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بـــــــازغـــــــة:    الـــــهـــــنـــــد كـــــــقـــــــوة كــــــــــرى 
مقومات فاعلية حاضر المستقبل

الــــــــــــــــــــــــــوجــــــــــــــــــــــــــه االقــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــادي 
لــــــــــأزمــــــــــة الـــــــــروســـــــــيـــــــــة األكــــــــرانــــــــيــــــــة

قرعت طبول الحرب على األراضي 
 األوكرانية فما الذي يريده بوتني؟

الباحثة الفلسطينية مها السقا: التطريز 
الــعــالــمــي  الــفــلــســطــيــي مــــن ضـــمـــن اإلرث 
الـــيـــونـــســـكـــو ــنـــظـــمـــة  ــــي مـ الــــــــــــذي   أدرج فــ

مــــــــــــــــــــــن نـــــــــــــــحـــــــــــــــن بـــــــــــــــعـــــــــــــــد ضـــــــــــيـــــــــــاع 
هـــــــــــــــويـــــــــــــــتـــــــــــــــنـــــــــــــــا الــــــــــــثــــــــــــقــــــــــــافــــــــــــيــــــــــــة

الــــــــهــــــــجــــــــرة ظــــــــــاهــــــــــرة مــــتــــحــــولــــة

ــيــــل الــــمــــحــــيــــش: ســتــظــل  ــبــ نــ
الـــروايـــة هــي األقــــدر على 
نــقــل أفـــكـــاري ومــشــاعــري  

»كــــــــــــــــــــل الــــــــــــــــــعــــــــــــــــــرب« تــــــــكــــــــرم 
الـــــــــبـــــــــطـــــــــل فــــــــتــــــــحــــــــي نـــــــــوريـــــــــن

ــنـــهـــارة  اوضــــــــــاع الــــــعــــــراق الـــمـ
فــــــــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــرق طــــــــــــــــرق

مهزلة 
الديمقراطية في 

العراق المحتل

ــــة روســـــــــيـــــــــا أوكـــــــــرانـــــــــيـــــــــا هـــــــــل وصــــــــلــــــــت الـــــــرســـــــالـــــــة؟ ــبــ ــ ــعــ ــ ــــصــ الـــــــمـــــــعـــــــادلـــــــة الــ

حــــــــــــــــال أمــــــــتــــــــنــــــــا الــــــــــراهــــــــــن

مــــــــــطــــــــــرقــــــــــة الـــــــــــــــــــــــــــــــــــروس: ضـــــــــــــربـــــــــــــة اســـــــتـــــــبـــــــاقـــــــيـــــــة 
تـــــــــــــركـــــــــــــت أوكـــــــــــــــرانـــــــــــــــيـــــــــــــــا وحـــــــــــــــيـــــــــــــــدة فـــــــــــــــي الـــــــــــــــرد





اال�سئلة  من  الكثري  الذهن  اىل  يتبادر  اأوكرانيا  يف  احلرب  اندلعت  ان  وبعد  االآن، 
والت�ساوؤالت ملحاولة معرفة حقيقة ما جرى وحماولة معرفة اأفق احلل املمكن لهذه االزمة. 
الأين اأرى ان تفجري هذه االزمة كان خمططًا لها من طرفني: رو�سيا التي ظنت اأنها ت�ستطيع 
من  للنيل  املحكم  الكمني  اأوكرانيا  من  جعلت  التي  واأمريكا  ب�سرعة،  الع�سكري  احل�سم 
رو�سيا، والإعادة اأوروبا اىل »بيت الطاعة« االأمريكي دون نقا�ش او مطالب، واإبقائها حليفًا 

تابعًا لل�سيا�سة االمريكية مبا�سرة او عرب واجهة حلف الناتو.
تعرف االدارة االمريكية اأن حتويل اأوكرانيا اىل بوؤرة تهدد االمن الوطني لرو�سيا من 
جهة، اأو حتويلها اىل قاعدة متقدمة للدنو من احلدود الرو�سية عرب قواعد للناتو هناك، 
ان  وا�سحًا  وبدا  الباردة،  احلرب  اإنتهاء  منذ  م�سبوق  غري  ت�سعيد  اىل  حكمًا  �سيوؤدي 
االمور كان خمطط لها ب�سكل م�سبق، وبدهاء من مراكز القرار ال�سري داخل املوؤ�س�سات 
االمريكية، خا�سة اأن �سيل العقوبات على رو�سيا توؤكد ذلك، واأنها لي�ست نتيجة حلدث غري 
و�سائل  وعلى  املالية  العقوبات  م�ساألة  وخا�سة  م�سبقا،  مرتبة  االأمور  كانت  واإمنا  متوقع، 

االإعالم وعلى �سخ�سيات رو�سية مت اعداد قوائمها م�سبقًا.
الدولية  ال�سرعية  واأن  جدًا،  و�سروري  به  مرحب  اأمر  الدويل  للقانون  االحتكام  اإن 

والعدالة يجب اأن تطبق على اجلميع.
ال�سيا�سي  املوقف  ما بني  تائهًا  كان  العربي،  الدويل وخا�سة  االعالم  اأن  له  يوؤ�سف  ما 
والتحليل املو�سوعي، والحظت ان هناك تخبطًا لدى الكثري من �سيوف الف�سائيات بتناول 
هذا املو�سوع، وغالبيتهم كاأنهم يكرروا ما قاله االآخرين. واأن يكون لك موقفًا �سيا�سيًا فهذه 
وتبداأ  واالحرتاف  املهنية  تبتعد عن  ان  اأما  بذلك،  الكاملة  ولكل احلرية  �سخ�سية  قناعة 

بتزييف االأخبار والوقائع مبا يخدم موقفك ال�سيا�سي فهذه م�ساألة خاطئة.
نتفق ان ال�سعب االوكراين �سيكون ال�سحية، ولكن من هو اجلالد؟ اأمريكا التي اأو�سلت 

اإىل هذه احلالة ام دخول اجلي�ش الرو�سي؟
عليه، فاأنني اأجزم ـ ح�سب وجهة نظري ـ اأن هناك خيارين ال ثالث لهما: 

ـ احلل ال�سيا�سي ويكون بعودة اأوكرانيا دولة واحدة موحدة حيادية، لي�ست حتت الهيمنة 
الرو�سية وال ع�سوًا بالناتو. 

ـ احلل الع�سكري، �سيكون مدمرًا و�سيخرج عن حدود اأوكرانيا. 
رو�سيا وحلفائهاـ  خا�سة ال�سنيـ  لن تقبل بالهزمية الع�سكرية مهما كانت النتائج، ورمبا 

تو�سع دائرة احلرب لت�سمل كل دولة تزود اأوكرانيا بال�سالح خالل هذه احلرب.
احللول  اإىل  والعودة  العقوبات،  و�سيف  ال�سالح  قعقعة  وقف  والغرب  رو�سيا  على 

ال�سيا�سية، وهي متاحة فعليًا.
غري ذلك.. فاإىل املجهول املوح�ش.

أ. علي المرعبي

الحل في أوكرانيا

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

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

�صركة ال�صحافة الت�ن�صية

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

في هذا العدد

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

  عبد النا�سر �سكرية  اأمل ح�سني   حممد زيتوين  عبد الرزاق الدليمي  اإياد �سليمان  اأمل بلحوت-بالل
ليلى قريي  ن�سيم قبها   عربية الق�ساق�سي    هالل العبيدي   ن�سيمة اأبرحو�ش  علي القحي�ش  خالد احلديدي  

اإلســــــــــــــــــــــام فـــــــــــي الــــــــقــــــــرن 
الــــــــــــحــــــــــــادي والــــــعــــــشــــــريــــــن

الـــــبـــــاحـــــثـــــة الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــة مـــهـــا 
ــا: الـــتـــطـــريـــز الــفــلــســطــيــي  ــقــ الــــســ
الذي    العالمي  اإلرث  ضمن  من 
الــيــونــســكــو مــنــظــمــة  فــــي  أدرج 

األزمــــــــــــــــــــــــــــــــــة األوكـــــــــــــــــرانـــــــــــــــــيـــــــــــــــــة: 
عــــــــــــــودة روســـــــــيـــــــــا الــــقــــيــــصــــريــــة 
الـــــــــهـــــــــواء!!! فـــــــي  قــــــفــــــزة  أم 

وسائل التهريب اإليراني الى العراق ودول الجوار
 ملف تهريب السجائر

تن�ســر  العــرب«  »كل 
و�ســبكات  اإيــران  م�ســارات 
تهريبها املخدرات وال�سالح 
و ال�سجائر اىل العراق ودول 
اجلوار، بالتعاون مع �ســركة 
ا�ســرائيلية وع�سابــات مــن 

القوقاز.  
 



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

م�سر: 12 جنيه    ال�سعودية: 10 ريال    الكويت: 2 دوالر    البحرين: 1 دينار    االمارات: 10 درهم    ُعمان: 1 ريال    اليمن: 100 ريال    �سوريا: 60 لرية   لبنان: 2000 لرية    
االردن: 1 دينار    فل�سطني: 2 دوالر   ليبيا: 5 دينار    اجلزائر: 5 دينار    املغرب: 35 درهم    تون�ش: 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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مـــــــــطـــــــــرقـــــــــة الــــــــــــــــــــــــــــــــروس: ضــــــــــــربــــــــــــة اســـــــتـــــــبـــــــاقـــــــيـــــــة 
تــــــــــــركــــــــــــت أوكــــــــــــــرانــــــــــــــيــــــــــــــا وحــــــــــــــيــــــــــــــدة فــــــــــــــي الــــــــــــــرد

اوضـــــــــــــــــــــــــــــاع الـــــــــــــــــعـــــــــــــــــراق الـــــــــمـــــــــنـــــــــهـــــــــارة 
فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــــــــــــــرق طـــــــــــــــــــــــــــــرق

ــــى األراضـــــــــــــي  ــلــ ــ قـــــــرعـــــــت طـــــــبـــــــول الــــــــحــــــــرب عــ
 األوكــــــــرانــــــــيــــــــة فـــــمـــــا الــــــــــــذي يـــــــريـــــــده بـــــوتـــــني؟

مهزلة الديمقراطية في العراق المحتل

الـــــــــــــــــمـــــــــــــــــعـــــــــــــــــادلـــــــــــــــــة الــــــــــــــصــــــــــــــعــــــــــــــبــــــــــــــة روســـــــــــــــيـــــــــــــــا 20
أوكـــــــــــــــرانـــــــــــــــيـــــــــــــــا هـــــــــــــــل وصـــــــــــــلـــــــــــــت الــــــــــــرســــــــــــالــــــــــــة؟

حــــــــــــــــــــــــــــال أمــــــــــــــتــــــــــــــنــــــــــــــا الــــــــــــــــــراهــــــــــــــــــن

لماذا السودان بني المطرقة والسندان؟18

الــــــــــمــــــــــدرب الـــــــــجـــــــــزائـــــــــري نـــــــــــور الـــــــــديـــــــــن ولــــــد 
عــــــــلــــــــي: عـــــــــــــرب افـــــــريـــــــقـــــــيـــــــا هــــــــــم األفـــــــضـــــــل

بـــــــــــــازغـــــــــــــة:  كــــــــــــــــــــرى  كـــــــــــــقـــــــــــــوة  الــــــــــهــــــــــنــــــــــد    
ــر الـــمـــســـتـــقـــبـــل ــ ــــاضــ ــيــــة حــ ــلــ ــاعــ مـــــقـــــومـــــات فــ

الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه االقــــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــــــــــــادي 
لـــــــــــــــــأزمـــــــــــــــــة الــــــــــــــــروســــــــــــــــيــــــــــــــــة األكــــــــــــــرانــــــــــــــيــــــــــــــة

تـــــــــركـــــــــيـــــــــا اإلمـــــــــــــــــــــــــــــــــارات والـــــــــــكـــــــــــيـــــــــــان الـــــــغـــــــاصـــــــب
عـــــــــــــــــاقـــــــــــــــــات الـــــــــــمـــــــــــصـــــــــــالـــــــــــح والــــــــــرغــــــــــمــــــــــاتــــــــــيــــــــــة



الطريق  الرو�سي  الــدب  قطع  واحــدة  ب�سربة 
ال�ساحة  يف  املر�سحة  احلــرب  �سيناريوهات  على 
للجيو�ش  تر�سانات  اإىل  ا�ستحالت  التي  االأوكرانية 
جمهوريتي  بــا�ــســتــقــالل  بــاعــرتافــه  االأطــلــ�ــســيــة، 
اخلطوة  هــذه  اأردف  ثم  ولوغان�سك.  دونيت�سك 
ت�سريحات  خلفية  على  جــاء  ع�سكري  بتحرك 
النووية  االأ�سلحة  اإعــادة  اإمكانية  حــول  اأوكرانيا 
لقد  عقب.  على  راأ�سا  برمته  الو�سع  قلبت  والتي 
كان القرار بتجريد اأوكرانيا من قوتها الع�سكرية 
الذين  للرو�ش،  وفقا  منه«  بــد  ال  »�سر  والــنــوويــة 
اأكدوا اأنهم لن ينتظروا لريوا �سواريخ الناتو فوق 

روؤو�سهم. 
وبداأ التحرك الرو�سي �سربة ا�ستباقية، اأربكت 
بوتني  فالدميري  الرو�سي  الرئي�ش  بناها  الغرب، 
الناتو  اأن حذر منها  على ثالث �سروط كان �سبق 

والواليات املتحدة: 
ـ ال لتقدم الناتو اإىل حدود رو�سيا، فاأمن رو�سيا 

خط اأحمر.
اأملــحــت كييف اإىل  ـ ال الأوكــرانــيــا نــوويــة، وقــد 

السياسة

من  متنعها  التي   ،1994 بوداب�ست  اتفاقية  نق�ش 
حيازة النووي.

ـ وال الأية م�ساركة دولية ع�سكرية يف اأوكرانيا، 
يــ�ــســهــدوه يف  ــغــرب »ردا رو�ــســيــا مل  فــقــد يـــرى ال

تاريخهم«.
ومع بدء احلرب اقت�ساديا م�سبقا، بدا م�سهد 
مــن جمــرد عقوبات  بكثري  اأهـــم  الـــدويل  االأمـــن 
خطواته  ترتيب  يحاول  الغرب  كــان  اقت�سادية، 
اأمام  االن  لكنه  ويح�سب ح�ساباته جمددا،  وفقها 
اإعادة  يعني  ما  امل�سهد اجليوا�سرتاتيجي  تغري يف 
ال�سطرجن  رقــعــة  عــلــى  الــعــاملــيــة  ــقــوى  ال متــو�ــســع 
ح�سابات  يف  مربكة  اأوروبـــا  كانت  لقد  الــكــربى. 
اأزمة  اأمام  �سمودها  احتمال  مع  والبيدر،  احلقل 
الطاقة على املدى االأبعد، بعدما علقت اأملانيا خط 
يزود  الذي  الغاز  خط  وهو  ال�سمايل2-«  »ال�سيل 
اأوروبا بنحو 55 مليار مرت مكعب من الغاز الرو�سي 
موؤملا،  �سيكون  ال�سمود  ذلــك  اأن  ويبدو  �سنويا. 
تعوي�ش  ميكن  ال  باأنه  دويل  اعــرتاف  مع  خا�سة 

الغاز الرو�سي.

ويبدو اأن اأوروبا والواليات املتحدة التي اأ�سعلت 
طيلة  اأوكــرانــيــا  يف  لرو�سيا  اال�ستفزاز  �ساحات 
للحرب بعد،  الثمان هذه، غري م�ستعدة  ال�سنوات 
فقد اأعلنت وا�سنطن اأنها لن تر�سل قوات ع�سكرية 
دبلوما�سييها  و�سحبت  الناتو،  جيو�ش  اأكــرب  وهي 
الباب  وا�سنطن  تغلق  ومل  األبانيا.  اإىل  وقواتها 
االعــرتاف  مع  اأطلقتها  التي  العقوبات  فمع  كله، 
باأنها �ستنعك�ش �سلبا على اقت�سادها، تركت نافذة 
لويد  االأمريكي  الدفاع  وزير  يعول  للدبلوما�سية، 
اأو�سنت عليها موؤكدا اأنه »ما يزال باإمكان الرئي�ش 

الرو�سي جتنب خيار احلرب«.
�سحبت  ــتـــي  الـ ــا  ــي ــطــان ــري ب ــت  فــعــل ــهــا  ــل ومــث
بينما  األبانيا،  اإىل  املحدودة  وقواتها  دبلوما�سييها 
ُح�سر االأوروبيون بني فكي كما�سة: �سغوط الواليات 
املتحدة عليهم ملعاقبة رو�سيا اقت�ساديا ما ينهك 
من  املحتملة،  احلرب  �ساحة  وقرب  اقت�سادهم، 
البلدان االأوروبية التي ال تريد اأبدا بدء اأي حرب. 
ــاإن مـــاأزق االأمـــن هــذا ي�سع اأوروبـــا  ويف الــواقــع ف
مــاأزق  يف  املتحدة  ــات  ــوالي وال االأطل�سي  بحلفها 
كبري، فال اأمريكا وال اأوروبا �ستخو�ش اأي حرب يف 
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ــيـــة  ــبـــاقـ ــتـ مــــطــــرقــــة الـــــــــــــروس: ضـــــربـــــة اسـ
تـــــركـــــت أوكــــــرانــــــيــــــا وحــــــيــــــدة فــــــي الــــــرد



    كاتبة عراقية مقيمة يف كندا    

إ.لهيب عبد الخالق

االأمريكي  الرئي�ش  اأكد  وقد  رو�سيا،  اأوكرانيا �سد 
على  العقوبات  اإعالنه  خطاب  يف  بايدن  جوزيف 
اأنه  االنف�ساليتني،  واجلمهوريتني  رو�سية  بنوك 
رو�سيا«،  ملحاربة  نية  املتحدة  الواليات  لدى  »لي�ش 
لكن الغرب �سي�سعى اإىل »اإيالم رو�سيا اقت�ساديا«.
اإىل عجز القوى الغربية من  والبد من النظر 
تعجز  وعندما  اأوكرانيا،  اإىل  واحد  اإر�سال جندي 
القوة عن الفعل تلجاأ للعقوبات االقت�سادية. لكن 
على  �سقط  الــغــرب  اأطلقه  ــذي  ال الطاقة  �سالح 
عن  لبدائل  م�ستعدة  كانت  ــا  اأوروب فال  روؤو�سهم، 
لتكون  م�ستعدة  كانت  اأمريكا  وال  الرو�سي،  الغاز 

البديل الفوري. 
واملوقف بني رو�سيا واأوكرانيا، اأو باالأحرى بني 
رو�سيا ونزعة الناتو للتمدد �سرق اأوروبا، ت�ساعد 
�سرقا  للتو�سع  االأطل�سي  �سمال  حلف  �سعي  ب�سبب 
مبداأ  مع  يتناق�ش  ما  اإىل احللف،  اأوكرانيا  و�سم 
»عدم جتزئة االأمن« الذي اتفقت عليه دول الغرب 
الكثري  مو�سكو  وت�سع  الت�سعينات.  يف  رو�سيا  مع 
اإىل  اأوكرانيا  �سم  اأمــام  احلمراء  اخلطوط  من 
اأمريكية  برغبة  مدفوعا  ظل  احللف  لكن  الناتو، 
للتعاظم والدفع اإىل حافات اخلطر. وميثل اخللق 
القليلة  االأ�ساليب  اأحــد  لــالأزمــات  اال�سرتاتيجي 
لل�سغط على الدول ال�سعيفة �سد نظرائها االأكرث 
قوة، وفقا للمفهوم االأمريكي لالأمن الدويل، لكن 
حافات  اإىل  والدفع  �سعيفة،  دولــة  لي�ست  رو�سيا 

احلرب معها لي�ش نزهة جنود. 
لقد اعادت اخلطوات الرو�سية وما يقابلها من 
خطوات الغرب، العامل اإىل حقبة احلرب الباردة، 
كما اأعادت »الردع« اإىل الواجهة. فاقرتاب الناتو 
من  مياًل(  كيلومرت)125   200 من  اأقــل  بعد  على 
ال�سرقية  احلــدود  تبعد  بينما  بطر�سربغ،  �سانت 
الأوكرانيا اأقل من 750 كيلومرتًا )465 مياًل( من 
�سواريخ  مطرقة  حتت  املــدن  هذه  ي�سع  مو�سكو، 

الناتو.
ــدرع الــعــ�ــســكــري لــلــغــرب يف  ــ ويــعــد احلــلــف ال
بداية  ــارج،  اخلـ مــن  القادمة  االأخــطــار  مواجهة 
رو�سيا  وريثته  ثم  �سابقا  ال�سوفياتي  االحتــاد  من 
من  حاليا  القادمة  للتهديدات  و�سوال  االحتادية، 
ال�سني وغريها، ما يدفعه اإىل التو�سع �سرقا، وهو 
هاج�ش الغرب منذ نهاية احلرب العاملية الثانية. 
الرو�سي،  االأحمر  اخلط  اأوكرانيا،  ظهرت  وهكذا 
التحدي  ملواجهة  الناتو  ت�سكيل  الإعـــادة  كنقطة 

الرو�سي وال�سيني. 
ويخترب الناتو والواليات املتحدة �سيناريوهات 
تقدم  لربهة  ولو  اأوقف  احلايل  فالو�سع  متعددة، 
احللف �سرقا، ما ي�سع العامل اأمام مرحلة جديدة 
احلــدود  لر�سم  جيوا�سرتاتيجية،  حتـــوالت  مــن 
تعريف  واإعــادة  امل�سالح،  ت�سكيل خارطة  واإعــادة 

ووا�سنطن  الناتو  ويعول  الـــدويل.  ــن  االأم مفهوم 
على توقف التحرك الرو�سي عند حدود االعرتاف 
حفظ  »قــوات  وار�سال  انف�ساليتني  بجمهوريتني 
بدواخلهم خماوف من �سم  تعتمر  بينما  �سالم«، 
اجلمهوريتني اإىل االرا�سي الرو�سية، وهو التحرك 
الذي اإذا وقع �سيكون �سرارة املواجهة الع�سكرية. 

واأكرب خماوف الغرب تتمثل يف: 
ـ اإذا اأخذت رو�سيا كل اأوكرانيا، حيث �سيقدم 
اأع�ساء الناتو »الدعم املادي« للمتمردين. ويوؤ�س�ش 
للمتمردين  كل هجوم  فيها  يكون  ديناميكية  ذلك 
رو�سيا  بني  اإزعــاج  م�سدر  الرو�سية  القوات  على 
العديد  ت�سرفها  حتــت  مو�سكو  ــدى  ول والــغــرب، 
الهجمات  ذلك  يف  مبا  للرد،  املوؤثرة  االأدوات  من 

االألكرتونية والنفوذ االقت�سادي.
وتاأخذ  دنيرب  نهر  عند  مو�سكو  تتوقف  اأن  ـ 
يرتك  وهــذا  كييف.  ذلك  يف  مبا  اأوكرانيا  ن�سف 
حمدودة  اقت�سادية  موارد  مع  الغربية،  اأوكرانيا 
ودفاعات قليلة، تعتمد اإىل حد كبري على اجلريان 
االقت�سادي  الــدعــم  على  للح�سول  الــغــرب  يف 
مــع احتمال وجــود عــدد كبري من  واملــ�ــســاعــدات، 
الالجئني. هنا �سيكون للغرب اأقل قدر من التاأثري 

على ما يحدث داخل اأوكرانيا. 
ـ اأما عدم تقدمي اأي دعم للتمرد، بغ�ش النظر 
عن ال�سورة االإقليمية، فهو يزيد اأي�سا من اخلطر 
على املدى املتو�سط املتمثل يف ت�سجيع مو�سكو على 

موا�سلة تهديداتها الأوروبا بال هوادة.
احلرب  �سفتي  على  اجلبهتني  حــدود  ماهي 

املحتملة يف اأوكرانيا؟ 
دولــة   30 جيو�ش  تقف  الغربية  ال�سفة  على 
اأطل�سية يف عموم دول الناتو ويف ال�سرق االأو�سط. 
االأمريكية  الــقــوة  على  ــة  ــي االأوروب الـــدول  وتعتمد 
روؤو�ــســا  منها  ثالثا  ومتتلك  ــرب.  االأكـ باعتبارها 
نووية، هي الواليات املتحدة 5800 راأ�سا، بريطانيا 

215 راأ�سا، وفرن�سا 290 راأ�سا. 

اجلي�ش  فيعترب  الرو�سية،  ال�سفة  على  اأمــا 
قوة  ذو  العامل،  جيو�ش  اأقــوى  بني  الثاين  الرو�سي 
االأ�سلحة  من  العامل  ميلكه  ما  ن�سف  متثل  نووية 
6375 راأ�سا. وتعترب  النووية جمتمعة، حيث متلك 
اإيران، وتركيا )ثاين  راأ�ش نووي(،  ال�سني )320 
)قــوة  ال�سمالية  وكــوريــا  الــنــاتــو(،  جيو�ش  اأكـــرب 
باالإ�سافة  للرو�ش،  ا�سرتاتيجيني  حلفاء  نووية(، 
اإىل دول منظمة معاهدة االأمن اجلماعي مع رو�سيا 
)اأرمينيا، بيالرو�سيا، كازاخ�ستان، قريغيز�ستان، 
وطاجيك�ستان( كما يتوقع املراقبون م�ساعدة كوبا 
للرو�ش. وهناك اأبخازيا واأو�سيتيا اجلنوبية اللتان 

عقدتا اتفاقيات دفاعية ملزمة مع رو�سيا.  
اأمني عام حزب »الوطن«  اإىل ت�سريح  وينظر 
�سرقا  الناتو  »تو�سع  بــاأن  برينجك  دوغــو  الرتكي 
وال�سني«،  واإيــران  وتركيا  لرو�سيا  تهديدا  ي�سكل 
فالدميري  الرو�سي  الرئي�ش  ــارة  »زيـ اأن  م�سيفا 
الطريق  خريطة  توؤ�سر  فــاأنــقــرة،  لل�سني  بوتني 
ال�سالم  بهدف  للعامل  بل  فح�سب،  للمنطقة  لي�ش 
جبهتها  رو�سيا  ر�سمت  لقد  املتبادل«.  والتفاهم 
البحر  يف  االأمــريــكــي  االأطــلــ�ــســي-  التهديد  �سد 
العرب،  وبحر  املتو�سط،  االأبي�ش  والبحر  االأ�سود 
الهندي  املحيط  اإىل  باالإ�سافة  هرمز،  وم�سيق 

حيث حليفها الدائم الهند. 
االأمم  منظمة  فيه  تــقــاوم  الـــذي  الــوقــت  ويف 
عليه  الــذي  الواقع  يوؤكد  كيانها،  انهدام  املتحدة 
العاملية  بعد احلرب  ما  نظام  انهيار  اليوم  العامل 
املتحدة«،  »غــري  االأمم  هــذه  اأفـــرز  ــذي  ال الثانية 
والتي حتولت من كيان حام اإىل �سكرتارية تخدم 
قوة م�ستحكمة. ومل يعد النظام العاملي الذي بني 
اليابان  )اأملانيا،  املحور  دول  هزمية  اأنقا�ش  على 
التعويل  ميكن  لنظام  �سكل  اأي  ميلك  واإيطاليا(، 
طاوالت  على  ترتاكم  التي  الق�سايا  حل  يف  عليه 

املنظمة الدولية. 
�سقي  بني  تكون  كيف  اأوكرانيا  اختربت  لقد 
احلــرب  �ساحة  يف  حلفاوؤها  تركها  ــد  وق رحـــى، 
اأمنها،  بحماية  حظيت  هي  فال  وحيدة،  الباردة 
ا�ستعدتهم.  الــذيــن  الــرو�ــش  مــن  اأمــنــت  هــي  وال 
ا�ستباقية جمدت  �سربة  الرو�سية  املطرقة  وكانت 
اأوكرانيا  وتركت  حني،  اإىل  ولو  االأطل�سي  الزحف 
املرجل  هذا  وو�سط  ال�سقيع.  يف  وحيدة  ترجتف 
واالأ�سلحة  �سوتية،  والفرط  النووية  والرت�سانات 
والتلويث،  الت�سليل  وحمالت  باأنواعها،  احلديثة 
وتعظيم اخلطر، يقبع العامل يف زوايا اخلوف من 
تلوح  حرب،  �سفري  على  الكبار  الراق�سني  جنون 

جمراتها بني اأنقا�ش نظام عاملي بائد.
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السياسة

 10 يف  املــو�ــســل  �سقوط  ــداث   احــ لعبت     
حزيران عام 2014، والعديد من املدن والبلدات 
والقرى العراقية مع ظهور كيان تنظيم الدولة 
اال�سالمية )داع�ش( وتو�سعها، دوًرا يف تهديًدا  
امن العراق، االعوام التي اعقبت هذا احلدث 
زمر  خلفها  يقف  خمططات  ك�سفت  اخلطري، 
تقود ال�سلطة احلاكمة �سنعها املحتل، ا�سدرت 
اوامر برتك القوة الع�سكرية التي كانت بحجم 
باأ�سلحة  جمهزة  و  مدرعة  ع�سكرية  فرق  اأربــع 
نينوى   حمافظة  حتمي  كانت  ومتو�سطة  ثقيلة 
�سلمتها اىل الدواع�ش املهاجمة، كذلك اطراف 
ا�سدرت  ال�سمايل  االقليم  يف  حاكمة  كردية 
من  االمنية  ومكاتبهم  قواتهم  ب�سحب  اوامــر 
فر�ش  لــلــغــزاة   �سهل  نينوى،  و�سهل  �سنجار 
�سيطرتهم وارتكاب ابادة جماعية بحق اقليات 
ال�سمالية  املدن  وتدمري  وم�ساملة  اآمنة  عراقية 
الغربية  من العراق الراف�سة  للوجود االيراين 
ال�سفوي الذي رافق القوات االمريكية الغازية 

للو�سول اىل بغداد يوم الغزو.
او�سلت  ــدهــورة  املــت الــعــراقــيــة  االو�ـــســـاع   
نقطة  اإىل  العراقيني  بــني  ــاط  االإحــب م�ستوى 
الغليان يف اواخرعام 2019 اإثر تفاقم االو�ساع 
العراق  مــن  واجلنوبية  الو�سطى  املناطق  يف 
اندالع  اإىل  اأدى  مما  واجلرمية،  الفقر  وزيادة 
والعديد  بــغــداد  يف  حا�سدة  �سعبية  انتفا�سة 
انتفا�سة  عليها  اطلق  العراق  جنوب  مدن  من 
ال�سباب،  اآالف  يقودها   2020 لعام  ت�سرين 
احلكومة  العراق.  االيرانيني  مبغادرة  طالبت 
وقتلت  بالر�سا�ش  ال�سباب  ــوار  ــث ال واجــهــت 
لتدمري  واآالف اجلرحى يف حماولة  �ساب   700
االرادة  العراقية، وعلى الرغم من مرور اأكرث 
اأن  اإال  الوطني،  احلدث  ذلك  على  �سنتان  من 
ال  االنتفا�سة  اأثارتها  التي  االأ�سئلة  من  العديد 
تزال بدون اإجابة، ومعظمها تدور حول ا�سقاط 
النظام الطائفي والف�سل يف حل م�ساكل العراق 
واملعقدة  ال�سعبة  وال�سيا�سية  االقت�سادية 
واالمنية  ال�سيا�سية  االزمــات  ا�ستمرار  ب�سبب 
واالقت�سادية وا�ستخدام القوة املفرطة لقمعها 
التدخل  ال�ستمرار  الراف�سة  العراقية  الثورة 
ادت  الــعــراقــي،  الداخلي  ال�ساأن  يف  االيـــراين 
احلاكمة  والنخب  النظام  يف  الثقة  تراجع  اىل 
ف�سل  وب�سبب  العراقي،  ال�سعب  غالبية  عند 
معاجلته  عــلــى  ــهــا  قــدرت وعــــدم  احلــكــومــات 
ذلك  كل  مرد  البالد.  يف  امل�ستع�سية  امل�ساكل 
واملوؤ�س�سات  احلكومة  على  االيرانية  الهيمنة 

