبــريًة ال تــز�ل تنمــو كّل يــوم بان�صمــام قامــات 
جديــدة �ّطلعنا على ما يبدعون، ويف �ملنا�صــبات 
�لثقافية �لتقينا ببع�صهم �أو �قتنينا من �ملعار�س 

كتبهم فتحّول �لف�صائي �إىل و�قعي مده�س.
فاحل�صــار �لــذي فر�صتــه �جلائحــة و�جهه 
�لتــي  �لف�صائيــة  بالنــدو�ت  و�ملثقفــون  �الأدبــاء 
يح�صرها جمهور مــن �أهل �لبيت ومن �ملريدين 
و�ملعجبني وت�صــتمر ل�صــاعات، وال يخفى ما لهذه 
�لنــدو�ت من �أهميٌة كبــرية يف �إلقاء �ل�صوء على 
�صــخ�صية �أو ق�صيــة ممــا ُيغنــي �ملتابــع وي�صــدهُّ 

وُي�صعده.
ومهمــا قيــل عــن �أ�صــر�ر و�صــائل �لتو��صــل 

ح�ِصــَن  �الجتماعــي فــاإن لهــا فو�ئــد جّمــة - لــو �أُ
��صــتخد�مها - منها هذ� �لتو��صل �ملي�ّصر �ملريح 

و�ملفيد بني �الأدباء و�ملثقفني. 
ويخطــر يل كيــف كّنــا - قبــل وجــود هــذه 
�لتكنولوجيــا - نحلــم بروؤيــة �أديــب معروف مثل 
�هلل  عبــد  �أو  قبــاين  نــز�ر  �أو  حمفــوظ  جنيــب 
�لــربدوين، ونعتربهــا �متيــازً� مهمــًا نفخــر بــه 
�إن حــدث مــرًة يف �لعمــر.. وما زلــُت حّتى �ليوم 
�أ�صعر بامتياز�ت من هذ� �لنوع مل يكن ح�صولها 
�صــهاًل بل بعد �صفٍر �أو جهٍد �أو متابعة منا�صبات، 
وتبقــى هــذه �للقــاء�ت قناديــل ت�صــيء �لذ�كرة 

وتبعث على �العتز�ز و �لفخر. 
�أمــا وقــد �صــار لنا بيــٌت ي�صم تلــك �لقامات 
�ل�صــاخمة �لتــي نر�هــا �أحيانــًا ونكّلمهــا ونكتــب 
لها وتكتب لنا، فهذ� �إجناٌز ي�صــعد �لقلب وينع�س 
�لــروح �لتــي حتتاج د�ئمــًا ملا يلهمها مــن متابعة 

�ل�صعر و�لق�ص�س وكل ما يبدعه �ملبدعون. 
ف�صــكرً� للعلم �لذي �أتاح لنا هذه �لو�صــائط، 

و�صكرً� ملن يوظفها ملا هو مفيٌد ور�ٍق.. 
�صــكرً� لبيتنــا �ملنيــف �لر�ئــع كق�صــور بابــل 
و�آ�صــور و�حلمر�ء وغرناطة، و�صــكرً� للنبيل رّب 
�لبيــت �لدكتــور نبيــل �ملحي�ــس و�صــالمًا لالأدباء 

و�ملثقفني �لعرب..
�صــالمًا عليهــم من �صــرق �لّنخيــل �إىل غرب 

�لّزيتون. 
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أ.إيمان الشافعي

األدب النسوي
بــــــــــــــــــــــن الــــــــــــمــــــــــــصــــــــــــطــــــــــــلــــــــــــح والــــــــــــــــــــــــــــــداللــــــــــــــــــــــــــــــة والـــــــــــــــجـــــــــــــــنـــــــــــــــدر

�للغــط يف  يثــري هــذ� �مل�صطلــح  كثــريً� مــا 
�لو�صــط �الأدبــي، وي�صــتقبله �ملتلقــي بتاأويل يبعد 
�أحيانــًا عن دالالت �مل�صطلح �ملطروحة، فيعتقد 
�أن كل مــا تكتبــه �لكاتبــة من �صــرد، م�صــرح، �أو 
�صــعر يندرج حتت هــذ� �مل�صطلح، و�حلقيقة �أن 
م�صطلــح �الأدب �لن�صــوي معنــي بــكل مــا يطرح 
مــن ن�صو�س تتنــاول ق�صايا �ملــر�أة بغ�س �لنظر 
عن جن�ــس من كتبهم كاتب كان �أم كاتبة، فعلى 
�صــبيل �ملثــال رو�ية »�أنــا حرة« لالأديب »�إح�صــان 
عبــد �لقدو�ــس« حتمــل يف طياتهــا مــا توؤطــر له 
رو�يــة »�لباب �ملفتوح« لالأديبــة »لطيفة �لزيات« 
�تخــاذ  �ملــر�أة يف  ل�صــرورة حتريــر  مــن طــرح 
قر�رتها �مل�صريية و��صــتعر��س مــا تعانيه �ملر�أة 
مــن كبــت لطموحهــا ومتييــز وعن�صريــة د�خل 
�ملجتمــع ومــا تتطلــع �إليــه خــارج هــذه �لد�ئــرة 

�ل�صيقة على �مل�صتوى �الجتماعي و�ل�صيا�صي.
�صماته و�أهم من كتب عنه من �الأدباء �لذكور

بعيد� عن هذ� �ملثال كتب �لعديد من �الأدباء 
و�ل�صــعر�ء يف هذ� �ل�صــياق كـــ »جنيب حمفوظ« 
�لذي قدم »�ل�صيدة �أمينة« رمزً� للمر�أة �ملقهورة 

يف �لثالثية.
و«حميدة« يف رو�ية زقاق �ملدق و«نفي�صــة« يف 
بد�يــة ونهايــة و�لتي ك�صــفت عن �لتكوين �له�ــس 
للمجتمــع �لذكوري �لذي ي�صــتفيد من �لبطلة ثم 
يحتقرهــا ويقتلها معنويــا ويرتكها لتتخل�س من 
ج�صدها باإر�دتها �حلرة �مل�صلوبة يف رو�ية فارقة 

يف تاريخ �ل�صرد �لعربي.
�لذيــن  �ل�صــعر�ء  �أكــرث  مــن  قبــاين  ونــز�ر 
ر�صدو� �لبعد �لنف�صــي و�الجتماعي للمر�أة، و�إن 
كان من �أهم �صــمات �الأدب �لن�صــوي �الإغر�ق يف 
�لتفا�صيل و�ل�صــعور �ملتدفــق و�الإبحار يف �لذ�ت 
ف�صــنجد تلــك �ل�صــمات بــارزة يف ق�صائــد نز�ر 
بقوة، ويتجلى هذ� �لر�صد يف ق�صيدة »بلقي�ــس« 
�لق�صيــدة �لديــو�ن �لتي ر�صد فيهــا �لعديد من 
�ملفرد�ت �الجتماعية و�النك�صار�ت �لعربية �لتي 
متثلت يف حد �إزدر�ء �ملر�أة وتقزميها يف �جل�صد 
و�ل�صــهوة وكانــت بلقي�ــس زوجــة �ل�صــاعر �لتــي 
�غتيلــت هي �لرمز �لذي مبوتهــا ماتت �لعروبة. 
و�الإمــام حممد �لغــز�يل وكتابه �صــديد �الأهمية 

حلقوقهــا  ور�صــد   كدر��صــة  �ملــر�أة«  »ق�صايــا 
وو�جبتها و�أهميتها للمجتمع. 

»�آنــا  �لر�ئعــة  رو�يتــه  تول�صــتوي يف  وعامليــا 
وجولييــت«  »روميــو  يف  و�صك�صــبري  كارنينــا« 
و«�نطونيــو وكليوباتــر�« و«هاملــت« يف كل عمــل 
�صــنجد �صــكال مغايرً� للمر�أة و�لتي كانت يف كل 

ن�س حمور �الأحد�ث وحمركها.
�الأدب �لن�صوي وع�صر �لتنوير

فهــو  تاريخيــًا  �مل�صطلــح  ظهــور  عــن  �أمــا 
م�صطلــح حديــث، فقد ظهــر يف ع�صــر �لتنوير 
�إبــان �لثــورة �لفرن�صــية، ويف ر�أيــي �ل�صــخ�صي 
�أن ظهــوره جــاء نتيجة للعطــب �حل�صاري �لذي 
عانينــاه ومــا زلنــا نعانيــه منذ ذلــك �لوقت فلم 
حتتــج �ملــر�أة يف �أي مــن �لع�صور �ل�صــابقة لهذ� 
�مل�صطلــح لتختبــئ خلفــه ليــربز �إبد�عهــا وقــد 
عمــرو«  بنــت  »متا�صــر  م�صــاجلة  عــن  �صــمعنا 
�خلن�صــاء حل�صان بن كعبة �صــعر� كونها �صاعرة 
و�أي�صــا  م�صنفــا،  �أدبــًا  تكتــب  لكونهــا  ولي�ــس 
»�صــاعرة �لع�صــق �الإلهي« ر�بعة �لعدوية مل تلقب 
بال�صاعرة �لن�صوية وزرقاء �ليمامة، �صفينة بنت 
�حل�صــني، ليلــى �لعامريــة ومتا�صر بنت �صــديد 
وغريهــن �لكثري�ت ليثبت هــذ� بالدليل �لقاطع 

علــى �أن �الأدب تذكــرة مــرور للمتلقــي 
بغ�ــس  حقيقيــا  �إبد�عــا  كونــه 

�لت�صنيــف  �لنظــر عــن 
�أو   ع�شو احتاد كتاب م�شر  كم�صمــون 

جندر.
�الأدب �لذكوري؟!

يتــم  ملــاذ�  نف�صــها:  تطــرح  �الأ�صــئلة  وهنــا 
تقــزمي ق�صايا �ملر�أة حتت هــذ� �مل�صطلح وعزل 
ق�صاياها عن �ملجتمع وكاأنها من ن�صــيج خمتلف 
عنــه بالرغــم �أن مــا تعانيــه �لن�صــاء جــزء مــن 
�لتد�عيــات �القت�صاديــة و�ل�صيا�صــية وناجت عما 

يعانيه �لرجال �أي�صا.
 و�إن كان ثمــة �أدب ن�صــوي فهــل هنــاك �أدب 

ذكوري؟! 
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الثقافة

تلعــب �ملر�كز �لثقافية يف دول �ملهجر �أدو�ر� 
هامــة وحيوية، منها �لتعريف بثقافة �لبلد �لذي 
متثله وتقدميها ب�صورة جميلة �إىل جمهور �لبلد 
�لــذي ي�صــت�صيفه ذلك �ملركز، و�لعك�ــس �صحيح 
�أي�صــًا، ويف �لوقت �لذي حتاول فيه هذه �ملر�كز 
�لثقافيــة �أن تكــون عبارة عن ج�صــور لت�صــجيع و 
دعــم �الأعمال و�مل�صــروعات �لفكرية و�الإبد�عية 
مــن �أجل خلق ثقافة توؤمن بالتعددية و�لتبادلية، 
تعــرف هــذه �ملر�كــز عزوفــا خا�صة مــن طرف 
�لفئــات �ل�صــابة يف �ملهجــر، �لتــي ال تــرتدد على 
�حلفــالت  �أجــل  مــن  نــادر�  �ال  �ملر�كــز  هــذه 
�ملو�صــيقية، يف حــني ال تعــري �هتمامــا وال �قبــاال 

على �لن�صاطات �لثقافية �الأخرى.
ر�أ�صــه  وعلــى  �جلز�ئــري،  �لثقــايف  �ملركــز 
�ملديــر �لعــام �ل�صــيد حممد �صــي خوجــة وفريق 

�لعمل قررو� خلق ��صرت�تيجية متنوعة، من �أجل 
�لتعريف بالثقافة �جلز�ئرية وحتى �لعربية هنا 
يف فرن�صــا، من خــالل ��صــتقطاب جميع �لفئات 
بف�صــل �قــرت�ح بر�مــج متنوعــة وهادفــة، فهــل 
ينجح �ملركز �لثقايف �جلز�ئري يف هذ� �لتحدي 

�لذي رفعه؟ 
�ملركز �لثقايف �جلز�ئري بباري�ــس، �لذي مت 
�فتتاحه يف 3 نوفمرب 1983، يقع يف �أكرب د�ئرة 
بباري�ــس قــي �ملنطقــة �لـــ 15، هو مــكان يحتوي 
علــى م�صــاحة للتعبري �لثقــايف و�لفنــي باإمتياز، 
�مل�صــاحات  مــن  �لعديــد  بد�خلــه  يوجــد  حيــث 
�لتــي ت�صــمح له بلعب هــذ� �لدور �جتــاه �جلالية 
�جتــاه  وحتــى  باري�ــس  منطقــة  يف  �جلز�ئريــة 

�جلاليات �لعربية وغريها.
 وملن مل ي�صــبق لــه و�أن ز�ر �ملركز فهو عبارة 
عــن مبنــى يتكون مــن 8 طو�بــق، ويحتــوي على 
�صــاالت لعر�ــس �الأعمــال �لت�صويريــة و�ل�صــور 
�لفوتوغر�فيــة و�ملنحوتات و�للوحات �لت�صــكيلية 
، وكــذ� مكتبــة بهــا �أكــرث مــن 30 �ألــف كتاب يف 
كل �ملجــاالت، باالإ�صافــة �ىل قاعــة جمهزة بكل 
�ملعد�ت و�لتكنولوجيات ميكن �أن ت�صتوعب 400 
مقعد� يتم فيها تنظيم  �ملوؤمتر�ت و�لندو�ت ذ�ت 
�لطبيعــة �لثقافيــة و�لعلميــة، و�لعرو�ــس �لفنية 
�ملو�صــيقية،  و�حلفــالت  و�ل�صــينما(  )�مل�صــرح 
ومكتبة فيديو ومكتبة �أفالم ت�صم حو�يل 2000 
عمــل يتعلــق ب�صــكل رئي�صــي باجلز�ئــر، كمــا �أن 
هنــاك �لعديد من �مل�صــاحات �ملفتوحة للجمهور 
�لتــي متكنــه مــن �ختيار �الأن�صــطة �لتي تنا�صــب 

ذوقه، ال�صــيما و�أن هــذ� �جلمهور �أ�صبح متطلًبا 
�أكــرث فاأكــرث، لذلــك يحــاول �ملركــز �لتكيف مع 

�لطلبات من خالل تنويع بر�جمه �لف�صلية.
هــذ�  يف  مــكان  �أي�صــا  لــه  �لتعليمــي  �لبعــد 
تعليــم  يف  درو�صــا  يوفــر  �إنــه  حيــث  �لف�صــاء، 
�للغــة �لعربيــة، و�الأمازيغيــة، و�خلــط �لعربــي، 

و�ملو�صيقى.
مدير �ملركز �ل�صيد حممد �صي خوجة �أكد يف 
منا�صــبات خمتلفة �أنه يطمــح رفقة فريق �لعمل 
�ىل �ملزيد من �النفتاح على �جلن�صــيات �الأخرى 
�أي�صــا مــن �أجــل �لتعريــف بالثقافــة و�لعــاد�ت 

�جلز�ئرية بكل تنوعها ويف كل �ملجاالت.
ويف �إطــار هذه �ال�صــرت�تيجية �لتي �صــطرها 
�ملركز كخطة عمل حالية وم�صــتقبلية، ومن �أجل 
��صــتقطاب �أكــرب عدد مــن �الأ�صــخا�س حل�صور 
خمتلــف �لن�صــاطات �ملتنوعــة �لتــي يقرتحهــا، 
فتــح �ملجــال جلن�صــيات عربية خمتلفــة لتنظيم 
فعاليــات ثقافية مــن �أجل �لتعريــف من خاللها 

بكل ما هو جز�ئري.
مــن بــني �الحتفاليــات �لتــي �صــهدها خالل 
�لعام 2021 رغم جائحة كورونا ، فعالية تكرمي 
باليــوم  و�الحتفــال  �لعــرب  و�ل�صــعر�ء  �لكتــاب 
�لعاملــي للغــة �لعربيــة �لذي يتز�من كل �صــنة مع 
�ل 18 دي�صــمرب �للذين نظمتها جملة كل �لعرب 
بال�صر�كة مع �حتاد �ل�صحفيني و �لكتاب �لعرب 
ومركــز ذر� لالأبحــاث و�لدر��صــات يف باري�ــس، 
باالإ�صافــة �ىل �لعديــد من �حلفالت �ملو�صــيقية 

 إعداد: أ.ليلى قيري

ــثــــقــــافــــي الـــــجـــــزائـــــري فـــــي بــــــاريــــــس: مـــلـــتـــقـــى الـــثـــقـــافـــات الــــمــــركــــز الــ
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من هنا وهناك

طلبت دولة �الإمــار�ت �لعربية من جامعة �لدول �لعربية 
مــن خــالل مذكرة ر�صــمية عقــد �إجتمــاع عاجل �إ�صــتثنائي 
علــى م�صــتوى �ملندوبني �لد�ئمني و�أيدتــه �لكويت باإعتبارها 
رئي�ــس جمل�ــس �جلامعــة فــى �لــدورة �حلاليــة وعــدد� مــن 
�لــدول �لعربيــة بهدف �إد�نــة هجمات ميلي�صــيا �حلوثي بعد 
�أن �إ�صــتهدفت من�صــاآت مدنيــة يف �إمــارة �أبوظبــي من خالل 
هجــوم بطائــرة م�صــرية ممــا �أدى �إىل مقتــل و�إ�صابــة عدد 
مــن �أالأ�صــخا�س، وبعــد �أن �صــعرت �المــار�ت باخلطــر بعــد  
�لت�صريحــات �لتــي �أدلــت بهــا جماعــة �حلوثــي يف �ليمــن 
ون�صحــت فيهــا �ل�صــركات �الجنبيــة �لعاملــة يف �المــار�ت 
باملغــادرة، و�صنفــت �الإمــار�ت علــى �أنهــا »دولة غــري �آمنة« 
م�صــرية بذلك �إىل �أنها قد ت�صــتهدفها مــرة �أخرى، وبالفعل 
خــرج �الإجتماع باإجمــاع عربي دون حتفظ من �أي دولة على 
م�صــروع �لقــر�ر �المار�تي و�لذى يطالــب بت�صنيف �حلوثي 
تنظيمــا �إرهابيــا. وكان جمل�ــس �الأمــن �أي�صا قــد �أد�ن هذه 
�ملتحــدة  �الأمم  �لبيــان  ودعــا  �لعبــار�ت  باأ�صــد  �لهجمــات 
�إىل حتمــل م�صــوؤولياته و�تخــاذ موقــف حا�صــم وموحد �صد 
�الإعتــد�ء�ت �حلوثيــة علــى �ل�صــعودية و�الإمــار�ت، ولــردع 
ومو�جهة �لفظائع �مل�صتمرة �لتي ترتكبها ميلي�صيات �حلوثي 
�مل�صــاعد�ت  الإي�صــال  �ملتعمــدة  وعرقلتهــم  �ملدنيــني  �صــد 
و�الإمــد�د�ت �الإن�صــانية وم�صــادرة �ملــو�د �لغذ�ئيــة و�أي�صــا 
�صدد على �صرورة قيام �ملجتمع �لدويل مبنع و�صول �ل�صالح 

من �إير�ن �إىل �حلوثيني.
و�لت�صــاوؤل �الآن و�لــذي دعــاين للتعجــب: �أال يكفي كل ما 
�إرتكبته وترتكبه ميلي�صــيات �حلوثي يف �ليمن فقط، بعد �أن 
حولتــه �إىل دولة �صعيفة فقرية موبوئة ومن �إرهاب وترهيب 
وهجمــات وترويع لالآمنني، ومل يطلق عليه حتى �الآن تنظيم 

�إرهابي!!! �ل�صوؤ�ل فعال يحتاج �إىل �إجابه؟ 

أ.هويدا عبد الوهاب

تنظيم 
إرهابى

�شحفية وكاتبة م�شرية

ن�صــطتها �أ�صــماء كبرية يف عامل �لغناء على غر�ر �ملطرب �صــاعو �لذي �صــهدت حفلته 
�لتــي جرت موؤخر� ��صــتقطاب عددً� كبــريً� من حمبي �لغناء �ل�صــعبي، ما دفع باملركز 
�ىل تنظيمــه ليومــني متتاليــني ب�صــبب �لطلــب �لكبــري للجاليــة �جلز�ئريــة يف �ملهجــر 

�ملتعط�صة لثقافة ومو�صيقى بلدها.
مــن جانبه �ل�صــيد م�صطفى بن �أ�صــنهو �مل�صــوؤول عــن تنظيم جميع �لن�صــاطات يف 
�ملركــز �أكــد �أن هدفهــم �لرئي�صــي هو فتــح �لف�صاء جلميــع �لفنانــني �ملحرتفني منهم 
و�لهو�ة من �أجل �لتعريف بهم وم�صاعدتهم على مز�ولة ن�صاطهم �لثقايف، لكن كل هذ� 
مرتبــط بطبيعــة �ملحتوى �لذي ح�صــب ر�أيه يجــب �أن يكون هادفــا ومتنوعا، لذلك فان 
�الإد�رة و�صعت �صروطا ومعايري معينة من �أجل قبول تنظيم �أي حدث مهما كان نوعه. 
برنامــج ثــري ومتنــوع �صــطر يف هــذه �ل�صــنة �جلديــدة 2022 مــن �أجــل �لتعريــف 
باملــوروث �لثقايف �جلز�ئــري و�لثقافات �ملختلفة �الأخرى و�الأبو�ب مفتوحة �أمام جميع 

 �شحفية من اجلزائر  �لفئات.       
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الثقافة

د.طالل الجنيبي
خـــــــــــــــــــــــــــــــــــذنـــــــــــــــــــــــــــــــــــي

خذين ب�صمٍت �إىل
)الحيُث( يغ�صاين
حيث �خليال �لذي

ينتاب وجد�ين
حيث �ل�صوؤ�ل �لذي
ي�صتاق مو�صيقتي

حتى يردد
�إيقاعات �أكو�ين 

خذين جو�با م�صى
من غري �أ�صئلٍة
حتى �أالقي به
ما كاد ين�صاين
هبني �صعور� به
�أقتاد �صاحبتي
حتى جنايف معا
ميثاقنا �لفاين 

خذين �صو�با يرى
�أركان �صحوته

رغم �ملنام �لذي
يجتاح �أجفاين

رغم �لعهود �لتي
قد كان �أ�صعبها
�أال جنيب �لهوى
و�حلنث �أعياين 

خذين مالذ� �صرى

يونس ناصر 

نبـضــي الحــــر  العـــــراق 
كـــــنـــــُت �أُ�ــــصــــــــــــــقــــى و�أُغـــــــّنـــــــى

ــي و�أُغـــــــّنـــــــي ــ ــقـ ــ ــصـ ــ �ــــــصــــــرُت �أ�ـ
ــــــا غــــّنــــيــــُت حلــنــــــــــــــًا ــــ ــــ ــــ ــّلـــمـ كـ

ُعـــــــــــودي وحَلــــنــــي ـــــرو�  كـــــ�ـــــصَ  
ــي ــت ــي و��ــــصــــتــــبــــاحــــو� �ــــصـــــــــوَر ب

ــــــي ــّنـ ــتـــجـ �لـ يف  ــاَدو�  ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ومتـ
�ــصـــــــــــــــــالمــًا قـــلـــــــــــــــــــُت  و�إذ� 

ــنِّ ــــ ــــ ــجـ َظـــــهـــــَر �ملـ ــــــو�  ــــ ــــ ــــ ــبـ ــلـ  قـ
ــُت دومـــــــــــــــًا ــ ــنـ ــ ــي كـ ــ ــبـ ــ كـــــــّل ذنـ

ــي ــــ ــــ ــاأّنـ ــَخ �لـــــــر�أ�ـــــــسِ بـ ــامـ ــــ ــــ ــصـ �ـ
ــخ فــخـــــــــــــــــرً� ــ ـــ ــ ــاري ــ ــت ــ �أمـــــــــالأ �ل

ــي ــر�أو� �لـــتـــاريـــــــــــــــــــَخ عــّن ــ ــ ــاق ــ ــ  ف
يف ُمــــــــــعــــــــــجــــــــــٌز  والأين 

 كــــــّل �إبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد�ٍع وفـــــــــــّن 
ــوين بــــــــني كــــــــــرديٍّ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــعـ ــ ــّطـ ــ قـ

ــّنـــي ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـ ــصِ ــيٍّ و�ـ ــعـ ــيـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـ ــصِ و�ـ
ــو� كــــــــّل �ـــصـــــــــــــــيء ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــاحـ ــ و�أبـ

ــّن ــ ــئ ــ ــم ــطــ ــ �مل �لــــــعـــــــِـــــــــــــر�ِق  يف 
�أبــــقــــى �ــــصـــــــــوف  �أيّن  غــــــري 

ــنِّ ــــ ــــ ـــَـ مـ ُدون  ــن  ــ ــ م بـــــــــــــــــاذاًل 
ــٌن ــ ــص ــ�ــ ــ ــو جمـــــــــٌد وهـــــــــو ِح ــ ــهـ ــ فـ

ُيـــبـــنـــــــــــى بــالــتــمــّنــي  لـــيـــــــــــــــ�ـــَس 
ــي خـــ�ـــصـــــــــــوٍع ــ ــــ ــ ــي فـ ــ ــ ــّلـ ــ ــ ــصـ ــ ــ و�أ�ـ

و�أِعـــّنـــــــــــي ــي  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ل ــْب  ــ ــ ه ربِّ 
حــبـــــــــّــــــــًا فـــيـــــــــــه  ِزْدين  ثــــــّم 

ــي ــــ ــــ ــــ ِزدنـ ز�َد  مـــــــــــــــا  و�إذ�   
ــي ــص ــ� ــب فـــــــالـــــــِعـــــــر�ُق �حلــــــــــّر ن

ــي  ــّنـ ــُه وهـــــــو مـ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــن ــ ــا م ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ �أن

عربي لي�صكنني
حتى ينافح 

عرب �لطيف �ألو�ين
حتى ينازع

ماال كاد يدركني
يف مقلة �ل�صوق

حتى �ختل ميز�ين 
خذين رحيال

�إىل )الحيث( يعرفني
خذين �صعور�

�إىل ميعاد �أحز�ين
خذين فاإين �لذي

ما عاد ي�صمعه
�إال غياب �ل�صدى

عن �صوت �إذعاين 
خذين لتنزف 

روحي �صر بهجتها
خذين ليعرف 

عزيف وقع �أحلاين
خذين لتك�صف

نف�صي �صر لهفتها 
خذين لتذرف

روحي �صوت وجد�ين
حيث �لغناء على

 �إح�صا�س قاربنا
يف �آخر �ل�صوق

حيث �ملوج يلقاين 
خذين �أخري�

�إىل وعد �صيحملني
خذين �أثري�

�إىل �أطر�ف �صطاآين
خذين �أ�صري�

�إىل قيٍد يحررين
عرب �لو�صال الأحيا

�صر �إمياين 
خذين رياحا �صرت

من غري �أمنية
فا�صطادها �صاعٌر

يف عامٍل ثاِن
لبى ند�ء �ملدى
فاختار ملهمة
وعاد منها �إىل
ميز�نه �لباين

و��صتاق �ن ي�صطفي
�صوتا ير�فقه

فا�صتح�صر �للحن
يف ميقاته �حلاين

�مِلَجن: �لرّت�س
ُه: �أ�صقَط �حلياء وفعل ما �صاء وُيقال َقلَب فالٌن جِمنَّ
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أ. سيرين الزوش 