تقارير  واالمنية، حتى  واالقت�سادية  ال�سيا�سية 
»اإحدى  باأنها  االنتفا�سة  و�سفت  ودولية  عربية 
املعار�سة  ال�سعبية«  ال�سيا�سية  التحركات  اأكرب 
للو�سع ال�سيا�سي العراقي املوايل اليران. وعدم 
اال�ستجابة للمطالب التي رفعتها قوى االنتفا�سة 
التي طرحت دولة املواطنة وموؤ�س�سات م�ستقرة 
�سيا�سي  ونظام  اخلدمات،  تقدمي  على  قــادرة 
دميقراطي اأكرث متثيال لل�سعب، وتوزيعا للرثوة، 
وم�ستويات معي�سية اأعلى ودولة توفر االأمن وال 
بال�سفافية  يت�سم  وقــ�ــســاء  ــقــوة،  ال ت�ستخدم 

والكفاءة وامل�سداقية.
وال�سوؤال املهم ما اإذا كان الو�سع يف العراق 
ماهي  نف�سه،  اإ�سالح  على  قادًرا  وغري  عاجزا 
كثرية،  اأ�سباب  هناك  ال�ساملة؟  املعاجلة  �سبل 

ولكن اأهمها:
وال�سعبية  ال�سيا�سية  االإرادة  غياب  اوال،   
الكتل  اعــتــادت  االإ�ــســالح، حيث  فــاتــورة  لدفع 
ال�سيا�سية املوالية اليران على ت�سكيل حكومات 
ومتقاطعة  خمتلفة  حتــالــفــات  مــن  تــوافــقــيــة 
ال�سراعات  تتجنب  االأحـــيـــان.  مــن  كثري  يف 
بقاءها  تعر�ش  اأن  �ساأنها  من  التي  ال�سفرية 
اإ�سالحات  تنفيذ  خالل  من  للخطر  ال�سيا�سي 

جذرية حقيقية قد ت�سر مب�ساحلها.
وثانيا، البد من االقرار اأن النظام احلزبي 
ال ميكن و�سفه باأنه دميقراطي، وهذا يقت�سي 
ــبــاب الــتــي جتعل  الــبــحــث واخلـــو�ـــش يف اال�ــس

اوضاع العراق المنهارة في مفرق طرق
السياسة

د. خليل مراد

يف  الــعــراق  يف  ال�سيا�سي  الــو�ــســع  اإتــ�ــســم 
ال�سنوات التي اعقبت الغزو واحتالل االمريكي 
العرقية  ــتــوتــرات  بــال ــوم  ــي ال وحــتــى  الــ�ــســافــر 
وخا�سة  اجلـــوار  دول  وتــدخــالت  والطائفية، 
ايران وتركيا، والتهديدات االأمنية التي خلقتها 
لتابعة  وامليلي�سيات  ــة  ــي االإرهــاب اجلــمــاعــات 
اليران، وخا�سة بعد ا�ستالمها امللف االمني من 
على  و�سيطرتها    2011 عام  االمريكي  املحتل 
ومنق�سمة  باإئتالفات �سعيفة  ال�سيا�سي  امل�سهد 
الهيكلية  االإ�سالحات  تنفيذ  على  قــادرة  غري 
وحتكمت  انهيارات  اىل  تعر�ست  التي  للدولة 
فيها الفئوية احلزبية، واالفتقار اإىل املوؤ�س�سات 
الفعالة و�سيطرت البريوقراطية الطائفية التي 
التي  املتعددة  باحلكومات  بع�سها  تعرتف  مل 
غالبيتها  يف  كانت  انتخابات  كل  بعد  ت�سكلت 
الف�ساد  غري نزيهه وه�سة، تتحكم فيها حيتان 
ال�سيا�سي واملايل. لذلك عملت احلكومات منذ 
موؤ�س�سات  معظم  )حتطيم  على   2004 عــام 
وحيوية  فاعلة  كــانــت  الــتــي  العراقية  الــدولــة 
واجنازات يف  لل�سعب  م�ستمرة  قدمت خدمات 
وخدمية  وال�سحية  والرتبوية  العلمية  امليادين 
بهياكل  املحتل  الو�سع  حــل  بينما  وغــريهــا(. 
اىل  �سعت  اجنبية  دول  من  ومنقولة  م�ستوردة 
د�ستوري  نظام  عليها  ن�ش  موؤ�س�سات  ترقيع 
العري�سة  وخــطــوطــه  افــكــاره  و�ــســع  فــيــدرايل 
ادوات م�سخرة من االحتالل االمريكي. وظلت 
حتى  مب�سوؤولني،  مليئة  البريوقراطية  االدارة 
بدرجات اأدنى، كان اإختيارهم قد مت بناًء على 
اأ�سا�ش الوالء الطائفي واملذهبي والتبعية لقوى 
اإىل  اأدت يف تطبيقها  االحتالل والتي غالًبا ما 
واملخدرات  واملح�سوبية  الف�ساد  م�ساكل  تفاقم 

والعنف واجلرمية املنظمة.
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    كاتب واأكادميي و�شيا�شي عراقي

االنتقال اىل نظام  واله�سة وحتقيق  الهرمة  املرحلة  هوؤالء عجزة يف جتاوز 
والعرقية  املذهبية  بعيدا عن  املواطنني  ي�ساوي بني  �سعبي  حكم دميقراطي 
اإن�ساء  مت  دميقراطية،  لي�ست  امل�ساركة  االأحــزاب  غالبية  وان  والطائفية. 
اأو زعامة حمدودة، كل ذلك حقق حالة من  معظمها لتمثيل م�سالح عائلة 
اال�ستياء واالإحباط بني العديد من الفئات املجتمعية وخا�سة ال�سباب، الذين 
ميثلون حوايل ثلثي ال�سكان. لذلك اإفان ا�سالح النظام ال�سيا�سي يجب ان 
يقوم على مفهوم املواطنة والوطنية التي ترف�ش الهويات اإقليمية اأو الدينية 

اأو الطائفية.
ثالثا، ان ما يجري االآن يف ال�ساحة ال�سيا�سية العراقية من تهمي�ش املواطن 
وعدم اال�ستجابة ملطالبه امل�سروعة، وافراغ العملية االنتخابية من م�سمونها 
احلقيقي عرب و�سائل عدة والتي توؤدي اىل تغييب االرادة احلقيقية للناخب، 
لهي ال�سرارة االوىل يف بداية هذا التحول اخلطري يف تن�ساأة اال�ستبداد وجّر 
البلد اىل نفق مظلم ال ب�سي�ش لالمل فيه، كما ان النظام غري قادر على 
اإنتاج متثيل �سعبي حقيقي. لذلك تراجعت م�ساركة الناخبني يف االنتخابات 
املوالية  القوى  وابعدت  القوى  موازين  من  غريت  التي   2021 عام  ت�سرين 

اليران من كر�سي احلكم.
رابعا، غياب االنتقال اىل التنمية ي�سكل حتدي كبري يف مواجهة م�سكلة 
2003 حيث يبلغ عدد  الديون واهمال ت�سغيل ال�سناعات املتوقفة منذ عام 
البيئي، هناك  امللف  الف م�سنع، عالوة عن   150 املتوقفة حوايل  امل�سانع 
دجلة،  نهر  يف  تقذف  النفايات  من  مكعب  مرت  ون�سف  مليون  من  اكــرث 
والطرق  واخلدمات  ال�سحي  للنظام  التحتية  البنية  يف  الكبري  وال�سعف 
كل هذا ي�سكل حتدي كبري، نظرا الن االقت�ساد العراقي ال يزال اىل اليوم 
هو اقت�ساد ريعي يعتمد على عائدات النفط بن�سبة 95 يف املئة. ففي حالة 
ا�ستمرار الو�سع الراهن �سيذهب البلد اىل كوارث كربى تتمثل يف ا�ستمرار 

االزمات وعدم القدرة على مواجهتها.
انتاجي  اقت�ساد  اىل  الريعي  االقت�ساد  من  التحول  عدم  ان  خام�سا، 
اآليات وطنية، يجب عدم  والذي يحتاج اىل جهود كبرية من حكومة تطلق 
ال�سيا�سي  الف�ساد  ن�سبة  وحتجيم  الذاتية  واملكا�سب  امل�سالح  عن  البحث 
املعا�سية  املطالب  اىل حتقيق  والذهاب  العام  املال  �سرقة  ومكافحة  واملايل 
للمواطن وتخفي�ش ن�سبة البطالة التي طالت ما يقرب من 15 مليون �ساب 
عالوة على 10 ماليني �سخ�ش حتت خط الفقر، وم�ساألة بناء املدن املهدمة 
وخميمات  الع�سوائية  املدن  ومعاجلة 
وو�سطه،  العراق  �سمال  يف  النازحني 
حــيــث يــعــيــ�ــش اكــــرث مـــن 4 مــاليــني 
عراقي يف ظروف �سحية �سعبة. كل 
ذلك يتطلب بناء ا�سرتاتيجية وطنية 
ــدة تــوفــر الــ�ــســكــن واخلــدمــات  جــدي
وتنه�ش  لالن�سان  الكرامة  وحتقق 

بالبالد نحو اال�ستقرار. 
بالبالد  يتحكم  من  ي�ستطيع  فهل 
معاجلة هــذه االو�ــســاع وهــو ال يزال 
االيرانية  االجنبية  الهيمنة  ا�ــســري 
كلها  والدولية؟!  الرتكية  والتدخالت 
والــبــنــاء  التغيري  تتطلب  تــ�ــســاوؤالت 
ي�ستطيع  فــهــل  واملــجــتــمــع.  ــة  ــدول ــل ل

ال�سعب اجراء التغيري؟  

وحدة السوريين 
طريق الخالص

كاتب و �شحفي عربي من �شورية

بعد اكرث من عقد على ثورة ال�سوريني �سد نظام اال�ستبداد يف 
ر  ُت�سِّ ال�سوري  بامل�سهد  الفاعلة  الدولية  االطراف  تزال  ال  دم�سق، 
على ا�ستمرار ال�سراع بهدف انتاج واقع على االأر�ش يوؤدي اىل قيام 
ال�سهيوين  امل�سروع  كانتونات عرقية وطائفية متناحرة مبا يخدم 

و�سواًل اىل التق�سيم. 
اوباما  بني  باإتفاق  النظام  حلماية  تواجدوا  �سورية  يف  الرو�ش 
االأمريكي  الدفاع  وزير  نائب  اإك�سوم(  )اأندرو  اإفادة  وبوتني ح�سب 
ل�سوؤون ال�سرق االأو�سط خالل رئا�سة اأوباما الثانية )بني اأيار/ مايو 
2015 وكانون الثاين/ يناير 2017(امام جلنة فرعية يف الكونغر�ش، 

هذا  ان  ايام  قبل  يوؤكد  )بيدر�سون(  �سورية  اىل  الدويل  واملبعوث 
االتفاق ما زال �ساريًا واأن هناك تفاهمًا امريكيًا رو�سيًا ببقاء احلال 
على ما هو عليه يف �سورية، وهذا يعني بقاء �سلطات االأمر الواقع 
يف �سمال �سرق �سورية، وادلب و�سيطرة النظام على باقي املناطق، 
مع فقدانه ملمار�سة ال�سيادة على هذا الق�سم، واحتفاظه مبمار�سة 

القمع �سد املواطنني عرب اجهزة االأمن.
ان اختالف املواقف بني رو�سيا وامريكا يف الق�سايا الدولية يزول 
وينقلب اىل وٍد واتفاق يف �سورية خدمة مل�سالح الكيان ال�سهيوين، 
وايران التي ت�سعى لتحقيق م�سروعها التو�سعي الطائفي يف املنطقة 
يهمها ا�ستمرار ال�سراع وبقاء النظام يف اأ�سعف حاالته، يف حني 
االكرتاث  دون  بال�سلطة  ا�ستمراره  اال  يهمه  ال  ال�سوري  النظام  ان 

مب�سالح الوطن وال�سعب. 
هذا واقع احلال، ومن يعتقد من ال�سوريني ان املجتمع الدويل 
جاد باإنهاء ماأ�ساتهم عرب تطبيق القرارات الدولية اخلا�سة بهذا 
اأن ال خال�ش لل�سوريني  ال�ساأن فهو واهم جدًا، وعليهم ان يدركوا 
نبذ اخلالفات  بوحدتهم، مما يحتم عليهم  اال  الكابو�ش  من هذا 
والوحدة، وت�سكيل ج�سم �سيا�سي يتمتع بثقة ال�سعب، وي�ستمد منه 
االطــراف  ويجرب  ال�ساحة،  على  نف�سه  ليفر�ش  التمثيل،  �سرعية 
الفاعلة يف امل�ساألة ال�سورية على القبول به و�سماع راأيه، وبغري ذلك 
ال�سوري  وال�سعب  �سورية  تعي�سه  كابو�ش  لل�سوريني من  فال خال�ش 

منذ خم�سني عامًا.

أ.زياد المنجد

خالصة القول
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المحتل الــعــراق  فــي  الديمقراطية  مهزلة 

العراق  ا�سبح   ،2003 عــام  احتالله  منذ 
ال�ساحة  على  املرتب�سة  الــوجــوه  بــذات  مثقاًل 
ثمن  وباأي  امل�ستحيل  يعملون  الذين  ال�سيا�سية، 
حتى لو ابادوا غالبية العراقيني املهم ح�سولهم 
يف  املتعاقبة،  احلكومات  كل  يف  املنا�سب  على 
املقابل فاإن الدول التي احتلت العراق ودمرته، 
توين  الـــدويل  املــجــرم  ــا  ــه وزرائ رئي�ش  وب�سر 
خالل  �سهدت  فقد  الدميقراطية  بجلب  بلري 
ياأتون  وزراء  روؤ�ساء  تعاقب عدة  نف�سها  الفرتة 
ويغادرون، مع ترك العديد من قادة املعار�سة 

العمل ال�سيا�سي.
يف غ�سون ذلك، على الرغم من عدم متكن 
املالكي وحلفائه من جماميع نظام طهران من 
انتخابات  يف  املطلوبة  االأغلبية  على  احل�سول 
الرت�سيح  عن  التنازل  يرف�ش  اأنــه  اإال   ،2021
ممار�سة  على  ي�سر  زال  ما  الــوزراء،  لرئا�سة 
جلماعة  احلــال  وكــذا  لــلــوزراء،  كرئي�ش  دوره 
والــوا�ــســح  الــعــامــري وقي�ش اخلــزعــلــي  هـــادي 
بهم  ال�سدر  مقتدى  بط�ش  من  يخ�سون  انهم 
وتقدميهم للمحاكمة اذا ما انفرد بال�سلطة هو 

وحلفائه.
ــراأي  ال ا�ستقطاب  من  ال�سدر  متكن  ومــع 

السياسة

ــار  ــوعــة االطــ الـــعـــام نــكــايــة بــاملــالــكــي وجمــم
بلد  يف   مفيدًا  يعد  مل  ذلك  ان  اال  التن�سيقي، 
العميقة  املــتــعــددة  االنــقــ�ــســامــات  بــه  تع�سف 
ال�ستعادة  املالكي  تقف حماوالت  ومل  اجلــذور، 
ميتلك  وهــو  �سيما  ال  الــعــراق،  داخــل  ال�سلطة 
قدرات مالية هائلة متكنه من �سراء كثري من 
الدعائية  االن�سطة  ومتويل  ال�سعيفة  النفو�ش 
املختلفة حيث ا�س�ش لنف�سة منظومة كاملة من 
املرتزقة  من  وجمموعة  االلكرتونية  اجلحو�ش 
ذلك  يف  مبا  ال�سحفيني،  على  املح�سوبني  من 
االمــن  تــهــدد  بــاأعــمــال  امل�سلحة  االذرع  قــيــام 

وال�سلم املجتمعي.
مقاعدهم  اأخــذوا  القوم  �سغار  من  املئات 
ــة والـــتـــزويـــر يف  ــوي ــت ــل بــ�ــســتــى اال�ـــســـالـــيـــب امل
مما  املحتل،  العراق  داخــل  زائفة  دميقراطية 
ولد نظامًا هجينًا م�سوهًا متقاطعًا بني جوهر 
الــدميــقــراطــيــة والــنــظــام اال�ــســتــبــدادي الــذي 
عليه  اأطلق  الذي  العراق،  يف  االحتالل  ا�س�سه 
اأحدث موؤ�سر للدميقراطية يف وحدة املعلومات 

االقت�سادية »نظام هجني«.
على الرغم من كل املحاوالت لتزويق اإجراء 
تاأثري  اإنكار  ميكنه  ال  احدا  ان  اال  االنتخابات، 

املح�سوبية واملن�سوبية والطائفية واملال ال�سحت 
�سبيل  على  خذ  العراق.  يف  الجرائها  احلــرام 
كيفية  يف  الغريبة  امللتوية  اال�ساليب  املــثــال 
تاأكيد  اأعــاد  مما  الثالث،  الرئا�سات  تن�سيب 

فكرة اأن الدميقراطية يف العراق جمرد وهم.
ميتلك رجال الدين قدًرا كبرًيا من ال�سلطة 
الرغم  على  االحتالل،  بعد  ال�سيما  العراق  يف 
من اأن اأيًا منهم ال ي�سغل منا�سب ر�سمية عالية، 
اإال اأن نفوذهم اأكرب من املنا�سب التي ي�سغلها 

إ.د. عبدالرزاق الدليمي
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    خبري الدعاية الإعالمية
جامعة البرتا الأردنية ـ كلية الإعالم

االأ�سخا�ش الذين ي�سغلون منا�سب وزارية، مع 
بروز ظاهرة التزام الغالبية العظمى من نواب 
الربملان العراقي بالوالء الأٍيّ من ال�سخ�سيات، 
روحيون،  قــادة  اأنهم  على  اإليهم  ُينظر  الذين 
و�سيبقى هذا مفهوم مقلق، كونهم رجال دين، 
وهذا يجعلهم خارج نطاق املحا�سبة وامل�ساءلة 

اأو اال�ستجواب.
اأن  را�ــســخــة  قناعة  الــعــراقــيــني  بــني  ي�سود 
اأن  ميكن  اخلطاأ  لل�سخ�ش  اخلطاأ  ال�سيء  قول 
ي�سعك يف موقف �سعب مع امليلي�سيات املختلفة 
بغداد  �سوارع  يف  بدوريات  تقوم  التي  امل�سلحة 
مما  الع�سكري،  بزيها  العراقية  املــدن  وبقية 
احلكومة،  م�ساءلة  اإمكانية  مــن  ب�سدة  يحد 
�سواء من خالل ن�سر اخلوف يف املجتمع لعدم 
دور  تــويل  و من خــالل  ــم  اأدوارهـ الت�سكيك يف 
�سيطرتهم  حتت  ال�سيا�سي  فالنظام  الــدولــة، 
و�سم  يتم  ما  اأينما تذهب، غالًبا  وا�سح  ب�سكل 
او  ال�سيا�سي  احلـــزب  بــ�ــســعــارات  الــ�ــســيــارات 
يتوقعون  وبالتايل  اإليها،  ينتمون  التي  امللي�سيا 
�سوارع  يف  املختلفة  الطرق  بامتيازات  متتعهم 
من  كثري  يف  ينطبق  وهـــذا  املــزدحــمــة،  املـــدن 
املري�ش  كــان  اإذا  امل�ست�سفيات،  يف  االأحــيــان 
ف�سي�سطر  نخبوية،  �سيا�سية  عائلة  من  ينحدر 
االأطباء اإىل معاجلته اأواًل على الرغم من وجود 

املر�سى الذين يحتاجون للعناية ال�سريعة. 
االعرا�ش  حمى  انــه  يدعي  من  ان  امللفت 
والعباد والبالد تن�سل عن اهدافه عندما �سعر 
حيث  ال�سلطة  يف  واملــواقــع  املكا�سب  فقد  انــه 
حني  يف  داع�ش  يقاتلوا  لن  انهم  البع�ش  �سرح 

ان وجودهم ارتبط مبا ي�سمى خطر داع�ش.
للثقة  انعدام كبري  اإىل  الف�ساد  انت�سار  اأدى 
يف احلكومة العراقية مع تدهور معدالت التاأييد 
املعتمد  النظام  اأن  هي  والنتيجة  با�ستمرار، 
بالعامل  املعتمدة  بالنظم  له  عالقة  ال  للدولة، 
املتقدم، وهو نظام هجني ميار�ش القدرة على 
تطبيق ما يراه منا�سب ومبا يحقق اهدافه وال 

يقيم وزنا ل�سلطة احلكومة.
يف م�سرحيات االنتخابات االربع التي نفذت 
ال�ستمالة  حمــاوالت  هناك  كانت   ،2021 قبل 
اأنحاء  العراقيني يف جميع  الفئات الفقرية من 
او  باملال  ا�سواتهم  �سراء  طريق  عن  الــعــراق 
ا�سهم  حيث  الطائفية،  بال�سعارات  او  املالب�ش 
مال الف�ساد ل�سراء االأ�سوات يف بيئة غابت فيها 
تطبيق  �سروط  عنها  وغابت  ال�سحافة  حرية 

الدميقراطية املزعومة يف العراق.
مع انتهاء م�سرحية االنتخابات االخرية يف 
اأن  يبدو  وا�سحة،  بدائل  تقدمي  وعدم  العراق 
الوجوه نف�سها �ستهيمن على امل�سهد ال�سيا�سي، 

�سامل  اإ�ــســالح  اإىل  ــعــراق  ال يحتاج  وقــت  يف 
االأفراد  ال�سيا�سي، كما يجب حما�سبة  لنظامه 
الــذيــن عــاثــوا يف الــعــراق واهــلــه فــ�ــســادا وهم 
والنفوذ  القوة  مواقع  يف  البقاء  على  م�سرين 

رغم دورهم يف تدمري وتق�سيم العراق.
الرئي�ش كردًيا،  فيه  يكون  الذي  النظام  ان 
النواب  جمل�ش  ورئي�ش  �سيعًيا  الــوزراء  ورئي�ش 
�سنًيا، �سيعمق االنق�سامات الطائفية و�سي�سيف 
اإىل قائمة االإخفاقات وجود اكرثية من عدميي 

اخلربة ليحكموا العراق.
جميعا  ندركها  ان  يجب  التي  احلقيقة  ان 
عما  النظر  وبغ�ش  البع�ش،  يقوله  مــا  رغــم 
املتحدة  فالواليات  ت�سدقه،  اأن  منك  يريدون 
ــة  دول الـــواقـــع،  يف  ــهــا  اإن دميــقــراطــيــة؛  لي�ست 
ال  اأمــة  كــل  حتطيم  يف  الرغبة  لديها  متنمرة 
مزعجة  �سهية  لديها  ومتنمرة  بخطها،  تلتزم 
للو�سول اإىل املوارد الطبيعية باأية طريقة حتى 
ولو ابادت ودمرت تلك الدول وما�سيها القريب 
ال  وزنا  تقيم  ال  مارقة  دولة  انها  يثبت  والبعيد 
اهداف  خدمة  فاملهم  لغريها،  وال  لالن�سانية 

املوؤ�س�سات الراأ�سمالية التي حتكم اأمريكا.
من العراق اإىل زميبابوي ال�سغرية، حتاول 
هناك  اأن  يهتم  ملن  تقول  اأن  املتحدة  الواليات 
اإىل  احلــاجــة  ثــم  ومـــن  للدميقراطية  ــا  خــرًق
خالل  ومن  العراق  حالة  يف  ع�سكرًيا  التدخل 
زميبابوي،  حالة  يف  القانونية  غري  العقوبات 
يف العراق كان النفط وامن الكيان ال�سهيوين 
ــدام حــ�ــســني، ويف  ــس ــود الــرئــيــ�ــش � ولــيــ�ــش وجــ

وحقول  ــش،  االأر�ــ كانت  ال�سغرية  زميــبــابــوي 
حقوق  حتـــرتم  ال  ال�سا�سعة  ــش  ــا� وامل الــذهــب 

االإن�سان وامللكية.
اإن ما تقدمه الواليات املتحدة للعامل كقوى 
�سيا�سية  ــزاب  اأحـ الــواقــع  يف  هــم  دميقراطية 
تغيري  ــداث  الإحــ وتدعمها  �سكلتها  معار�سة 
اإهانة  اأنــهــا  تعتقد  التي  بالبلدان  النظام  يف 
من  تبقى  ما  الطبيعية.  املــوارد  اإىل  لو�سولها 
تقدمه  ما  اإن  لها،  لــزوم  ال  حكاية  هو  ال�سرد 
كمنظمات  للعامل  االأمريكية  املتحدة  الواليات 
وكــالء  الــواقــع،  يف  هــو  حكومية  غــري  اإن�سانية 
اأحــزاب  دعم  اإىل  �سرًا  يهدفون  النظام  تغيري 
تغيري  اأجندة  يف  املنخرطة  املختارة  املعار�سة 

النظام.
الواليات  اأ�ــســاءت  كلمة  هي  الدميقراطية 
ك�ستار  وتــكــراًرا،  مــراًرا  ا�ستخدامها  املتحدة 
يف  النا�ش  من  االآالف  قتل  وراءه  يخفي  دخــان 
العامل، وخا�سة الدول االأ�سغر التي تتطلع اإىل 

املوارد الطبيعية.
ا�ستخدامه  اأ�ــســاءت  ما  هي  الدميقراطية 
لتربير احلروب، االأمر كله يتعلق بالو�سول اإىل 
املوارد الطبيعية، فاالأو�ساخ االأمريكية تراها يف 
جميع اأنحاء العامل من اأوكرانيا اإىل اأفغان�ستان، 

من اأجل زعزعة ا�ستقرار البلدان االأخرى.
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السياسة

د. عبدالناصر سكرية

العربية  اأمتنا  حــال  واقــع  عن  حديث  كل  يف 
راهنًا تثور يف الذهن ع�سرات االأ�سئلة والت�ساوؤالت 
واحل�سرة  االمل  مــن  خمـــزون  مكنون  عــن  تعرب 
واملعاناة كما عن تطلع مل�ستقبل اأف�سل قائم على 

التحرر والوحدة والتقدم.
م�ستقبل عربي دونه خماطر كثرية وم�ساعب 
ودولية  اإقليمية  خارجية  قوى  ت�سنعها  وحتديات 
انف�سهم ممن  االأمـــة  اأبــنــاء  مــن  واأخـــرى حملية 
املتقدمة.  االأمم  بني  م�ستقبال  لها  يرون  ال  باتوا 
ابناوؤها  ينق�سم  الراهن  امتنا  واقــع  مواجهة  يف 
متعادية  او  متناق�سة  تبدو  اإجتــاهــات  عــدة  اإىل 
فيما بينها بع�سها اإنفعايل وبع�سها تبعي وكثريها 

حمبط يائ�ش
من  ال�ساحقة  الغالبية  ميثل  االأول:  االإجتــاه 
ــنــاء االمـــة ممــن يــعــانــون مــن واقــعــهــا ال�سيء  اأب
حياتهم  مـــن  ــك  ــ ذل ثــمــن  ويـــدفـــعـــون  املـــــرتدي 
وتــطــلــعــاتــهــم واآمــالــهــم مــعــانــاة يــومــيــة وقــهــرا 
متطلبات  تاأمني  وراء  جريا  للطاقات  وا�ستنزافا 
احلياة واملعي�سة. هوؤالء يعي�سون يف ذواتهم معنى 
املعاناة  بوحدة  الواحد  وامل�سري  الواحدة  الهوية 
موحدة  باأمة  يحلمون  فهم  التطلعات.  ووحــدة 
م�ساكل  وت�سنع مكانتها وحتل  اإحرتامها  تفر�ش 

جمتمعاتها وحتمي اأر�سها وهويتها.
العمل  على  قادرين  لي�سوا  هــوؤالء  اأن  امل�سكلة 
لتحقيق اآمالهم وتطلعاتهم الأ�سباب كثرية اأهمها 
تاأمني  يف  وحــركــة  فــكــرا  اإ�ستنزافهم  واأبــرزهــا 
متطلبات احلياة اليومية لهم والأ�سرهم. فهم قوة 
االإرادة العربية الكامنة التي حتتاج اإىل حتريك 
وتفعيل ثم التوجيه العمالين يف االإجتاه ال�سحيح 
اإيجابياتها  ويراكم  االأمــة  توجهات  يخدم  الــذي 

ــادر عــلــى الفعل  نــوعــي قـ اإىل كــم  تــتــحــول  حــتــى 
غري  كثرية  �سروط  اإىل  يحتاج  وهــذا  واالإجنـــاز، 
متوفرة بل ميكن توفريها والزم بال�سرورة امللحة 
اإتخاذ  ال�سروط  تلك  مقدمة  يف  ياأتي  توفريها، 
ال�سحيحة يف  االأمة مواقعها  املتميزة يف  النخب 

اأطر منا�سبة ملمار�سة م�سوؤولياتها.
اأبنائها ممن  اأقلية من  الثاين: ميثله  االإجتاه 
اأ�سال  وجــودهــا  اإنــكــار  على  قائما  وعيهم  بــات 
واإنكار مقوماتها امل�سرتكة التاريخية واحل�سارية 
معرفة  اأو  ثقافتهم  ا�ــســاب  ت�سويه  مــن  ب�سبب 
ناق�سة اأو تعليم مبوب موجه، دفعهم وعيهم هذا 
اإىل �سناعة مواقع لهم اإىل جانب اأ�سحاب القوة 
الذين يتنا�سقون مع النفوذ االأجنبي ممن ميلكون 
والت�سريعية.  والقانونية  املادية  القوة  اأ�سباب  كل 
مواقعهم  ان  حيث  ح�سل  ما  هو  العك�ش  ان  اأو 
اىل جانب تلك القوى املادية هو الذي كان �سببا 
مواقعهم  لهم  ــربر  ي زائـــف  بــوعــي  مت�سكهم  يف 
وم�ساحلهم واإرتباطاتهم الوجودية. وبني هوؤالء 
وال  لالمة  ودًا  حتمل  ال  جماعة  ت�سكلت  واأوؤلــئــك 
تعنيها اأ�سال بل تعمل ملعاك�سة توجهاتها واآمالها 
واأ�سلحة  قوة  من  متلك  مبا  اأي�سا  تخريبها  ويف 
متنوعة ت�سمح لها بها مواقعها، وبع�سهم يكتفي 
دون  فردية  مواقع  من  لذاته  فهمه  عن  بالتعبري 
غالبا  منظمون  هــوؤالء  نفوذ.  او  �سلطة  تكون  اأن 
متما�سكون يتكاملون يف عملهم �سد االأمة بوعي 