ــِح  ــ ــامــ ــ ــــطــ ــمــ ــ الــ زُر 
ع�صُق �حلياة للبع�ِس �إدماٌن

فطرٌة يا ترى نرج�صيٌة �أو �متناٌن
�رخ قب�صتك ال تتعجل يف تعلقَك
�لنهاية حُمتمة و�حلرية �طمئناٌن

ما عا�س �لعباد فوق �أقد�رهْم
وال �نتهت م�صرحيٌة قبيل �أدو�رهْم
كن �صاعيا كاأن �لود�عات قريبٌة
فاأف�صل �خلري�ت وقت �قرت�بهْم

من عا�س يلهو دون روح تتدبُر
�متطى �صرجا �صعيفا ماآله �لتقهقُر
�إن �حلياة ر�صانة تعلو على جموٍح
ويف ميز�نك �أخالقك تتجمهُر 

��صف �جلر�ِح بجرٍب ثابٍت ومعونٍة
و��صُدق يف �لقول دون وقاحة وخ�صونٍة
ما تفعله مردود �إليك كف�صول تتعاقُب
فاحر�س على فعل �جلميل الأجل مثوبٍة
�إن �مل�صافات تهوُن بال�صحبة �ل�صاحلِة
فانتق رفقاء �لدرب بالب�صرية �لفاحلِة
�إن �ل�صد�قَة ��صتمر�ريُة �أخذ وعطاء

و�حلياة تينُع باالأيادي �ملتعا�صدِة
كن حمبا للحياِة بالنية قبل �جلو�رِح

و�نهل من �لعلِم تغدو قر�صا يف �مل�صابِح
�الإن�صان عقٌل ُيحدث يف �لعامل �لتغيري

فلتهذبُه حتى متلك زر �ملطامِح

عبد الرزاق درباس
ــّنــــوافــــذ َبـــــــوح الــ

َبع�ُس �لنـّو�فـِذ َمـا تـَز�ُل ُتـنـادي
ُبعـاِد           َياأتي رغـَم طـوِل  وُت  و�ل�صَّ

َهـو�وؤُهـا َيـطـيـُب  ِبر�بـيـٍة  كاَنْت 
�لـَو�دي  ِخ�صـُب  مَيَتدُّ  و�أماَمها 

�أَماَنُه �ملكاِن  ِدفِء  ِمن  ُتعطيَك 
َبـر�ِد   ِظلَّ  ـم�ِس  �ل�صَّ �عِتالِء  َوَمَع 

ِمْن َخلِفها �أر�صيُف ُعمري ناِطق
�الأَْجــد�ِد  �َصـاِلِف  ِمْن  ـٍة  َكـَبـِقـيَّ  

وَق�صائدي َخلَف �حِلَجـارِة َوحُيها
ِمْن ُكحِل )ليلى( �أو عيوِن )�ُصعاِد( 

َمعارٍف ُكـوؤو�ُس  َمْكـتبتي  وُرفوُف 
ادي ِعـيِنهـا َتـروي �حِتـيـاَج �ل�صَّ مِبَ

ُح جوَعُهم ـتاِئُر َفِهـَي َتف�صَ ا �ل�صَّ �أَمَّ
َوِتـالِد َح�صـيَمـٍة  �َصــْتـِر  َبْعـِد  ِمْن 

باحًا ِعنَدها! يا ِطيَب َقهوِتنا �صَ
هـاِد  َن�صـيٍم  يف  َت�صـدو  ْيـُر  و�لطَّ

وَتَفـتََّحْت �َصـْت  َعرَّ و�ليا�َصـمينُة 
ُرقــاِد  ِبُغـْنـِج  ِعـطـرً�  َوَتثـاَءَبْت 

ُمـَهــاَبـًة �مَلـقاِم  َمـَة  ُمَكـرَّ كانْت 
ِمْن ��ْصـِم �صاِحِبـها ُعـال �الأَجْمـاِد

ْمِل بنْيَ ُربوِعها ِذْكرى ِ�ْجِتماِع �ل�صَّ
ِميعـاِد فـي  ْهـدمِي  �لتَّ َمـَع  َتْغـدو 

مـاِحـٍق  ِبَغـْدٍر  َكـَمدً�  َفا�ّصاَقـَطْت 
ْعـيـاِد �الأَ �أَْبـــــرِك  َنْحـٍر  ِعـيـِد  يف 

لوِعي ال ُزجاَج َنو�ِفذي َك�َصرو� �صُ
َحـرقـو� ُعيويِن ال َحريَر ِو�صـادي 

ٍة َقَطعو� ِذر�عي ال ُغ�صوَن �ُصَجرْيَ
�َصـَرُقـو� َجماَل �حُللـِم ِمْن �أوالدي  

َبالطـٍة َفُكـلُّ  َد�ري،  َيا  َهـَدموِك 
ِجـَيـاِد  ِبَغْيـِر  وُفـر�صـاين  َتبكـي، 

َهَدموِك َيا د�ري، ِبَغـْيـِر َجريـرٍة 
و�الأَْحـقــــاِد �الأَْطمـاِع  ِمـَن  �إِاّل 

َنَهـبو� َمو�ِعيـنًا كـُـُنـوزً� ِعـْنـَدُهـْم
�الأَْجو�ِد ِبُحـ�ْصـَبـِة  �مَلـتـاُع  َوُهـَي 

رى ي �أْن �أَعي�َس ِلَكْي �أَ َما كاَن َظنِّ
ُرْمَح �لِعـد� م�ْصُكـوَكـًة ِبـُفــوؤ�دي

َب َموِطنـًا ي �أْن ُيَخـرِّ َما كاَن َظنِّ
�لَعـــادي َوُيـَحـاِلـفـوَن  �أَْبناوؤُُه، 

َكَحديِد ناِفذتي َق�صـاوُة َقلِبِهـْم
�الأَْكـَبـاِد ِغـْلَظـُة  َكِحَجـاِر د�ري 

ــــــــو�ِفــــــــِذ مـــا  َبـــــــــــــوُح �لــــــــنَّ
ــري ــ ــ ــاِط ــ ــ خ يف  �نــــــَتــــــَهــــــى 

ِحنَي �نَتَهـى ِبـَق�صيَدٍة �إِْنـ�صــادي
َيَتـناَثُر �لَوَجُع �للَّذيُذ على �مَلـدى

ِلـَتفـي�َس �أَْقالمي ِبُحْزِن ِمـَد�دي
َبع�ُس �الأَو�ِبـِد �َصـاِهـد�ٌت مَلْ َتـَزْل

بـِِبـالدي َنكـْبـٍَة  ِحكـَايــََة  َتـروي 

�الإهد�ء: �إىل ماتبّقى من �أطالل د�ري �لتي دّمرها �ملتحاربون يف غياِب �أهلها، ونهبو� 
كنوزها ومتاعها، و�إىل كل م�صتاٍق لبقايا د�ره �ملهّدمة يف ماأ�صاِتنا �ل�صورية �لطويلة
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�أذين..�جلــر�ــس يف  �صنني يف  بعد  �صد�ه عن  يــرتدد  ز�ل  ما  �جلر�س  �صوت 
كنا  و�لتعلم.  �لعلم  م�صرية  �وىل خطو�تي يف  �حت�صنت  �لتي  �البتد�ئية  �ملدر�صة 
نتجمع �مامها وننتظر �جلر�س لنتد�فع �صوب �لباب وندخل �ل�صاحة �لتي مل تكن 
و��صعة كثري�، نظل هناك منرح يف �ل�صف ونرتقب �جلر�س �لثاين لندخل �لق�صم. 
وكثري� ما نرتقب بفارغ �ل�صرب جر�س �خلروج. كنا نعي�س على وقع �جلر�س �لذي 
نفهم جيد� �أمره بالدخول و�ذنه باخلروج. �صنو�ت طويلة ونحن نعي�س �الإرتباط 
�ملعلم  ولع�صا  للدرو�س  مو�زيا  ح�صوره  كان  �لذي  �ملدر�صة  جر�س  برنني  �لوثيق 
وجوه  غابت  فيها  تدرجنا  در��صية  مر�حل  �المتحان،  ونتائج  وللنقاط  طيبته  �أو 
وح�صرت �خرى جديدة ومل يغب �جلر�س الأكرث من ع�صرية من �لزمن. كان �صوته 
�إذ� مل نكمل �الإجابة وكنا  ي�صعدنا باخلروج من �لق�صم ويحزننا وقت �الإمتحان 
بحاجة للمزيد من �لوقت. �صلطة �جلر�س �إرتبطت ب�صلطة �لوقت، دق �جلر�س.. 
�أ�صابه عطب ونحن  �إذ�  دخول..دق �جلر�س.. خروج.. دق �جلر�س كتجريب له 
حتى  �لو�صع  ن�صتوعب  �أن  دون  للخروج  ونتد�فع  �ملحافظ  نحمل  �لق�صم،  د�خل 
يوقفنا �صر�خ �ملعلمة �لتي تهم باخلروج هي �أي�صا معنا ثم �صرعان ما تدرك �أن 
�لوقت ما ز�ل و�أن �حلار�س يجرب �جلر�س �لذي مت �إ�صالحه، هي �ي�صا مرتبطة 

مثلنا باجلر�س.
ل�صنو�ت، مل نكن نختلف  �لذي ر�فقنا  ل�صلوكنا و�جلر�س  �ل�صرطي  �ملنعك�س 
عن كالب بافلوف يف �لتكيف مع �صوت �جلر�س وكنا منوذجا و��صحا لدر��صات 
�صكير ورفقاوؤه، تلك بد�ية �لرتوي�س �لكربى ل�صلوكنا ور�صم �ل�صور �لنمطية �لتي 
طبعت �أذهاننا وحددت �لكثري من �أفعالنا، بد�أت من �صوت �جلر�س و�لدخول يف 
�أمام �لق�صم و�متدت �إىل �ل�صفوف �ملتو�لية يف م�صار�تنا على �ختالف  �ل�صف 
�ملكان �لذي نقف �أمامه يف �صل�صلة تر�بطية ُر�صمت يف �صفحاتنا �لبي�صاء منذ �أن 
كانت نا�صعة، وب�صعوبة تخل�صنا من �نتظار �جلر�س يف �أيامنا �الأوىل باجلامعة 
لكننا  ب�صلوكنا  �أحاطت  �لتي  �لد�ئرة  تر�بط  ك�صرنا  خمتلف،  و�صع  على  لنتعود 
الأو�مره يف  �صعورنا.. ومنتثل  �أعماقنا وظل يرن �صوته يف ال  �أخفينا �جلر�س يف 
��صمعو�  : دق �جلر�س  �لطفولة  �أغنية  وكلنا يحفظ  و�ملتعددة،  �ملختلفة  �أ�صكالها 

��صمعو�...�صوته جميل حلنه متني تك دن دن.

دق الجرس

 اإعالمية من اجلزائر

د. زهرة بوسكين

و األســـــــــــــــــــودبــــــاألبــــــيــــــض

الثقافة

و�ِقعــي...  يف  ِمْنــَك  �أَْهــُرُب 
َفاأَِجــُدَك يف �أَْحالمــي �لتــي �أََخَذْتني 

َعرْبَ ُع�صوِر.. 
َلْيــٍل  َرِق  �أَ َبْعــِد  ِمــْن  َغَفــْوُت  َقــْد 
َطويــٍل... َفَر�أَْيــُت َنْف�صــي �أَطــرُي َمــَع 

قوِر..  �ل�صُّ
طاِئــَرًة  �أَقــوُد  َوْحــدي...  ُكْنــُت 
ر�َء �للَّــْوِن... َكَلْوِن  ــًة... َخ�صْ ِمْرَوِحيَّ

هوِل.. �ل�صُّ
ْغــِم ِمــْن �أَنَّني مَلْ َي�ْصــِبق يِلَ  َوِبالرَّ
نــي ُكْنــُت  اّل �أَنَّ ِبــاأَْن ُقــْدُت طاِئــَرًة... �إِ

�أَْفَعُلها ِبُكلِّ �ْحرِت�ِف..
ٌة يف  َقــْد جَتاَوَزْتنــي طاِئــر�ٌت ِعدَّ
ــماِء... �أَنا �لتــي ُكْنُت �صاِمَدًة يف  �ل�صَّ

موَد �الأُ�صوِد..  َمْقَعدي �صُ
ِجَهــًة  ُمتَّ كاَنــْت  َمــْن  ِمْنهــا 
اِل�ْصــِتْعر��ٍس... َوِمْنها َمْن كاَنْت ُتِقلُّ 

َحَر�ًصا ِلْلُملوِك..   
َوِمْنهــا َمــْن كاَنــْت َتَتجاَهُلنــي يف 
ــماِء... َوِمْنها َمْن كاَن َمْن َعَلْيها  �ل�صَّ

َيْرميني ِبَنْظَرِة ��ْصِتْغر�ِب.. 
ٍة... �أَْن  ِكــُن ِلَهَكذ� �ْمــَر�أَ َكْيــَف مُيْ
َرٌة ِمْن ُكلِّ  َتقوَد طاِئَرًة... َوِهَي ُمَتَحرِّ

ما يف َهذ� �ملُْجَتَمِع ِمْن ُقيوِد.. 
َحْجــَم  ِبــاأَنَّ  ُيْدِركــوَن...  ال  ُهــْم 
�حُلــبِّ �لذي يف َقْلبي َلــُه... َيفوُق ما 

يف عامَلِنا ِمْن َقو�ِعٍد َوُبنوِد.. 
َفُهَو �لذي ُيْبقيني َفِرَحًة... ِبَرْغِم 
�لُبْعــِد َعْنُه... َفاهلُل َمعي �أَنا �لتي ِبتُّ 

جوِد..  �أُْكرِثُ َلْياًل ِمَن �ل�صُّ

َوُهــَو �لذي ��ْصــَتْقَبَلني با�ِصــًما... 
ــْت  َحطَّ ِعْنَدمــا   ... �لَعْيَنــنْيِ ُم�ْصــِرَق 
َمِة ِباأَمــاٍن... َبنْيَ  طاِئَرتــي يف �لعا�صِ

�لُبيوِت.. 
�ِصــَكًة ِبَيــدي  ُكْنــُت جاِئَعــًة... مُمْ
َكْعــِك  ِمــْن  ُم�َصْم�َصــَمًة...  َكْعَكــًة 
ْبطــاِل...  َو�الأَ �لِعــزِّ  َبَلــِد  �لُقْد�ــِس... 