منهم او بغري وعي.
املحبطون  اليائ�سون  ميثله  الثالث:  االإجتــاه 
النخب  مــن  غالبا  ــم  وه احلـــائـــرون.  الــتــائــهــون 
م�سرية  يف  الإنتكا�سات  تعر�سوا  الذين  الثقافية 
والياأ�ش  االإحــبــاط  مواقع  اىل  دفعتهم  حياتهم 
وبالتايل االإنزواء يف ذاتياتهم الفردية. كثري من 
�سيا�سية  تيارات  اإىل  ينتمون  كانوا  ممن  هــوؤالء 
كانوا  او  والــرتاجــع  الف�سل  اأ�ــســابــهــا  واأحــــزاب 
واإنكفوؤوا  فرتاجعوا  �سيئا  ينجزوا  مل  منا�سلني 
على ذواتهم. هوؤالء باتوا قوة �سلبية خرجت من 
ح�ساب طاقات االأمة واإن مل ين�سموا اإىل �سفوف 

اأعدائها اأو ال�سامتني بها اأو املعطلني مل�سريتها.
االإجتاه الرابع: ميثله كثريون من اأبناء االأمة 
الثالثة  االجتاهات  من  اأي  اإىل  ينتمون  ال  ممن 
الأمتهم  ووالء  لهويتهم  بوعي  يحتفظون  االأوىل، 
عليها  الــعــدوان  مواجهة  يف  با�ستمرار  ويعملون 
ويف الدفاع عن مقوماتها يف �ستى املجاالت كل يف 

موقعه وح�سب اإمكانياته.
كثري  موحدة.  قــوة  لي�سوا  هــوؤالء  اأن  امل�سكلة 

اأطر وطنية حملية واآخرون يعملون  منهم ت�سمه 
وت�سكيالت  �سغرية  جمموعات  �سمن  اأو  فرديا 
تنظيمية ذات نطاق جغرايف حمدود، اإمكانياتهم 
الذاتية املحدودة ال متكنهم من التاأثري الفعال يف 
جمريات االأحداث واملواجهة واإن كانوا ي�سمدون 

وي�سحون وينجزون يف نطاقهم.
�سفوف  يف  والت�ستت  االإنق�سام  هــذا  و�سط 
وجــودي  ــدوان  عـ ثمة  العربية؛  ال�سعبية  الــقــوة 
مواقعها  مــن  كثريا  يجتاح  االأمـــة  على  م�ستمر 
و�سوال  ذاته  وجودها  بدءا من  املتنوعة  واركانها 
اإىل مكت�سباتها التاريخية مرورا بكل ما متلك من 

خ�سائ�ش ومميزات ومقدرات عينية وب�سرية.
ي�سمل  واإقليمي  دويل  خارجي  عــدوان  فمن 
خارجي  باإحتالل  مرتافقا  العربية  االأر�ــش  كل 
متعدد االأطراف الأجزاء كبرية من تلك االأر�ش. 
اإحتالل بع�سه قدمي مزمن وبع�سه حديث بعدما 
اإ�ست�سعرت قوى العدوان اإمكانيات عملية لنه�سة 
االمة وحتررها و�سيطرتها على مواردها. بع�سه 
اأقنعة �سيا�سية  مبا�سر وبع�سه غري مبا�سر يتخذ 
واإقت�سادية واإعالمية وثقافية، االمر الذي حتقق 
القرن  و�ستينات  خم�سينات  يف  منه  كثري  لها 
اأواخــر  اإىل  البالد  بع�ش  يف  وا�ستمر  الع�سرين 

ذلك األقرن.
القوة  �سلطان  من  ميلكون  مبا  جميعا  هــوؤالء 
ــالم واحلــقــد وجــمــوح الــرغــبــة يف  ــ ــال واالإعـ ــ وامل
البقاء  على  لها  قــدرة  اأيــة  عــن  االأمـــة  ا�ستالب 
يف  لها  اإمكانية  اأية  م�سادرة  وبالتايل  وال�سمود 
النهو�ش والتحرر والتقدم على رجلني متنا�سقتني 
اإ�ستطاعوا  عــرجــاء؛  ــدة  واحـ رجــل  على  ولي�ش 
ومقوماتها  االأمــة  �سخ�سية  من  الكثري  تخريب 
مزيد  نحو  يتجه  ماأ�ساويا  واقعا  عليها  فار�سني 

من التدهور واالإنهيار.
تتنوع اأمناط العدوان على االأمة من: 

ـ العدوان املبا�سر الع�سكري على حياة االإن�سان 
لقتله وتهجريه وتدمري املدن واحلوا�سر والقرى، 
واإقتالعه من اأر�سه وزرع اإن�سان بديل عنه والوؤه 
واملتفوقني  العلماء  واإغتيال  انف�سهم،  للمعتدين 

واالإيجابيني امليدانيني.
الــغــزو  ــدود  حـ كــل  ــاوزت  ثقافية جتــ حـــرب  ـ 
وفر�ش  الهوية  تغيري  عمق  اإىل  لت�سل  الثقايف 
ومقوماته  ــوده  ــوج ل مناق�سة  مــغــايــرة  هــويــات 

وخ�سائ�سه.
ـ حرب �سعواء على اللغة العربية كاأحد روابط 

حــــــــــــــــــــــــال أمــــــــــــتــــــــــــنــــــــــــا الـــــــــــــــراهـــــــــــــــن
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ُت�سادفنا يف حياتنا مناذج من ت�سرفات النا�ش تعك�ش مدى وعيهم وحدود 
هذا الوعي االجتماعي وكذلك تعك�ش تلك الت�سرفات الرتبية والن�ساأة البيتية 
واالأخالقية لهوؤالء، فكثريا ما نرى اأ�سخا�سا ال يردون على �سالم النا�ش واإذا ردوا 
بغطر�سة  ويقاطعونه  املتحدث  يراعون  واإذا جل�سوا يف جمل�ش ال  فبتعال كبري، 
وكاأنهم وحدهم من ميتلك احلقيقة يف هذا الكون، لكنك اإذا اأ�سغيت الأحدهم 
وجدته يلوي ل�سانه ليًا ليخرج الكلمات تباعا وهي يف غري حملها خ�سو�سا اإذا 
النعمة وهم كرث  االآنية ومن حمدثي  اأ�سحاب احلظوة  ال�سخ�ش من  كان هذا 
يف هذه االأيام، واالأنكى من هذا كله اأن هوؤالء يدعون اأنهم من حملة ال�سهادات 
العليا وما اأكرثهم يف اأيامنا اجلديدة وعراقنا اجلديد! فقبل اأيام قليلة ح�سرت 
جمل�ش عزاء الأحد معاريف واإذا باأحدهم يدخل املجل�ش كاأنه طاوو�ش وما اإن اخذ 
مكانه اإال وبداأ يتحدث مع �سخ�ش بجانبه وب�سوت م�سموع عن اإجنازاته، وكيف 
واأقول  الوهمية.  �ساعد فالنا وقدم اخلدمة لعالن وتطول قائمة اجنازاته  انه 
تفكريه  م�ستوى  واعرف  طويلة  ول�سنوات  ودرايــة  قرب  عن  اعرفه  الأين  وهمية 
واأ�سلوب تعامله مع النا�ش لكنها دورة الزمن احلمقاء التي قد تدفع بال�سفل وكل 
ما هو دون الأن يت�سدر امل�سهد االجتماعي اأو ال�سيا�سي. هوؤالء املدعون والذين 
يظهرون للنا�ش مما يدعون باأنه اجنازًا بتكرب وتبجح يف �سياق حمموم نراه هذه 
االأيام وهو ا�ستباق ملرحلة مقبلة قد تكون لها �سلة بانتخابات جمل�ش حمافظة اأو 
جمل�ش نواب اأو ما �سابه ذلك لكنهم يتنا�سون اأن النا�ش قد جمعوا اأمرهم بنبذ 
النفو�ش والعقول، وهنا  الفارغني يف  كل هوؤالء املدعني واملتبجحني واملتكربين 

تذكرت قول ال�ساعر القبطي ال�سيخ املكني:

مالأى ال�سنابل تنحني بتوا�سع

والفارغات روؤو�سهن �سوامخ

توا�سعه  العلم من جوانبه ويخجل اخلجل من  يفي�ش  فكم من عامل جليل 
نراه منزويا يف جمل�ش يت�سيد فيه اجلهلة واالأميون واملتحذلقون؟

أ.علي الزبيدي

مألى السنابل تنحني 
بتواضع

في الصميم

�شحفي من العراق  طبيب و كاتب عربي

وتراثها  تاريخها  مع  والتفاعل  ومعها  االأمــة  يف  النا�ش  حلمة 
ومكوناتها احل�سارية.

ـ اإ�ستخدام العوملة وتقنياتها وو�سائلها املتقدمة جدا من اأجل 
ت�سويه الوعي وتزييفه وت�سطيح التفكري واإلهاء العقل باالإهتمامات 

الغريزية وال�سكلية على ح�ساب اأي م�سمون اأ�سيل مفيد.
والتعليم  الرتبية  وطــرق  االإعــالم  لو�سائل  بــارع  اإ�ستخدام  ـ 
واأنظمتها لت�سويق منوذج ثقايف - �سلوكي )وحتى �سكلي وحياتي( 
يتماهى مع الثقافة الغربية ليكون معربا اإىل اإزاحة ثقافة االمة 
وال�سيطرة  التحكم  من  الــعــدوان  قــوى  ميكن  مبا  واإ�ستبدالها 

واالإ�ستالب.
ـ تفكيك املجتمع مل�سادرة قوته وقدرته على ال�سمود والبقاء، 
واالإنف�سالية  التق�سيمية  الع�سبيات  اأنــواع  كل  وت�سجيع  باإثارة 

كالطائفية واملذهبية والعرقية.
ـ تفكيك االأ�سرة حتت راية حقوق املراأة وحتريرها من القيود 

االإجتماعية وو�سعها يف حالة �سراع مع الرجل ومع املجتمع.
واالإنــحــراف  الــ�ــســذوذ  االإنــ�ــســان ذاتــه ودفــعــه نحو  ـ تفكيك 

واالإدمان وال�سعوذة وال�سلبية والالمباالة. 
دون  واحليلولة  االأ�سكال  ومتعدد  منظم  اإقت�سادي  نهب  ـ 

اإ�ستخدام موارد االأمة ل�سالح اأبنائها. 
اأ�سباب  كل  و�سناعة  والب�سرية  العينية  االإمكانيات  ـ هدر يف 
والء  واإك�سابه  بالد غريها  اىل  ليهاجر  بالده  االإن�سان من  طرد 
لها بديال عن الوالء الأمته بدوافع اليا�ش واالإحباط وردات الفعل.

ـ ت�سويه التاريخ والرتاث وت�سخيم �سلبياتهما ومعهما الرموز 
رموز  و�سناعة  والناجحني  واملتميزين  العليا  واملثل  التاريخية 
بها  لالإهتداء  كنجوم  وت�سويقهم  وال�سواذ  وال�سللية  التفاهة  من 

م�سلكيا.
ـ اإ�ستخدام كل و�سائل �سناعة الراي العام والت�سويق واالإعالم 

وو�سائل الت�سويق والت�سويق لتحقيق كل تلك االأهداف اخلبيثة.
الــواحــدة  االمــة  ابــنــاء  بــني  ال�سكوك  ــارة  ــ واإث ال�سقاق  زرع  ـ 
االإقليمية  الع�سبيات  وتعميق  متعددة،  بو�سائل  الواحد  وال�سعب 

بالت�سريعات والقوانني وامل�سالح.
االأخــطــار  لــواجــهــة  عــربــيــة م�سرتكة  ــة  ــ روؤي ايـــة  غــيــاب  ويف 
والتحديات؛ تتقدم كل امل�ساريع املعادية لالمة وم�ستقبلها وحتقق 

املزيد من التخريب والفتنة والهيمنة ونهب املوارد.
وعلى الرغم من جهود وطنية يبذلها البع�ش لتطوير وحتديث 
للحماية  متكامل  عربي  م�سروع  غياب  اأن  اإال  املحلية  الوقائع 
الذاتية �سوف يبقي بالدنا م�ستباحة بغري �سياج يحميها او خيمة 
مغرقة،  ووحــوال  اإقتالعية  وعوا�سف  هوجاء  رياحا  عنها  تــرد 
من  االأحرار  املخل�سني  اإال  والرد  الدفاع  م�سوؤوليات  اأمام  ولي�ش 
القوى ال�سعبية فما عليها اإال امل�سارعة يف االإلتحام امليداين باأطر 

تنظيمية حديثة منا�سبة.
االمة حتتاج اإىل جتديد �سبابها ثقافة وفكرا وعمال موحدا، 

فليتقدم املخل�سون ال�سرفاء.

Mars 202213 / آذار 2022 العدد 43



السياسة

تــــركــــيــــا اإلمـــــــــــــــارات والـــــكـــــيـــــان الــــغــــاصــــب
عـــــــــاقـــــــــات الــــــمــــــصــــــالــــــح والـــــرغـــــمـــــاتـــــيـــــة

لقد اأتت زيارة اأردوغان اإىل االإمارات يومي 
زيارة  رًدا على  �سباط/فرباير اجلاري   14-15
ويل عهد اأبو ظبي واحلاكم )الفعلي( لالإمارات 
حممد بن زايد اإىل تركيا يف 24 ت�سرين ثاين/

نوفمرب 2021 
التي  للتغيريات  م�ستجيبة  زيـــارة  اأنــهــا  اإال 
ت�سري عليها اأمريكا يف ظل حكم الدميقراطيني 
فيما له عالقة باإيران ودول اخلليج. حيث وقعت 
اتفاقية   12 الزيارة  هذه  يف  ــارات  واالإمـ تركيا 
ال�سناعة  واأهمها  خمتلفة  جمــاالت  يف  ثنائية 
اإدخـــال  اإىل  اأمــريكــا  ت�سعى  الــتــي  الــدفــاعــيــة 
�سركاء من اخلارج مثل اأوكرانيا واالإمارات ملنع 

ا�ستقالل تركيا ب�ساأنها.
من  بــد  ال  ــه  اأن ــارات  ــ االإم حكام  اأدرك  لقد 
اأبديتا  اللتني  وال�سعودية  م�سر  بركب  اللحاق 
رغبة يف التقارب مع تركيا، وا�ستئناف ال�سباق 
اأالأمريكي،  ال�سيد  م�سالح  خدمة  يف  قطر  مع 
وتفعيل ح�سوره يف املنطقة، عقب الدور الالفت 
يف  واأخـــرًيا  اأفغان�ستان،  يف  قطر  لعبته  ــذي  ال

ال�سراكة القطرية مع احللف االأطل�سي.
فبعد نزاع طويل بني تركيا واالإمــارات التي 
دعمت كل خ�سوم تركيا لقَي الرئي�ش اأردوغان 
حفاوة بالغة يف زيارته لالإمارات والتي و�سفت 
تركيا  جلب  اإطــار  يف  ذلك  وياأتي  بالتاريخية، 
يف  اال�سرتاتيجي  التوازن  تاأمني  يف  وت�سخريها 
�سيا�سة  عقب  اخلليج،  واأمــن  االأو�ــســط  ال�سرق 

االإقليمي  احلــل  م�سار  ودفــع  اإيــران  )حتجيم( 
الرتكية  القيادة  احتواء  �سياق  ويف  االأمــام  اإىل 
التبعية  حظرية  اإىل  اإعادتها  ا�ستع�سى  التي 

اخلال�سة حتى اللحظة.
وال يخفى اأن حتول موقف االإمارات املتطرف 
وكل  والتنمية  العدالة  وحزب  لرتكيا  عدائه  يف 
عن  يخرج  ال  االإ�سالمي  التيار  اإىل  ُين�سب  ما 
التحوالت  ومقت�سيات  املتحدة  الواليات  توجيه 
اأفغان�ستان  من  اأمريكا  ان�سحاب  اأعقبت  التي 
والتحديات املقبلة مع ال�سني ورو�سيا، وهو واإن 
الذي  الأردوغــان  التقارب ميثل جزرة  كان هذا 
و�سيا�ساتها  اأمــريكــا  مع  التقاطع  من  ميانع  ال 
والرباغماتية،  امل�سلحة  قاعدة  على  وعمالئها 
اإال اأن تقارب االإمارات مع تركيا يف هذا الوقت 
الذي يعاين فيه االقت�ساد الرتكي ويقرتب فيه 
املقبل  العام  االنتخابي  املو�سم  من  ــان  اأردوغـ
االقت�سادية  املــوؤ�ــســرات  حت�سني  اإىل  وحاجته 
ــذمــر الــداخــلــي وكـــف الــتــدخــالت  ــت وجلـــم ال
اخلارجية، باالإ�سافة اإىل ا�ستدارته يف العالقة 
يف  ملوقفه  اأمريكا  وتعزيز  وم�سر  ال�سعودية  مع 
وفرن�سا،  اليونان  ح�ساب  على  املتو�سط  �سرق 
ب�ساأن  اأمريكية  مطالب  على  ينطوي  ذلــك  كل 
تتعر�ش  التي  رو�سيا  مــع  ــان  اأردوغــ تفاهمات 
لتوهني  االأوكرانية  ال�ساحة  يف  اأطل�سية  حلملة 
بفرن�سا  عالقتها  ــاك  ــ واإرب باأملانيا،  عالقتها 
ب�ساأن  مطالب  على  كذلك  وينطوي  وال�سني. 
موا�سلة تاأثري اأردوغان على �سيا�سات اأمريكا يف 
العمالء،  وت�سييقه على  الداخلي  الرتكي  امللف 
والعالقة  واالأكـــــراد،  الــ�ــســوري  املــلــف  وبــ�ــســاأن 
املطبعة  لــلــدول  وتــوفــري غطاء  »اإ�ــســرائــيــل«  مــع 
ملف  حتريك  ُيف�سر  ما  وهو  معها،  واملتحالفة 

العالقة بني تركيا والكيان الغا�سب موؤخًرا.
ل�سيا�سة  انفتاح  من  يجري  ما  فــاإن  ولذلك 
اأردوغـــــــان اخلــارجــيــة يف ظـــل الــ�ــســغــوطــات 
املعار�سة  ونــ�ــســاط  ــة  االأمــريكــي االقــتــ�ــســاديــة 
ال�سفري  بني  جمع  الــذي  اللقاء  نحو  الرتكية، 
الــربيــطــاين ورئــيــ�ــش بــلــديــة اإ�ــســطــنــبــول اأكـــرم 
االأمريكي،  بال�سفري  االأخري  ولقاء  اأوغلو،  اإمام 
وفر�ش  ــان  اأردوغـ ا�ستدراج  حتت  يندرج  اإمنــا 
الو�ساية على عالقاته اخلارجية واإعادة بنائها 
و�سياغتها مبا يتفق مع الروؤية االأمريكية، ومبا 

أ.نسيم قبها
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 كاتب وروائي فل�شطيني 

ال يتعار�ش مع م�سلحة اأردوغان. وذلك خارج �سياق التبعية ويف حماولة 
الفا�سلة  االنــقــالب  حمــاولــة  بعد  الطاعة  حظرية  اإىل  تركيا  ال�ستعادة 

لالإطاحة باأردوغان �سنة 2016.
االإمــارات  مع  العالقة  ا�ستثمار  اإىل  اأردوغــان  يتطلع  ال�سياق  هذا  ويف 
من  عــدد  يف  تركيا  اإىل  هرت�سوغ  اإ�سحاق  االحتالل  دولــة  رئي�ش  وزيــارة 
الق�سايا ذات العالقة بال�سيا�سة الداخلية وبالنزاع على نفط �سرق البحر 
وكان  بايدن.  اإدارة  مع  باخلالفات  املثقلة  العالقة  وترطيب  املتو�سط، 
اأردوغان قد اأعلن عن هذه الزيارة منذ 27 كانون الثاين/يناير 2022 يف 
ت�سريحات نقلتها وكالة االأنا�سول يف معر�ش تعليقه على طبيعة العالقات 
تركيا  عالقات  يف  جديدة  مرحلة  »اإن  فيها:  جاء  و«اإ�سرائيل«،  تركيا  بني 

واإ�سرائيل �ستبداأ مع زيارة الرئي�ش االإ�سرائيلي«.
قد  يكن  مل  اإن  التغيريات  هذه  ا�ستوعبوا  قد  اأمريكا  عمالء  اأن  ويبدو 
قطر،  مع  بتح�سني عالقاتهم  فبداأوا  االأبي�ش  البيت  من  االأوامر  جاءتهم 
ا �سفحة  ثم توجهوا نحو تركيا التي نا�سبوها العداء ليفتحوا معها هي اأي�سً
�سوريا  وبخا�سة  املنطقة،  يف  كثرية  ملفات  يف  وزن  من  لها  ملا  جديدة 

والعراق وليبيا و�سرق اأفريقيا.
وما كان الأردوغان اأن يعلن عن زيارة هرت�سوغ اإال بعد اأن اأجرى تفاهمات 
�سرية وغري معلنة مع اأمريكا بخ�سو�ش تقا�سم نفط �سرق املتو�سط. فقد 
اأفادت م�سادر ل�سحيفة »جريوزاليم بو�ست« باأن اإدارة الرئي�ش جو بايدن 
�سحب  عن  املا�سية  االأ�سابيع  خالل  واليونان  وقرب�ش  اإ�سرائيل  اأخطرت 
اأردوغان على  اأوروبا. من جانبه علق  اإىل  االإ�سرائيلي  الغاز  دعمها خلط 
لقد  للتنفيذ،  قاباًل  يكن  امل�سروع مل  »هذا  قائاًل:  االأمريكي  االإعالن  هذا 
يف  اإيجابي  �سيء  يوجد  ال  اأنــه  وراأوا  له،  املالية  احل�سابات  جميع  اأجــروا 
هذا امل�سروع«؛ م�سيًفا اأن مثل هذه امل�ساريع ال ميكن اأن تنجح مبعزل عن 
تركيا. كما اأكد �سراحة على هذا الهدف يف ت�سريح نقلته وكالة االأنا�سول 
»عقدنا  بالقول:  هرت�سوغ  زيــارة  عن  اإعالنه  مبنا�سبة   27/1/2022 يوم 
التعاون  على  واأكدنا  االإ�سرائيلية،  االأطــراف  مع  املا�سي  يف  اجتماعات 

امل�سرتك لنقل الغاز اإىل اأوروبا، وتركيا ال تزال م�ستعدة للعمل امل�سرتك«.
باالإ�سافة اإىل التحركات التي قام بها رئي�ش جمعية ال�سناعة واالأعمال 
)تو�سياد( اليهودي االإيطايل �سيمون، ولقائه بعدد من زعماء املعار�سة، 
حيث اأ�سدرت جمعيته بياًنا تدعو فيه اأردوغان �سراحة اإىل الرتاجع عن 

تخفي�ش قيمة الفائدة؛ وطالبت باإجراء »انتخابات مبكرة«.
واأمام هذه التحركات العلنية ا�سطر اأردوغان اإىل توجيه ر�سالة حتذير 
مبا�سرة اإىل رئي�ش جمعية تو�سياد بالكف عن التدخل يف كيفية اإدارة �سوؤون 
اإياه  البالد ال�سيا�سية، وباأن يركز جهده على ال�سناعة والتجارة، مذكًرا 
اإ�سارة اإىل  باأن »تركيا اليوم لي�ست تلك التي كانت يف املا�سي«؛ ويف هذا 

تغلغل اجلمعية مبفا�سل الدورة املالية.
و«اإ�سرائيل«  االإمــارات  مع  وجماعته  اأردوغــان  تقارب  فاإن  عليه  وبناًء 
�سروط  توفري  اأجــل  من  اخلــارج  يف  امل�ستعلة  اجلبهات  اإخماد  منه  يــراد 
والداخلي  الدعم اخلارجي  اأدوات  ا�سعاف  2023، عرب  بانتخابات  الفوز 
ح اأن تركيا تواجه  للمعار�سة الرتكية، وبخا�سة واأن اأردوغان كثرًيا ما �سرَّ

حرًبا اقت�سادية بعد ف�سل حماولة انقالب 2016.

الــواقــع مــن نظم احلــوكــمــة ب�سقيها  ــرزه  افـ بــالــرغــم ممــا 
وتفعيل  الثانية  العاملية  احلــرب  بعد  والراأ�سمايل  اال�سرتاكي 
االمم  منظمة  مثل  الــنــزاعــات  حلــل  ودولــيــة  اممية  منظمات 
اال ان  الــدولــيــة،  واملــحــاكــم  ـــدويل  ال املــتــحــدة وجمل�ش االمـــن 
ال�سالم امل�ستدام مل يتحقق على وجه الكرة االأر�سية، و�سهدنا 
حروبا ونزاعات مدمرة حيث ما زالت الكثري من الدول تعاين 
اثارها وتدفع ثمنها حتى يومنا هذا. فالعامل يعاين من ازمات 
م�ستدامة و�سراعات بع�سها م�ستمر منذ اكرث من ن�سف قرن. 
ان النظام الدويل اجلديد الذي حاول تركيز هيمنة املنت�سرين 
واالقوياء بعد احلرب العاملية الثانية على العامل مل يعد ي�سلح 
االهلي.  واالمــن  ال�سلم  ار�ساء  يف  ف�سله  بعد  وخ�سو�سا  اليوم 
امل�ساركة  الطبيعي يف  بدورها  تطالب  قوى �ساعدة  ففي وجود 
مع وجود ظلم وحيف ما زال واقعا على بع�ش ال�سعوب التي مل 
تكف عن املطالبة بحقوقها التاريخية يف ار�سها ومياهها، جند 
امل�سروعة  املطالب  تلبية  عن  عاجزا  وقف  الــدويل  النظام  ان 
على  يــرد  وال  املغت�سب  عن  يدافع  نظام  واأ�سبح  واالن�سانية 
املعتدي ويكفي ان نلقي نظرة واحدة متفح�سة على الدول التي 
ا�ستخدمت حق النق�ش الفيتو والق�سايا واحلجج التي طرحتها 
يف جمل�ش االمن لل�سنوات الع�سرين االخرية لفهم واقع ال�سراع 
نكون  ما  ا�سد  يف  نحن  املتناق�ش.  العامل  هــذا  يف  يــدور  الــذي 
بحاجة اىل ار�ساء نظام دويل جديد ذو اقطاب متعددة ياأخذ 
بنظر االعتبار م�سالح الدول النامية والدول ال�سغرية وان ال 
تكون هذه الدول وال�سعوب فيه جمرد �ساهد زور على ما يفعله 
النق�ش  حق  متتلك  ال  التي  الدول  تلك  وعلى  الكبار.  النوويون 
ملواجهة  جهودها  توحيد  م�سوؤولية  تقع  اخــرى  حقوق  اي  او 
الذي  الدور  انتظار  وعدم  الدولية  املعايري  االزدواجية يف  هذه 
�سياأكلون فيه من قبل الكبار كما اكل الثور االبي�ش من قبلهم. 

أ.هالل العبيدي

عالم متعدد 
االقطاب 

نقطة اول السطر 

كاتب وحملل �شيا�شي
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ــلـــــى األراضـــــــــــي  ــ قــــــرعــــــت طــــــبــــــول الـــــــحـــــــرب عـ
 األوكـــــــرانـــــــيـــــــة فــــمــــا الــــــــــذي يــــــريــــــده بــــوتــــني؟

السياسة

اجلي�ش  الرو�سي  اإجتياح اجلارة ال�سرقية
الواليات  اإن  االأمريكي  اجلانب  قال  فيما 
�ستكلف  جــديــدة  عقوبات  �ستفر�ش  املتحدة 
الرئي�ش  اكــد  كما  الــكــثــري.  رو�ــســيــا  اقت�ساد 
االمريكي جو بايدن يف كلمة له اأن بوتني رف�ش 
وا�سنطن،  قدمتها  التي  احل�سنة  النوايا  كافة 

وهو الذي اختار قرع طبول احلرب.
بحظر  �ستقوم  اإدارتـــه  اأن  بايدن  واأو�ــســح 
اأي  و�ستمنع  جــديــدة،  رو�ــســيــة  مــ�ــســارف   4
�ستوقف  كما  رو�سيا،  يف  اأمريكية  ا�ستثمارات 
اأكرث من ن�سف �سادرات التكنولوجيا لرو�سيا.

عن  �ستدافع  اأمريكا  اأن  تاأكيده  بايدن  وجــدد 
احللفاء يف الناتو ال�سيما يف �سرق اأوروبا

املوقف الروسي
يف الوقت احلايل، لي�ش من الوا�سح ما اإذا 
كان الزعيم الرو�سي ي�سعى لالإطاحة بحكومة 
الكرملني  رفــ�ــش  وقـــد  املنتخبة.  ــا  ــي ــران اأوك
من  الرغم  على  االأمــر،  هــذا  حــول  الت�سريح 
اعتقاده اأن ال�سيناريو املثايل ي�ستوجب »حترير 

اأوكرانيا وتطهريها من النازيني«.
باأزمة  املتعلقة  الــتــطــورات  اظــهــرت   كما  
توجه  على  الــتــام  رو�سيا  معار�سة  اأوكــرانــيــا 
ــي.  ــ ــا نــحــو الــنــاتــو واالحتــــاد االأوروبـ ــي ــران اأوك
اجليو�سيا�سي  والواقع  ال�سيا�سية  اجلغرافيا 
االأوكراين، بالن�سبة ملو�سكو، هما اخلط االأخري 
الذي تعتمده يف الدفاع عن اأمنها احليوي. ويف 
هذا اخل�سو�ش يريد بوتني اأن يعود الناتو اإىل 

حدود ما قبل عام 1997.
باجتاه  الــنــاتــو  تو�سع  بــوقــف  يطالب  فهو 
يف  للحلف  الع�سكري  الن�ساط  واإنهاء  ال�سرق، 
الوحدات  �سحب  هذا  ويعني  ال�سرقية.  اأوروبا 
البلطيق  وجــمــهــوريــات  بــولــنــدا  مــن  القتالية 
اإ�سافة  وليتوانيا،  والتفيا  اإ�ستونيا  الــثــالث، 
بولندا  مثل  دول  يف  �سواريخ  ن�سر  عــدم  اإىل 

ورومانيا.