موِد..   َوَرْمِز �ل�صُّ
جوعــي  �أَ�ُصــدَّ  �أَْن  َقْبــِل  َوِمــْن 
ِبُلْقَمٍة... َوَجْدُت َنْف�صي �أُناِوُلُه �لِق�ْصَم 
�الأَْكرَبَ ِمْنها... ِباإيثاٍر َعلى َنْف�صــي... 

ٍد �أَْو ُعدوِل..  دوَن َتَردُّ
َتناَوَلُه ُهَو ِمّني... َو�لَفْرَحُة َتْغُمُر 
َرَجــِة  �لدَّ �أَِلَهــِذِه  ُمت�صــاِئاًل:  َقْلَبــُه... 

ّبيَنني �أَْنِت؟ حُتِ
ــْوٍت خاِفــٍت... َوُكّلــَي  �أََجْبُتــُه ِب�صَ
َن �هلَل َوْحــَدُه... َيْعَلــُم مــا يف  �أََمــٌل: �إِ
َقْلبــي َلَك... َوُهَو �لذي َيعي ما َيجوُل 

دوِر..  يف �ل�صُّ
َحــْوُت �أَنــا ِمْن َبْعِدهــا... َكْي  َف�صَ
�أَِجــَد َنْف�صــي َحزيَنــًة... َعلــى ِغياِبــِه 
ُهــَو... ذ�َك �لــذي َي�ْصــُكُن يف َقْلبــي 

لوِع..  ... َوَبنْيَ �ل�صُّ َوُمْهَجَتيَّ
َحزيَنٌة �أَنا َعلــى ِفر�ِقِه... َو�لُبْعُد 
َقــْد طــاَل... َفَهــْل ُيْكَتُب َلنــا ِلقاٌء... 
ــَبَب... يف  ــُه �َصــَيْبقى د�ِئًمــا �ل�صَّ �أَْم �أَنَّ

�ْنِحد�ِر ُدموعي؟ 

د.ريتا عيسى األيوب

َرَأْيُت َنْفسي 
َأطيُر َمَع 
قوِر  الصُّ

 كاتبة اأردنّية من فل�شطني
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من هنا وهناك

�لنقّية  �لّنفو�س  عليها  جبلت  �أخالقّية  قيمة  �ملــروءة 
ذ�ت �لهمم �لعالية. وهي ف�صيلٌة من �لف�صائل �لتي تكتمل 
بها �إن�صانية �الإن�صان، �إّن �كت�صاب �ملروءة هو �أمر تر�كمي، 
منذ  �الإن�صان  عليها  ن�صاأ  �لتي  و�الخــالق  �لقيم  وح�صيلة 
�صغره و�صب عليها، كما �ّنها �صمة تعك�س حقيقة �ملحيطني 

به.
ــالق وكــمــال �الأدب  ــروءة مبــكــارم �الأخــ ــ �رتــبــطــت �مل
وح�صن �ل�صلوك، ومتام �خُللق �الإن�صاين �لرفيع وهي نتاج 
دق، و�لكرم، �لعّفة و�لّنز�هة يف �لقول و�لفعل وكذلك  لل�صّ
�جلّدّية و�حلكمة، وللمروءة �صور عديدة �أخرى نغفل عنها 
�لنا�س،  مع  �ملع�صر  وح�صن  �لكالم  طيب  �لوجه،  كطالقة 

�الح�صا�س باالآخرين وجندة �ملحتاج.
»بقدر  هي  فمرتبتنا  �لّنا�س،  مر�تب  حتــدد  �ملــروءة 
عليها من  و�حتوى  منا من خ�صالها،  و�حد  كل  �أحرز  ما 
ِخالِلها« الّن �ملروءة حتتاج �ىل عقول نافعة وهمم عالية، 

وقلوٍب طاهرة.
ت�صاوؤل �ملروءة تدريجّيا يف جمتمعاتنا �أدى �ىل تفاقم 
حالة من �لّطغيان، �صو�ء طغيان �ل�صلطة �و �ملادة �و �لنفوذ 
�لذي ميار�س ��صتبد�د� ظاهر� �أو خفّيا بحماية خارج �أطر 
�لن�صيج  يف  و�لتفكك  �لت�صّدع  من  حالة  م�صّببا  �لقانون، 
وباأمن  �الن�صاين  �حل�صاري  بامل�صروع  م�صّر�  �الجتماعي، 
�ملجتمع و�نتهاك منظومة �الخالق. �الأمر �لذي جنم عنه 
فرح �ل�صو�د �الأعظم لكّل ما ياأتي باخل�ّصة و�خلديعة دون 
�ل�صوؤ�ل عن حالة �لقبح و�لّدونية �لتي ��صبحت �صائدة يف 

�ملجتمع.
م�صروع  �ملــروءة  الّن  له«  عقل  ال  ملن  مــروءة  »ال  يقال 
�ملجتمع...فاإذ�  ورقــّي  �الن�صان  ملاهّية  وجمايل  �أخالقي 
باالأجمل  تاأمرنا  �ملروءة  فاإّن  باالأنفع،  ياأمرنا  »�لعقل  كان 

و�الأنقى«...

أ. سناء جاءباهلل

مروءة العقل..!

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

فــودة  فــرج  كتــاب  بــاأن  �لقطــع  ميكــن  ال 
»نكــون �أو ال نكــون« لي�ــس �لكتــاب �لوحيــد �لذي 
ت�صــبب يف �غتياله و�إمنــا كل مر�جعاته �جلريئة 
و�ال�صــتباكية مــع �لذهنيــة �ملتكل�صــة �لر�ف�صــة 
للمر�جعــة و�لفــرز و�لتجديد، فقــد �أدى �لكتاب 

ال�صت�صهاده ولكن عا�صت �لفكرة.
لقد �أ�صدر فــودة جمموعة من �لكتب �ملهمة 
�لتــي ت�صــكل يف جمملهــا �صــياقًا عامــًا وطرحــًا 
جممــاًل ملر�جعة �لقناعــات �الإميانيــة و�لفكرية 
�لكتــب  هــذه  ومــن  �جلمــود  علــى  ت�صــر  �لتــي 
�حلقيقــة �لغائبــة وزو�ج �ملتعــة، وحــو�ر�ت حول 
�ل�صــريعة، و�لطائفيــة �إىل �أيــن؟، وحــو�ر حــول 

�لعلمانية، وقبل �ل�صقوط.
لقــد كانــت روؤى فــرج فودة فرزيــة على نحو 
�أثار حفيظة �الإ�صالميني �التباعيني ال �ملجددين 
ومل تقت�صــر مر�جعاتــه على ما هــو ديني فقط، 
و�إمنا �متدت لت�صــمل �مللمح �لفكــري و�لتاريخي 
��صــتثمار  لفكــرة  كا�صــفًا  كان  كمــا  و�ل�صيا�صــي 
�لديــن يف حتقيــق مغــامن �صيا�صــية، وباالأخ�ــس 

جماعة �الإخو�ن.
ولكــن يظــل كتابه نكــون �أو ال نكــون من �أهم 
�لكتــب �لتــي �أثــارت �لكثــري مــن �جلــدل و�أثــار 
حفيظــة �الإ�صــالميني حتــى �إن �الأزهــر و�لــذى 
يتعــني �أن يظل منارة للو�صــطية ومنوطًا بتجديد 
�خلطــاب �لديني طالب مب�صادرة �لكتاب، ومن 
�ملده�ــس �أن �الأزهــر مل يعرت�ــس مــن قبــل حــني 
ن�صــرت ف�صــول �لكتــاب يف مقــاالت ن�صــرت فى 
�إ�صد�ر�ت م�صرية، �إىل �أن �أ�صدر فودة �ملقاالت 
يف كتــاب »نكــون �أو ال نكون« يف عام 1990 و�أمر 
�الأزهر مب�صــادرة �لكتاب بعد طبعه، �إذ ت�صمن 
نقدً� حادً� ل�صــيخ �الأزهر �ل�صــيخ جاد �حلق على 
جــاد �حلق نتيجــة �تهامه �ملد�فعني عــن �لدولة 
�ملدنية باخلارجني عن �الإ�صالم، وهو ما �عتربه 

فودة جتاوزً� لدور �الأزهر �لر�صمي.
ومــن �لق�صايا �ملهمــة �لتي ناق�صــها يف كتبه 

�ملهمــة فكرة �خلالفة، وهــل كان نظام �خلالفة 
�لفكــرة  فــودة  نفــى  وبالطبــع  حقــا،  �إ�صــالميًا 
مــن �أ�صا�صــها ور�أى: �أن �خلالفــة �لتــي نعتوهــا 
هــي يف حقيقتهــا خالفــة عربيــة  باالإ�صــالمية 
قر�صــية، و�أنها مل حتمل من �الإ�صــالم �إال �ال�صــم 
و�أن الإ�صــالم ديــن ال دولــة، بــل �إننــا نعتقــد �أن 
�لدولة كانت عبئًا على �الإ�صــالم، و�نتقا�صا منه 

ولي�صت �إ�صافة �إليه.
�أما كتابه »�حلقيقة �لغائبة« فلي�ــس كتابًا يف 
�لتاريخ و�إمنا روؤية فكرية و�صيا�صــية ت�صــتند �إىل 
وقائــع وحقائــق �لتاريــخ �الإ�صــالمي ومبثابــة رد 
علــى �أولئــك �ملتزمتــني �ملتع�صبني و�ملت�صــددين 
دينيــًا، �لذيــن يهربــون مــن �لتوثيــق و�لتاأ�صيــل 

ويحيكون �ملخططات �الإرهابية �لقمعية.
وفــى كتابــه قبــل �ل�صــقوط يناق�ــس �لدعــوة 
�إىل �لعلمانيــة، طارحــًا �ملــربر�ت �لتــي يقدمها 
�لعلمانيــون وموؤكــدً� �أن �لعلمانيــة لي�صــت كفــرً� 
و�إحلــادً� كمــا يزعــم خ�صومهــا، بــل هــي دعوة 
ملمار�صــة �لقو�نــني �لو�صعيــة �لع�صريــة الإد�رة 
و�لت�صــامح  �ملحبــة  ون�صــر  �ملدنيــة  �ملجتمعــات 
و�لتكافــل �الجتماعــي باجتــاه �إن�صــاء وتاأ�صي�ــس 
�لدولة �ملعا�صرة �لقادرة على �لتخطيط �لعلمي 
�ملمنهــج يف خدمــة �آمــال وطموحــات �جلماهري 
دولــة  ال  و�أرقــى،  �أف�صــل  حيــاة  �إىل  �ل�صــعبية 
�لتع�صــب �الأعمــى و�لفكــر �ملنغلــق و�جلاهليــة 

�جلديدة و�لت�صفيات �جل�صدية.
 وكان قــد مت �غتيــال فــرج فــودة يف 8 يونيو 
1992 بعــد �أ�صــبوع مــن �ملناظرة �ل�صــهرية �لتي 
�أقيمــت يوم 1 يونيــو 1992 مبعر�س �لكتاب بني 
فــرج فودة وحممــد �أحمد خلــف �هلل، يف مقابل 
وحممــد  �له�صيبــي  وماأمــون  �لغــز�يل  حممــد 
عمــارة، و�لتي قال فيها �إن نقاطا توؤكد ف�صــل ما 
�صماه �لدولة �لدينية، فهناك فارق بني �الإ�صالم 
�لديــن يف �أعلــى عليــني وبــني �لدولة فهــي كيان 

�صيا�صي و�قت�صادي و�جتماعي. 

أ.خالد الحديدي

قــــــــــــــــتــــــــــــــــل الــــــــــــــكــــــــــــــاتــــــــــــــب 
وعـــــــــــاشـــــــــــت الــــــفــــــكــــــرة

 كاتب من م�شر
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الثقافة

أ.أمل بالحوت ـ بالل
شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارع الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

 كاتبة واإعالمية

بد�ية �ل�صــنة على قارعة �لطريق ويف مدخل �ل�صــارع ثقيلة جد� على 
�أكتافنا. �صتاء ميطر حبا معتزل و�صظايا �جلائحة يف �ملفرتقات تت�صدر 
كل الئحــة وربيــع يبذر بذور �أمل يلفظ �أنفا�صــه �الأخرية، تاأخري� وتاأجيال 
وبحثــا عــن �لبديــل و�صيــف جرعة ثالثــة خدر كل مــا تبقى لنــا من وعي 

يحت�صر وحلم ينتظر.
ليعــود �خلريف جار� �أذيال �خليبة وينزع عن �حلقائق غبار �ل�صــنة، 
فتمطــر مــن جديــد على منازل تغ�صــل ذنوبهــا باملاء على مد�ر �ل�صــاعة، 
خلنــاه طويال هــذ� �لعام من �صــدة �أحد�ثه ف�صار كاأنه بالــكاد يكون يوم 

�أم�س. 
خــذ بيــد نف�صــك و�رتدي حــذ�ءك �ليومي و�خــرج من �لبيــت، جتول 
وحيــد� رفقــة خيالك �ملهجــور �لذي �صــيمنت لك حتما، �صــرتى كل نقاط 

�لتحول يف �أول حمول يعرت�صك. 
�صــتنطلق يف �أول مفرتق وت�صــرح بخيالك يف م�صــهد �ول �صــارع عربي 

يعرت�صك وحتى �ن كنت خارج بلد�ن �لعرب �صرت�ه بنظرة عربي. 
  �ل�صــارع هنا موؤ�صــر بارع، �ل�صــارع مر�آة �ملجتمع، مر�آة عاك�صــة لكل 

�أطروحة قد مت دح�صها وطرحها �و ماز�لت يف طور �لقر�ءة.
 �ل�صــارع ن�صق �صريع، فيه ي�صيع �لطفل و�لر�صيع يف �لطريق �ل�صريع، 

فيه ين�صاب �ل�صباب �يل قانون �لغاب و�الكتئاب. 
�ل�صــارع فيــه �أ�صحــاب �ل�صــهائد و�ل�صــبع �صنائــع و�لبخــت �ل�صائــع. 

�ل�صارع فيه نا�س �لر�صيف و�لبحث عن �لرغيف. 
�ل�صارع فيه رعاة �لفجر، ينه�صون �صباح كل يوم ور�ء �لقوت و�الأجر، 
فيــه �لبائــع و�ل�صــاري و�ملاأجــور، فيــه مــن �لظــالم مــا ي�صنع من �صــعاع 
�ل�صم�ــس جديلة وفيه من �لنور ما ي�صــحب �يل �لهاوية، �ىل م�صارف تلك 

�لقبور. 
�ل�صــارع فيه رعاة �لليل، يرق�صون ويقرعون �لطبول يفرون من �لنور 

ويبحثون عن �ل�صرور فوق �ل�صور وحتت �ل�صور. 
�ل�صارع فيه �ل�صتم وفيه �ل�صب، فيه �لعرق و �لتعب. 

يف �ل�صــارع جتد �لعاقل و�ملجنون، جتد �ملدمن و�لنا�صــي و�ملقبل على 
�ملعا�صي. 

�ل�صــارع، بيئة فيها جميع �لنا�ــس ت�صنيفهم ح�صب طبيعة �لفئة؛ نا�س 
�لباطل مثال ونا�س �حلق، فرق فيها من ع�صق وفيها من �ختار �أن ين�صق. 

�إن�صــانيتنا �صارت طبيعة قا�صــية، عو��صفنا تركت خ�صــبا مت�صــكنا به 
ذ�ت يــوم �صــدة، يطفــو علــى جــزر بحر، ثــار يوم �أم�ــس و�هتــدى ليال يف 

ح�صن �لقمر فاأ�صبح هادئا يلفظ ق�س �خل�صب ندم. 
تعودنــا علــى �لــال منطقــي وتعودنــا علــى مــا ور�ء طبيعة �لب�صــر من 
ميتافيزيقــا، جتعلنــا منــر مــرور �لكــر�م وجنل�ــس يف قوقعتنــا متاأملــني 

جمريات �الأحد�ث.
مــا ز�لت تبــاع كتب يف �ل�صــو�رع، كتب �ختارت �لر�صيــف ملجاأ، كتب 
ننحني لها نحن �جالال باحثني عن ر�ئحة �أور�ق عتيقة �صفر�ء وعناوين 

�خرى ال تخطر ببال رو�د حمطات �لتو��صل �الجتماعي. 
ما ز�ل عطر �خلجل فائحا يف �ل�صــو�رع �أمام ن�صق �الإجر�م �ملت�صارع. 
ما ز�ل �خلري يف �ل�صارع، ما ز�ل فيه طيب �لكالم وما ز�لت كلمة �الأدب. 
مــا ز�ل �ل�صــر يف �ل�صــارع و�أطفال �ل�صــو�رع رهينــة، ما ز�ل فيه �ل�صــارق 

�لبارع ي�صطاد كتفا بال �صند.   
�ل�صــارع �ليــوم، لي�ــس فقــط �أر�صيــة مالئمــة لالنحر�ف، رغــم توفر 
كل �الأ�صــباب �لتــي جتعلك تخــاف. �لرتبية �الأولية هي �لــدرع �لو�قي من 

خماطر �ل�صارع يف كل ف�صل من ف�صول �حلياة. 
�ل�صــارع عامــل للتكويــن �لع�صامــي، هــو تعزيــز للمناعــة، ف�صــاء ال 
متناهــي تكت�صــب فيــه �صــخ�صية �الأجيــال قوتهــا و�صالبتهــا لتخــرج من 
�له�صا�صــة �الإجتماعية وقطن �لعائلــة، ملو�جهة بيئة ال مفر من �ملرور بها 

عاجال �أم �آجال. 
�ل�صــارع هــو ذ�ك �الختبــار �لتجريبــي �ل�صعب �لذي نعــرف به مدى 
جناعــة تربيتنــا �الأوليــة الأبنائنــا و�أجيالنــا، هو عينــة م�صــتاأ�صلة من كل 
�صــخ�صية حتــت جمهــر حمايــد ووفــق معايــري خمتلفــة. �ل�صــارع ن�صــيج 
�جتماعي، جمموعة �صــلوكيات و�أخالق، �صورة جماعية ر�صمناها فكانت 

لوحة. 
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 أ.سميرة داود

أنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا والــــــــــــــــــــــــــــــــريــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــد

 كاتبة من م�شر

يا �إلهي يا من خلقت هذ� �لكون �لالمتناهي، وخلقت �لنف�س �لب�صرية 
مبــا حتملــه مــن �ملتناق�صــات �لتــي ال تعــد وال حت�صــى »ولــك �حلكمة يف 
ذلــك«، دومــا مــا تناجيك كل �صــالة على �إختــالف دياناتها، كــي تلهمها 
قــدر� عظيمــا من �لر�حــة و�لرب�ح �لنف�صــي، و�لقــدرة �أي�صا علــى �لتاأمل 
و�لتفكــر و�لتدبــر، و�لتو��صــل مــع طاقة �لكون باأ�صــره. هــذ� �لتاأمل وهذ� 
�لــرب�ح �لنف�صــي د�ئما ما يعــزز قدرة �لذ�ت �الإن�صــانية على خلق �صــجال 
د�خلي الأ�صــياء ترت�، ترت��صــق �الأفكار بل وتتد�خل فيما بينها، تتاآلف تارة 
وتتبايــن تــارة �أخرى، دومنا �حلاجة �إىل �ملجاملــة �أو �لت�صليل �و �خلنوع. 
لذ� �رتاأت �لنف�س لهذ� �جلد�ل �لد�ئر غري �ملرئي وغري �مل�صموع �إال لذ�تها 
فقــط، �أن تفــرغ مــا يف جعبتها وتخــط بقلمها على �لورق حــروف وكلمات 
وخلــق حــو�ر خيايل بعنــو�ن »�نا و�لرتيند«، تعــرب فيه عــن �إمتعا�صها ملا 
يجري على و�صائل �لتو��صل �الإجتماعي، وباالأخ�س ما يتعلق بهذ� �مل�صمى 
�الإلكرتوين �ملزعوم »�لرتيند«. ولعل هذ� �حلو�ر �خليايل و�صــيلة قد تنال 
�لــذ�ت من خالله ق�صــطًا مــن �لر�حة، و�لتــي لن تدوم طويــال، فالرتيند 
�لتــايل قــادم ال حمالة ، فنظــرة منك عزيزي �لقــارئ لرت�صد ما د�ر من 

مناو�صات بهذه �ملناظرة �خليالية. 
النفس

م�صــاء �خلري يا تريند �الأحالم، من �أنت وماذ� تفعل بنا على �لدو�م؟ 
�أهي حلبة من حلبات �ل�صباق!!؟                       

  التريند 
�أنــا �لرتينــد �لعاملــي ذو �لقوة و�لنفــوذ، ال �صوت يعلو فــوق �صوتي، �أنا 
مــن يقتــات علــى �أخباركــم و�أحد�ثكــم �ل�صــائلة، �أنا �خلرب �لر�ئج و�صــط 

عمــوم �لب�صــر، يهــرع �إىل عاملــي تــرت� مــن �ل�صــخو�س، �ل�صــورة و�للقطة 
و�ملن�صــور، �لغنــوة و�حلركة و�لرتفيــه عنو�ين، و�لرفع من �صــاأنكم هديف، 
�أنهــا حقا حلبة �صــباقي، �صــباق �الأرقام �صعود� وهبوطا، فلــم �لذعر �إذن 

من تو�جدي!! 

النفس 
نعم �أنت �خلرب �ل�صائع لكنك و�لفر�غ �صو�ء، ورغم هذ� فاأنت �الإدمان 
�لذي يت�صــلل �إىل �لعقول دون مقاومــة، ترق�س بالوعي و�لفكر و�لهوية يف 
حلبــة �صــباقك، تريند �الأكاذيــب و�الإفرت�ء�ت �ملوجهة و�ل�صــر�ء عن عمد 
مــر�ر�، �إنــك �إخــرت�ق خل�صو�صيــة �الآخــر دون وجه حق، لكنــك يف بع�س 
�الأحيــان ذو تاأثــري �إيجابــي طفيــف لبع�ــس �لق�صايــا، �إال �أن �لركب عليك 
بهدف �ل�صهرة �ملبالغة و�حللم �لز�ئف و�لرث�ء �ل�صريع هو �ل�صائد.                    
لكــن حدثنــي ما هي فئات �ملجتمع �لتي تهــرول �ليك ومتتطي جو�دك 

�ملجنون؟ 

التريند 
بع�ــس فئــات �ملجتمــع �مل�صــهورون »علــى �إختــالف نوعياتهــم« وغــري 

�مل�صهورين، من لي�س لهم مهنة، �ملوجهون من قبل جهات بعينها.. �لخ. 

النفس 
مــا �أنــت �إال �إنعكا�ــس الأمنــاط و�صــلوكيات �إجتماعية ه�صــة، تطفو على 
�ل�صطح بني �حلني و�الآخر مب�صامني فارغة، متالأ �حلياة �صخبا و�صجيجا 

برتيند�ت متتالية. 

التريند 
لقــد �أبتدعنــي �الإن�صــان، �صــاأبقى متوهجــا ال �نطفئ، مــا د�مت �لعني 
علــى �ل�صا�صــة و�ليد على لوحة �ملفاتيح و�لعقل �صــارد مب�صــاركة �الآخرين 
�صفا�صــف �الأمــور، �صــاأزين �صفحتــي �صبيحــة كل يــوم برمــوز تــدل علــى 
�الإبت�صــامة و�لن�صــر و�ل�صــخرية من �فعالكــم، وملا ال فاأنتم �أهــل لها. باي 

لقد �صئمت حو�رك
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الثقافة

الدكتور إياد الحسيين: 
رؤييت الفنية والفلسفية تظهر بجالء في كل أعمالي الفنية 

ـ ال أريد ان يكون هذا اللقاء تقليديا، ولكن 
ألن اللقــاء يف جملــة عربيــة، إرتأيــت أن نبــدأ 
مــن البدايــات، فلــكل فنان موهوب بدايات غري 

عادية، كيف كانت بداياتك وكيف صقلتها؟
ـ ال �صــك �ن �لفــن و�لفنــان نتــاج �لبيئــة بــكل 
�إرها�صاتهــا، هكــذ� ن�صــاأ �لفــن �لعر�قي مــن �أقدم 
�لع�صــور، و�أنتــج �لفنــان �أعمــااًل خالــدة، عــرب كل 
�حل�صــار�ت وبــالد مثل و�دي �لر�فديــن كانت وما 
ز�لــت حتت وطاأت �حلــروب و�لغــزو�ت، منذ فجر 
�لتاريــخ كانت تّدمر كثــريً� من معاملها �حل�صارية، 
�ال �ننا نفقد د�ئما كثري� مما �أنتجه �لعقل �لعر�قي 
�ملبــدع، كثري� من مغذيات �لروح و�لفكر و�جل�صــم 
و�ملجتمــع و�لزمــان و�ملــكان و�الحــد�ث و�لتقاليــد 
و�لعــاد�ت و�لــرت�ث تنتــج فنانني مبدعــني يف هذه 
�الر�س، وهذه �ملغذيات ال تن�صب، وهو �صــرُّ نهو�س 

ح�صارة و�دي �لر�فدين بعد كل �لنك�صات.
�أنــا �أنهل مــن هذه �ملغذيات، و�أعتقــد �أنها على 

حوار: أ.عبد الجبار الجبوري

�مل�صتوى �ملادي و�لروحي، جتعل من �ملفكر و�الديب 
و�لفنــان �لعر�قي، يف مقدمة �ملبدعني يف �لتجارب 
�الن�صــانية �ملختلفة، رغم ق�صــوة �لبيئة �لعر�قية يف 

كافة �ملجاالت. 
 ـ كيــف تّعــّرف احلــرف، ومــاذا يشــّكل مــن 
رمزيــة لــك. ال ســيّما وأنــت االكادميــي الــذي 