 فاإذا نظرنا اإىل االأزمة الراهنة من منظور 
ال�سرقية  ــا  ــ اأوروب ــدول  الـ معظم  ــان  ف رو�ــســي 
وهنغاريا  ورومــانــيــا  بــولــنــدا  مثل  والو�سطى 
بالع�سوية  اليوم  حتظى  وبلغاريا  و�سلوفاكيا 
ــاد االأوروبــــي وحــلــف الناتو  يف كــل مــن االحتـ
الناتو  حللف  اأوكــرانــيــا  ان�سمام  يجعل  ممــا 
عنه  �سينتج  رو�سيا مما  الأمن  مبا�سرا  تهديدا 
على  املنطقة  مــن  الرو�سي  االأ�ــســطــول  تنحي 
عك�ش حلف الناتو الذي �سيكون متمركزًا على 
اإبراز  يربر  ما  وهو  اجلنوبية  الغربية  احلدود 

رو�سيا عن اأنيابها الع�سكرية.
مقاال  بوتني  الرئي�ش  كتب  املا�سي  العام 
باأنهم  واالوكرانيني  الرو�ش  فيه  ي�سف  طويال 
»اأمة واحدة«، وو�سف انهيار االحتاد ال�سوفيتي 
لــرو�ــســيــا  »تــفــكــك  بـــاأنـــه   1991 ديــ�ــســمــرب  يف 
احلديثة  اأوكرانيا  اأن  ادعى  لقد  التاريخية«. 
مت اإن�ساوؤها بالكامل من قبل رو�سيا ال�سيوعية 

وهي االآن دولة دمية، ي�سيطر عليها الغرب.
ترنو  فــهــي  ــا  ــي ــاأوكــران ب يتعلق  فــيــمــا  ــا  ــ اأم
اإىل  الـــبـــاردة  ــرب  احلـ بــعــد  ا�ستقاللها  مــنــذ 
الناتو  وحلف  االأوروبي  االحتاد  اإىل  االن�سمام 
الأ�سباب عدة رمبا اأولها ال�سعي ل�سمان مزايا 
عن مظلة  البحث  وثانيا  الأوكرانيا  اقت�سادية 

اأمنية حتمي امنها و�سيادتها كدولة م�ستقلة.
ردود الفعل الدولية

اإذ  موحدة،  الغربية  القوى  اأ�سوات  جاءت 
يف  الرو�سية  الع�سكرية  العملية  اإدانــة  �سملت 
والتلويح بفر�ش عقوبات. فجاء قول  اأوكرانيا 
الرئي�ش  »اخــتــار  بــايــدن:  االمريكي  الرئي�ش 
اإىل  �ستوؤدي  االإ�ــســرار  �سبق  مــع  حربا  بوتني 

خ�سائر فادحة يف االأرواح ومعاناة ب�سرية«.
وقالت رئي�سة املفو�سية االأوروبية، اأور�سوال 
اإعادة  عن  »م�سوؤول  بوتني  اإن  الين،  دير  فون 
اأن  العقوبات  �ساأن  ومن  ــا«.  اأوروب اإىل  احلرب 
»ت�سعف القاعدة االقت�سادية لرو�سيا وقدرتها 

احلرب  فتيل  النــدالع  ال�سفر  �ساعة  دقت 
كبرية  خمــاوف  ظل  يف  واأوكرانيا  رو�سيا  بني 
كربى  تداعيات  مــن  احلــرب  تخلفه  قــد  ممــا 
فما  العاملي  اال�سرتاتيجي  اال�ستقرار  تهدد 
التداعيات  هي  ومــا  الغرب  اأفــعــال  ردود  هي 

االقت�سادية املحتملة؟
املواقع التي هاجمتها القوات الرو�سية

اأوال  الع�سكرية  واملقار  املطارات  تعر�ست 
اأنحاء  جميع  يف  املــدن  من  بالقرب  للق�سف 
اأوكرانيا، مبا يف ذلك مطار بوري�سبيل الدويل 

الرئي�سي يف كييف.
الرو�سية  ــقــوات  وال الــدبــابــات  توغلت  ثــم 
بالقرب  اأوكــرانــيــا،  من  ال�سرقي  ال�سمال  يف 
�سكانها  عدد  يبلغ  التي  خاركيف،  مدينة  من 
من  بالقرب  ال�سرق  ويف  ن�سمة،  مليون   1.4
يف  املــجــاورة  بيالرو�سيا  من  كما  لوهان�سك، 
مدينتي  يف  الرو�سية  القوات  ونزلت  ال�سمال. 
اأودي�سا وماريوبول الكربيني جنوبي اأوكرانيا. 

هل �سنبقى مكتويف االأيدي؟
كان  هكذا  االأيـــدي«  مكتويف  �سنبقى  »هــل 
على  بــوتــني  فــالدميــري  الــرو�ــســي  الرئي�ش  رد 
غــزو االأرا�ــســي االأوكــرانــيــة مــوؤكــدًا اأن بــالده 
لي�ش اأمامها اأي �سبيل للدفاع عن نف�سه �سواء 
اأوكرانيا يف وقت يوا�سل فيه  �سن هجوم على 

 أ.أمل حسني
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على التحديث«.
بوري�ش  الربيطاين،  الـــوزراء  رئي�ش  وقــال 
ــة  ــار طــريــق اإراقـ جــونــ�ــســون، اإن بــوتــني »اخــت
اأعلن  الدماء والدماربهجوم غري مربر«. فيما 
تدين  فرن�سا  اأن  اخلمي�ش  ماكرون  اإميانويل 
اأوكرانيا  على  حــرب  �سن  رو�سيا  قــرار  ب�سدة 
الع�سكرية  عملياتها  »اإنهاء  اإىل  مو�سكو  داعيا 
االإيطالية  احلكومة  رئي�ش  اأدان  كما  فـــورا«. 

ماريو دراجي الهجوم الرو�سي على اأوكرانيا.

العقوبات املرتقبة
فر�ش  وحلفاوؤها  املتحدة  الواليات  تعتزم 
عقوبات على رو�سيا تتجاوز بكثري تلك التي مت 
�سبه جزيرة  بعد �سم   2014 تطبيقها يف عام 
نظام  رو�سيا من  ا�ستبعاد  اأبرزها  لعل  القرم، 
التحويل املايل الذي يعرف با�سم �سويفت وهو 
خدمة الإر�سال االأموال عرب العامل، وي�ستخدم 
يف  املالية  املوؤ�س�سات  من  اآالف  عدة  قبل  من 
اأكرث من 200 دولة.ورمبا يعد خيار عزل رو�سيا 
من »�سويفت« حتديا �سعبا لكونه �سيوؤثر حتما 
على الدول الغربية وخا�سة وا�سنطن وبرلني. 

الــوزراء  رئي�ش  قــال  اخل�سو�ش  ذلــك  ويف 
الربيطاين، بوري�ش جون�سون، الأع�ساء الربملان 
قويا  �سالحا  �سيكون  ذلك  من  رو�سيا  منع  اإن 
للغاية  ال�سعب  من  يجعل  اأن  ذلــك  �ساأن  من 

جتارية  باأعمال  القيام  الرو�سية  البنوك  على 
متنع  ان  اي�سا  املــفــرت�ــش  ــن  وم ــارج.  اخلــ يف 
رو�سيا من املعامالت املالية التي تنطوي على 

ا�ستخدام الدوالرات االأمريكية.
وهذا يعني اأن رو�سيا �ستكون مقيدة للغاية 
فيما ميكن اأن ت�سرتيه وتبيعه يف جميع اأنحاء 
العامل مما قد ي�سل حركة االقت�ساد الرو�سي 
الذي تتم ت�سوية معظم مبيعات النفط والغاز 
بالدوالر كما جند على اأجندة العقوبات اإدراج 
يجعل  ما  ال�سوداء،  بالقائمة  الرو�سية  البنوك 
من امل�ستحيل على اأي �سخ�ش يف العامل اإجراء 

معامالت معها.
حظر التكنولوجيا واإمدادات الطاقة

كبري  ب�سكل  الــرو�ــســي  االقــتــ�ــســاد  يعتمد 
وميكن  للخارج،  والنفط  الغاز  مبيعات  على 
من �سركات  النفط  �ــســراء  يجعل  اأن  للغرب 
قانوين.  غري  اأمرا  العمالقة  الرو�سية  الطاقة 
والنفط  الغاز  ثلث  حــوايل  رو�سيا  توفر  فيما 
اخلام الذي ي�ستورده االحتاد االأوروبــي، وهنا 
قالت اإدارة بايدن اإنها تعمل حاليًا مع موردي 
اأفريقيا  و�سمال  االأو�سط  ال�سرق  من  الطاقة 
واآ�سيا لتعزيز االإمدادات اإىل اأوروبا، و�سيكون 
للم�ساركة  ا�ستعدادا  اأكرث  االأوروبيون  احللفاء 
يــوؤدي  قد  لهم.  ذلــك  تاأمن  اإذا  العقوبات  يف 
الغزو الرو�سي الأوكرانيا اإىل مزيد من تعطيل 

اإىل  ــوؤدي  ي قد  النفط اخلــام، مما  اإمـــدادات 
اأعلى  عند  بالفعل  هي  التي  االأ�سعار،  ارتفاع 
 100 من  وتقرتب  �سنوات   7 منذ  م�ستوياتها 

دوالر للربميل. 
�سندوق  با�ستهداف  العقوبات  تبداأ  ورمبا 
ال�سيادة الرو�سي الذي ت�سمل %35 من قيمته 

بالدوالر االأمريكي
التكنولوجيا  حظر  ل�سيناريو  بالن�سبة   اأما 
اخلا�سة  التكنولوجيا  �ـــســـادرات  واإيـــقـــاف 
ب�سناعات الطريان واالأ�سلحة الرو�سية، ورمبا 
اإلكرتونية  ا�ستهالكية  �سلع  اأي  ت�سدير  حظر 
ــالت واحلــوا�ــســيــب  ــاي ــوب امل اإىل رو�ــســيــا مــثــل 
اأق�سى  مــن  �سيكون  االإلــكــرتونــيــة.  واالألـــعـــاب 

العقوبات على رو�سيا.

االقتصاد العاملي
ــا لن  ــي اأن الــتــوتــرات بــني رو�ــســيــا واأوكــران
ال�سراع  مناطق  على  فقط  تاأثريها  تنح�سر 
بل �ستمتد اآثارها على العامل برمته وقد تتمثل 
عقوبات حد ال�سادرات الرو�سية ا�سواأ �سيناريو 
من  لكل  القمح  اإمــدادات  �سيلغي  لكونه  عاملي 
الغذاء  �سلة  يهدد  بات  مما  واأوكرانيا  رو�سيا 
وال�سرق  اأوروبا  تكون  اأن  املتوقع  العاملية. ومن 
املتاأثرين بوقف  اأفريقيا اأكرث  االأو�سط و�سمال 
الكبري  الــرو�ــســيــة العــتــمــادهــم  الــ�ــســادرات 
الغذائي  اأمنهم  على  �سلبا  عليها مما �سيوؤثر 

ويقفز بعيدا باالأ�سعار نحو ن�سق غري م�سبوق.

طبول احلرب
بني  طبول احلرب التي قرعت  باالأرا�سي  
االأوكرانية  والتحذير من مغبة الغزو وعواقبه 
حتمله  قد  ما  القلق  من  مبزيد  العامل  يرتقب 
بخ�سو�ش  جمــريــات  مــن  الــقــادمــة  ال�ساعة 
اأن  �سك  فــال   . الطرفني  بــني  القائم  الــنــزاع 
احلربني  من  خطورة  اأكــرث  �ستكون  تداعياته 
تعدد  ب�سبب  فقط  لي�ش  ال�سابقتني،  العامليتني 
الأنها  بل  فيها  امل�ساِركة  الدول  وِثقل  اأطرافها 
تندلع  التي  االأوىل  العاملية  احلــرب  �ستكون 
بني دول متلك اأغلبها كما هائال من االأ�سلحة 
الــنــوويــة والــبــيــولــوجــيــة والــ�ــســواريــخ عــابــرة 
اإعــادة  لبوتني  ميكن  مدى  اأي  فــاإىل  القارات. 

عقارب ال�ساعة اإىل الوراء؟
 �شحفية من تون�س
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لماذا السودان بني المطرقة والسندان؟
السياسة

د.علي عبدالقادر

تكون  النعمة  اأن  يت�ساءل هل حقيقة  قد  املرء 
ام  االبتالء  باب  من  نقمة  االحيان هي  بع�ش  يف 
اأن املنعم عليه هو الذي يحولها اىل نقمة، وهو ما 
�سوره ال�ساعر ابومتام: »قد ينعم اهلل بالبلوى واإن 

عظمت و يبتلى اهلل بع�ش القوم بالنعم«. 
اأن يكون عنوان هذا املقال »ال�سودان  اأحببت 
من  وغريها  اأعــدائــه«،  وطمع  اأبنائه  عقوق  بني 
عميقة  اإ�سكالية  وجــود  اىل  ت�سري  التي  العناوين 
متنع بلد يتمتع بكل اخلريات التي قل اأن وجدت 
وبالتايل  اجلغرايف  املوقع  حيث  من  اآخــر  بلد  يف 
املوقع اجليو�سيا�سي واملناخ وغريها، ورغم ذلك 

يظل يعاين الفقر بل العط�ش واملجاعة.
يعطي  قد  االأ�سا�سية  االرقام  بع�ش  لعل ذكر   
الــقــاريء ملحة عــن جــزء مهم مــن الـــرثاء الــذي 
نقمة عليهم،  ا�سبح  والذي  ال�سودانيني  به  حظي 
ولكن  املقال  تلخي�سها يف هذا  �ساأحاول  ال�سباب 
بداية، اأجدين م�سطر هنا لتذكري القاري العربي 

ببع�ش االرقام عن ال�سودان: 
عدد  احلــايل  ال�سودان  �سكان  عــدد  يقارب  ـ 
�سكان دول جمل�ش التعاون اخلليجي جمتمعة اأي 
يف حدود 43 مليون مواطن، وي�سكل ال�سباب حتت 

�سن الثالثني فيهم حوايل 60 يف املائة. 
بـــعـــد االنــفــ�ــســال  ــودان  ــ ــس ــ ــ� ــ ال ـ مــ�ــســاحــة 
كل  مــ�ــســاحــة  ــقـــارب  تـ ــي  وهــ  ،)1،865،812(
اأي  جمتمعة  اخلــلــيــجــي  ــعــاون  ــت ال جمــلــ�ــش  دول 
امل�ساحة  وتبلغ  مربع،  مرت  كيلو   )2،672،700(
 16،900،000 حـــوايل  منها  لــزراعــة  ال�ساحلة 
1.9 مــلــيــون هــكــتــار من  ــوايل  هــكــتــار. مــنــهــا حــ
النيل  نهر  املروية، خا�سة على �سفاف  االأرا�سي 

واالأنهار االأخرى يف �سمال البالد.
ـ ثروة حيوانية تقدر بعدد 130 مليون را�ش من 
املا�سية، �سدر منها حوايل 2 مليون راأ�ش يف العام 
2021م، باال�سافة لرثوة �سمكية يف البحر االحمر 

والنيل وروافده وفروعه. 
ـ كمية من املياه تقدر بحوايل )مليون هكتار 
من املياه ال�سطحية اأهمها نهر النيل(، تبلغ ح�سة 
مليار مرت مكعب،   20،5 النيل  مياه  ال�سودان من 
ويبلغ حجم املياه اجلوفية املتوفر 900 مليار مرت 

مكعب، مع اإعادة تغذية �سنوية تبلغ 1،563 مليار 
مرت مكعب. 

القدمي   - ال�سودان  ميلك  للبرتول  بالن�سبة  ـ 
واجلديد- احتياطي يقدر بـ17 مليار برميل نفط، 
قدم  تريليون   3 بنحو  يقدر  احتياطي  وجود  ثبت 
الغاز  وال�سودان اجلنوبي من  ال�سودان  مكعب يف 

الطبيعي. 
 200 حــوايل  للذهب  ال�سايف  االإنــتــاج  يبلغ  ـ 
ر قيمتها مبا بني 8-7 مليارات  طنا يف العام وُتقدَّ

دوالر. 
ـ يقدر االحتياطي املحتمل من الف�سة بحوايل 

)1500( طنًا 
مليون   2 بحوايل  االحتياطي  ويقدر  الكروم  ـ 
%60-48 يف حالة  اإىل  ت�سل  تركيز  وبن�سبة  طن 

الكروم عايل اجلودة.
الرملية  املعادن  ولع�ش  اليورانيوم،  معدن  ـ 
الهامة موجودة بوفرة، ولكت ال�سركات التي تعمل 

بها ال تعلن اأي معلونات. 
االقت�ساديني  اخلرباء  من  الكثريين  بح�سب 
ان  املتقدم،  العامل  دول  من  وكثري  ال�سودان  من 
تلك الرثوات اال�سا�سية ميكنها ان جتعل مدخول 
دوالر،  مليار   100 ال  يفوق  ال�سنوي  الــ�ــســودان 
فلماذا بعد كل تلك الرثوات الطبيعية التي يتمتع 
فقرًا يف  االكرث  الدول  ال�سودان جنده �سمن  بها 
ال  ال�سنوي  الفرد  دخل  متو�سط  ان  بحيث  العامل 

يتجاوز ال720 دوالر!! 
واجليو�سيا�سي  اجلــغــرايف  املــوقــع  ذلــك  لكن 
اال�سا�سية  اال�سكاليات  �سمن  من  كان  اي�سا  هو 
البحر  على  مطلة  اأفريقية  ــة  دول فهو  لل�سودان 
ال�سعودية  العربية  اململكة  جتاور  وبذلك  االحمر 
اثيوبيا  ال�سرق  مــن  يحدها  اخــرى  ناحية  ومــن 
الغرب  ومن  وليبيا  م�سر  ال�سمال  ومن  وارترييا 
يوغندا  اجلنوب  ومــن  الو�سطى  وافريقيا  ت�ساد 
وكينيا وهو امر جعل لها قبائل حدودية م�سرتكة 
مرور  مع  �سيتفاقم  امــر  وهــو  الــدول  تلك  كل  مع 
ــوالء  ال يهمها  القبائل  تلك  اغــلــب  الن  ال�سنني 
من  ي�سعب  امر  وهو  الوطني  الــوالء  قبل  القبلي 
جعل  االمر  ذلك  ان  كما  القارية.  الدولة  تكوين 
مت�سارعتني  هويتني  اىل  ينق�سمون  ال�سودانيني 
هما االفريقية والعربية، بكل حموالتهما الثقافية 
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 كاتب واإعالمي عربي  كاتب واأديب �شوداين

– فيما بع�ش نغمات  اأيام ُكنت فيها »عط�سان يا �سبايا«  اإىل  عادت بي الذاكرة دون ا�ستئذان 
رومان�سية وغزلية تخرج من نوافذ �سّيارة اأ�ستعريها من والدي بني احلني واالآخر، اأ�سري بها بحذٍر 
خل�سة من رقابة ال�سرطة، فلعّلها ُتطل من نافذتها م�سادفة لتلّوح با�ستحياء، اأو ت�سري كعادتها بينما 

»تغني الطيور« يف ذاك الطريق الذي لطاملا التقينا فيه معًا، متامًا حيثما »قلتيلي وواعدتيني«!.   
غاب  من  ومن�سي  نتالقى  و�سباب  �سبايا  يوميي  »كنا  كيف  الدهب«،  اخللخال  اأم  »يا  تذكرين  هل 

لغاب«؟
الغمزة  بذات  تعليقك  فياأتي  ال�ساخرة،  ابت�سامتك  ت�ستفزُّ  بلوة«  اأجمل  احللوة  »البنت  كانت  وكيف 

»اأمرك حبيبي واللي تريدو اأمرك«!.
يا اهلل، انقطعت �سالتنا بالكامل..

الـ »اإن�ستغرام«  مل يكن يف ذاك الزمن اجلميل ح�سابات افرتا�سية نتبادلها، مل ناألف حينها نفاق 
وثرثرة الـ »وات�ش اأب« وحّمى الـ »في�ش بوك« واإمنا فقط بع�ش من م�ساعر بريئة جمّردة!

كيف يل اأن اأزّوَدك بروابط م�سل�سالت طفولنا؟ كنِت ال تهوين مثلي »غراندايزر«، و »جزيرة الكنز«، 
اأذكر ذلك متامًا، بل من ع�ساق »ال�سبع املده�ش حول العامل يف ثمانني يومًا«!.  

نحو ربع قرن مّرت، اهرتاأت عجالت احلياة اجلميلة فيها بزحمة امتحانات الثانوية ثم الدرا�ساِت 
البطولة«  اأر�ش  »اأر�سي  خارج  الحقًا  ن�سفها  الأق�سي  املكّثف،  العمل  �سنوات  واأعقبتها  اجلامعية، 
»اوتوبي�ش  كان  بينما  موطني«..  »موطني  و�سدح  ال�سوت«..  ورفع  ال�سعب  »وقف  اأن  بعد  مرغمًا، 

الثورة جاي«...«يف �سبيل املجد«!.
مبنا�سبة احلديث عن »وطني احلب وطني النار«، اأين تراك تتمو�سعني االآن؟

مع املوالني؟.. قطعًا ال، فقلبك مل يكن ليحتمل اإيذاء منلة!.
يف �سف الثوار املنتف�سني؟.. اأ�سك بذلك، فرتددك وخوفك يتمّلكانك منذ �سغرك!.

اأنِت اإذًا من الرماديني القابعني يف ال�سجن الكبري..؟ ال..ي�سعب ذلك.. فاأمانتِك وتفاوؤلِك باحلياة 
املثالية، ال يقبالن الق�سمة على اثنني، ال ي�ستقيمان مع طوابري الغاز وابتزاز احلواجز!

يا اهلل.. اأين تراِك اليوم؟
هل من اأحد يعرف عنوانها؟.. »دّلونا«!.

يف الداخل.. يف اخلارج ...اأينما كنِت »خبي عيونك خبيها«.
اأنا بدوري مكثت هنا.. »جاي من االأحزان«.. »لوين بدي روح«؟

َرَحلُت اأ�ستن�سق »هواك« وحيدًا.. حني مل تقويل يومها »خذين معاك«.. اإ�ساأيل » قا�سي الغرام« لو 
�سئت!

لكن ال تقلقي، ال زلت اأرى طيفِك عرب »عيون البدوي« فرمبا األتقيك جمددًا »حني تاأتي ال�سم�ش«.. 
»على اأجنحة احلب«!.

ويومئذ...«قومي تا نرق�ش يا�سبية«..«الليلة بدي اأتزوج«!.
وداعًا، ملن األهمني كتابة هذه االأ�سطر، الرائع �سامي كالرك.

با�سم مراآتي، وكل من تاه مثلي يف غياهب ذاك الزمن اجلميل. 

أ.هاني المالذي 

»آه آه على هاأليام«!

وهي  الهوية،  ب�سراع  �سمي  ما  اأي  والعرقية  والدينية 
الثنائية املت�سارعة التي �ستنتج عنها او بجانبها ثنائيات 
�سكان  الــبــحــر-  اأبــنــاء  �ــســراع  مثل  مت�سارعة  اخـــرى 
عروبة-،  االكــرث  العن�سر  عليهم  ويغلب  النيل  �سفاف 
ويغلب  النيل  عــن  بعيدا  ي�سكن  مــن  الــغــرب-  ــاء  ــن واأب
لوجود  اأدى  اأمــر  وهــو  عــروبــة-  االقــل  العن�سر  عليهم 
القبلية واجلهوية النتنة، �سراع الهام�ش واملركز، �سراع 
االحزاب العقائدية واالحزاب الطائفية، وكذلك �سراع 

الع�سكر واملدنيني. 
تت�سابك  الثنائيات  وتلك  ال�سودان  اإ�ستقالل  منذ 
وتت�سارع فيما بينها وقد تزداد اأحيانا نريانها ا�ستعارا 
ومن  لل�سودان  املــجــاورة  الــدول  ا�ستقرار  عــدم  ب�سبب 
يف  وملي�سياتها  بل  بالجيئيها  الــدول  تلك  كل  القاء  ثم 
اأطــمــاع دول جمــاورة مثل م�سر  الــ�ــســودان. ثم جــاءت 
 100 اأي  �سكاين رهيب  باإنفجار  تتمتعان  اللتان  واثيوبيا 
مليون لالوىل و150 مليون للثانية مع �سغر م�ساحتيهما 
وقلة مواردهما الطبيعية، ثم ازداد الطمع الدويل للدول 
ورو�سيا  قدميا  ال�سوفيتي  واالحتاد  امريكا  مثل  الكربى 

حاليا وال�سني وبع�ش دول اوربا يف خريات ال�سودان. 
اإنتبهت الدول له�سا�سة وطنية ال�سوداين منذ طفولته 
كل  ب�سبب  وكذلك  الثنائية  ال�سراعات  تلك  كل  ب�سبب 
منذ  عليه  مور�ست  التي  اال�ستبدادية  ال�سيا�سات  تلك 
مع  ت�سامح  وعــدم  النهائي  نــزاع  حالة  يف  اال�ستقالل 
االآخر  مواطنه  مع  اخلــالف  ذلك  واأن  االآخــر،  مواطنه 
يجعله يتقوقع حمتميا بحزب او قبيلة او جهوية او ع�سكر 
او غريها مع �سعف متزايد يف احل�ش الوطني التوافقي، 
ل�ساحلها  الوطنية  اله�سا�سة  الـــدول  تلك  وا�ستغلت 
وجعلت املواطن يعمل باأنانية مفرطة ل�ساحله اخلا�ش 
و�سالح جمموعته فقط غري عابيء باأن ي�سبب ذلك يف 

�سرر على االمن املحلي او القومي. 
ال�سودانيني  بني  التوافق  �سعوبة  اىل  ذلك  اأدى  اإذن 
اأنها  كمواطنيني وتوحدهم ك�سعب واإ�سرار كل فئة على 
هي االأكرث تاأهياًل واأحقية يف خريات ال�سودان ويف حكمه 
وعلى �سرورة اإق�ساء كل من يعار�سها حتى لو اأدى االأمر 
لوجود  يــوؤدي  مما  �سده،  الباط�سة  القوة  اإ�ستعمال  اىل 
روا�سب نف�سية واحتقان بل ثاأرات بني من هو يف ال�سلطة 

ومن هو خارجها. 
يبقى ان احلل احلقيقي مل�ساكل ال�سودان يكون بن�سر 
الوعي وتثبيت الروح الوطنية من خالل التعليم واالعالم 
والندوات التثقيفية وكذلك ن�سر روح الت�سامح والتعايف 

والت�سايف بني كل اأفراد ال�سعب ال�سوداين. 
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الــــــــــــــمــــــــــــــعــــــــــــــادلــــــــــــــة الـــــــــــصـــــــــــعـــــــــــبـــــــــــة روســــــــــــيــــــــــــا 
أوكــــــــــــرانــــــــــــيــــــــــــا هــــــــــــل وصــــــــــلــــــــــت الـــــــــرســـــــــالـــــــــة؟

السياسة

اإلــيــه  �ــســتــوؤول  مبــا  التكهن  ي�سعب  رمبـــا 
االأوكرانية.  الرو�سية  احلــدود  على  االأو�ــســاع 
ففي �سنتي 2014 و 2015 قامت رو�سيا بهجوم 
من  مكنها  ن�سرا  فيه  حققت  اأوكرانيا  على 
فر�ش اتفاقات غري عادلة لوقف اإطالق النار. 
ورغم التطورات التي عرفها اجلي�ش االأوكراين 
ودعم  االأمريكية  املتحدة  الواليات  مب�ساعدة 
االآن  اإىل  احلني  ذلك  مند  االأوربيني،  حلفائه 
اأرا�سيها.  ا�سرتجاع  من  اأوكرانيا  تتمكن  مل 
وتطور  الو�سع  ترقب  رو�سيا  ذلك ظلت  ورغم 
عالقات اأوكرانيا بالواليات املتحدة االأمريكية  
االأمر  الناتو، وهو  وبقية دول حلف  وبريطانيا 
كانت  بل  الرو�سية  القيادة  يزعج  كــان  الــذي 
تعترب ما يجري مي�ش باأمن رو�سيا، ففي اأكتوبر 
2021، اأ�سار بوتني اإىل اأن اأوكرانيا، رغم اأنها 

حلف  يف  الع�سوية  على  ر�سميا  حت�سل  مل 
االأر�ش  على  الع�سكري  تطوُّرها  »فــاإن  الناتو، 

ل خطرا على رو�سيا«. جاٍر بالفعل، وُي�سكِّ
اليوم  تعرفها  التي  االأجــواء  هذه  وتذكرنا 
املنطقة بالبدايات االأوىل التي �سبقت احلرب 
اأقوى حلظات  الثانية، فالو�سع جتاوز  العاملية 
الــتــوتــر يف الــعــالقــات الــدولــيــة ابـــان احلــرب 

دولية  معطيات  ــام  اأمـ نحن  الــيــوم  الــبــاردة، 
جديدة مت�ش متوقع الدول على خريطة العامل 
باحتماالت  ت�سهدها  التي  والتحوالت  اجلديد 
�سعود قوى جديدة و�سقوط اأخرى. فال�سراع 
بني اأوكرانيا ورو�سيا يخفي �سراعا عامليا بني 
اأكدت  التي  ورو�سيا  الأوكرانيا،  الداعم  الغرب 
اجلدي  وان�سغالها  تخوفها  عن  مرة  من  اأكرث 
يف  احلــرب  خيار  كــان  واإن  الــقــومــي،  باأمنها 
ــروح، وبــالــرغــم من  ــط ــدة بــوتــني غــري م ــن اأج
يف  االأمريكية  املتحدة  الــواليــات  بالغت  ذلــك 
حمدد  اأوكرانيا  على  و�سيك  لهجوم  توقعاتها 
لثقتهم  العامل  دول  اأربك  الذي  ال�سيء  زمنيا 
فدعت  االأمريكية،  اال�ستخباراتية  باملعلومات 
خوفا  االأوكرانية  االأرا�سي  مغادرة  مواطنيها 

عــلــيــهــم مـــن خمــاطــرهــا، وفـــر�ـــش عــقــوبــات 
اقت�سادية على رو�سيا بالرغم من ت�سريحات 
احلرب  يف  ترغب  ال  كونها  الرو�سية  القيادة 
وقد ذهب بع�ش املحللني اإىل ال�سكوك يف نويا 
االأمريكان بجر رو�سيا اإىل احلرب. والتحر�ش 
بها من خالل اأوكرانيا، وقد زاد الو�سع تعقيدا 
اإحلاحية زيلن�سكي بت�سريع �سم اأوكرنيا حللف 
بعقوبات  ال�سبع  جمموعة  ومطالبة  الناتو، 

وخيمة على رو�سيا.
بل  هــذا احلــد  االأحـــداث عند  تتوقف   مل 
اجتاه  متطورا يف  و  �سريعا  اأخذ جمرى  االأمر 
فر�ش اأمر الواقع فبداأت تت�ساقط ال�سواريخ و 
القذائف ح�سب اآخر التطورات باإقليم دونبا�ش 

ومل تنفع املفاو�سات يف اإيقاف احلرب.
تن�سحب،  ومل  الرو�سية  القوات  ترتاجع  مل 
نواياها  عــن  الــ�ــســراع  ــراف  اأطــ تف�سح  ومل 
غريبة  �سخ�سية  بوتني  فبالدمري  احلقيقية. 
رجل  فهو  �سوؤال  من  اأكــرث  وتطرح  �سلوكها  يف 
القيادة  فيه  وثقت  الذي  الرو�سية  املخابرات 
يف  كانت  التي  البالد  حكم  ومنحته  الرو�سية 
الرو�ش  جمد  تعيد  قوية  �سخ�سية  اإىل  حاجة 
وعظمتها ومكانتها الدولية، وهو ما عمل عليه 
بوتني يف غفلة من الواليات املتحدة وحلفائها 
فحارب  لل�سني،  ال�سريع  بالتطور  املن�سغلني 
ل�سالح  الداخل  وحرر  واملال  االقت�ساد  مافيا 
ليذكر  للخارج  وتوجه  هيبتها.  واأعــاد  الدولة 
اليوم  وهي  عافيتها  اأعــادت  رو�سيا  اأن  العامل 
على ا�ستعداد تام خلو�ش اأي جتربة ع�سكرية 
فالرت�سانة الع�سكرية الرو�سية قوية، واجلي�ش 
ومــوؤهــالتــه  ــه  قــدرات ثقته يف  اأعـــاد  الــرو�ــســي 

الع�سكرية. 
التحر�سات  تنتهي  ومل  احلــرب  تنتهي  مل 
املجد  نحو  والــطــمــوح  واالأوربـــيـــة،  االأمريكية 
ــات  ــس ــاو� ــن الـــرو�ـــســـي مــ�ــســتــعــل ال تــطــفــئــه امل

االأوكرانية.     