تدّرس معّنى احلرف وجتلياته؟
ـ �حلــرف مــن وجهــة نظــري يعنــي �الن�صــان، 
يف داللتــه �لفكريــة و�لفنيــة و�جلماليــة، بــل �جــد 
�أن �حلــرف بطاقتــه �لذ�تيــة قادر علــى �أن يختزل 
�الن�صــان. و�حلــرف مف�صل حقيقي بــني �لفكر يف 
�لوجــود وعدمــه، مهما كان هذ� �حلــرف، فعندما 
يعــرب �الإن�صــان بحــرف فاإنــه يغر�ــس فكــره وروحه 
وتعبــريه يف هــذ� �حلــرف، وهذه �لطاقــة �خلاّلقة 
�لتــي ميتلكهــا �حلــرف، لي�ــس فقــط على م�صــتوى 
�للغة، �أو �ل�صورة و�لتعبري ودالالتهما �ل�صــيميائية، 
و�إمنــا علــى م�صــتوى �لطاقــة �لروحية، �لتــي يبثها 

فيجعل �الن�صان ينتمي �إليه يف كل �لثقافات.
�إن �لقيمــة �ل�صوريــة و�ل�صوتيــة، �لتي يطلقها 
�حلرف جتعله مد�ر �إهتمام وعناية كبرية من قبل 
�ملثقفــني، فكرً� و�أدبًا و�صــعرً� ور�صــمًا وخطًا، مهما 
كانت �لنزعات �لتي تدعوهم �ىل هذ� �ال�صــتثما،ر 
يف �لفنــون �لب�صريــة و�خلــط �لعربي، رمبــا تكون 

نزعات �صكلية �و �صوفية �و وظيفية.
�لــدالالت  يف  تعبــريً�  �حلــرف  يكفــي  ال  رمبــا 
�إاّل عندمــا يكــون يف كلمــة ذ�ت معنــى،  �للغويــة، 
ولكنــي �أجد جمرد وجود �حلرف هو م�صــروع كلمة 

ووجود �إن�صان.
ـ مــن يتابــع منجزكــم يف الفــن التشــكيلي 
واخلــط العــريب والتصميــم وفلســفة التنظري، 
يكتشف، أن هناك موهبة كبرية، تقف خلف ما 
أجنــزت، ســؤايل: كيــف تــوازن وتوّفــق بني هذه 

الفنون الصعبة يف وقت واحد؟

فنان تشــكيلي عراقي من طــراز خاص، 
وخطاط مبهر، أطلــق عليه اخلطاط العاملي 
حامــد اآلمدي لقــب )أمري اخلــط العريب(، 
فإســتحقها جبدارة، ملا ميتلك من موهبة فذة 
يف اخلط والتشكيل والفلسفة اجلمالية للفن 
عمومًا، يعمل عميــدًا لكلية الفنون اجلميلة 
ببغــداد، وحيمــل درجــة )الــروف( يف فن 
التصميــم والكرافيك وخبري مجاليات اخلط 
العريب ومجالياته الفلســفية. إرتأت جملة 
»كل العــرب« أن جتري أوســع حوار مع أمري 
اخلط العريب وفيلســوف الفــن اجلمايل د. 

إياد احلسيين
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و�لف�صــاء �لد�خلــي و�لعمارة،حتــى �أ�صبح �جلمال 
م�صــاع لكل �لب�صــر، ولي�ــس كما كان �جلمــال، �لتي 

تولده �للوحة �لفنية �لعظيمة.
وهنــا ال يقف �جلمال عند حــدود �لنتاج �لفني 
�لب�صــري و�منا كل �ال�صــياء �لتي يبدعها �الن�صــان 
تولــد جمــاال مــن نــوع �آخــر ولي�ــس بال�صــرورة �ن 
يكــون �جلمــال ماديا يف �ل�صــكل و�خلامــة و�للوحة 
�و �لتمثال و�منــا هناك جماال معنويا تطلقه �لقيم 
�لنبيلــة �لتي يتد�ولها �الن�صــان يف �حلق و�لف�صيلة 

و�لعد�لة و�لوفاء.
ـ اللوحة كائن ميشي على االرض، وجيلس 
هــل  مهومــه،  عــن  ويتحــدث  اآلخريــن،  مــع 
لوحتــك مــن هــذا النــوع؟ أعــي واقع االنســان، 

ومهومه وتطلعاته؟
ـ �لت�صميــم كعلــم وفــن وفل�صــفة، �أ�صبــح �ليوم 
م�صــتوى  علــى  �الن�صــانية،  �حل�صــارة  مقدمــة  يف 
�حلاجــات �الإن�صــانية، �لتــي توفرها حلــول �الأفكار 
�ل�صناعــة  �ىل  تتحــّول  ثــم  للمبدعــني،  �خلالقــة 
و�النتــاج و�لت�صــويق و�ال�صــتهالك، وهــذه �لعمليــة 
�لكبــرية، حتوّلــت �الآن �ىل �يديولوجية، تتحّكم يف 
�حل�صارة �الإن�صــانية، وقد كتبت فيها ثالثة �أجز�ء 
يف كتابــي عن فن �لت�صميم يف �لفل�صــفة و�لنظرية 
و�لتطبيــق، ف�صــاًل عــن طبيعــة نظريــة �جلمال يف 
فــن �لت�صميــم، �لتي �إتخــذت منها فكريــًا وجمااًل 
خمتلفًا، يت�ّصــق مــع ثــورة �لتكنولوجيــا و�حلاجات 

�الإن�صانية �ملتز�يدة �الآن.
لهذ� فاإن فن �لت�صميم ال بد �ن يجاري �لع�صر 
بحكــم تغــري �حلاجــات �الن�صــانية �لتــي ين�صــاأ من 
�جلهــا ومن �جــل �لتو�صل �ىل حلول جديدة ت�صــبع 
تلــك �حلاجــات وب�صــورة مت�صــمرة وهنــا كان من 
�حلتمــي �ن تكون كل �لت�صاميم �جلديدة ع�صرية 
على م�صــتوى �لروؤية و�ملادة و�لتكنولوجيا و�الن�صان 

�ملعا�صر.
ـ التصميــم علــم وفلســفة حياكــي العصــر، 
هل حقق لك مكانة يف صرح التصميم العاملي، 
وأنت تشترك يف معارض عاملية فنانًا وحكمًا؟

ـ جتربتــي تنوعت كثريً�، بني �لت�صميم و�للوحة 
�لفنيــة و�خلــط �لعربــي، يف مناطــق عديــدة مــن 
عاملنــا �لعربي ويف �لدول �الوربية، �أجنزت خاللها 
�صــتة معار�ــس �صــخ�صية مقامة يف قاعــات عر�س 
مرموقــة، و�صــبعة معار�ــس �لكرتونيــة، و�أجنــزت 
و�ملوؤلفــات،  و�لدر��صــات  �لبحــوث  مــن  �لعديــد 
و�أ�صرفت وناق�صــت �أكرث من ثالثني ر�صالة دكتور�ه 
وماج�صــتري، يف دول متعــددة و�صــاركت يف �لعديــد 
من �ملوؤمتر�ت �لعلمية �لدولية كما توزعت جهودي 
بني عماد�ت كليات �لفنون و�لت�صميم و�ملوؤ�ص�صــات 
ذ�ت �لعالقة بالعمل �لفني و�جنزت لوحات خطية 
يف كثــري مــن �جلو�مــع و�لن�صــب �لفنيــة وحفظت 

�عمايل �لفنية يف كثري من متاحف �لدول.

ـ فكــرة �خلطــاط يف �للوحــة �ال�صــالمية، هــي 
عبارة عن �صــعي دوؤوب لالإرتقاء بال�صكل �ىل داللة 
�ملعنى �ملقد�ــس يف �لن�س �لقــر�آين بعد �أن �صاحب 
ن�صوء �خلط �لعربي وتطوره �لقر�ن �لكرمي، �ي مبا 
ميكــن �أن �ألق عليه �ل�صــعي للو�صــول بجمال �ملبنى 

�ىل كمال �ملعنى.
�صي�صــيولوجية  بنيــة  �لعربــي  �خلــط  يعــد 
و�إنرثبولوجيــة معــربة عــن طبيعة �ملجتمــع �لعربي 
جوهــر  �لتوحيــد  مبنهــج  وعالقتــه  و�ال�صــالمي، 
�حل�صارة �ال�صــالمية، و�لذي ر�صخ ملنظومة قيمية 
يف �ملجتمــع �ال�صــالمي، وملــا كان �لفــن �ال�صــالمي 
نتاج �إجتماعي، كان �خلط �لعربي وليد تلك �لبيئة 
�لتــي �كتنفت ثقافــة معينة، فان ذلــك ي�صع �لفكر 
�جلمعــي، يف و�جهــة �حلياة و�ملجتمــع، باإعتبار �أن 
يــد �هلل مع �جلماعة، ليكت�صــب �لفــرد، قوة وجوده 
مــن �جلماعــة، مــن هنــا فــاإن �لقيــم �جلمالية يف 
�خلط �لعربــي، قيم جماعية يغيب فيها �لفرد �ىل 

حد بعيد. 
زخرفــة  تصنيــف  فــن  يف  فلســفة  لديــك  ـ 
األصعــب،  الفــن  هبــذا  أجــّدت  كيــف  اخلــط، 
ومــن أين إســتقيت اخلــربة، وفتحت مغاليقها؟ 

وماهي أبرز لوحاتك يف هذا اجلانب؟
ـ �إن تنــوع م�صادر جتربتي �لفنية على م�صــتوى 
�ملــكان و�لزمــان يف حقــول متعــددة مــن �ملعرفــة 
�الن�صــانية ��صفى على جتربتي �لفنية �آفاق و��صــعة 
ع�صدتهــا در��صــتي �الكادميية، لفل�صــفة �لت�صميم 
يف مرحلــة �لدكتــور�ه ومــا بعــد �لدكتــور�ه، كما �إن 
�لتو��صــل مــع �لثقافات �الإن�صــانية �ملتعــددة، كفيل 
بــاأن يجعل �لتجربــة �لفنية �أكرث عمقــًا يف خطابها 

�الإن�صاين زمانيًا ومكانيًا.
روؤيتــي �لفنية و�لفل�صــفية، تظهــر بجالء يف كل 
�أعمــايل �لفنيــة، وكل لوحة وليدة ظــرف خمتلف، 
وبالتــايل حتمل طاقاتهــا �ملكانيــة و�لزمانية، �لتي 
�أغادرهــا حــال �إجنــاز �للوحــة، بحثا عــن مغامرة 
جديدة للتعبري يف عمل جديد، ويف حماولة لتفريغ 
كل �النفعــاالت يف ع�صــر مدمــر، يجعــل �الن�صــان 
�ملــدرك يف خ�صم �صر�عات متعددة، بني �لبقاء �و 
�لــزو�ل، وبالتايل كلغة ب�صرية فان كل لوحة حتمل 

تلك �للغة �لقادرة على �لتعبري.
ـ الفن هو الوجه اآلخر للجمال، هل إلتقّيا 

يف لوحة احلسيي؟
�لنتــاج  هــو  �جلمــال،  فــاإن  �صــك  دون  مــن  ـ 
�لطبيعــي للعمليــة �لفنيــة، يف كافة �أجنا�ــس �لنتاج 
�الإبد�عي �الإن�صاين، وجرعة �جلمال �لتي يحتاجها 
�الإن�صان، توفرها �للوحة �لفنية وفق ثقافة �ملتلقي، 
رغم �أن هذه �لثقافة �إنح�صــرت ب�صــكل كبري، ولكن 
فــن �لت�صميم، قَلب �ملعادلــة �الآن، فجعلنا نح�صل 
على جرعة �جلمال من كل �ال�صياء، �لتي نتد�ولها 
يف حياتنا �ليومية، مثل �ملوبايل و�ملالب�ــس و�الثاث 
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الثقافة

التحزي اإليديولوجي والنوايا الخبيثة والمقاطعة الدبلوماسية
بـــكـــن فــــــــي  األولــــــمــــــبــــــيــــــة  األلـــــــــعـــــــــاب  دورة  فــــــــي  الـــــــــــــــدول  بــــــــن 

تعتــرب �الألعــاب �الأوملبيــة �ل�صــتوية يف بكــني 
�لعا�صمــة  ح�صلــت  �أن  منــذ  �صيا�صــية  ق�صيــة 
�ل�صينيــة على حق ��صــت�صافتها. وتثري �ملقاطعة 
�لدبلوما�صــية �ملعلنــة لبع�ــس �لــدول جــداًل منذ 
كانــون �الأول/دي�صــمرب 2021. �ل�صني ترد على 
�لدوليــة  �الأوملبيــة  ب�صــخط، و�للجنــة  �ملقاطعــة 
»ت�صيي�ــس  تريــد  وال  حمايــدة  نف�صــها  تعتــرب 
�لريا�صة«. باتت �لريا�صة �لدولية �صاحة و��صعة 
لت�صفيــة �حل�صــابات بــني �لــدول �لتــي ت�صــوبها 
عالقات متوترة �صيا�صــيا و�قت�صاديا وع�صــكريا 
وثقافيــا و�صحيا و�منيــا، و�أ�صبحت بع�س �لدول 
وو�صــائل  غايــات  �الأوملبيــة  �الألعــاب  ت�صــتخدم 
و�لتحيــز  و�لدبلوما�صــي  �ل�صيا�صــي  للتالعــب 
�الإيديولوجي، وهو �أمر ال يحظى ب�صــعبية وي�صل 
�ىل حــد عــزل بع�ــس �لــدول لنف�صــها. �لريا�صة 
ال عالقــة لهــا بال�صيا�صــة و�لعالقات �ل�صيا�صــية 
و�لدبلوما�صــية بــني �لدول �ملتخا�صمة؛ و�ل�صــبب 
يعــود �أن �لريا�صة و�الألعاب �الأوملبية حتديد� هي 
جتمع كبري للريا�صيني وع�صاق �لريا�صة ولي�صت 

م�صرحا لل�صيا�صيني لتقدمي عر�س �صيا�صي.
لي�صــت هــذه �ملــرة �الأوىل �لتــي تتحــول فيها 
دورة �الألعاب �لريا�صية فر�صة لت�صجيل �ملو�قف 
�ل�صيا�صــية، و�ل�صغط �لدبلوما�صــي �ملتبادل بني 
�أطــر�ف يطفو علــى عالقاتهم منــاخ �لتوتر، بل 
ولطاملــا كانــت دور�ت �الأوملبيــاد �صــاحة من بني 
�صــاحات �لتناف�ــس خــالل �حلــرب �لبــاردة. �إن 
»وجــود م�صــوؤولني حكوميــني ودبلوما�صــيني )يف 
�الألعــاب �الأوملبيــة( هــو قر�ر �صيا�صــي بحت لكل 

د. دانييال القرعان

حكومة، وحترتمه �للجنة �الأوملبية �لدولية متامًا 
يف �إطار حيادها �ل�صيا�صــي«، وما يبدي �الرتياح 
كون قر�ر �ملقاطعة مل ي�صمل م�صاركة �لريا�صيني 
و�لدبلوما�صــيني.  �مل�صــوؤولني  علــى  �قت�صــر  بــل 
يجــب �أن نكــون و��صحــني يف قر�ر بع�ــس �لدول 
حيال �ملقاطعة �لدبلوما�صــية و�ل�صيا�صــية لدورة 
�الألعــاب �الأوملبيــة، �إمــا �أن تتــم �ملقاطــع ب�صــكل 
كامل دون �إر�صــال �لريا�صيني، و�إما �أن يتم ربط 
�الأمور بعمــل كامل بخطوة مهمة كما هي �حلال 

د�ئما على �مل�صتوى �لدويل.
علــى مــر �ل�صــنو�ت حتــول �الأوملبيــاد �صــاحة 
للنــز�ع �ل�صيا�صــي بني �لــدول، ولي�صــت �أول مرة 
�الأوملبيــة،  �الألعــاب  يتــم فيهــا مقاطعــة دور�ت 
بينما �أولها كانت �صنة 1956، �إذ تعددت �أ�صباب 
�ملقاطعة لكــن قر�رها كان و�حدً�؛ غياب ثمانية 
دول عن �لــدورة. وقاطعت كل من م�صر ولبنان 
و�لعر�ق وكمبوديا �لدورة �حتجاجًا عن �لعدو�ن 
وقاطعــت  �لقاهــرة.  ��صــتهدف  �لــذي  �لثالثــي 
رف�صــًا  �الألعــاب  و�صوي�صــر�  و�إ�صــبانيا  هولنــد� 
الجتيــاح �الحتــاد �ل�صــوفياتي هنغاريــا. وغابت 
تايــو�ن حل�صــور �ل�صني يف تلك �لــدورة. بعدها 
�صــت�صبح �الألعــاب �الأوملبيــة �صــاحة يجــري فيها 
�ل�صر�ع �ل�صيا�صــي �لعاملــي وتربز فيها �ملو�قف. 
ويف �صــنة 1972 قاطع عدد من �لدول �الإفريقية 
�الألعاب �ل�صيفية نظرً� ل�صــحب �للجنة �الأوملبية 
قبــل  )زميبابــوي  رودي�صــيا  م�صــاركة  �لدوليــة 
�ال�صــتقالل( فيهــا، معتربيــن �الأمــر ��صطفافــًا 
�ل�صيا�صــي  �حليــاد  فيهــا  �ملفرت�ــس  للجنــة 
�إىل جانــب �الحتــالل. فيمــا وعلــى طــول تلــك 
�ل�صــنو�ت، كانت �حلرب �لبــاردة ترخي ظاللها 
علــى �الألعاب �لتي �صــهدت مناكفــات عدة لذ�ت 
�الأ�صــباب بني دول �ملع�صــكر �لغربي �لر�أ�صــمايل 
بقيــادة �لواليــات �ملتحــدة و�ل�صــرقي �ل�صــيوعي 
بقيــادة �الحتــاد �ل�صــوفياتي. �أ�صــهرها و�أكرثها 
حيــث   ،1980 مو�صــكو  دورة  كانــت  مقاطعــة 
قاطعــت 66 دولة من �لغرب و�لعامل �الإ�صــالمي 
�الألعاب ردً� على �جتياح مو�صــكو �أفغان�صتان. رد 
�لرو�س وحلفاوؤهم بعدها مبقاطعة �أوملبياد لو�س 

�أنغيلو�س 1984.
مــن  �لكثــري  �نت�صــرت  �الأخــرية  �الآونــة  يف 
�النتقاد�ت من بدء �الألعاب �الأوملبية �ل�صــتوية يف 
بكــني، ومنها �خلوف من بر�مج �لتج�ص�ــس على 

�لهو�تــف �ملحمولة للريا�صيني، و�نت�صــار متحور 
�أوميكــرون وو�صــع حقوق �الإن�صــان غري �مل�صــتقر 
يف �ل�صــني. قبل �الألعــاب �الأوملبيــة يف �لعا�صمة 
�ل�صينيــة، كانــت هنــاك حتذيــر�ت متكررة من 
�أن �الأجهــزة �ل�صــرية �ل�صينيــة ميكــن �أن تقــر�أ 
�ملحمولــة  �لهو�تــف  مــن  �حل�صا�صــة  �لبيانــات 
و�الأجهــزة �للوحية و�أجهزة �لكمبيوتر �ملحمولة. 
جميــع  علــى  يجــب  »مــاي2022«،  تطبيــق  يف 

�مل�صاركني يف �الألعاب �الأوملبية �إدخال �لبيانات
�لطبيــة، علــى �صــبيل �ملثال نتائــج �ختبار�ت 
دخــول  قبــل  كورونــا  لفريو�ــس  �أر«  �صــي  »بــي 
�ل�صــني ونتائــج �لقيا�ــس �ليومي للحمــى. وعلى 
�أثــر ذلــك قامت �لكثــري من �لدول �مل�صــرتكة يف 
�الأوملبيــاد بتزويــد �مل�صــاركني بهو�تــف حممولــة 
خا�صــة كمــا فعلــت �أملانيــا وبريطانيــا وهولند�. 
قبــل �الأملــان، �أعلــن �لربيطانيــون �أنهــم �صــوف 
يــزودون �لريا�صيــني بهو�تــف حممولــة جديــدة 
طــو�ل مدة �مل�صــابقات، �إذ� رغبــو� يف ذلك، ومت 
تقدمي ن�صائح عملية للريا�صيني و�ملدربني حتى 
يتمكنــو� مــن �أن يقــررو� باأنف�صــهم مــا �إذ� كانو� 
�صي�صطحبون �أجهزتهم �ل�صخ�صية �إىل �الألعاب 

�أم ال. 
�لهولنديــة  �لوطنيــة  �الأوملبيــة  �للجنــة  �أمــا 
فذهبــت �إىل �أبعــد مــن ذلك ودعــت �لريا�صيني 
و�ملدربــني �إىل تــرك �أجهزتهــم �ل�صــخ�صية يف 
منازلهم، وبداًل من ذلك، �صتوزع �للجنة �أجهزة 
�إتالفهــا بعــد �لعــودة �إىل  »نظيفــة« لهــم ليتــم 

هولند�.
ومل يقت�صــر �الأمــر علــى خماوف �لتج�ص�ــس 
بــل خمــاوف ب�صــاأن �ختبــار�ت لفريو�ــس كورونا 
�لكاذبــة وعو�قبهــا، وياأتــي ذلــك علــى �أثر عدم 
وجــود نظام م�صــتقل كما هو �حلــال مع �صو�بط 
�ملن�صــطات؛ ال�صــتبعاد �لتالعب. ومل يقف �المر 
علــى ذلــك بــل هنــاك �نتقــاد�ت �أخــرى الإقامة 
�الألعاب �ل�صــتوية على �لرغم من �نت�صــار متحور 
�أوميكــرون يف جميــع �أنحــاء �لعــامل، يف �لوقــت 
�أي�صــا �لذي يتــم فيه �نتهاك حقــوق �لريا�صيني 
ويتــم �للعــب ب�صحتهــم. باالإ�صافــة �إىل ذلــك، 
فــاإن حالة حقوق �الإن�صــان يف �ل�صني هي ق�صية 
م�صــتمرة: �حتجاز �الأويغور و�صيا�صة �لتبت وقمع 

�ملعار�صة يف هونغ كونغ وغريها �لكثري.
حقيقــة  دعمــو�  �لريا�صيــني  مــن  �لكثــري 
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كالواليــات  �لــدول  بع�ــس  �إعــالن 
�ملتحــدة �المريكية وكنــد� وبريطانيا 
مقاطعتهــا  عــن  و�أ�صــرت�ليا 
�لدبلوما�صــية لبكني، وبع�صهم �صرح 
�صحيحــة  �ل�صيا�صــية  �ملقاطعــة  �أن 
بالتاأكيد، وبع�صهم �صيكون ممنونا لو 
عملــت �ملانيا وفرن�صــا بنف�ــس طريقة 
�ملقاطعــة �ل�صيا�صــية، و�لبع�ــس يقول 
�صــيء  يتغــري  حتــى  �ملقاطعــة  علينــا 

هنالك يف �ل�صني.
عــدم  فرن�صــا  �أعلنــت  بدورهــا 
مقاطعتها دبلوما�صــيا لدورة �الألعاب 
وياأتــي  بكــني،  يف  �ل�صــتوية  �الأوملبيــة 
هــذ� �لقــر�ر غــد�ة �إعــالن بريطانيا 
وكنــد� �ن�صمامهمــا للواليات �ملتحدة 
و�أ�صرت�ليا يف »�ملقاطعة �لدبلوما�صية« 
لــدورة بكــني، وبالتز�مــن مــع تنديــد 
�ل�صني بقر�ر �لــدول �الأربعة حمذرة 
�أنهــا »�صــتدفع �لثمــن«. وكانــت  مــن 
فرن�صــا �أعلنــت يف وقــت �صــابق عــن 
�أنهــا »�صتن�صــق« مــع �لــدول �الأخــرى 
�ملوقــف  �الأوروبــي حــول  يف �الحتــاد 
�أخــرى،  جهــة  مــن  �صــتتبعه.  �لــذي 
مت�صــكت �للجنــة �الأوملبيــة �لدوليــة بـ 
»�حليــاد« و�متنعــت عــن �لتعليق على 
هذه »�لقــر�ر�ت �ل�صيا�صــية �لبحتة«، 
ورحبت بغياب �ملقاطعة �لريا�صية.  

يف �لوقت �لذي فيه نددت �ل�صني 
بقــر�ر �لواليــات �ملتحــدة و�أ�صــرت�ليا 
وبريطانيا وكنــد� مقاطعة دورة بكني 
»دبلوما�صيا« حمذرة من �أنها »�صتدفع 
�لثمن، و�إن تلك �لدول �لتي �صرت�صــل 
ريا�صيــني �إىل �الألعــاب �الأوملبيــة لكن 
»�صــتدفع  ر�صــميني،  م�صــوؤولني  لي�ــس 
ثمــن« قر�رهــا عقــب قــر�ر �ملقاطعة 
�ل�صيا�صــية. وتنظم �الألعــاب �الأوملبية 
4 و20  بــني  �ل�صــتوية يف �لفــرتة مــا 
فرب�ير/�صــباط، لكــن ب�صــبب �لقيود 
�لتــي تفر�صهــا �ل�صــني علــى دخــول 
�الأجانب يف �إطار مكافحتها فريو�ــس 
يح�صــر  �أن  �ملرتقــب  مــن  كورونــا، 
عدد قليل من �مل�صــوؤولني �ل�صيا�صــيني 
�لعامليني �إىل بكني، با�صــتثناء ح�صور 
فالدميــري  �لرو�صــي  للرئي�ــس  الفــت 
بوتني �لذي قبل دعوة نظريه �ل�صيني 

�صي جينبينغ.