أ.محمد زيتوني

 �شحفي من املغرب
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السياسة الخارجية الموجهة عر وسائل 
ــيــــة« ــيــــة اإلعــــامــ ــلــــومــــاســ االعـــــــــام »الــــدبــ

د. دانييال القرعان

 اأكادميية وباحثة اأردنية

ميثل االإعالم الغربي بو�سائله ومن�ساته م�سدرًا من م�سادر اخلرب 
العربي ولالأ�سف،  االأحداث، يف حني هناك من اجلمهور  لدى متابعي 
وارتهانه  الر�سمي  اإعالمه  اآداء  �سعف  ب�سبب  االإعــالم  هذا  يعترب  من 

ل�سلطته ال�سيا�سية م�سدرًا موثوقًا للخرب. 
اأكرث من الدولة، ب�سبب طبيعة  يرتبط االإعالم الغربي براأ�ش املال 
املرفق الذي ي�ستوجب توفري اإعتمادات مقارنة باملنتج غري املادي الذي 
اإعالمه  عن  الغربي  االإعــالم  باإ�ستقاللية  القول  ميكن  ال  لكن  يقدمه، 
ال�سيا�سي  الــقــرار  �ساحبة  هي  هناك  احلاكمة  فال�سلطة  الر�سمي. 
القا�سي مبخاطبة العقل العربي بلغته االأم لك�سر حاجز اللغة، فربزت 
قنوات اإخبارية متخ�س�سة تبث براجمها العربية من بريطانيا ورو�سيا 
واأمريكا وغريها، وجندت لهذا جي�ش من املرا�سلني واملندوبني املقيمني، 
ويعتقد البع�ش اأنها حمطات عربية دون اأن يعرف اأنها حمطات تعمل 

حل�ساب اأجندات خا�سة مرتبطة مب�سالح الدولة التي تبث منها. 
�سجعت دول الغرب على االإ�ستثمار يف بناء قوة اإعالمية �سعيًا وراء 
و�سائلها  من  للعديد  لذلك  و�سمحت  اخلارجية،  ل�سيا�ستها  الرتويج 
االإعالمية للتاأثري على �سعوب الدول االأخرى، واأ�سهمت هذه الو�سائل يف 
اإثبات ح�سورها على امل�ستوى الدويل، لذا، الحظنا كيف يركز الغرب 
على �سعوب الدول النامية وي�ستخدم �سبكات االإعالم لتحقيق اأهدافه، 
واملو�سوعية،  باحليادية  التزام  من  ال�سبكات  هذه  تدعيه  ما  كل  رغم 
حيث حتليل م�سامني تقاريرها االإخبارية يثبت اأنها مرتبطة بال�سيا�سات 

اخلارجية لدولها.
ذاته،  ال�سيا�سة  لعلم  اإمتدادًا  االإعالمية«  »الدبلوما�سية  علم  يعد 
وظهرت  الواقع،  مع  تتنا�سب  م�ستحدثة  ونظريات  مناهج  على  ويقوم 
الذي  اإعالميًا«  املوجهة  اخلارجية  »ال�سيا�سة  كمفهوم  حديثة  مفاهيم 
انهيار  عقب  بذلك  االإهتمام  وتزايد  الغربية،  االإعــالم  و�سائل  تقوده 
االحتاد ال�سوفياتي واالإ�ستفراد االإمريكي بالهيمنة على العامل، ويت�سح 

من  للعراق  االأمريكي  لالإحتالل  الغربي  االإعالم  تغطية  من  )كمثال( 
حتكمه بالتاأثري، اإذ كان مينع بث امل�ساهد التي تظهر املعاناة واملجازر 
الدولة  اأ�سئلة مثل: ما عالقة  واأدى ذلك لطرح  التي �سببها االحتالل، 
بالغرب بو�سائل اإعالمها؟، هل �ست�سبح و�سائل اإعالم الغرب اأداة يف 

يد احلكومات لتحقيق �سيا�ساتها اخلارجية؟
اإخ�ساع  اىل  لــالإعــالم  للقارات  العابرة  ال�سركات  اإحتكار  اأدى 
لتاأثريها،  به  املبالغ  ت�سويرها  عرب  العامل  على  وال�سيطرة  ال�سعوب 
لدولها،  اخلارجية  ال�سيا�سة  نحو  حتيزها  من  زاد  حتــواًل  هذا  و�سكل 
�سيطنة  بتتبع  وربطها  االإعالمية  الدبلوما�سية  ل�سورة  ت�سوهًا  و�سنع 
االأعداء وتربير اجلرائم اىل اأن تبنت ب�سكل �سريح خطاب ال�سلطة يف 

حتقيق م�ساحلها القومية. 
ال�سيا�سة  يف  تغيريًا  �سبتمرب  مــن  ع�سر  احلـــادي  احـــداث  �سكلت 
ناعمة  قوة  كبناء  االإعالم  لو�سائل  جديدة  لوظائف  وبــروزًا  االإعالمية 
وتلميع ال�سورة الذهنية وتربير القررارت والتاأثري على ال�سعوب طبقًا 
اأمريكا  على  التغيري  يقت�سر  مل  ال�سا�سة،  ي�سعها  التي  لالإ�سرتاتيجية 
بحجة  اليوم«  »رو�سيا  �سبكة  اأن�ساأت  التي  رو�سيا  مثل  دواًل  �سمل  بل 
اأهداف  اأن الهدف حتقيق  املعلومات، غري  لتدفق  الغرب  اإحتكار  ك�سر 
ال�سيا�سة اخلارجية لرو�سيا رغم االإدعاء بعدم اإ�ستخدام ال�سبكة كاأداة 
اأو  اأوكرانيا،  اأزمتها مع  اأوروبا ال�سرقية ل�سالح  يف التاأثري على �سعوب 
�سعب جنوب  اإنف�سال  اأبان م�ساألة  االأفريقية  القارة  اأحداث  توجيه  يف 
ال�سودان، لذا، وا�سح اأننا نعي�ش تزايدًا ملفتًا الإ�ستخدام الغرب لو�سائل 
اإعالمه يف التاأثري لتحقيق �سيا�ساته اخلارجية، مما يثبت قوة العالقة 

ما بني دول الغرب وو�سائل اإعالمه.
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األزمة األوكرانية: 
عودة روسيا القيصرية أم قفزة في الهواء!!!

لالأزمة  االأول  اليوم  منذ  وا�سحا  كــان 
ما  حددت  قد  بوتني  رو�سيا  باأن  االأوكرانية 
تريد وهي تعلم بال�سبط االجتاه الذي ت�سري 
تقم  مل  فهي  ولهذا  �ست�سل  اأيــن  واإىل  فيه 
الدويل  املجتمع  ت�ستفز  دراماتيكية  بخطوة 
اأو  الأوكرانيا  كاإجتياح كامل  الطاولة  وتقلب 
اأن  بعد  اإال  الثمن  الدخول يف حرب باهظة 
تو�سح لها اأن كل امل�ساعي لن حت�سم م�سري 
ال�سراع مع اأوروبا اإال من خالل هذا العمل 
على  الرو�سي  الفعل  جاء  لهذا  الع�سكري، 
�سكل عمل �سيا�سي ع�سكري من�سق ومتوافق 
الدولية،  العامة  اخلطوط  مع  ما  حد  اإىل 
ومبا ال يجعل من العامل يقف ككتلة واحدة 
الرو�سية  فاالأهداف  الرو�سية  اخلطوة  �سد 
ال تقف عند حدود اأوكرانيا اأو حتى احلزام 
حت�سري  هذه  �سبق  فقد  القدمي  ال�سوفيتي 
فالقمة  املــ�ــســتــويــات،  ــى  اأعــل عــلــى  ــي  ــس رو�
الرو�سية ال�سينية وما نتج عنها من اتفاقات 

و�سعت  قد  �سيا�سية  وتفاهمات  اقت�سادية 
وطبيعة  الرو�سي  للتوجه  املنا�سبة  االأر�سية 
التحول احلا�سل يف خطاب رو�سيا وال�سني 
اخلطوة  يف  النظر  الــ�ــســروري  مــن  يجعل 
الدفاع  جمرد  من  اأو�سع  اإطار  يف  الرو�سية 
عــن املــجــال احلــيــوي الــرو�ــســي. والــواليــات 
الغربيون  وحــلــفــاوؤهــا  االأمــريــكــيــة  املتحدة 
اأن  يعلمون  وهم  جيدا،  االأمر  هذا  يدركون 
التي  اخلطوات  هذه  واأن  يتغري  بــداأ  العامل 
اإطــار  يف  تــاأتــي  وال�سني  رو�سيا  بها  تقوم 
فاملكا�سب  للعامل،  خمتلفة  جديدة  نظرة 
تدخلها  بعد  رو�سيا  عليها  ح�سلت  الــتــي 
االأر�ش  على  قوة  لها  حقق  الذي  �سوريا  يف 
نظام  تثبيت  مــن  ذلــك  تلى  ومــا  ال�سورية 
ب�سار االأ�سد الذي تبعه مبا�سرة االن�سحاب 
وما  اأفغان�ستان  من  الفو�سوي  االأمريكي 
تاله من دخول �سريع لرو�سيا وال�سني لهذا 
ال  االأحـــداث  هــذه  الهام،  اجلغرايف  احليز 

تنف�سل باأي �سكل من االأ�سكال مع ما يدور 
مــن حمــادثــات نــوويــة بــني الــقــوى العظمى 

واإيران يف العا�سمة النم�ساوية فيينا. 
على وقع كل هذه التحوالت تاأتي اخلطوة 
غري  الف�ساء  يف  كخطوة  لي�ش  الرو�سية 
ال�سيا�سية  واالنعكا�سات  االأبعاد  حم�سوبة 
الذي  خطابه  ففي  واالقت�سادية،  واالأمنية 
بدونيت�سك  الرو�سي  الرئي�ش  فيه  اعــرتف 
املنطلقات  بــوتــني  حـــدد  ــد  ق ولــوغــانــ�ــســك 
لهذه  رو�ــســيــا  دفــعــت  الــتــي  اال�سرتاتيجية 
احلــدود  عن  الناتو  حلف  فاإبعاد  اخلطوة 
هكذا  ملثل  االأوحـــد  الهدف  لي�ش  الرو�سية 
ــدرك حــجــم الــتــحــوالت  ــرك، فــبــوتــني يـ حتـ
خــالل  مــن  �سنعها  يف  �سريكا  كـــان  الــتــي 
حتالفه اال�سرتاتيجي مع ال�سني وهو يدرك 
ال�سيا�سة  ترتكه  الذي  الفراغ  مللئ  احلاجة 
اخلارجية االأمريكية، كما اأنه يراهن كثريا 
على التباينات املرتاكمة بني القوى الغربية، 
فحاجة هذه الدول للغاز الرو�سي جتعل من 
وتتخذ  الطاولة  تقلب  اأن  مبكان  ال�سعوبة 
بناء على  رو�سيا.   راديكالية جتاه  خطوات 
م�سرية  يف  بوتني  انطلق  التقديرات  هــذه 
ا�ستعادة القوة العاملية لالحتاد الرو�سي واإن 
العهد  من  بكثري  اأقل  مب�ستويات  ذلك  كان 
اإعادته  باالإمكان  يعد  مل  الــذي  ال�سوفيتي 
املمكن  مــن  اأنـــه  غــري  الــقــدميــة،  ب�سيغته 
ومتوا�سلة  �سغرية  بخطوات  التقدم  جــدا 
ــاد كــخــطــوة  ــ ــع ــ ــوبــة االأب ومــتــتــالــيــة وحمــ�ــس
االعرتاف باجلمهوريتني كمرحلة اأوىل على 
طريق تو�سيع نطاق التدخل الرو�سي بح�سب 

أ.أسامة األشقر

 اأ�شري فل�شطيني يف �شجون الإحتالل    

السياسة
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شكل الحكومة القادمة وسياسة )الگصگوصة(

التي  الكتلة  �ستحدد  التي  التحالفات  تفا�سيل  يف  اخلو�ش  قبل 
مب�سطا  تعريفا  اليكم  القادمة  العراقية  احلكومة  ت�سكيل  ت�ستطيع 

ملفردة )الك�سكو�سة( التي قد ال يعلم قد معناها القارئ العربي. 
عليها  تكتب  الكتابة  ورق  مــن  �سغرية  قطعة  هــي  الك�سكو�سة 
باأنها  اي  يعقل  ال  ما  تعترب م�سغر  ولغويا هي  مالحظات خمت�سرة، 

جزء �سغري من ورقة كتابة. 
ظهر هذا امل�سطلح ال�سيا�سي اجلديد يف العراق بعد اعتماد ال�سيد 
بع�ش  عليها  مكتوب  �سغرية  )%�ش%و�سة(  ت�سوير  ال�سدر  مقتدى 
الر�سائل ال�سيا�سية للرد على خ�سومة ال�سيا�سيني او الإي�سال ر�سالة 

الأتباعه ون�سرها يف تغريده على ح�سابه ال�سخ�سي يف موقع توتري.
يف  املقاعد  من  عــدد  باأكرب  ال�سدرية  الكتلة  فــوز  اعالنه  فمنذ 
ين�سر  ال�سدر  بداأ   ،2021 ت�سرين  التي جرت يف  االخرية  االنتخابات 
طاملا  التي  اال�سالحات  يخ�ش  فيما  توجهاته  على  حتتوي  تغريدات 
حم�سوبني  بالف�ساد  املتهمني  من  كبريا  جزء  ان  متنا�سيا  بها  يطالب 

على التيار ال�سدري من وزراء او مدراء عامني وغريهم. 
ان طفت اخلالفات بني  اآخر منذ  �سكاًل  تاأخذ  بداأ  الر�سائل  هذه 
ال�سدر واملالكي على ال�سطح وا�سبح جليًا للمتابعني للم�سهد ال�سيا�سي 
العراقي ان ح�سم االمور قد ال يحتاج �سوى اىل %�ش%و�سة، فمو�سوع 
وحماربة  %�ش%و�سة  �سوى  يحتاج  ال  ا�سبح  الـــدوالر  �سرف  �سعر 
وحتى  بل  ذلــك  من  اكــرث  اىل  يحتاج  ال  االآخــر  هو  ا�سبح  امللي�سيات 
�سوى اىل  يحتاج  لن  ال�سدر  �سيتحالف معها  التي  الكتل  االتفاق بني 

%�ش%و�سة.
اعلم انني ا�ستخدمت هذا امل�سطلح الغريب على ال�سيا�سة كثريا 
الواقع لالأ�سف، مل يعد من املمكن بعد  يف مقالتي هذه لكن هذا هو 
االمر  اي عمل دون وجودها وعلى اجلميع طرح  تنفيذ  يتم  ان  اليوم 
املراد تنفيذه او العمل به على املعنيني وانتظار ال%�ش%و�سة املباركة. 
كل هذا يحدث وما زال مو�سوع ت�سكيل احلكومة القادمة معلقا بني 
الكتل ال�سيا�سية وحتالفاتها ومل ي�سكل ال�سدر حتى االآن حكومته ومل 

توقعات جميع  تعترب ح�سب  والتي  املقبلة  رئي�ش احلكومة  اختيار  يتم 
اتخاذ  يتم  ك�سكو�سة  حكومة  اىل  �ستتحول  انها  بال�سيا�سة  املهتمني 
القرارات امل�سريية التي تخ�ش العراق وال�سعب العراقي بوا�سطتها. 

ال تتفاجاأ عزيزي القارئ مما تقراأ الأن هذا الو�سع حاليا هو واقع 
حال لالأ�سف، فمقتدى ال�سدر ي�ستخدم ا�سلوب ما قل ودل من خالل 
الر�سائل التي يوجهها واي�سا يريد ان يعلم املتلقي ان االمر ال�سادر 
فيها غري قابل للنقا�ش، على الرغم من انه اطلق ك�سكو�سات تتعار�ش 

مع ك�سكو�سات �سابقة. 

فمثال ك�سكو�سة حكومة االغلبية الوطنية التي طالب بها وما زال 
منذ فوزه يف االنتخابات تتعار�ش مع التحالفات التي ابرمها وتتعار�ش 
الذي  التن�سيقي  االطــار  من  جــزءًا  ت�سكل  �سيا�سية  لكتل  دعواته  مع 

ي�سيطر عليه غرميه نوري املالكي. 

لقائه  مع  ت�ساربت  اي�سا  غربية(  وال  �سرقية  ك�سكو�سة)ال  حتى 
النظر  وجهات  تقريب  على  عمل  الذي  االيــراين  القد�ش  فيلق  بقائد 
بينه وبني قوى االطــار وهــذا بحد ذاتــه يعترب تدخال  وحل اخلــالف 

�سرقيا يف ال�ساأن الداخلي لدولة من املفرت�ش انها م�ستقلة.

فعلى  املزعومة  حكومته  ت�سكيل  يف  ال�سدر  جنح  اذا  النهاية،  يف 
ال�سعب العراقي انتظار موعد الك�سكو�سة وتلقي االأوامر، وهنا ادعوا 
قادة اجلي�ش العراقي اىل تقبل االمر بروح ريا�سية وتنفيذ الواجبات 

التي �ستطلب منهم م�ستقبال بالك�سكو�سة. 

ويا حوم اتبع لو ك�سينا.

أ.بهاء خليل

 �شحفي وكاتب عراقي 
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السياسة

كنا قد ن�سرنا يف العدد 42 ال�سابق مو�سوع 
وجورجيا  ارمينا  من  وال�سكائر  التبغ  تهريب 
 190 للوحدة  التابعني  التهريب  �سما�سرة  عرب 
يف احلر�ش الثوري االيراين بقيادة العميد علي 
مرور  طريقة  مب�سطة  ب�سورة  و�سرحنا  فدوي 
هذه  مــن  تهريبها  يتم  التي  وال�سجائر  التبغ 
احلر�ش  عمالء  طريق  عن  العراق  اىل  الــدول 
املوالية  العراقية  بامللي�سيات  املرتبطني  الثوري 
الإيران وحتدثنا عن �سلوع �سخ�سيات �سيا�سية 
وحزبية عراقية متورطة يف هذا امللف.                                                     
القارئ  عزيزي  لك  �سنن�سر  العدد  هذا  يف 
تفا�سيل او�سع عن تلك الطرق ودور امللي�سيات 
التهريب  عمليات  يف  معها  واملتعاونني  وقادتها 

والتي تعترب م�سدر متويل لتلك امللي�سيات. 
�سغرية  جزئية  تعلم  ان  يجب  البداية  يف 
املتهمة  وايـــران  الــثــوري  احلر�ش  ان  يف  تتمثل 
بتمويل تلك امللي�سيات ال متنح االموال ب�سورة 
يف  ت�سركها  وامنــا  امللي�سيات  لــقــادة  مبا�سرة 
�سرعية  الــغــري  والــتــجــارة  الــتــهــريــب  عمليات 

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

لتمويل  العمليات  هــذه  على  ن�سبة  ومتنحهم 
تنفيذها،  منهم  طهران  تريد  التي  االن�سطة 
وهذا يعني ان ايران ال تدفع لتك امللي�سيات من 
التمويل  انقطاع  عدم  يف�سر  ما  وهذا  خزينتها 
عن امللي�سيات رغم �سنوات العقوبات املفرو�سة 

على النظام االإيراين. 
ميثل  ــذي  ال ــراين  االيـ الطريق  عــن  تكلمنا 
تبغ  من  تهريبه  يتم  ما  % من جمموع   60-70
�سوريا  اىل  ومنه  الــعــراق  داخــل  اىل  و�سجائر 
من  واالق�سر  اال�سهل  هو  الطريق  هذا  اأي�سا، 
باقي الطرق امل�ستخدمة يف التهريب حيث يبداأ 
واملناطق املحيطة  ارمينيا  يريفان عا�سمة  من 
ب�ساحنات  وال�سجائر  التبوغ  خاللها  تنقل  بها، 
لوالية  التابع  ارمينيا  جنوب  ميغري  منفذ  اىل 
اىل  ــدود  احلـ يعرب  حيث  االرمينية  �سيونيك 
يف   190 الفرقة  من  عنا�سر  باأ�سراف  ــران  اي
من  ق�سم  يذهب  االإيــــراين،  الــثــوري  احلــر�ــش 
االيرانية  ال�سوق  اىل  املهربة  وال�سجائر  التبغ 
االيرانيني  اجلملة  جتــار  اىل  بيعه  خــالل  من 

م�ستودعات  اىل  يتوجه  مــن   االكــرب  والق�سم 
العراقية  احلــدود  طــول  على  منت�سرة  �سغرية 
االيرانية ا�ستعدادًا لتهريبها اىل داخل العراق 
الق�سم  ق�سمني،  املهربة اىل  املواد  تق�سم  حيث 
االول يتجه اىل مدينة دزفول املتاخمة للحدود 
مي�سان،  حمــافــظــة  مــن  والــقــريــبــة  الــعــراقــيــة 
القريبة  كرمن�ساه   مدينة  اىل  الثاين  والق�سم 

من حمافظات دياىل و كركوك العراقيتني. 
يتم  حيث  كرمن�ساه  طــريــق  يف  اوال  نــبــداأ 
معابر  اىل  �ساحنات  عرب  والتبغ  ال�سجائر  نقل 
عرب  ميــرون  اأو  احلــدوديــني  ومــنــديل  املنذرية 
م�سارات بدون حاجز اأو عرب اأنفاق ي�ستخدمها 
الب�سائع  بــاإخــفــاء  يــقــومــون  حــيــث  املــهــربــني، 
حيث  البناء  ومواد  الغذائية  املواد  من  باأطنان 
تابع  م�ستودعات  يف  املهربة  املــواد  و�سع  يتم 
االقــل  على  منها   5 ال�سعبي  احل�سد  مللي�سيا 
ع�سائب  ملي�سيا  مــن  عنا�سر  عليها  ي�سرف 
كذلك  اخلــزعــلــي،  لقي�ش  التابعة  احلــق  اهــل 
قاعدة  وهــو  ا�ــســرف  مع�سكر  ا�ــســتــخــدام  يتم 
وا�ستولت  منها  االن�سحاب  مت  �سابقة  امريكية 
عليها امللي�سيات االيرانية و مت تطويره وان�ساء 
م�ستودعات حتت االر�ش من قبل االيرانيني يف 

عمليات تخزين ال�سجائر املهربة. 
تابعة  التهريب  يف  امل�ستخدمة  ال�ساحنات 
ومن  وعربية  ايــرانــيــة  ب�سائع  نقل  ل�سركات 

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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ال�سركات العربية:  
الزبيدي وهي �سركة متخ�س�سة يف  �سركة 
وتغطي  العراق،  اإىل  اإيــران  من  الب�سائع  نقل 
معظم املدن االإيرانية وتنقل الب�سائع اىل جميع 
املحافظات العراقية وي�سرف عليها املدعو اياد 

لطيف. 
ن�سر  اي�سا  وت�سمى  الــرافــديــن  جمموعة 
الب�سائع  نقل  يف  ن�سطة  �سركة  هي  الرافدين 
من عدة مدن اإيرانية ب�سكل رئي�سي اإىل العراق 
و�سوريا واالأردن ولبنان، ويدرها �سخ�ش يدعى 

علي العبيدي. 
اأن�سطة  لها  �سركة  وهــي  احلــجــاز  طيف   
مكثفة مع اململكة العربية ال�سعودية منذ اإعادة 
فتح »معرب عرعر« يف عام 2019 وي�سرف عليها 

�سخ�ش يدعى احمد جنم.
بــري تعمل يف  اجلــزائــري وهــي �سركة نقل 
بــاالأردن،  مــروراً  �سوريا  و�سرق  والعراق  اإيــران 

ويدريها �سخ�ش يدعى و�سام �سعد.
اما ال�سركات االيرانية التي تقوم بنقل تلك 

الب�سائع املهربة فهي: 
�سركة الكوثر وهي موؤ�س�سة لالإن�ساءات ونقل 
ومو�سوعة  و�سوريا  والعراق  واإيران  ارمينيا  يف 
على قائمة العقوبات االمريكية منذ �سهر اآذار 

من عام 2020. 
�سركة جنمة التجارية وهي �سركة تاأ�س�ست 
ولديها  واإيـــران  العراق  بني  وتن�سط  ايــران  يف 
�ساحنات مربدة وتعمل يف نقل الب�سائع املهربة 
ويديرها  ومــنــديل  و  ال�سالجمة  معابر  على 

�سخ�ش يدعى عبد اهلل اخلالدي. 
Aban Tir Trans Ltd ATT وهي �سركة تقدم 
تاأ�س�ست  الب�سائع  و�سحن  لوج�ستية  خدمات 
ت�سافر  ما  غالبًا  امل�سدر،  ح�سب    .2002 عام 

اإىل  لل�سركة  التابعة  الثقيلة  الب�سائع  مركبات 
اأرمينيا اللتقاط �سحنات ال�سجائر املهربة.

ت�سيطر  التي  املعابر احلدودية  تواجد  رغم 
هنالك  لكن  العراقية  االمنية  الــقــوات  عليها 
�سبكات  مــع  املتعاونني  املنت�سبني  مــن  الكثري 
من  خوفا  او  ــوال  االمـ يف  طمعًا  امــا  التهريب 
تهديد امللي�سيات التي ت�سيطر على تلك املعابر. 
كذلك يتم ا�ستخدام الن�ساء وارباب ال�سوابق يف 
هذا العمل كواجهة دون ظهور الداعم احلقيقي 
او احد قادة امللي�سيات امامهم او اثناء عملية 
النقل بحيث اذا مت القب�ش على �سحنة مهربة 
هــوؤالء  يــكــون  العراقية  االمـــن  قـــوات  قبل  مــن 
تلك  يدين  دليل  وال  اال�سا�سيني  املتهمني  هم 

امللي�سيات او قادتها. 
عن  املهربة  والتبوغ  ال�سجائر  يخ�ش  وفيما 
طريق منفذ ال�سالجمة فاالأمر ال يختلف كثريا 
امل�ستودعات هناك هم  امل�سيطر على  ان  �سوى 
تعرب  حيث  العامري  لهادي  التابعة  بدر  قوات 
حتتوي  التي  ال�سيب  مدينة  اىل  املهربة  املــواد 
على بيوت �سرية يديرها عنا�سر من قوات بدر 
حمافظة  على  ينطبق  ديــاىل  على  ينطبق  ومــا 
املتمر�سة  والعمالة  ال�سيطرة  حيث  من  مي�سان 

التي ت�ستخدم كواجهة لعمليات التهريب تلك. 
�سرية  م�سانع  وجــود  اىل  التقرير  ويذكر 
بتعبئة  تقوم  للملي�سيات  تابعة  االر�ـــش  حتــت 
املهرب  التبغ  مــن  وت�سنيعها  ال�سكائر  علب 
تهريبه  يتم  ما  جميع  واأن  وديــاىل  الب�سرة  يف 
وت�سنيعه يذهب اىل ال�سوق العراقية من خالل 
وثائق  ا�ستخراج  بعد  اجلملة  جتــار  اىل  بيعه 
باأثمان  اال�سواق  يف  بيعه  ويتم  مزورة  ا�سترياد 
جــودة  ذات  منتجات  لكونها  ن�سبيا  رخي�سة 
للر�سوم اجلمركية  منخف�سة ا�سال وال تخ�سع 
وانت�سار  االقت�سادي  الو�سع  تردي  ومع  لذلك 

عليها  املنتجات  هذه  اغلب  ان  نالحظ  الفقر 
ثمنها كما ذكر  ال�سوق لرخ�ش  اقبال كبري يف 

التقرير. 
عرب  مير  اآخــر  طريق  اىل  التقرير  وي�سري 
تركيا وميثل %10 من اجمايل ال�سجائر والتبوغ 
عليه  وت�سيطر  الــعــراق  اىل  الــداخــلــة  املهربة 
و�سخ�سيات  لالأحزاب  تابعة  كردية  ملي�سيات 
بــارزاين  م�سرور  منها  رفيعة  كردية  �سيا�سية 
وبافل  الكرد�ستاين  الدميقراطي  احلــزب  من 

الطالباين من االحتاد الوطني الكرد�ستاين. 
تبداأ عملية التهريب من العا�سمة االرمينية 
احلــدود  اىل  والتبوغ  ال�سجائر  نقل  يتم  حيث 
طريق  عن  تركيا  اىل  ادخالها  ويتم  الرتكية 
الإي�سال  الرو�سي  اجلي�ش  التي حفرها  االنفاق 
اال�سلحة اىل حزب العمال الكرد�ستاين  حيث 
عام  منذ  مغلقة  االرمينية  الرتكية  احلدود  ان 
من  احلــدود  حلر�ش  عموالت  دفع  ويتم   1993
با�ستخدام  ال�سماح لهم  قبل املهربني من اجل 
املهربة اىل معرب  املواد  نقل  يتم  االنفاق،  هذه 
والعراق  تركيا  بني  احلــدودي  اخلليل  ابراهيم 
�سباط  مب�ساعدة  العراقية  زاخــو  مدينة  اىل 
املــعــرب دون دفــع  الــعــامــلــني يف  مــرتــ�ــســني مــن 
الر�سوم اجلمركية وبحماية اال�ساي�ش ومبجرد 

ملف
العدد

الجزء 
الثاني 

وجود مصانع سرية 
تحت االرض تابعة 
للمليشيات تقوم 

بتعبئة علب السكائر 
وتصنيعها
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السياسة

دخولها تبداأ مرحلة جديدة  يتم فيها تق�سيمها 
اىل ق�سمني. وت�سلك ال�سحنات املهربة طريقان 
االول اىل اربيل ودهوك وكركوك وتكون بحماية 
عنا�سر تابعة حلزب بارزاين ليتم توزيعها على 
التي  الكردية  والت�سدير  اال�سترياد  �سركات 
املحافظات  اىل  ال�سحنات  بنقل  بدورها  تقوم 
اخلا�سعة ل�سيطرة احلزب م�ستفيدة بذلك من 
حماية عنا�سر احلزب الذي ينتمي اليه م�سرور 
بارزاين وميثل %40 من جمموع ما يتم تهريبه 
عرب تركيا.                                                                                                          

%60 من  ت�سلكه  والذي  االآخر  الطريق  اما 
ما يتم تهريبه عرب تركيا فيتجه من كركوك اىل 
تكريت و �سامراء ومنها اىل غرب العراق نحو 
العادية  الب�سائع  بني  اخفائه  يتم  االنبار حيث 
كل  تعرب  مـــزورة  اوراق  بوا�سطة  نقله  يتم  او 
نقاط التفتي�ش دون عناء، بعد و�سول ال�سحنات 
عرب  والتبغ  ال�سجائر  تهريب  يتم  االنبار  اىل 
االردنــيــة  احلـــدود  نحو  يتجه  االول  طريقني، 

معرب  طريق  عن  تهريبه  ويتم 
االأردن،  مع  احلــدودي  طريبيل 
م�ستودعات  اىل  يتجه  والثاين 
من  وقريبة  االنبار  غربي  عكا�سات  مدينة  يف 
منفذ الرطبة وهو منفذ بديل بعد اغالق منفذ 
اليعربية  اثناء احلرب على داع�ش، يوزع ق�سم 
منها يف االنبار والباقي يتم تهريبها عرب املنفذ 
اىل �سوريا ويعمل على نقلها اىل �سوريا واالردن 