أ.لطيفة محمد حسيب القاضي

�إنَّ بع�س �الأ�صخا�س قد فقدو� م�صاعر و�حتياجات 
فولة، مثل: �الإح�صا�ــس باالأمان،  كثــرية يف مرحلــة �لطُّ
، ومل يح�صلو�  و�لعطــف، و�الهتمام، و�لرعاية و�حُلبِّ
ا �أدى �إىل حدوث جروح  عليهــا من قبل �لو�لَديــن؛ ممَّ
� يف �لقلب، و��صتمرت هذه �جلروح  و�صروخ كبرية جدًّ
ا �أدى �إىل َخلق  عندهم يف فرت�ت �حلياة �ملختلفة؛ ممَّ
ذ�ت مزيفة، هذه �ل�صروخ و�جلروح �لتي تعر�صو� لها 
يف فرتة �لطفولة �أثَّرت ب�صكل �صلبي يف هوؤالء �الأطفال؛ 

ا جعلهم ال ي�صتطيعون �لتكيُّف مع �ملجتمع. ممَّ
�إنَّ من �أهم خ�صائ�س �لذ�ت �ملزيفة �أنَّ �صاحبها 
يعي�ــس دور �ل�صحيَّة مع ذ�ته، وميار�س �لكذب �ملتكرر 
ــفاء  للدفــاع عــن �لنف�ــس، باالإ�صافــة �إىل �صعوبــة �ل�صِّ
ف�صــيَّة، وكل هــذ� وذ�ك يظهــر يف  دمــات �لنَّ مــن �ل�صَّ
�الأُ�صــر �مل�صطربــة، و�لتــي يعــاين �أهلهــا مــن �لربودة 
يف �مل�صــاعر وعــدم تقــدمي �حُلــب و�لرعايــة و�لعطف 
ة و�لعقليَّة،  ف�صــيَّ الأبنائهــم، و�لق�صــوة، و�الأمر��ــس �لنَّ
فين�صــاأ �الأبنــاء يف هــذه �الأ�صــرة ولديهــم ذ�ت مزيفة 
مــن  و�لعديــد  باال�صطــر�ب  تت�صــم  ــة،  حقيقيَّ غــري 
�ت، وعدم �لثِّقة  ف�صــيَّة، مثــل: �إنكار �لــذَّ �الأمر��س �لنَّ
ف�س، و�لغرية، و�حل�صد و�حلقد، و�صعوبة �لتعامل  بالَنّ

مع �الآخرين �أو �لتو��صل معهم.
اأً د�خله حمبو�ًصــا، هذ�  �إنَّ لكل �إن�صــان طفاًل خمبَّ
�لطفل �ملخباأ �ملجروح ال ي�صمح لل�صخ�س بالتعبري عن 
نف�صــه وعن م�صــاعره؛ الأن هذ� �لطفل قد مت ت�صــويهه 

وجرحه ب�صكٍل ما.
ا له ذ�تــان: �الأوىل ذ�ت حقيقية،  وكلُّ �صــخ�س منَّ
و�الأخــرى ذ�ت مزيفــة، و�لفرق بني �لــذ�ت �حلقيقية 
و�لــذ�ت �ملزيفــة �أن �لــذ�ت �حلقيقــة ال يكــون معهــا 
�لطفل �ملحبو�ــس جمروًحا، بعك�س �لذ�ت �ملزيفة فهي 
ُتعــربِّ عــن طفل جمــروح ومفتقــد للرعايــة و�الهتمام 

و�ل�صعور باالأمان منذ �ل�صغر.
و�لــذ�ت �حلقيقيــة هي �لذ�ت �لو�ثقة بنف�صــها يف 
ــت �الهتمام و�الأمان، فهي  مرحلــة �لطفولة، حيث تلقَّ
ذ�ت حقيقية، وعندما ير�ها �أي �إن�صان يعرف �أن هذ� 

�ل�صــخ�س حقيقي ويظهر ب�صورة حقيقية، مريح لكل 
من ير�ه، هي ذ�ت �أ�صليَّة يف حالة نف�صيَّة ممتازة.

�أمــا �لــذ�ت �ملزيفــة فهــي غــري �أ�صليَّة، �صــخ�صيَّة 
منقادة وح�صــودة، ال حتبُّ �خلــري لالآخرين، وترتدي 
قناًعــا �آخر لكــي حتمي نف�صــها من �الآخريــن؛ فتكون 
فاق، مطيعة ب�صــكٍل غري  ة كثــرية �لكذب و�لنِّ �صــخ�صيَّ
ة �الآخرين، وتكتم  طبيعي لكي تك�صب ودَّ وعطف وحمبَّ
م�صاعرها �حلقيقية، �صــخ�صيَّة منتِقَدة لالآخرين، ال 
تثــق باأحد، و�لتقديــر للذ�ت لديهــا منخف�س، ولديها 
م�صــكالت يف ر�صــم �حلدود يف عالقاتها مع �الآخرين 
وتت�صــم باالعتماديــة و�الإدمــان، هــذه �ل�صــخ�صية ال 
ة،  ت�صــعر بر�حة مع ذ�تها، هي �صخ�صية موؤذية و�صارَّ

ال ت�صتقيم يف �أي عالقة �صليمة.
كمــا �إن �لرت�كــم �مل�صــتمر للعديــد من �مل�صــكالت 
ــة �لتــي مل يتم �النتهاء منها نف�صــيًّا  ــة و�لعقليَّ �لعاطفيَّ
ر  قــد يــوؤدي �إىل �لقلق و�لتعا�صــة و�لفــر�غ عندما نتنكَّ
ة �أمٌر  ــلبيَّ للطفــل �لد�خلــي، وظهور �لذ�ت �ملزيفة �ل�صَّ
و� يف �أ�صر قا�صية �لقلوب.     طبيعي يف �الأوالد �لذين تربَّ
ومــن هنــا يجــب �أن ن�صــاأل: متــى يرتدي �الإن�صــان 
قنــاع �لــذ�ت �ملزيفــة؟ يرتديه عندما يريــد �أن يحمي 
نف�صــه من �نتقاد�ت �الآخرين، وباالأحرى عندما جند 
�لطفل �ملختبئ فينا لديه م�صكالت نف�صية وجمروًحا، 

ويريد �أن يتفادى �جلروح من �الآخرين.
ومــن هنــا يجب علــى كل �إن�صــان �أن يو�جه �لطفل 
ــاأ بد�خلــه، ويعــرف هــذ� �لطفــل جيــًد�؛ لكــى  �ملخبَّ
يتخلَّ�ــس مــن �أيِّ ذ�ت مزيفــة، ويكون �إن�صــاًنا حقيقيًّا 
مريًحا لنف�صــه قبل �أي �صيء �آخر، ومريًحا لالآخرين، 
وعليــه باجللو�ــس مــع ذلــك �لطفــل �ملخبــاأ بد�خلــه 
ليكت�صــف جروحــه وم�صــكالته، ويت�صالــح مع نف�صــه، 
ويعــرف باأنه لي�ــس له �أي �صــبب يف هــذه �جلروح، و�أن 
، ويبني �صــيًئا جمياًل لنف�صــه مــن �لثِّقة  لهــا بُحبٍّ يتقبَّ

ة و�لتَّ�صامح للتَّخلُّ�س من �أيِّ ذنب. و�ملحبَّ

ـــة  ات الـــحـــقـــيـــقـــيَّ الـــــــــــــــذَّ
ــفــــة ــ ــزيَّ ــمــ ات الــ والــــــــــــــــذَّ

 اأكادميية وباحثة اأردنية كاتبة من فل�شطني
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الثقافة

�لبناطيــل  بــي  �لعــام  هــذ�  مو�صــة  جتمــع 
و�جلاكيتــات �لو��صــعة جــدً� و�الألــو�ن �جلذ�بــة 

و�خلتلفة
مــن  جــد�  مميــز  �ل�صــتاء  هــذ�  �ن  يبــدو 
حيــث �الألــو�ن حيــث �كت�صــح �لبنف�صــجي �لفاحت 
�ملالب�ــس مثــل �جلاكيتات و�لبلــوز�ت و�حلقائب 
و�الأك�ص�صــو�ر و�أي�صــًا �للــون �الأخ�صــر نلحظ �نه 
عاد هذ� �ل�صتاء بقوة وتدرجات �للون �الأ�صفر. 

هذ� �ل�صــتاء يبدو حقًا فريــدً� من نوعه الأننا 
كنا �عتدنا على �الألو�ن �لغامقة.

حــان �الآن وقــت �لتغيــري و�أي�صــًا هذه �ل�صــنة 
ت�صــبه  و�لتــي  �ملاثلــة  �للب�ــس  مو�صــة  ��صيفــت 
�لبيجامــا �ىل حد ما وهي مريحة للغاية وجميلة 
وب�صــيطة يف �ملظهــر ومــن �ملتوقع �نها �صت�صــتمر 
و�صتزد�د يف �ل�صنو�ت �لقادمة حيث بد�أت بع�س 

�ملاركات باالإهتمام بهذ� �لنوع من �ملالب�س. 
يف  �لتغيــري  الحظنــا  �لعــام  هــذ�  و�ي�صــا 
�جلاكيتــات �لطويلة من حيث �الألــو�ن حيث كنا 
يف �ل�صــابق يعتمد على �للون �ل�صــود ب�صكل كبري 
هــذ� �لعــام ظهــرت �ملكعبــات باألــو�ن و��صــكال 

خمتلفة.
�ل�صوفيــة  �جلاكيتــات  �ي�صــا  نن�صــى  وال 
�لق�صــرية �لتــي كانــت مميــزة هذ� �ل�صــتاء من 
حيث �الأ�صكال و�الألو�ن �و �جلاكيتات �ل�صادة مع 

�الأزر�ر �لكبرية.

2022 عـــــــــــام  لــــــشــــــتــــــاء  الـــــــمـــــــوضـــــــة  صــــــیــــــحــــــات  أبــــــــــــــرز 

أ.شروق خالد

 �شحفية من العراق
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منذ �أعو�م، كان �لعمل �ل�صيا�صي �لعربي يف باري�س حم�صور يف معهد �لعامل �لعربي �ي 
مرتبط باالنظمة، فكرنا �ن نعمل ن�صاطا �صعبيا تباحثت مع �ل�صديق علي �ملرعبي، مل �كن 
�توقع �ن علي بهذه �حليوية و�لقدرة على جتميع �جلالية �لعربية، لكن ما ح�صل �ده�صني. 
كما  �أوروبا،  يف  �لعرب  و�لكتاب  �ل�صحفيني  �حتاد  يوؤ�ص�س  �ن  ��صتطاع  تقريبا  �صهر  خالل 
�قرتنت موؤ�ص�صة »كل �لعرب« �لتي ت�صدر جملة »كل �لعرب« �ل�صهرية، بتاأ�صي�س وكالة �نباء 
�ملغرب  وبلد�ن  ولبنان  و�صورية  �لعر�ق  كتابا من  �ملجلة جتمع  �لقومية. هذه  �الخبار  تغطي 
�لعربي. هي بالفعل جامعة لكل �لعرب. جتمع �قالما ر�ئدة من �ملوؤرخني، وكتاب �مل�صقلبيات، 

و�لتحاليل �ل�صيا�صية.
�الت�صال  ن�صط  ندوة.  �صهر  كل  مبعدل  و�لثقافية  �لفكرية  للندو�ت  برناجما  و�صع 
بال�صفار�ت يف �ملنا�صبات �لهامة. �إنه �كرث ن�صاطا من موؤ�ص�صات عريقة كمعهد �لعامل �لعربي 
�لذي ��صبح �الآن معهد �لتطبيع �لعربي بدخول �ل�صهاينة �ليه، وذلك باإيحاء من �النظمة 
�ملطبعة. �لن�صاط �لذي �طلقه علي و�أنا م�صت�صارة فيه يغني �ملثقفني �لعرب خا�صة �ل�صباب 
و�ملهاجرين �جلدد. من ميدح نف�صه �حمق ولكن جتاهل جتربة ناجحة فيها �نتقا�س من جهد 

�الخرين، حتية لعلي ورفاقه وكل عام وجميع �ع�صاء �الحتاد وحمرري �ملجلة بخري.
�ملرحلة �لثانية من �لن�صاط �لعربي

بعد �لن�صاط و �لندو�ت، و�طالق �ملجلة �صوف ننتقل �ىل �ملرحلة �لثانية وهي حتت عنو�ن 
�لفرن�صيني.  و�ملثقفني  �لعرب  �ملثقفني  بني  كحو�ر  �نطلقت  مرحلة  وهذه  �الآخر(  )�عرف 
ن�صتطيع �ن على فريق »كل �لعرب« وب�صكل خا�س علي فهو يتمتع لي�س فقط مبعرفة �ل�صاحة 

�لفرن�صية يف �ملجال �ل�صيا�صي فح�صب بل يف �ملجال �لثقايف �ي�صا. 
�ل�صاحة �لفرن�صية كانت وما تز�ل تتمتع بحركة هامة، فهناك ع�صر�ت �لفال�صفة و�لكتاب 
و�لر�صامني، �نها مدر�صة فل�صفة �لعوملة �صو�ء يف �الدب �و �ل�صيا�صة. �لفل�صفة �لبناءة هدفها 
�نتفا�صات  وهي  �لعربي،  بالربيع   �صمى  ما  بعد  و�لغرب  �ل�صرق  مبعنى  �حل�صار�ت،  حو�ر 
�لعر�ق.  �إثر حرب  �ر�صه من جديد  �لعربي، كما �دت �ىل �حتالل  �لعامل  �دت �ىل تفكيك 
حتت �صقف �لقومية �لعربية �لتي تبقى بالن�صبة لنا جميعا �لعاملني يف »كل �لعرب« و«�حتاد 
�بريل  �صهر  و�صيكون  �صاغلنا،  هي  �لقومية  �لق�صية  تبقى  �أوروبا«  يف  و�لكتاب  �ل�صحفيني 
�لثالث،  �لعامل  ومثقفو  و�لفرن�صيني،  �لعرب  �ملثقفني  بني  �حلو�ر  برنامج  لو�صع  خم�ص�صا 

كاالأمريكيني �لالتينييني و�الفارقة، يف باري�س تظل �صاحة �لفكر ومعرفة �الخر مدر�صة. 
�ذن ننتظر من �صديقنا �مل�صرف علي �ن ي�صمر عن ذر�عيه كما فعل من قبل كي ن�صمي 
تكثف  �ملرحلة  هذه  يف  �ليوني�صكو  و�ن  �صيما  ال  �لغرب  مع  �حلو�ر  ��صهر  �لقادمة  �ال�صهر 
ن�صاطها. هكذ� ن�صتطيع �ن نك�صب تو�جد �ل�صيوف من �مريكا �لالتينية و�فريقيا ومن �قطار 

�أخرى.

 أ. حميدة نعنع

العمل السياسي العربي في باريس 

ــر أمــــــرأة ــ ــاتـ ــ ــن دفـ ــ مـ

 كاتبة و �شحفية عربية
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