مهربني لبنانيون و�سوريون. 
والتي  ال�سليمانية  حمافظة  يخ�ش  ما  اما 
فتدخل  وحزبه  طالباين  بافل  عليها  ي�سيطر 
ال�سجائر والتبوغ املهربة اىل ال�سليمانية قادمة 
ــة لب�سماق  ايـــران عــرب املــراكــز احلــدودي مــن 
العراقية  االإيرانية  احلــدود  على  خان  وبرويز 
ويتم نقله اإىل ال�سليمانية بحماية افراد تابعني 
حلزب االحتاد الوطني الكرد�ستاين.                                                                                                             
كردية  جمموعة  لكل  فاإن  التقرير  وبح�سب 
زعيم، عادة ما يكون م�سوؤول منطقة ع�سكرية، 
�سبكات  يدير  التهريب،  عمليات  تن�سيق  يتوىل 
واالإيــ�ــســاالت،  املبيعات  على  وي�سرف  �سرية 
امليلي�سيات  ــن  خــزائ يف  املـــال  دفـــع  وي�سمن 

املتمردين االأكراد واالإيرانيون ت�ستمد جزءًا من 
كما  اأرمينيا  من  ال�سجائر  تهريب  من  متويلها 
اورد التقرير. وح�سب ت�سريح الأحد ال�سيا�سيني 
العراقيني فاإن ال�سليمانية مركز حقيقي لغ�سيل 
وجود  رغــم  وا�سع  نطاق  على  املهربة  ــوال  االم
مكاتب �سرافة يف ال�سوق متخ�س�سة يف جتارة 

العمالت. 
االخــري  اجلــزء  �سنن�سر  الــقــادم  الــعــدد  يف 
البنوك  واأهم  امللف اخلطري  تفا�سيل هذا  من 
ال�سخمة  التهريب  عمليات  يف  ت�سرتك  التي 
ال�سخ�سيات  وكــبــار  امللي�سيات  تديرها  التي 
تطرق  ما  �سنن�سر  كذلك  الــدولــة  يف  املتنفذة 
طريق  هو  االهــم  الطريق  حــول  التقرير  اليه 
يف  وامللي�سيات  ايــران  ت�ستخدمها  التي  املوانئ 
املتعاونة  النقل  و�ــســركــات  التهريب  عمليات 
معهم والف�سائل الوالئية التي ت�ستفيد من هذا 
واي�سا  وعنا�سرها  نف�سها  متويل  يف  التهريب 
امل�سرتكني  امللي�سيات  وقادة  ال�سخ�سيات  اهم 
يف اكـــرب عــمــلــيــات الــتــهــريــب الــتــي جتـــري يف 

العراق.
 �شحفي ا�شتق�شائي عراقي 
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ينتقص من تاريخ العرب وقبائلهم
ــــي! ــ ــرب ــ الـــــــــصـــــــــحـــــــــراء”: قــــــــاطــــــــُع طـــــــــــريـــــــــــٍق.. أم شــــــــريــــــــٌف عــ “مــــــــــحــــــــــارب 

بني االأم�ــش واليوم، يقف املرء مدهو�سا واأ�ِسفا 
من حجــم التهافت على حتريــف وتزييف التاريخ 
العربــي. ونحــن اليــوم اأمــام نــزوع لت�سويــر فيلم 
ي�ســتعر�ش واقعــة »ذي قــار« ال�ســهرية التــي هــزم 
فيها العرب الفر�ش، و�سط حتريف للوقائع باأقالم 

غربية.
والــكالم هنــا عــن �ســركتي االإنتــاج العامليتني 
»جــي بــي بيكت�ســرز« واإيه جي �ســي اأ�ستوديو�ســك« 
اللتــان ت�ســوران االآن فيلمًا عن »ذي قــار العراق« 
مع �ســركة �ســعودية مولت الفيلم بنحو 140 مليون 
دوالر حتت ا�سم »حمارب ال�سحراء«، يف مدينتي 
نيــوم وتبوك �ســمال ال�ســعودية، مب�ســاركة ممثلني 
عامليــني وعربي واحد، يف مقدمتهــم اأنتوين ماكي 
الــذي لعــب بطولة فيلــم »كابنت اأمريكا« ال�ســهري، 
والفنان ال�سوري غ�سان م�سعود، الذي �سيلعب دور 

املثنى بن حارثة ال�سيباين.
كل �ســيء ميكــن اأن يكون عاديــا عندما تنربي 
�سركة عربية لت�سوير واقعة تاريخية، لكن الق�سة 
ماأخــوذة عن معركة ذي قــار وبتحريف كبري، من 
اإخــراج روبــرت ويات الــذي كتب الن�ش مــع اإريكا 
بينــي. ويعر�ــش الن�ش املكتوب، كما ن�ســر عنه اأن 
»االأحــداث تــدور يف القرن ال�ســابع امليالدي، حني 
كانــت �ســبه اجلزيــرة العربيــة ت�سم قبائــل بينها 
ال�سا�ســاين  ال�ســاه  كان  فيمــا  دائمــة،  �سراعــات 
ك�سرى الثاين مت�سلطًا. ويف �سياق االأحداث يطلب 
ك�ســرى اأن تكــون هنــد بنــت النعمــان التــي تــوؤدي 
دورها )عائ�ســة هارت( اإحــدى حمظياته، ولكنها 
ترف�ــش مــا يت�ســبب مبعركــة كــربى، حيــث يقــّرر 
امللك النعمان بن املنذر )غ�ســان م�ســعود( الفرار 
مــع ابنتــه هنــد اإىل ال�سحــراء بعيــدًا عــن بط�ــش 
ك�ســرى وقواتــه التــي يقودهــا جالبزيــن، والوثوق 
بقاطع طريق �ســاب )اأنتوين ماكي(، وحتاول هند 
ا�ســتنها�ش القبائل العربيــة بالوقوف معًا يف وجه 

ة. جي�ش ك�سرى الذي يفوقهم يف العدد والُعَدّ
ومل يقــف االأمــر عنــد ذلــك، بــل اإن االإعــالن 
عــن الفيلــم يذكر اأن »واقعة ذي قار وقعت �ســمال 
ال�ســعودية« متجنبــا ذكر العراق، ما يطرح ا�ســئلة 
كثرية عــن: هل اإن الن�ش الغربي املحرف للواقعة 

اأنــه  اأم  ال�ســعوديون،  الفيلــم  ممولــو  عنــه  غفــل 
باالتفاق معهم!

وال بــد هنــا من الوقــوف على موقــع التحريف 
التاريخي، فاإن ك�سرى اأواًل طلب الزواج من »هند« 
ابنــة النعمــان بن املنــذر ملك احلــرية ال اأن تكون 
»حمظيته«، وهي �ســاعرة كانت م�ســهورة بح�سنها 
الفريــد، من ابيها، واأنــف النعمان اأن يزّوجها من 
اأعجمي ولو كان ملكا، وهذه عادة العرب قدميا وال 
زالــت موجــودة يف كثري من القبائــل العربية حتى 
االآن، مــا اأغ�سب )ك�ســرى اأبرويز( علــى النعمان 

وقد اأوغر �سدره عليه زيد بن عدي العبادي.
موقــع التزييف الثــاين اأن الن�ش الغربي يقول 
اإن »النعمــان هــام بابنتــه يف ال�سحــراء هربا من 
ك�ســرى واأن هندا وثقت بقاطع طريق لينقذها من 
بط�ــش ك�ســرى«، بينمــا يوؤكــد التاريــخ اأن النعمان 
جلــاأ اإىل هانــئ بن م�ســعود ال�ســيباين فا�ســتودعه 
اأهلــه ومالــه و�ســالحه، ثم ا�ست�ســلم لك�ســرى بكل 
�سجاعة، ف�سجنه ك�سرى يف موقع الزندان )جنوب 
املقداديــة مبحافظــة ديــاىل العراقيــة( وبقــي يف 

�سجنه ثم قتله اأو اأنه مات يف �سجنه. 
فكيــف يقبــل عربــي اأن تو�ســم قبيلــة �ســيبان 
الذيــن حموا هنــدا، باأنها من »قطاع الطرق« وهم 
مــن اأ�ســراف العرب، بــل كيف يو�ســم ملك عربي 
كالنعمان �سلم نف�سه لعدوه ب�سجاعة كبرية ور�سي 

املوت دون عر�سه واأهله، باجلنب.
امل�ســرف،  لل�ســيباين موقفــه  يذكــر  والتاريــخ 

ومــن  النعمــان  ودائــع  ك�ســرى  ت�ســليم  برف�ســه 
�سمنهــا ابنتــه هنــد، مــا اأغ�ســب ك�ســرى فجهــز 
جي�ســا �سخمًا يقودهم )الهامرز( و)جالبزين(. 
وقاتلــت مع ك�ســرى قبائل عربية هــي تغلب والنمر 
وق�ساعــة واإياد، ووىل قيادتها )اإيا�ــش بن قبي�سة 
الطائي(، وبعث ك�ســرى معهم كتيبتيه )ال�سهباء( 

و)الدو�سر(. 
ومعــروف كيــف ا�ســتجار بنــو �ســيبان بقبائــل 
)بكــر بــن وائــل( يف بطحــاء ذي قــار بالعــراق، 
باأمرهــم  وا�ست�ســاروا  منهــم  طوائــف  فوافتهــم 
)حنظلــة بــن �ســّيار العجلــي( بــرزوا للفر�ــش يف 
بطحــاء )ذي قــار( وهــو مــاء لـــ )بكــر بــن وائل( 
قريــب مــن )الكوفة(، حيــث هزموا الفر�ــش ومن 

تبعهم.
ذلــك تاريــخ حمفــور يف دمائنــا و�سمرينا، وال 
ميكــن الأي عربــي اأن يو�ســم قبائــل عربيــة قاتلت 
الفر�ــش ك�ســيبان وبكــر بــن وائــل، باأنهــم »قطــاع 
طــرق«. وال اأدري هــل عدمــت العــرب كاتــب ن�ش 
�سينمائي ليلجاأ املمولون اإىل غربيني، وهل عدمت 
العــرب ممثلني عربا اأ�سالء ليقومــوا باأدوار قادة 

العرب؟ 
يــوم ذي قار هو يــوم هزمت به العرب العجم، 
وذكــر االأ�سفهــاين يف كتابه االأغــاين اأنه حدث يف 
زمن النبي حممد )�سلعم(، لكن الفيلم الذي يتم 
ت�سويــره، كلــه ال يحتفي بهــذه املعركــة التاريخية 
العظيمــة، بل ينتق�ش من ملوك العرب وتاريخهم 

ويظهرهم كقطاع طرق. 

كتب المحرر السياسي
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االقتصاد

ال�سوفياتي  االحتـــاد  �سقط   1991 عــام  يف 
الــتــي كان  ــدول  الـ بــني  وتـــرك عــالقــات �سائكة 
يت�سكل منها االحتاد منها ما هو �سيا�سي ومنها 
املتعلقة  امل�ساكل  عن  ناهيك  اقت�سادي،  هو  ما 
الــدول  هــذه  بني  احلــدود  وتــداخــل  باجلغرافيا 
االحتــاد  رابـــط  بحكم  الثقافية  الــعــالقــات  او 
انهيار  كان  وبالطبع  اع�سائه،  بني  يجمع  الذي 
الغربي  للمع�سكر  فر�سة  ال�سوفياتي  ــاد  االحت

أ.د. غسان الطالب

ان  اإال  االأرث  لتقا�سم  الكل  ي�سعى  باأن  وامريكا 
يف  اهمية  االأكرث  هو  كان  االقت�سادي  العن�سر 
التي  الــدول  نحو  االمريكي  ــي  االوروبـ ال�سباق 
ي�سمى  ما  هنالك  يعد  ومل  ا�ستقاللها  اعلنت 
هوية  تبحث عن  دول  بل  اال�سرتاكي،  باملع�سكر 
اقت�سادية جتيز لها التحول اىل اقت�ساد ال�سوق 
ــم ذلــك بقيت مــن بــني هذه  الــراأ�ــســمــايل، ورغ
الدول رو�سيا هي االقوى وحمتفظة اىل حد ما 
االحتــاد  ميتلكها  كــان  التي  اال�سلحة  برت�سانة 
مقعد  على  حمافظتها  اىل  ا�سافة  ال�سوفياتي 
االحتــاد يف جمل�ش االأمــن الــدويل، حيث كانت 
دول  بــني  ــرب  واالكـ ــوى  االقـ احللقة  هــي  رو�سيا 
مبا  اوكرانيا  بعدها  تاأتي  ال�سوفياتي  االحتــاد 
متثله من اهمية ا�سرتاتيحية واقت�سادية وهذا 
على  للح�سول  وامريكا  الغرب  �سعي  يف�سر  ما 
نفوذ اكرب يف اوكرانيا خللق منطقة عازلة بني 
رو�سيا  عن  ابعادها  خالل  من  ورو�سيا  الغرب 
وال�سعي ل�سمها اىل حلف الناتو وهذا بالنتيجة 
�سيكون عزل لرو�سيا نف�سها وحما�سرتها كقوة 
مت�ساعدة وظفت كل قدرات االحتاد ال�سوفياتي 
لبناء قدراتها الع�سكرية واملحافظة على مكانتها 

اعتربت  حيث  االحتاد،  تفكك  بعد  ورثتها  التي 
التحالفات  اأن مثل هذه املحاوالت لبناء  رو�سيا 
الع�سكرية التي ت�سعى امريكا لها مع الدول التي 
ميثل  رو�سيا  مع  وبحرية  برية  بحدود  ت�سرتك 
خط  ذلــك  معتربة  القومي  امنها  على  خطرا 
احمر، فما هو هذ اخلط االأحمر الذي تتم�سك 
به رو�سيا وباخت�سار هو تلك العوامل التي تهدد 
التالية  ال�سروط  و�سعت  ولهذا  القومي  امنها 

ك�سمانات الأمنها القومي واملتمثلة بـ :  
�سرقا  الناتو  حلف  لتو�سع  القاطع  الرف�ش  ـ 

لي�سل حلدودها. 
ــهــاء كــل ا�ــســكــال الدعم  ـ ايــقــاف فـــورا وان
الــواليــات  تقدمه  ــذي  ال وال�سيا�سي  الع�سكري 

املتحدة اىل اوكرانيا.   
ع�سكرية  قواعد  قيام  باتا  رف�سا  رف�ست  ـ 
او  �سابقا  ال�سوفياتي  االحتــاد  دول  يف  امريكية 

بالقرب من احلدود الرو�سية. 
امريكا  من  به  القيام  مرفو�ش  هو  ما  كل  ـ 
للدول  كذلك  مرفو�ش  هو  رو�سيا  حــدود  على 

الغربية االأوروبية. 

الــــــــــــوجــــــــــــه االقــــــــــــتــــــــــــصــــــــــــادي لــــــــأزمــــــــة 
الــــــــــــــــــــروســــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــة األوكــــــــــــــــــــرانــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــة
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  اأ�شتاذ جامعي و باحث اقت�شادي

هائلة،  اإقت�سادية  ثــروات  اأوكرانيا  متتلك 
كلم  األــف   600 ال  حــوايل  م�ساحتها  تبلغ  حيث 
مليون   42 على  يزيد  ما  �سكانها  وعــدد  مربع، 
ن�سمة، ولديها ار�ش زراعية خ�سبة جدا حيث 
يقدر ان %55 من جممل م�ساحتها هي ارا�سي 
تعترب  انها  اإال  اإ�سافة  جــدا،  خ�سبة  زراعــيــة 
بالغاز  ــا  اوروبـ يغذي  ــذي  ال احلــيــوي  ال�سريان 
اىل  املتجهة  الغاز  انابيب  خــالل  من  الرو�سي 
اأوكرانيا  اقت�ساد  يعتمد  ارا�سيها،  من  اوروبــا 
املــواد  وت�سدير  اإنتاج  قطاع  على  كبري  ب�سكل 
واملواد  الف�سائّية،  واملركبات  واالآليات،  اخلام 
االإنتاج  قطاع  يف  مهمة  مكانة  وحتتل  الغذائية، 
وخا�سة  احلبوب  ت�سدير  و  والغذائي  الزراعي 
االألبان،  وم�ستقات  والزيوت  اللحوم  ثم  القمح، 
وت�سدير احلديد  انتاج  تقدمها يف  اإىل  اإ�سافة 
من  اوروبا  وتعترب  احلجري،  والفحم  وال�سلب 
ت�سدر  حيث  اوكرانيا  ل�سادرات  اال�سواق  اهم 
حجم  من   40% ال  بحدود  االأوروبية  لال�سواق 
معظم  فيه  تعتمد  الــذي  الوقت  يف  �سادراتها، 
وخا�سة  الطاقة  اإمـــدادات  من  البالد  واردات 
على  كبري  حــد  اإىل  الطبيعي،  والــغــاز  النفط 
من   25% اأن  حــني  يف  للطاقة،  كــمــورد  رو�سيا 
م�سادر  مــن  هــو  اأوكــرانــيــا  يف  الطبيعي  الــغــاز 
و  رو�سيا،  من  ياأتي  منه   35% ونحو  داخلية، 
العلم  مع  الو�سطى،  اآ�سيا  من  م�سدره   40%
يف  جدًا  مهمًا  عن�سرًا  ميثل  الرو�سي  الغاز  اأن 
االقت�ساد االأوكراين وذلك العتماد العديد من 
من  القادم  الغاز  على  االأوكرانية  ال�سناعات 
رو�سيا خ�سو�سا يف �سناعتي ال�سماد وا�ستخراج 
الغاز  من   85% ل  ممــرا   كذلك  وهي  املعادن. 
مما  اأوكرانيا،  عرب  ــا  اأوروب غرب  اإىل  الرو�سي 
بني  كبري  اقت�سادي  ت�سابك  هناك  ان  يعني 
نف�سه  يطرح  الذي  وال�سوؤال  واوكرانيا،  رو�سيا 
رو�سيا  عن  ت�ستغني  ان  اوكرانيا  باإمكان  هل 
اقــتــ�ــســاديــا وهـــل الــتــحــرك الــغــربــي وامــريــكــا 
ان  قــادر  اوكرانيا  مل�ساندة  ال�سيا�سي  واحل�سد 
وي�ستغني  اقت�ساديا  ي�ستقل  البلد  هــذا  يجعل 
امل�ساعدات  لها  يــقــدم  وان  رو�سيا  عــن  فعليا 
العديد  فيه  تعاين  الذي  الوقت  االقت�سادية يف 
من الدول االأوروبية من ازمات اقت�سادية لي�ست 
بال�سهلة، هذا اإذا علمنا ان االطراف الرئي�سية 
موقعه  منهما  لكل  واوكرانيا  رو�سيا  االأزمــة  يف 
املهم يف االقت�ساد العاملي، فرو�سيا تعترب اكرب 
منتج للقمح يف العامل وت�سنف اوكرانيا الرابع 
عامليا، كما وتعترب اوكرانيا يف �سدارة املنتجني 
ويعتربها  وال�سعري  احلبوب  من  اخــرى  ــواع  الن
ــي«،  ــ االأوروبـ اخلــبــز  »�سلة  مبثابة  ــون  ــيـ االأوروبـ
بني  الــتــجــاري  الــتــبــادل  مــعــدل   ــاإن  فـ باملقابل 
االحتاد االأوروبي ورو�سيا يزيد على الـ500 مليار 
للم�سروع  اوروبا  خ�سوع  وبالتايل  �سنويا،  دوالر 

�سيلحق  رو�سيا  على  عقوبات  بفر�ش  االأمريكي 
ب�سكل  رمبا  االأوروبي  باالقت�ساد  كذلك  ال�سرر 

اكرب من التاأثري على االقت�ساد الرو�سي. 
االأزمـــة  خــط  على  دخــلــت  بــدورهــا  ال�سني 
الناتو  حلف  تو�ّسع  بوقف  رو�سيا  ملطالب  موؤيدة 
رو�سيا  زالـــت  مــا  الــتــي  الــبــلــدان  نحو  ومتـــدده 
بعد  واال�سرتاتيجي  االأمني  ف�ساءها  تعتربها 
هذا  ال�سني  موقف  ال�سوفياتي،  االحتاد  انهيار 
يف  رو�سيا  مع  ا�سرتاتيجي  حلف  مبثابة  يعترب 
مواجهة التهديدات االمريكية والغربية لرو�سيا 
وقف  ان  ال�سني  فيه  تعترب  الـــذي  الــوقــت  يف 
كذلك  هو  الرو�سي  املطلب  الناتو  حلف  متــدد 
مطلب لها خا�سة بعد اتفاق امريكا وبريطانيا 
اتفاقية  وهــي  »اوكــو�ــش«  حتالف  يف  وا�سرتاليا 
ال�سني  تعتربه  حيث  الثالثة،  الدول  بني  اأمنية 
باأنه موجه �سدها وي�ستهدفها يف عدائها املعلن 
جماح  كبح  اوال  ي�ستهدف  والذي  وا�سنطن،  مع 
ال�سني يف تطورها االقت�سادي والعلمي و�سعيها 
االأوىل  والع�سكرية  االقت�سادية  القوة  تكون  الأن 
من  ال�سني  منع  الــثــاين  والــهــدف  الــعــامل،  يف 
انها  تايوان و�سمها الأرا�سيها على اعتبار  غزو 
ال�سني  فاإن  لهذا  ال�سينية،  ال�سيادة  من  جزء 
تراقب كيف �سيكون املوقف الدويل والتحالفات 
اجلديدة يف حال اجتاحت رو�سيا اوكرانيا، وال 
اهمية  ــة  االأزم هــذه  خ�سم  يف  البال  عن  يغيب 
طريق احلرير الذي تقيمه ال�سني فهو حا�سر 
باأوكرانيا  الغرب  يتم�سك  حيث  االأزمة  هذه  يف 
على اعتبار انها اقوى عامل لل�سيطرة على هذا 
واآثــاره  ــا  الوروب قلق  عامل  ميثل  الــذي  الطريق 

االقت�سادية عليها.       
ال  فمما  العاملي  االقت�ساد  �سعيد  على  اما 
االأثار  االأزمــة مزيج من  �سترتك هذه  فيه  �سك 
ارتفاعًا  �سن�سهد  حيث  العاملي  االقت�ساد  على 
م�ستوى  على  والــغــاز،  النفط  اأ�سعار  يف  حــادًا 
�سبيهة  و�ستكون  بالتحديد  واأوروبا  عامة  العامل 

ما  ت�ستورد  اوروبــا  باأن  علما   ،1973 باأزمة عام 
يقدر بـ %30 من ا�ستهالكها النفطي من رو�سيا 
ا�سافة اىل نحو %35 من ا�ستهالكها من الغاز، 
ويف حال جنح االمريكان يف ال�سغط على املانيا 
اليقاف بناء امل�سروع  امل�سرتك مع رو�سيا »نورد 
الغاز  نقل  ل�سبكة  كبديل  الغاز  لنقل   »2 �سرتمي 
باأوكرانيا  ف�ستحل  االأوكــرانــيــة  االأرا�ــســي  عرب 
من  وارداتـــهـــا  تــقــدر  حيث  اقت�سادية  كــارثــة 
ال  بحدود  ارا�سيها  عرب  املــار  الرو�سي  اخلط 
كبرية  خ�سارة  ميثل  مما  �سنويا  دوالر  مليار   3
الناقل  هذا  كان  ال�سبب  لهذا  الأوكرانيا،  جدا 
االقت�سادية  العقوبات  مــن  �سرتمي2«  ــورد  »نـ
رو�سيا،  على  بفر�سها  امــريــكــا  هـــددت  الــتــي 
امل�ستخدمة  االأولية  املواد  قطاع  كذلك  و�سيتاأثر 
اىل  ا�سافة  تفا�سيله،  بكل  ال�سناعة  قطاع  يف 
الدولية  املالية  االأ�ــســواق  على  الهائل  التاأثري 
من  رو�سيا  طردت  اذا  فيما  امل�سريف  والقطاع 
يف  امل�ستخدمة  �سويفت  نظام  مرا�سلة  �سبكة 
العامل خلدمة  األف بنك حول   11 ال  يقارب  ما 
حتويل االأموال ب�سرعة وبكل اأمان كذلك حركة 
التوتر  ا�ستمرار  فــاإن  لهذا  الدولية،  التجارة 
االقت�سادي  النمو  معدالت  تراجع  اإىل  �سيوؤدي 
و�سيطال  ب�سكل عام  االأوروبــي  يف دول االحتــاد 

كذلك االقت�ساد االأمريكي.
ــذه االأزمـــــة على  ــدى تــاأثــري هـ ــعــرف مـ ال ن
على  املتوقع  االرتــفــاع  عــدا  العربي  االقت�ساد 
ا�سعار النفط والغاز لكن بكل تاأكيد فالكثري من 
االقطار العربية تعتمد على اوكرانيا ورو�سيا يف 
ا�سترياد القمح واحلبوب، وامل�ستفيد االكرب من 
هذه االزمة هو الكيان ال�سهيوين حيث ي�ستعد 
ال�ستقبال 75 الف يهودي من �سرق اوكرانيا اىل 

فل�سطني املحتلة. 
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التجارة اخلارجية
املــوؤثــرة يف حجم  الــدول  اإحــدى  الهند  تعد 
التجارة العاملية، هذا جراء خمرجات ت�ساعف 
ــعــاف خــالل  اأ�ــس ت�سعة  نــحــو  حــجــم جتــارتــهــا 
مليار   86.5 من  ارتفع  اإذ  املا�سيني.  العقدين 
يف  دوالر  مليار   844.11 اإىل   1999 ــام  دوالرعـ
يعك�ش  اإمنــا  الكبري  النمو  هذا  اإن   .2019 عام 
الهندي  والتجاري  االقت�سادي  االإنفتاح  مدى 
اأي�سا  ي�سري  النمو  هــذا  اإن  كما  الــعــامل.  على 
يف  اخلــارجــيــة  للتجارة  املهمة  امل�ساركة  اإىل 
فبعد  للهند.  االجــمــايل  املحلي  الــنــاجت  تكوين 
18- بني  ترتاوح  امل�ساركة  هذه  ن�سبة  كانت  اأن 

%16 يف بداية الت�سعينيات من القرن املا�سي، 
اأ�سحت ت�ساهم بنحو %40.2 من الناجت املحلي 
االإجمايل يف عام 2019، هذا باملقارنة مع 35% 
و  ال�سيني  االجــمــايل  املحلي  للناجت  بالن�سبة 
تقدم  ما  اإن  ذاتــه.  االأمريكي  للناجت   26.39%
حجم  اإرتفاع  يف  اأ�سهم  االإجنــازات  من  و�سواه 
االحتياطات الهندية من العمالت االجنبية من 
مليار   430 اإىل   2014 عام  دوالر يف  مليار   266

دوالر يف عام 2017.

أ.د. مازن الرمضاني

تنوع مصادر اإلنتاج
للهند  املكاين  االإت�ساع  اأن  القول  �سبق  لقد 
االأولية  املوارد  بالرثاء يف  تتميز  اأن  �ساعد على 
الطبيعية واملعادن...اإلخ. ووفقا ملنظمة التجارة 
عامليا  دولة  كرابع  الهند  ت�سنيف  يتم  العاملية 
ــادن، والــرابــعــة اأيــ�ــســًا يف اإنــتــاج  ــع يف انــتــاج امل
احلديد،  اإنتاج  يف  واخلام�سة  احلجري  الفحم 
يدخل  الــذي  البوك�سيت،  اإنتاج  يف  وال�ساد�سة 
ُت�سنف  اإنــهــا  كما  ــخ.  املــعــادن...اإل �سناعة  يف 
يف  كربى  اقت�سادات  ع�سر  قائمة  �سمن  اأي�سا 
االإنتاج  م�سادر  تنوع  اإىل  ذلــك  ــرد  وُي الــعــامل، 
اإنتاجها  جمــمــل  اأن  اإىل  فــبــاالإ�ــســافــة  فــيــهــا. 
الزراعي يحتل املرتبة الثانية يف العامل، برزت 
الدول ال�سناعية الكربى. ومما  الهند كاإحدى 
ذات  العاملة  االأيـــادي  توافر  ذاك  على  �ساعد 
وذات  ن�سبيا  املنخف�سة  والكلفة  العالية  املهارة 
مفا�سل  معظم  يف  املختلفة  التخ�س�سات 
القطاع ال�سناعي. وقد بلغ ن�سبة هوالء يف عام 
ال�سكان.  عدد  جممل  من   25.58% نحو   2019
الثاين  املــركــز  ال�سناعي  الــقــطــاع  ميثل  لــذا 
التنمية  عملية  دعــم  يف  اخلــدمــات  قطاع  بعد 

31- بنحو  ي�ساهم  اإذ  الهند.  يف  االقت�سادية 
واأما  االإجمايل.  املحلي  الناجت  حجم  من   26%

عن قطاع اخلدمات، الذي ي�سكل نحو %23 من 
القطاع  ُيعد  فاإنه  الهندية،  العاملة  القوة  حجم 
يف  االأكــرب  وامل�ساهم  النمو،  حيث  من  االأ�ــســرع 
تعادل  وبن�سبة  الهندي  االإجمايل  املحلي  الناجت 

%60 يف عام 2020.

العــلوم

بـــــــــازغـــــــــة:  الـــــــهـــــــنـــــــد كـــــــــقـــــــــوة كــــــــــــــرى    
مــقــومــات فــاعــلــيــة حــاضــر المستقبل

القسم الثاني واألخري
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اإن تنوع م�سادر االإنتاج يف الهند جعل منها 
احلداثة  بني  يجمع  مركب  اقت�ساد  ذات  دولــة 
التقليدي،  الــزراعــي  القطاع  وبــني  ال�سناعية 
اخلــارج  على  اإعتمادًا  اأقــل  جعلها  الــذي  االمــر 
واأكرث اإعتمادًا على الذات الإ�سباع حاجات اأمنها 

القومي.
حجم اإلستثمار اخلارجي

يتوزع االإ�ستثمار املايل يف الهند اإىل نوعني: 
بداأ  الــذي  االأول،  عن  فاأما  وخــارجــي.  داخلي 
عمليات  جراء  الت�سعينيات  بداية  منذ  بالتدفق 
االإ�سالح االإقت�سادي يف وقته. وجراء ذلك بلغ 
319 مليار  2014-2019 نحو  الوارد منه خالل 
دوالر. واأما عن الثاين، اأي االإ�ستثمار اخلارجي، 
فمعظمه يكاد ينح�سر يف مناطق توليها الهند 
اأهمية عالية كاخلليج العربي والقارة االأفريقية. 
فاأما عن اخلليج العربي، فمرد اأهميته تكمن يف 
مل�سادر  الهندية  احلاجة  اإ�سباع  على  قدراته 
م�ستوردة  ــة  دولـ ثــالــث  ُتــعــد  فالهند  الــطــاقــة. 
الطبيعي.  للغاز  م�ستوردة  دولــة  ورابــع  للنفط، 
�سريك  اأكــرب  العربي  اخلليج  دول  ُتعترب  ولهذا 
اإىل نحو120 مليار  جتاري للهند وبتبادل و�سل 
الهندي  فاالإ�ستثمار  اأفريقيا،  عن  واأمــا  دوالر. 
كم�ستودع  لها  الهندية  الــروؤيــة  من  ينبع  فيها 
لل�سناعة  االأهمية  ذات  الطبيعية  للموارد  مهم 
اأفريقيا  الهندي يف  االإ�ستثمار  ويتميز  الهندية. 
التحتية  البنى  تطوير  على  الرتكيز  بخا�سية 
التجاري  التبادل  و�سل  وقد  االأفريقية.  للدول 
 62.66 نحو  اإىل   2018 عــام  يف  الطرفني  بــني 

مليار دوالر.
املدخالت العسكرية 

للفاعلية اهلندية
ع�سكرية  قــوة  بناء  اأن  الهند  ــت  اأدركـ لقد 
فقط  لي�ش  �سرطا  ُيعد  اأن  يف  ونــوويــة  تقليدية 
ل�سمان اأمنها القومي من حتدياته، واإمنا اي�سا 
اخلارجية.  فاعليتها  بناء  يف  ا�سا�ش  كمرتكز 
دخلت  التي  احلــروب  االإدراك  هــذا  دعــم  وقــد 
1962، وكذلك مع  طرفا فيها مع ال�سني عام، 

باك�ستان يف عامي 1965 و 1971. 
التقليدية،  الع�سكرية  ــوة  ــق ال عــن  ــا  ــاأم ف
واالقت�سادية  الب�سرية  القدرات  اأتاحت  فلقد 
ع�سكرية  قـــوة  بــنــاء  الــهــنــديــة  والــتــكــنــولــوجــيــة 
يبلغ  الهندي  فاجلي�ش  ونــوعــا.  كما  متميزة، 
3.468.000 مليون ع�سكري، منهم  تعداده نحو 
يف  والباقي  الفعلية،  اخلدمة  يف   1.325.000
االإحتياط. وبهذا الكم من اجلند اأ�سحت الهند 
حتتل املرتبة الثانية بعد ال�سني، التي يبلغ عدد 

جي�سها نحو 2،284.000 مليون ع�سكري.
برية  قــوات  مــن  الهندي  اجلي�ش  ويت�سكل 

الهند  تلجاأ  الع�سكرية،  قدراتها  ولتطوير 
له،  امل�سدرة  الــدول  من  ال�سالح  اإ�سترياد  اإىل 
وفرن�سا.  االإحتـــاديـــة  رو�ــســيــا  مــن  وخ�سو�سا 
من  لل�سالح  ا�سترياد  عــالقــات  للهند  اأن  كما 
الت�سنيع  اإىل  اأي�سا  تلجاأ  اأنها  بيد  ا�سرائيل. 
خارجية.  مب�ساعدة  اأو  ذاتــي  بجهد  الع�سكري 
هذه  تقدم  التي  الــدول  بني  من  ا�سرائيل  وتعد 

امل�ساعدة.
تــطــويــر قــدراتــهــا  تـــويل  الــهــنــد  اأن  ــا  ــم وك
هو  كذلك  عالية،  اأهمية  التقليدية  الع�سكرية 
بداية  تاريخ  ويعود  النووية.  قدراتها  مع  احلال 
 ،1974 عام  اإىل  النووي  لل�سالح  الهند  حيازة 
وقد  النووي.  ل�سالحها  تفجري  اأول  �سهد  الذي 
عام  معلنة  نووية  جتــارب  بخم�ش  قيامها  تبعه 
العاملي  النووي  النادي  اإىل  بها  لتدخل   1998
نحو  ت�سم  نووية  تر�سانة  على  يتوافر  ع�سوا 
وُيعد  لال�ستخدام.  جاهزا  نوويا  راأ�سا   70-60
ال�سني  مــن  وكــل  الهند  بــني  الكامن  ال�سراع 
وباك�ستان ونزوعها اإىل بناء عالقتها مع هاتني 
ــرعــب، اأبــرز  الــدولــتــني على ا�ــســا�ــش تـــوازن ال

ــوات حــر�ــش  ــ ــة، فــ�ــســال عـــن ق ــويـ ــة وجـ وبــحــري
هي  الع�سكرية  اخلــدمــة  اأن  علمًا  الــ�ــســواحــل، 
طوعية لكل من بلغ الثامنة ع�سر من العمر ومن 
لعام  القوة  جممل  موؤ�سرات  وح�سب  اجلن�سني. 
2020، ياأتي اجلي�ش الهندي يف املرتبة الرابعة 
وال�سينية.  والرو�سية  االأمريكية  اجليو�ش  بعد 
وبينما تاأتي القوة البحرية يف املرتبة ال�ساد�سة 
الثامنة  املرتبة  يف  اجلوية  القوة  تاأتي  عامليا، 
بعدد طائرات يبلغ نحو 2123 طائرة ع�سكرية، 
ف�سال عن ال�سواريخ ق�سرية ومتو�سطة وبعيدة 
للقارات  عابر  ال�سواريخ  عن  ناهيك  ــدى،  امل
ــة، وكــذلــك  ــووي ــش ن ــ والـــقـــادرة عــلــى حــمــل روؤو�

ال�سواريخ م�سادة لالقمار ال�سناعية. 
الفاعلة  الع�سكرية  ــقــدرة  ال هــذه  ويــدعــم 
بلغ يف عام  اإذ  باإ�سطراد.  اإنفاق ع�سكري ينمو 
66.5 مليار دوالر، االآمر الذي جعل  2018 نحو 
املتحدة  الواليات  بعد  الرابعة  املرتبة  يف  الهند 
االأمريكية باإنفاق ع�سكري يبلغ نحو 649 مليار، 
وال�سني بنحو 250 مليار دوالر. واململكة العربية 

ال�سعودية بنحو 67.6 مليار دوالر.
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 اأ�شتاذ العلوم ال�شيا�شية ودرا�شات 
امل�شتقبالت/ لندن

العــلوم

مدخالت حيازتها لل�سالح النووي. 
الــنــووي  لل�سالح  الهند  حــيــازة  دعــم  وقــد 
على  والعاملية  االإقليمية  االإ�سرتاتيجية  مكانتها 
ذلك  ويتج�سد  م�ساف.  مهم  مبدخل  ال�سواء 
مثال يف نوعية الروؤية االأمريكية للهند لي�ش فقط 
كقوة اإ�ستقرار اإقليمي، واإمنا اأي�سا كقوة داعمة 
لل�سيا�سة االأمريكية حيال ال�سني. ومن هنا ينبع 
عن  ف�سال  للهند،  االأمريكي  الع�سكري  الدعم 
اأن  بيد  الدولتني.  الوطيدة بني  االمنية  العالقة 
العالقة املتطورة مع الواليات املتحدة االأمريكية 
مع  عالقتها  تطوير  تــويل  ال  الهند  اأن  تعني  ال 
على  الهندي  فاحلر�ش  عالية.  اأهمية  ال�سني 
بناء عالقات �سداقة متوازنة مع الدول االأخرى 

�سيا�سية هندية ممتدة عرب الزمان.
زيــادة  من  �ستتمكن  الهند  اأن  اآراء  وتفيد 
هذا  من  القادم  العقد  خــالل  النووية  قدرتها 
نـــووي. ومما  400 راأ�ـــش  ــرث مــن  اأك الــقــرن اإىل 
تطورا  اأكرث  مفاعل  دخول  ذلك  على  ي�ساعدها 
تطويرها  عن  ف�سال  هذا  البلوتونيوم،  الإنتاج 

لربامج تخ�سيب اليورانيوم.
تــقــدم،  ــا  ويف �ــســوء م
جممل  بني  املقارنة  تفيد 
الـــــقـــــدرات الــعــ�ــســكــريــة 
القدرات  وجممل  الهندية 
ــة الــ�ــســيــنــيــة  ــكــري ــس ــ� ــع ال
والباك�ستانية اأن ثمة فارق 
كبري بني القدرات الهندية 
ل�سالح  والــبــاكــ�ــســتــانــيــة 
الهند، مقابل تفوق وا�سح 
على  ال�سينية  لــلــقــدرات 

تلك الهندية.
املدخالت 

التكنومعلوماتية 

للفاعلية اهلندية
ال�سناعية  ــورات  ــثـ الـ الــهــنــد  دخــلــت  لــقــد 
تعليمي  نظام  خمرجات  جراء  والرابعة  الثالثة 
املالكات  من  هائلة  اعــداد  اإىل  اأف�سى  متقدم 
االأمــر  تكنولوجيا،  واملتدربة  املوؤهلة  الب�سرية 
من  وا�سعة  قــاعــدة  على  تتوافر  جعلها  الــذي 
وقد دعمت هذه  و�سواهم.  واملهند�سني  العلماء 
الهندية  ال�سركات  اعداد كثرية من  املخرجات 
وقــد  املــعــلــومــات.  بتكنولوجيا  الــعــالقــة  ذات 
�سناعة  ت�سبح  اأن  اإىل  تقدم  ما  ح�سيلة  اأدت 
االقت�ساد  �سمات  اأهــم  بــني  مــن  الــرباجمــيــات 
خ�سو�سا،  اخلــدمــات  وقطاع  عموما  الهندي 
وكذلك من بني اأهم ال�سادرات الهندية وبقيمة 
بلغت نحو 5 مليار دوالر يف عام 2008. اأما قيمة 
املعلومات  الهند من قطاع تكنولوجيا  �سادرات 
دوالر،  مليار   70 نحو   2019 عام  يف  بلغت  فقد 
بني  يجمع  الــذي  اخلــدمــات  قطاع  ي�سهم  لــذا 
تقانة املعلومات والرباجميات بنحو %53.7 من 

جممل الناجت املحلي االإجمايل.

فالهند  التكنولوجي،  ال�سعيد  على  واأمـــا 
اإىل  ذلــك  ويــرد  فيه.  الوا�سح  بتقدمها  تتميز 
ومهند�سني  علماء  من  املوؤهلة  الكفاءات  توافر 
علمية  موؤ�س�سات  عن  ف�سال  و�سواهم،  وفنيني 
الف�ساء  ووكــالــة  للعلوم  الهند  كمعهد  داعــمــة 
الهندية. اإن اإهتمام احلكومات الهندية بتطوير 
هذا ال�سعيد اأدى اإىل اأن ت�سبح الدولة االأوىل 
واخلوارزميات  الريا�سيات  يف  عامليا  املتميزة 
وكذلك يف االأ�سا�ش النظري للعلوم التكنولوجية 

ب�سقيها اخل�سن والناعم.
املدخالت السياسية للفاعلية 

اهلندية 
ُتكمن هذه املدخالت يف اداء نظام �سيا�سي 
الــقــدرة  مــدخــالت  وتــطــويــر  بــنــاء  اإىل  ي�سعى 
تخدم  هادفة  اأفــعــال  اإىل  خمرجاتها  وحتويل 

عملية االإرتقاء الداخلي واخلارجي للهند.
والية   28 من  تتكون  فيدرالية  دولــة  والهند 
دميقراطي  برملاين  �سيا�سي  ونظام  اآقاليم  و7 
التنفيذ  حيز  دخل  الذي  فد�ستورها،  علماين. 
من  ــول  االأطـ الوثيقة  ُيعد  والـــذي   ،1950 عــام 
22 جزء  اأنه يتكون من  العامل، �سيما  نوعها يف 
التبني  على  ين�ش  مــادة، مل   395 و  و91 الئحة 
من  الرغم  على  هذا  حمــددة،  لديانة  الر�سمي 

الهيمنة العددية للهندو�ش وال�سيخ.
 وتــو�ــســف الــهــنــد بــالــدولــة الــدميــقــراطــيــة 
كان  وقــد  احلجم.  حيث  من  العامل  يف  االأكــرب 
النظام  اإر�ساء  يف  املهم  الدور  الهندية  للقيادة 
الدميقراطي واإ�ستمراره، ف�سال عن توفري بيئة 
احلكم  مــبــادىء  على  قائمة  لــالإرتــقــاء  داعــمــة 
ال�سلمي  والتداول  القانونية،  وامل�ساوة  املــدين، 
والتعددية  ال�سيا�سية،  ــات  واحلــري لل�سلطة، 
االإنقالبات  دون  يحل  مل  الذي  االأمر  احلزبية، 
الداخلية  االجتماعية  والتوترات  الع�سكرية، 
الدولة  مفا�سل  يف  الف�ساد  وتغلغل  العنيفة، 
اأمة  اإىل  الهند  حتويل  اإىل  اأدى  واإمنــا  فح�سب، 
تنعم باال�ستقرار وجتعل من العلم اأحد االركان 
توظيفه  عن  ف�سال  قيمها،  ملنظومة  االأ�سا�سية 
التجربة  وتفيد  احلــ�ــســاري.  لالرتقاء  �سبيال 
الهندية اأن االإجنازات الكربى املتحققة مردها 

طبيعة نظامها ال�سيا�سي.
وعلى الرغم من اإنتقال الهند، عرب الزمان، 
اأن  اإال  بازغة،  اإىل قوة كربى  من دولة متاأخرة 
داخلية  حتديات  ثمة  بدون  تكن  مل  النقلة  هذه 
�سنتناوله  الذي  املو�سوع  وهو  مهمة،  وخارجية 

يف مقالنا لل�سهر القادم
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الهوّية الثقافّية هي جمموعة من اخل�سائ�ش 
حيث  االآخرين،  عن  ومتّيزنا  جتمعنا،  التي 
اجلغرافّية  البقعة  من  الهوّية  هذه  تت�سّكل 
ولكلِّ  هوّية،  اأر�ٍش  ولكل  لها،  ننتمي  التي 
هويَّة ب�سمة، وهذه الب�سمة هي نحن بكافة 
التي  و�سلوكياتنا  وانتمائنا،  خ�سائ�سنا 
تعك�ش عراقتنا وجمدنا و�سكل احل�سارة التي 
االإن�سانّية  ب�سمتنا  هي  هويتنا  لها،  ننتمي 
لن�سنع  فيها جميعًا،  ن�سرتك  التي  اخلا�سة 
االأقل نحافظ على  اأو على  جمدنا اخلا�ش، 
الأّنه  به؛  الت�سبث  الذي يجب  الثقايف  املورث 
االأر�ش  �سورة  احلقيقّية،  �سورتنا  يعك�ش 

والتاريخ واالنتماء. 
لكن..

حّتى  ف�سيئا،  �سيئًا  بالتال�سي  هويتنا  بداأت 
حتولنا لهياكل ال ن�سبه حّتى اأنف�سنا، حتّولنا 
الأدواٍت لت�سفية احل�سابات، واآالٍت تعمل ليل 
حياٍة  يف  اآخر  يوٍم  اكت�ساب  ت�ستجدي  نهار 
من  للّر�سالة  مفتقدًة  الال�سئ،  على  مبنّية 
هذه احلياة، حتولنا رويدًا رويدًا اإىل جمّرد 

كائنات ناطقة ال حول لها وال قّوة!
عند  الهوّية  اأ�سل  يف  ال�ستات  هذا  بداأ 
تاأثري  عن  عدا  الغري،  لتقليد  حماولتنا 
كانت  التي  والتوترات  واحلروب  النزاعات 
وقد  توقُّف،  دون  منطقتنا  جتتاح  زالت  وما 
داخلي  �سراٍع  اإحداث  اإىل  االأمر  هذا  اأّدى 
هذه  حول  ـ  جُمتمعي  ـ  وخارجي  ـ  نف�سي  ـ 

الهوّية.
ال ولن ننكر باأّن هناك العديد من املوروثات 
اإىل  اأّدت  قد  واملزّيفة،  الباطلة  والتقاليد 
ما  والعميق يف  العظيم  ال�سرخ  هذا  اإحداث 
و�سحيحة  نقّية  �سور  من  تبقى  ما  كان  اإذا 

يف هذا املوروث �سحيحة اأو باطلة، عدا عن 
املحظورات العديدة والتي ت�سل حّتى حدود 
الفكر وحرّيته؛ قد جعل من جمتمعنا اأر�سًا 

خ�سبة لتعزيز كل هذا الت�ستت وال�سياع.
التاأّثر  واملهّمة  االأخرى  العوامل  ومن 
وحماولة  �سلبي،  ب�سكٍل  االأخرى  بالهوّيات 
والتي  اأ�سيلة،  هوّيٍة  حملَّ  بالقّوة  اإحاللها 
اأخرى،  واأحقاٍد  نزاعاٍت  ظهور  اإىل  اأّدت 

اأ�سا�سها التحقري.
ا ال �سكَّ فيه باأنَّ التطوُّر التكنلوجي كان له  ممَّ
تاأثريه العظيم يف التاأثري على كافة الهوّيات 
الثقافّية يف �ستَّى اأرجاء العامل، والذي جعل 
كّل هوّية عر�سًة الإحداث ُمقارنة مع االأخرى، 
الغث  فاختلط  اتها،  واإيجابيَّ �سلبياتها  ة  بكافَّ
طالت  حّتى  بالنابل،  واحلابل  بال�ّسمني، 
اللغات فتفككت معانيها، و�ساعت مفرداتها 
لت�ستبدل مبفرداٍت غريبة، واأخرى كريهة ال 

حتمل اإال معنى ال�سر يف اأعماقها.
على  رّكز  اال�ستعماري  الهدف  باأنَّ  �سكَّ  ال 
العربيَّة،  بالدنا  يف  الهوّية  وت�سييع  ت�ستيت 
والطرق  االأ�ساليب  من  العديد  م�ستخدمًا 
ركز  فقد  م�ساعيه،  اإجناح  �ساأنها  من  التي 
ان�سغال  م�ستغاًل  اجلديدة،  االأجيال  على 
االأخرى،  احلياتّية  االأمور  كافة  يف  الكبار 
الإجناح  املنطقة  تفقري  ملحاولة  اإ�سافة 
و�سوله  اأعيننا  باأمِّ  نرى  نحن  وها  جتهيلها، 
بنجاح لكافة ماآربه، فاالأجيال اجلدية تعاين 
من ا�سطراٍب يف حتديد هويتها، وال ُمباالة 
فيما �ستوؤول اإليه احلياة ُم�ستقباًل، فال هدف 
اإي�سالها،  اإىل  يطمح  ر�سالة  وال  ُي�سرّيه، 
باأ�سهل  �سيء  كل  امتالك  هدفه  اأناين  جيٌل 

الطرق، حّتى لو كان على ح�ساب االآخرين.

ب�سكٍل  الهوّية  �سياع  مقالتي  يف  ذكرت  لقد 
العربيَّة  الثقافّية  هويتنا  على  وركزت  عام، 
الهوّية التي حتمل  ب�سكٍل خا�ش، واأعني بها 
كل معاين ال�سمو والّرفعة والوالء واالإخال�ش 
ومتا�سكنا  االآخرين،  واحرتام  قي،  والرُّ
واأطيافنا،  مذاهبنا  اختالف  على  واألفاتنا 
هويتنا اللغوّية التي تتمثَّل بلغتنا العربّية التي 
اجلميلة،  معانيها  من  الكثري  تفقد  بداأت 
للمفردات  ال�سر�سة  الهجمة  تاأثري  حتت 
من  العديد  حملَّ  حتل  بداأت  التي  الغربّية 

املعاين يف حواراتنا اليومّية.
ماذا ننتظر بعد، فقد دّقت اأجرا�ش االإنذار 
فقدنا  يوم  بعيد،  اأمٍد  منذ  �سياعنا  معلنًة 
لالآخرين،  االحرتام  و�سكل  احلوار،  لغة 
واأديانهم،  وميولهم،  وملعتقداتهم، 
واأطيافهم، ف�سادت لغة احلقد والعن�سرّية..

الوعي حلياتنا ووجودنا، وفقدنا  يوم فقدنا 
اإىل  ن�سعى  الذي  احلقيقي  للهدف  بو�سلتنا 
الإثبات  احلياتّية  م�سريتنا  خالل  حتقيقه 

وجودنا.
والذل  العبودّية  طعم  ا�ستطبنا  اأن  يوم 
�سكل  النتيجة،  هي  هذه  فكانت  واخلنوع، 
اليوم الذي نعي�سه، هذا اليوم الذي يخلو من 
وجود  برغم  اأوطاننا،  اأرا�سي  على  وجودنا 
هياكلنا التي ال ظّل لها، واأختم مقالتي بقوٍل 
روجيه  الفرن�سي  للفيل�سوف  هنا  اأ�ستذكره 

جارودي:
ٍة اليوم هو  »اإنَّ امل�سدر االأ�سا�سي لكلِّ اأ�سوليِّ
اأو  ثقافتها  ها،  ُمتحدِّ ة  هويَّ وا�سطهاد  قمع 

دينها«.

من نحن..
تنا الثقافّية؟! أ.غادة حاليقةبعد ضياع هويَّ

 ع�شو احتاد كتاب الردن
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الثقافة

ــــة ــيـ ــ ــربـ ــ ــعـ ــ األصــــــــــــــــــول الــــــنــــــظــــــريــــــة لـــــلـــــتـــــجـــــزئـــــة الـ

مدخل
ال شــك يف أن التجزئــة للتكويــن 
املجتمعــي الواحد، ســواء كانت بفعل 
عوامل ومؤثرات خارجية، أو بســبب 
عوامــل داخليــة بنيويــة، هــي فعل 
شاذ ســوف يفضي إىل قرينه األكيد، 
التخلــف، ألن التجزئة هنا إمنا تعين 
والتوحد،  التكامــل  مــن  االنتقــاص 
السياســية،  املتعــددة،  مبدياتــه 
واالجتماعيــة،  واالقتصاديــة، 

والثقافية، والعسكرية.
اإن اجلــزء اأو جمموعــة االأجــزاء املتباعــدة، 
اخلارجــي،  الفعــل  بتاأثــري  االحــرتاب،  حــّد 
وبتاأثــريات العطــب البنيوي النظمــي العربي، ال 
ت�ســتطيع غري تكري�ش التخلف باأ�سكاله املتعددة. 
واإذا كانــت العوامل، واملوؤثرات اخلارجية، لعبت 
دورهــا الكبــري يف جتزئــة االأمــة وتخلفهــا، عــرب 
مراحــل و�ســور متعددة، فــاإن العوامــل الداخلية 
يف البنيــة العربيــة، لعبت هي االأخــرى دورها يف 
االإبقاء على هذا الو�سع ال�ســاذ حلال االأمة، من 
خــالل اإفرازات %النظم% وقيمها ذات اجلوهر 
القطري، الذي ا�ستمد م�سروعيته التجزيئية من 
االأ�س�ــش اال�ســتعمارية يف مرحلة مــا بعد احلرب 
العامليــة االأوىل، بحيــث حتولت خطوط �سايك�ــش 
ـ بيكــو اإىل مقد�ســات يرتقــي االإبقــاء عليهــا حد 
االحرتاب. وبذلك فــاإن ))التعددية النظمية(( 
يف اجل�ســد العربــي ت�ســتند اإىل تفعيــل خارجــي 
ات�ســم بالعــداء التاريخــي لالأمــة، وهــي بذلــك، 
بــل  قوميــة،  م�ســروعية  اإىل  ت�ســتند  ال  النظــم، 
اإىل نظــرة قا�ســرة وعاجــزة، يغلــب عليها طابع 
))االأنــا((، ثــم تطــورت يف بنائها حتــى و�سلت 

اإىل ))اإقطاعية �سيا�ســية(( يف بع�ش اأ�ســكالها، 
ثــم اإىل اإقطاعيــة ع�ســائرية يف حــاالت اأخــرى، 

واإقطاعيات اأ�سرية، اأبوية يف حاالت غالبة.
ثمــة �ســوؤال يكاد يكــون الزمة، ويطرح نف�ســه 
بقــوة: ملــاذا تت�ســم ال�سيا�ســات الغربيــة عمومًا، 
بالعدوانيــة عندمــا يتعلــق االأمــر بالعــرب؟ تلــك 
العدوانيــة املعرَبعنهــا باأ�ســكال و�سيــغ متعددة، 
متغــرية يف الوقت نف�ســه بح�ســب ظرفية الزمان 
يتجــدد  واحــد  جوهــر  ذات  اإنهــا  اإال  واملــكان، 
با�ســتمرار، ويحافظ على مكانتــه موؤكدًا حقيقة 
ال�ســراع  ا�ســتمرارية  وهــي  اأال  بالقــوة،  تت�ســم 

ودميومته.
ولكي ن�ستقرئ اجلديد يف ال�سيا�سات الغربية 
جتاه املنطقة العربية، ا�ســتقراء مو�سوعيًا، البد 
لنــا مــن عــودة اإىل االأ�ســول الفكريــة وراء تلــك 
مهــم  �ســق  يف  يولــد  اجلديــد  الأن  ال�سيا�ســات، 
اآخــر، مــن  منــه، مــن رحــم القــدمي، ويف �ســق 
امل�ســتجدات التــي تطرحها االأحــداث، مبعنى اأن 
هنــاك ثوابــت وهنــاك متغــريات، فالثابت هـــنا 
واملتغــري  )املنطلقــات(،  الفكريــة  االأ�ســول  هــو 
هــو مــا يفــرزه امل�ســتجد ليطــوح ثانيــة لي�ســب 
يف خدمــة الثابــت. ولعــل مــن اأبــرز الثوابــت يف 
اال�سرتاتيجيات الغربية يف ما يتعلق بتعاملها مع 
املنطقة العربية، هو االإ�سرار على دميومة الفعل 
ال�سيا�ســي املنظــم باجتاه جتزئــة الوطن العربي 
اإىل وحدات �سيا�سية وكيانات ال متتلك مبفردها 
عنا�ســر القوة الكافية للدولــة، مفتعلة يف الوقت 
نف�ســه )وفق اأ�س�ــش حم�ســوبة( حواجــز متعددة 
عملــت علــى تكري�ســها و�ســواًل بهــا اإىل الدولــة 
القطريــة، التــي ات�سحــت معاملها عقــب احلرب 
العامليــة االأوىل باخلطوط احلمراء التي نعرفها. 
ولكي نفهم �سيا�ســات الغــرب يف عاملنا املعا�سر، 
ال بــد لنا من عودة اإىل االأ�سول الفكرية له، التي 
عــربت عنهــا التنظــريات الغربيــة التــي ا�ســتند 
اإليهــا جممل احلركات اال�ســتعمارية وما اأفرزته 

و�ســوف  العــرب،  يعانيهــا  نتائــج جتزيئيــة  مــن 
املــدركات  غيــاب  حــال  يف  م�ســتقباًل  يعانونهــا 
لبنــاء  وحيــد  عملــي  كــرد  للوحــدة  ال�سروريــة 

امل�ستقبل، وال�سرورية للعرب.
اأواًل: االأ�ســول الفكريــة لل�سيا�ســات الغربيــة 

جتاه العرب
اإن التجزئة كانت دومًا هدفًا اأ�سا�سيًا    
متحــورت حولــه كتابات املفكريــن الغربيني عند 
تناولهــم ال�ســرق ب�ســكل عــام، والوطــن العربي، 
خا�ــش،  ب�ســكل  واالإ�ســالمية  العربيــة  بهويتــه 
بداياتهــا  كانــت  عديــدة  ومــربرات  الأهــداف 
اأهميــة املوقــع علــى الطــرق اال�ســرتاتيجية نحــو 
امل�ستعمرات، ومن ثم لت�ساغ االأهداف نف�سها يف 
الع�سر احلديث العتبارات اأملتها طبيعة التطور 
الــذي و�سلــت اإليه ح�سارة ))ال�ســمال الغني(( 
منهــا  املقدمــة  ويف  ال�سروريــة،  وم�ســتلزماتها 

الطاقة.
حتــى املو�سوعيــة التي ات�ســمت بها درا�ســات 
الغربيني عن العامل االإ�ســالمي يف القرن الثامن 
ع�ســر كانــت قــد ارتبطــت، وال�ســيما يف املراحل 
االأوروبــي،  التو�ســع  مبتطلبــات  منــه،  املتاأخــرة 
فقــد انتهــت يف الواقــع اإىل تكويــن عقــل جبــار، 
مثــل عقــل فولنــي )Volney( الذي ي�ســكل كتابه 
رحلــة يف �ســوريا وم�ســر عــام ١٧٨٧ عمــاًل فكريــًا 
قائمــًا علــى التحليل الدقيق للجوانب ال�سيا�ســية 
واالجتماعيــة، ولكنــه ي�ســب يف ع�ســب التو�ســع 
االأوروبي يقدر ما كان م�ســحونًا بالروح العدائية 
جتاه االإ�سالم واملوؤ�س�ســات ال�سيا�سية االإ�سالمية 
التــي كانت قائمة يف زمانه، ويقدر ما انتهى اإىل 
اعتبــار الوطــن العربــي مكانًا يحتمــل اأن تتحقق 
ومــع  اال�ســتعمارية.  الغربيــة  الطموحــات  فيــه 
جمــيء حكومــة االإدارة، تتجــدد اآمال فرن�ســا يف 
مد نفوذها اإىل مناطق اأخرى يف العامل، مبا فيها 
الوطــن العربــي، وكان بطل هذه االآمــال نابليون 
الــذي قــام باحلملــة الفرن�ســية علــى م�سر عام 

د. قيس محمد نوري
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1798.  وينبغي اأن نتذكر اأن فولني هو الذي كان 
ر للحملة املذكورة،  مــن الناحية املبدئية قد ح�سّ
وقد اعتمد نابليون اعتمادًا كبريًا يف حملته هذه 
على درا�ســاته. وال �ســك يف اأن ذلك كان يك�ســف 

عن امل�سمون التو�سعي لهذه الدرا�سات.
اأمــا �ســاتوبريان فيقــول: ))مل تــدر احلروب 
ال�سليبية حول انقاذ كن�سية القيامة وحـــ�سب بل 
دارت حول معرفة من الذي �ســينت�سر على هذه 
االأر�ــش((. اإن االنت�ســار هنا يعني اال�ســتحواذ 
علــى خــريات هــذه االأمــة التــي تفي�ــش اأر�سهــا 
لبنــا وع�ســال، وهــو بهــذا ال يخــرج عن االأ�سا�ــش 
الــذي و�سعــه البابــا اأوربــان الثــاين عــام 1095 
يف خطبتــه حلــث ال�سليبيــني علــى التوجــه اإىل 
بيت املقد�ــش عندمــا قال: )لي�ســت هذه احلرب 
الكت�ســاب مدينة واحدة فقط، بيت املقد�ــش، بل 
هي لك�سب اأقاليم اآ�سيا كلها مع غناها وخزائنها 
التــي ال حت�سى، فاتخذوا وجهة القرب املقد�ــش، 
وخل�ســوا االأرا�سي املقدمة من اأيدي املختل�ســني 
واأنتــم املكوها لذواتكم، فهذه االأر�ش كما قالت 

التوراة تفي�ش لبنا وع�سال(.
و�ســاتوبريان مل يــرتدد يف القــول بــاأن الفتح 
الغربي لل�ســرق لي�ــش فتحــًا، بل حرية، وال�ســرق 
يف نظــر المارتني يولد مــن جديد، ومتلك اأوروبا 
احلق يف حكمه: )هذا النمط من احلكم حمددًا 
بهــذه الطريقة، وموؤ�س�ســًا بو�سفه حقــًا اأوروبيا، 
�ســيتكون ب�سكل رئي�ســي من حق احتالل اأر�ش اأو 
اأخرى، وكذلك ال�ســواطئ، من اأجل تاأ�سي�ــش اإما 
مدن حرة هناك، اأو م�ستعمرات اأوروبية ومرافئ 

جتارية(.
الغربيــة يف  ال�سيا�ســات  اإن طبيعــة وجوهــر 
ال�ســرق والوطــن العربــي حتديــدًا، تنطلــق مــن 
نظــرة الغــرب اإىل الثقافــة العربية واالإ�ســالمية 
باعتبارهــا ثقافــة عــدوة، وهــذا العــدو ال بد من 
حماريته واحتالل اأر�سه وجتزئتها كلما ا�ستطاع 
الغــرب �ســبياًل اإىل ذلــك. هــذا كلــه ينطلــق من 
نظــرة ا�ســتعالئية واإح�سا�ــش عن�ســري بالتفوق 
جوهره ودوافعه ))املركزية االأوروبية(( و�سمن 
هــذا االإطــار فقــط ن�ســتطيع اأن نفهــم احتــالل 
فرن�ســا اجلزائر )%%%%( وانكلرتا عدن )%%%%( 
والتخطيــط الحتــالل مناطق اأخرى مــن الوطن 
العربــي، وال �ســيما بعــد اجلهــود اال�ستك�ســافية 
التــي قام بهــا املخت�سون بهذه املناطق، وب�ســكل 
خا�ــش جهــود عــامل االنرثوبولوجيا بــور%اردت 
العربيــة  اجلزيــرة  طــاف  الــذي   )Burkhardt(

وزار منابع النيل.

الــــــــــــــــــحــــــــــــــــــداثــــــــــــــــــة بـــــــني 
ــــزيـــــف ــيـــقـــة والـ الـــحـــقـ

أ.خالد الحديدي

اإن االنخــراط االإيجابــي يف زمــن العوملــة 
يقت�ســي مــن بــني مــا يقت�سيــه، االنتبــاه اإىل 
احلمــوالت الفكريــة واملرجعيــات احل�سارية 
التــي متيز خمتلــف املفاهيــم املتداولة، ذلك 
اأن �ســعي »الغــرب« لب�ســط �ســيطرته على كل 
�ســعوب العــامل ال يقت�سر على اجلانب املادي 
الع�سكري فقط بل يطال كل اجلوانب مبا فيها 
جانــب االأفكار والقيــم، وجانب امل�سطلحات 
اإليــه  االنتبــاه  يتــم  مــا ال  وهــذا  واملفاهيــم، 
ن�ســتح�سر مفاهيــم  اأن  ويكفــي  الغالــب،  يف 
و«احلــرب  االأوىل«،  العامليــة  »احلــرب  مثــل: 
العامليــة الثانيــة«، و«ع�سر االأنــوار«، و«ع�سر 
الظلمات« اأو »القرون الو�ســطى« وغريها من 
امل�سطلحــات ليتاأكــد لنــا اأمــر هذا التلبي�ــش 
املفاهيمي املمار�ــش من طرف الغرب ب�ســكل 
فيــه الكثــري مــن املكــر و اخلــداع و املراوغة، 
فكل هــذه املفاهيم خا�سة باملنظومة الغربية 
)االأوروبيــة( تاريخا، وفكــرا، وح�سارة، ومع 
ذلــك يتــم تعميمها علــى كل ال�ســعوب، وعلى 
كل االأمم، ممــا يوؤكد اأن ما ي�ســمى بـ«العوملة« 
مقولــة  عــن  املطــاف  نهايــة  يف  يخــرج  ال 
»املركزية« االأوروبية التي دافع عنها كثري من 

امل�ست�سرقني واملفكرين الغربيني.
مل�سطلــح  بالن�ســبة  يقــال  نف�ســه  االأمــر 
»احلداثــة« الــذي اأ�ســال الكثــري مــن املــداد، 
فقــد انطلت احليلــة على كثري مــن الباحثني 
واملفكرين من بنــي جلدتنا، فراحوا يوظفون 
هــذا املفهوم يف درا�ســاتهم واأبحاثهم - غري 
منتبهــني اإىل خلفيته التاريخيــة واحل�سارية 
- مناديــن »ب�ســرورة احلداثــة« والتحديــث 
كطريــق وحيد للخروج من املــاأزق التاريخي، 
وحتقيــق الوثــوب احل�ســاري. متغافلــني عن 
حقيقــة اأ�سا�ســية وهــي: اأن احلداثــة الغربية 
اجتماعــي،  ـ  تاريخــي  تطــور  وليــدة  كانــت 
يف  احلداثــة  اأن  ذلــك  جتــاوزه،  ميكننــا  ال 
الغــرب مل تــاأت مــن فــراغ بــل اإنهــا ت�ســكلت 
نتيجــة ل�سريورة تاريخيــة ـ اجتماعية، و�سل 

اإليهــا بعــد اجتيــاز مرحلــة النه�ســة، ولذلك 
فــال غرابــة اأن تظــل كل ثمار احلداثــة، وكل 
واالأدبيــة  والفكريــة  العلميــة  متظهراتهــا 

مو�سومة ب�سمات احل�سارة الغربية.

وقد ا�ستخدم الدكتور عبد العزيز حمودة 
املرايــا يف كتابــه )املرايــا املحدبــة( لو�ســف 
احلداثيــون عندما قال: هناك اأربعة اأ�ســكال 

واأو�ساع معروفة للمـرايـا. 
املــراآة العادية حينما تكون مفردة تعك�ــش 
كل مـــا يـوجـــد اأمـامـهـــا فـــي �ســـدق واأمانــة 
ودون تزييف اأو ت�سويه اأو مبالغة. اأما املراآتان 
املتوازيتـان فـتـقـدمـان �سورا ال نهائية لكل ما 
يقع بينهما يف متاهة خداعة ووهمية. واملراآة 
املقعــرة تقــوم بت�سغري االأ�ســياء ب�ســكل خمل 
ي�ســوه حقيقتهــا. لكــن املرايــا املحدبــة تقوم 
بتكبــري كل مــا يوجــد اأمامهــا وتزيفه ح�ســب 

زاوية انعكا�سه فوق �سطح املراآة.
قد تقوم املراآة بت�سخيم الراأ�ــش اأو ال�ساق 
اأو منطقة الو�ســط والقلــب. ولكنها وب�سرف 
النظــر عن زاوية االنعكا�ــش تبالــغ يف حقيقة 
ال�سيء وتزييف حجمه الطبيعي. وقد وجدت 
نف�ســي غــري قــادر علــى الهــروب مــن �سورة 
املرايــا املحدبة وقد وقــف اأمامها احلداثيون 
منهــم  االأ�سليــون  ا�ســتثناء  ودون  جميعــا 
والناقلــون لفــرتة كانت كافيــة الإقناعهم باأن 

�سورهم يف املرايا املحدبة هي حقائقهم.
املرايــا  اأمــام  للوقــوف  اأدعوكــم  ال  وانــا 
املقعرة لت�ســويه �سورتكم اأو ت�سغريكم ولكن 
اأدعوكــم للوقــوف اأمــام املرايــا العاديــة التي 

تعك�ش حجمكم دون تزييف اأو مبالغة. 

 كاتب م�شري مفكر واأكادميي من العراق

مالحظة: لإلطالع على الدراسة الكاملة العودة 
اىل املوقع االلكتروين للمجلة
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الثقافة

ــبـــطـــل فـــتـــحـــي نـــوريـــن ــــل الـــــعـــــرب« تــــكــــرم الـ »كــ
اقامت »كل العرب« بعد ظهر يوم اخلمي�ش 17 
�ســباط ـ فرباير 2022 اإحتفالية كربى يف اجلزائر 
لتكــرمي العب اجليدو فتحي نورين الذي اإن�ســحب 
الالعــب  منازلــة  لرف�ســه  طوكيــو  اأوملبيــاد  مــن 
الفل�ســطيني،  ال�ســعب  مــع  ت�سامنــًا  ال�سهيــوين 

ومدربه عمار بن يخلف، بح�سور �سعبي كبري. 
�ســفارة  م�ست�ســار  االحتفاليــة  ح�ســر  وقــد 
فل�ســطني ال�ســيد ا�ســرف الب�ســيوين ممثــاًل عــن 
فل�ســطني، وعميــد جامعــة باتنــة و عميــد جامعــة 
بريكة و ا�ساتذة جامعيني و اأطباء و رئي�ش البلدية 
واع�ســاء املجل�ــش البلــدي و�ســخ�سيات ريا�سية، 
اجلامعيــني  اال�ســاتذة  مــن  نخــب  اىل  ا�سافــة 

والنا�سطني باملجتمع املدين. 
وقد بداأت االحتفالية بكلمه ترحيب با�ســم كل 

العرب األقتها الزميلة ليلى قريي قالت بها:
»ال�سيدات وال�سادة احل�سور 

نرحــب بكــم اليــوم يف هــذه االحتفاليــة التــي 
تقيمهــا موؤ�س�ســة كل العرب لتكــرمي العب اجليدو 
اجلزائري البطل فتحي نورين ومدربه اجلزائري 
الرائــع عمار بن يخلف، هذا التكــرمي ياأتي �سمن 
مباركــة املوقف الوطنــي واالأخالقي الــذي قام به 
الالعــب فتحي نوريــن برف�سه اللعــب مع الالعب 
ال�سهيــوين يف دورة اوملبيــاد طوكيو االأخرية. هذا 
املوقــف �ســجله بــكل فخــر واعتــزاز كونــه التزمــًا 

باخلط الوطني والتزام اي�سا باملوقف االأخالقي«.
العــرب  كل  موؤ�س�ســة  يف  »اننــا  واأ�سافــت: 
امللتزمني بالدفاع عن كل الق�سايا العربية العادلة 
وامل�ســروعة، ونقــف مع مطالب �ســعبنا يف اي دولة 
عربيــة الأننــا نعتــرب ان حقــوق ال�ســعب هــي احلق 

الجزائر ـ خاص كل العرب
واالخالقــي  والعربــي  الوطنــي  موقفنــا  ان  لكــم 

�سي�ستمر بذات الوترية منذ �سدورها.
 نحــن يف كل العــرب موؤ�س�ســة اعالميــة عربية 
م�ســتقلة لي�ــش لنــا اي عالقة باأي نظــام اأو حكومة 
اأو حــزب اأو اأي جهة اأخرى، ونعترب ان ا�ســتقاللية 

اال�سا�ســي وهــي احلق التاريخي، ومــن �سمن هذا 
املفهــوم تقــوم جملــة كل العــرب ووكالــة انباء كل 
العــرب، مبتابعــة النهــج الوطنــي والعربــي للدفاع 
عــن هذه الق�سايــا العادلة وامل�ســروعة والتي ياأتي 
يف طليعتهــا ق�سيــة ال�ســعب الفل�ســطيني وق�سيــة 

ال�سعب االحوازي 
هــذه  اليــوم اىل  مــن ح�ســروا  ن�ســكر جميــع 
االحتفاليــة وتغلبــوا م�ســقة وعناء ال�ســفر للو�سول 
اىل هنــا، ونحيــي ال�ســيد خل�ســر مباركــي علــى 
جهــوده معنا التي نقدرها عاليــا، ونتوجه بالتحية 
للبطــل فتحــي نوريــن ومدربــه عمــار بــن يخلــف 

وجلميع احل�سور هنا«.
وتابعــت: »يف هــذه املنا�ســبة اود ان انقــل لكم 
علــي  اال�ســتاذ  التحريــر  رئي�ــش  زميلنــا  حتيــات 
املرعبي وزميالتي وزمالئي ا�سرة التحرير وكتاب 
جملــة كل العــرب علــى ح�سوركــم، وهــم يوجهون 
التحيــة للبطــل اجلزائري فتحــي نوريــن، ونتعهد 
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يحمل االإن�سان يف اأعماقه العديد من النزعات التي تتفاوت درجاتها وتتداخل 
�ساملة  كنزعة  االإن�سانية  واجتماعية كثرية حتت مظلة  �سيكولوجية  فيها عوامل 
به  تتعلق  عنكبوت  ن�سيج  مت�سابكا..  زخما  فت�سكل  والتجارب  ال�سعورية  للحاالت 

االأفكار مع الق�سايا وتفاعالتها.  
مدها  وبــني  تتجاذبه  التي  احلياة  لثنائيات  خا�سعا  االن�سان  يكون  لذلك 
وجزرها ي�سنع امل�سهد وعل من اأبرز النزعات التي ت�سكن االن�سان نزعة اخلري 
على  انعك�ست  ودرا�ــســات،  نظريات  عليه  بنيت  الــذي  االأزيل  ال�سراع  وال�سر، 
املخرجات االن�سانية، وعلى كل ما ينتجه الفرد، ففي طفولتنا كنا نطالع ق�س�سا 
باأذهاننا  العقدة  جميلة تروي دائما ال�سراع بني اخلري وال�سر ونعي�ش تفا�سيل 
واأعماقنا لنفرح يف النهاية عندما ينت�سر اخلري على ال�سر، وجند ذلك يف اأ�سهر 
ر�سوم متحركة ثوم وجريي، وحلقاته التي ت�سور بذهاء ودقة ال�سراع الدائم بني 
اخلري وال�سر لينت�سر يف النهاية اخلري ويكون هو احلل للعقدة التي جعلت قلوبنا 
تخفق من �سدة احل�سر والقلق، ويف االنتاج ال�سينمائي.. على اختالف م�ساربه 
ولغاته ي�سور ال�سراعات الكثرية التي نعي�سها مع االبطال وترت�سخ يف اأذهاننا 
وت�سعدنا اأو حتزننا، فمن منا مل تذرف دموعا وهي تتابع فلما او م�سل�سال تنتظر 
بقية حلقاته ب�سغف طفويل.. ويف النهايات ال�سعيدة يثلج ال�سدر وت�سعد النف�ش 

املجبولة على اخلري.
نزعة اخلري وال�سر ثنائية تر�سخت بتفا�سيلها واأ�سكالها يف اأعماق االإن�سان، 
وكلما عاندته الظروف اأو ق�ست عليه يحيد اإىل طرف دون اآخر لتاأتي موجة العقل 
وتهذب �سعوره، او يبزغ �سعاع اأمل فيكون وجبته املقوية وقد �سبهوا هذه الثنائية 
ويجعله  الذئب  االإن�سان  يغذي  فعندما  بداخلنا،  الوديع  واحلمل  بالذئب  االأزلية 
يكرب وينتع�ش ويظهر يف �سلوكات موؤذية ت�سقطه يف دركات متدنية من االن�سانية، 
الوديع الذي بداخله ليكرب  بينما يحدث عك�ش امل�سهد اذا غذى واهتم باحلمل 
ال�سمحاء،  االن�سانية  من  مرتفعة  درجات  يف  االإرتقاء  مييزه  ايجابي  �سلوك  يف 
وكثريا ما نتيه بني الطرفني، بني املد واجلزر الذي يتجاذبنا، بني احلمل والذئب 
بداخلنا يف دوامة واقع يحمل كل املتناق�سات التي توجب علينا ان نرتك الذئب 

جائعا ون�سيج العنكبوت خارج زاوية الغبار 

خارج زاوية الغبار

 اإعالمية من اجلزائر

د. زهرة بوسكين

و األســـــــــــــــــــودبــــــاألبــــــيــــــض

االإعالم م�ساألة هامة كي نتمكن من اإتخاذ املوقف ال�سفاف من كل الق�سايا«.
وختمت: »ننتهز هذه املنا�سبة الكرمية التي حتتفل بها اجلزائر مبنا�سبة يوم 
ال�ســهيد اجلزائري ونتوجه بالدعاء والرحمة ل�ســهداء ال�ســعب اجلزائري الذين 
قاتلوا بكربياء ورجولة وبطولة يف كافة امليادين لنيل اال�ستقالل، كما نرتحم على 
�سهداء ال�سعب الفل�سطيني، ونوؤيد ن�ساله بالدفاع عن ق�سيته وعن حقه امل�سروع 

والعادل باالإ�ستقالل وال�سيادة الوطنية. دمتم بكل خري واأهال و�سهال بكم«. 
ثــم بــداأت مرا�ســم التكــرمي حيــث قــدم لالعــب البطــل فتحــي نوريــن درع 
تكرميــي وكاأ�ــش و�ســهادة تقديــر وميدالية، وقــدم ملدربه عمار بن يخلف �ســهادة 
�ســكر وميدالية، ثم �ســهادة �سكر وميدالية ملمثل فل�ســطني، و�سهادة تقدير لل�سيد 
خل�سر مباركي، ومت توزيع العديد من �ســهادات التقدير لكل من �ســاهم يف هذه 

االحتفالية.
بعدها قراأت برقية الزميل علي املرعبي التي جاء بها:

» ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
اأتوجــه بــكل ال�ســكر والتقديــر للبطــل اجلزائــري فتحــي نوريــن علــى موقفه 
الوطنــي والعربــي واالخالقــي امل�ســرف باإن�ســحابه مــن األعــاب اأوملبيــاد طوكيــو، 
ورف�سه منازلة الالعب ال�سهيوين. كما اتوجه بال�سكر اي�سا ملدربه البطل عمار 

بن يخلف على ذات املوقف.
اي�سا اتوجه بال�سكر والتقدير اىل جميع احل�سور والتم�ش العذر لعدم متكنني 
من احل�سور اىل اجلزائر الغالية واأكون بينكم الأ�سباب �سخ�سية وعائلية قاهرة. 
بــارك اهلل بجهــود زميلتنــا ليلى قريي التــي كانت خري من قــام باإجناح هذه 
االحتفالية، والتقدير لل�سيد خل�سر مباركي على جهوده الطيبة. وال�سكر مو�سول 

لكل من �ساهم وح�سر هذه االحتفالية. واهلل ويل التوفيق«. 
واأختتمت االحتفالية بالن�سيد الوطني اجلزائري والفل�سطيني.
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الثقافة

د. اياد سليمان

لــكل منهمــا  3-2 جمــال كانــوا يجلبــون اخل�ســار 
والفواكــه وجميــع اأنــواع الب�سائع مــن �سفورية اإىل 
النا�ســرة وبالعك�ــش، يقطــع اجلمــل يوميا م�ســافة 
املثــري  لكــن  كيلومــرتات،   10 اأعلــى  اإىل  ت�ســل 
لالهتمــام هــو اأنــه كان هنــاك تاجــران كبريان يف 
�سفوريــة مل ي�ســتخدموا خدمــات االإبــل، �سالح ابو 
دابو�ــش والذي عمل ك�سائق �ساحنة و�سبق له العمل 
مــع الربيطانيــني يف خطــوط انابيــب النفــط غرب 
العــراق وكانــت �ســاحنته الوحيــدة يف ذلــك الوقت 
1938-1937 وكان ياأتي بالتمور من العراق ونقلهم 

بال�ساحنات اىل منطقتنا.
التاجــر االآخــر كان ُيدعــى �سالــح كــرمّي، وهــو 
تاجر اأغنام، وقد حر�ش على اإح�سار هذه ال�ســلعة 
مــن العــراق اإىل املنطقة قبل فــرتة وجيزة من عيد 
االأ�سحــى الأن ال�ســكان كانوا حري�ســني للغاية على 

مراقبة عملية ذبح االأغنام يف عيد االأ�سحى.
اأحــاول يف هــذا البحث درا�ســة جميــع العوامل 
املرتبطــة بفوائــد اإقت�ســاد االإبــل واأ�ســباب �سعــود 
وهبــوط هــذه ال�سناعــة، وتاأثــريات 
العــام  امل�ســهد  علــى  التدهــور  هــذا 

ملنطقة الهالل اخل�سيب.
الفصل األول: اجلمل - 

سفينة الصحراء
وظهــور  الطــرق  تعبيــد  بعــد 
و�ســفن  والطائــرات  ال�ســاحنات 
اجلمــل  اأ�سبــح  ال�سخمــة،  ال�ســحن 
حيواًنا األيًفا ويف حاالت اأخرى اأ�سبح 
حيوانــا لل�ســباق يف العديــد مــن دول 
يعــد اجلمــل م�ســدًرا  اخلليــج، ومل 

للحــوم واالألبــان و�ســحن الب�سائــع، يف هــذا العمل 
نناق�ش اجلمل ذي ال�سنام الواحد، اجلمل العربي، 
كانــت م�ســاهمة اجلمــل يف حياة البــدو كبرية جًدا 
وذات قيمــة عالية جــًدا، وفيما يلي بع�ش ال�ســمات 
اخلا�سة التي متيز اجلمل مقارنًة بـحيوانات اأخرى 
ت�ســمح له بالتكيــف مع ظروف ال�سحراء القا�ســية 
وحتمــل م�ســافات طويلــة بدون ماء وغــذاء لفرتات 

طويلة وبعيدة.
1.1 السلوك

رد فعــل البعــري ال ميكــن التنبــوؤ بــه، وي�ســتهر 
بالعناد و�سرعة االنفعال يف اأح�سن االأحوال، ومييل 
اإىل الركل والب�سق يف حالة الغ�سب، وعموًما يكون 
اجلمــل لطيًفا و�سبوًرا وذكًيــا. التنهدات وال�سراخ 
التــي ي�سدرهــا اجلمــل اأثنــاء قيامــه بعــد حتميــل 
الب�سائع عليه، وهو ما ي�ســبه اإىل حد بعيد ال�سخري 
والتنف�ــش ال�سديد ب�ســبب ثقل الب�ساعة، ولكن هذا 

لي�ش عالمة على عدم رغبته يف ذلك.
1.2 درجة حرارة اجل�سم

اجلمل ال يتنف�ــش ب�ســرعة، ويتعــرق قليال جدا، 
درجــة  ترتفــع  عندمــا  التعــرق  يف  االإن�ســان  يبــداأ 
احلــرارة يف اخلــارج عــن درجــة حــرارة اجل�ســم 
الطبيعيــة التــي تبلــغ 37 درجة، ولكــن اجلمل لديه 
منظم خا�ش حلرارة اجل�ســم Thermostat، ميّكنه 
رفــع درجــة حــرارة ج�ســمه اإىل 6 درجــات قبــل اأن 
يبــداأ. التعرق يحافظ على �ســوائل اجل�ســم لتجنب 
فقدان ال�سوائل، ال ي�ستطيع اأي حيوان من الثدييات 
القيام بذلك، الأن درجة حرارة ج�سم االإبل اأقل من 
درجــة حــرارة الهــواء، وميكــن ملجموعة مــن االإبل 
امل�ســرتخية جتنــب احلــرارة الزائدة عنــد ال�سغط 

ــــب  ــيــ ــ ــــصــ ــخــ ــ اقــــــــــتــــــــــصــــــــــاد اإلبـــــــــــــــــــــل فـــــــــــــي مـــــــنـــــــطـــــــقـــــــة الـــــــــــــهـــــــــــــال الــ
الــــــعــــــشــــــريــــــن( الــــــــــقــــــــــرن  مـــــنـــــتـــــصـــــف  إلـــــــــــــى   1516 عـــــــــــــام  )مـــــــــــــن 

اأخــربين عــن فــرتة الثالثينيــات واالأربعينيات 
االإقت�ســاد  بــداأت  الع�ســرين، عندمــا  القــرن  مــن 
املرتبــط باالإبــل يف التدهــور، وذكــر اأ�ســماء بع�ــش 
اجلمالــني الذيــن كانــوا يك�ســبون قوتهــم مــن تلك 
التجــارة يف ذلــك الوقت وعملوا ب�ســكل خا�ش على 
مــن  وغريهــا  والتوابــل  واالأقم�ســة  اخل�ســار  نقــل 
البــالد. مــن قريــة �سفوريــة اإىل �ســوق النا�ســرة، 
اإح�سارهــم  عنــد  باملالب�ــش  يتاجــرون  واآخــرون 
للب�سائع من �ســوريا، فمثــاًل كان اأحمد عبد القادر 
عفيفــي جّمــااًل كبرًيا ن�ســبًيا يف ذلــك الوقت، وكان 
لديه ما ال يقل عن 10 جمال، �سافر مرتني يف نف�ش 
العام اإىل دم�ســق الإح�سار الب�سائع، يتذكر �سيخنا 
اأن عفيفــي قــد تعر�ــش لل�ســرقة مــن قبــل البدو يف 
اأوائل الثالثينيات )رمبا عام 1933( ، واأخذوا منه 
ق�ســًرا جميع الب�سائع و�سربوه و�سرقوا كل اجلمال 
واألقــوه بني احلياة واملــوت ولوال رحمة اهلل لتويف يف 

هذه احلادثة املوؤ�سفة.
ــا جماالن  ويقــول �ساحبنــا اإنــه كان هناك اأي�سً

عندمــا بدأت البحث يف موضــوع اقتصاديات اإلبل كنت أحبث عن كبار 
الســن الذين يعملون يف صناعة اإلبل أو كبار السن الذين يتذكرون بعض 
التفاصيــل املتعلقة هبذه الصناعة، يف مقابلة أجريتها مع أحد كبار عائلة 
أبــو ربيعة من الناصرة. أخربين أن هناك عدة مّجالني ال تزال على قيد 

احلياة ميكنك مقابلته.
وقبل بضعة أســابيع أتيحت يل الفرصة ملقابلة أحد كبار الســن الذي 
يعيش يف الناصرة اليوم ولكنه يف األصل من قرية كبرية تســمى صفورية 
والــي دمرت يف اخلمســينيات وبنيت علــى أرضه عدة مســتوطنات مثل 

هوشعيا، وتسيبوري، سولليم، حناتون، ومششيت.
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على بع�سها البع�ش.
1.3 عيون

وهنــاك  ال�سم�ــش،  مــن  كواقــي  الراأ�ــش  يعمــل 
�سل�ســلة عري�ســة مــن العظــام فــوق كل عــني تعمــل 
كــدرع للعــني مــن ال�سم�ــش. العيــون وا�ســعة كعيــون 
االأنثــى اأو االأرانب، والعينــان حممية ب�سف مزدوج 
مــن الرمو�ــش املجعــدة التــي حتمــي مــن الرمــال 
واالأو�ســاخ، ويوجــد درع �ســميك للظهــر يحمــي من 

اأ�سعة ال�سم�ش يف ال�سحراء.
1.4 األذن

اآذان اجلمــل �سغــرية ن�ســبًيا بالن�ســبة حلجــم 
الراأ�ــش، لكن �ســمعها حاد مثل كلــب ال�سيد، وعلى 
الرغم من ذلــك يتجاهل اجلمل تعليمات �ساحبه، 
اإال اأن االأذنــني مليئــة بالفــراء الــذي مينــع دخــول 

الرمال والغبار يف قناة االأذن.
1.5 األنف

للجمــل �ســيطرة كاملــة علــى اأنفــه مــن ظروف 
ال�سحــراء القا�ســية، فعنــد هبــوب عا�سفــة رملية 
تنغلــق فتحــات االأنــف وتنفتــح عنــد عــدم وجــود 

عوا�سف.
1.6 الفم

 34 علــى  يحتــوي  وا�ســًعا  فًمــا  ميتلــك اجلمــل 
�ســًنا حــاًدا، وللجمــل القــدرة على اأكل ال�ســجريات 
القا�ســية واخل�سنة وحتى ال�ســائكة دون الت�سبب يف 
�ســرر للفــم، وتعمــل االأ�ســنان ك�ســالح للع�ــش �سد 
احليوانــات املفرت�ســة اإذا لزم االأمــر، يبتلع اجلمل 
االأكل بدون م�سغ، وعند احلاجة يرفع الطعام غري 

امله�سوم ويبداأ يف م�سغه.
1.7 الشعر / الصوف

يبــداأ ت�ســاقط �ســعر االإبــل يف الربيــع، ويــزداد 
الطلــب علــى �ســعر االإبــل خلياطــة املعاطــف عالية 

اجلودة، و�سنع الفر�ســاة للر�ســامني، كما ي�ستخدم 
ال�سعر خلياطة اخليام والب�سط للبدو.

1.8 القدم
اجلمــل ذو قدم عري�سة وم�ســطحة مع و�ســادة 
مــن اجللد ال�سلب، مع اإ�سبعــني يف كل قدم، حيث 
يرفــع القــدم فــوق احل�ســوة اأ�ســفل القدم وينت�ســر 
ومينع القدم من الغرق يف الرمال. وعندما مي�ســي 
يحرك �ســاقيه على نف�ش اجلانب مًعا، ثم الزوجني 
من اجلانب االآخر والتي ت�ســبه اإىل حد بعيد حركة 

ال�سفينة يف البحر.
1.9 احلدبة أو السنام

ال يخزن اجلمل املاء يف ال�سنام، فهذه ت�ستخدم 
لتخزين الدهون، فعندما يتعذر العثور على الطعام 
يبداأ اجل�ســم يف ا�ســتخال�ش الطاقة مــن الدهون، 
اإذا ا�ســتهلك اجلمل الكثري من الدهون من ال�سنام 
ت�سبــح كتلــة �سغــرية علــى الظهــر، لكــن الطعــام 

والراحة �سيعيدان احلدبة اإىل حجمها الطبيعي.
1.10 الطعام والشراب

ميكــن لالإبــل اأن يعي�ــش ما بــني 7-5 اأيام بدون 
طعام و�سراب، وخالل هذه الفرتة يفقد اجلمل ربع 
وزنــه، لكــن هذا ال يوؤثــر على وظيفتــه، ويف منطقة 
ال يوجــد فيهــا طعام يكــون اجلمل م�ســتعدا لتناول 
ال�سجريات ال�سائكة، اأو اأي طعام جتده مثل العظام 
والبــذور واالأوراق املجففة وحتى خيمــة مالكه. اإذا 
كان املاء متاًحا للجمال، فيمكنه ابتالع / �سرب ما 
ال يقــل عن 30 جالوًنا )114 لــرًتا( من املاء يف اأقل 

من 10 دقائق.
1.11 السرعة

�ســرعة امل�ســي ال�ســهل 5 كم / �ســاعة، و�ســرعة 
امل�سي العادية 40 كم / �ساعة.

1.12 متو�سط   عمر االإبل

بعــد 13 �ســهًرا مــن احلمــل، تلــد اأنثــى اجلمــل 
عــادًة جماًل واحــًدا ولكن يف بع�ــش االأحيان اثنني، 
ميكــن لالبــن امل�ســي بعــد ب�ســع �ســاعات، ويبقــى 
اجلمل ال�سغري مع اأمه حتى يبلغ �ســن الر�ســد وهو 
5 �ســنوات، ويبلــغ متو�ســط   العمر املتوقــع لالإبل 40 
�ســنة ولكن اجلمل الذي يعمل بالنقل يكون متو�سط   

العمر املتوقع 25 �سنة.
1.13 اللحوم

اأف�ســل حلــوم االإبل هــي ال�سغرية، حلــم االإبل 
يحظــى ب�ســعبية كبرية لدى البدو، حلــم االإبل قليل 

الد�سم ولكن ي�سعب م�سغه.
1.14 احلليب

حليب النوق اأكرث �سحة ومغذية اأكرث من حليب 
البقــر، حليــب االإبــل قليــل الد�ســم وقليــل ال�ســكر، 
ويحتوي على ن�ســبة اأعلى من البوتا�ســيوم واحلديد 
وفيتامــني �ســي مــن حليــب البقــر، ويف�ســل �ســرب 

احلليب طازًجا و�ساخًنا.
1.15 الوزن

يزن اجلمل ال�سغري ال�سليم حوايل 700 كجم.
1.16 احلمولة

كيلوجراًمــا يف   450 يحمــل  اأن  للجمــل  ميكــن 
املــرة الواحــدة، ولكــن احلمولــة االأمثــل هــي 150 
نقــل  يف  اجلمــل  يعمــل  مــا  وعــادة  كيلوجراًمــا، 
اأ�ســهر،  ثمانيــة  اإىل  اأ�ســهر  �ســتة  ملــدة  احلمــوالت 

وي�سرتيح باقي العام.

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

مالحظــة: لإلطــالع علــى كامــل 
الدراسة العودة اىل املوقع االلكتروين 

للمجلة.
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الثقافة

الـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــرة: ظـــــــــــــــــــــاهـــــــــــــــــــــرة مـــــــــتـــــــــحـــــــــولـــــــــة

أ.أمل بالحوت ـ بالل

يف  عنهــا  احلديــث  يغيــب  ال  ظاهــرة  اهلجــرة، 
موجــز االنبــاء وحصــاد االخبار، من هجــرة أدمغة، 
شــرعية،  أو  شــرعية  غــر  هلجــرة  كــوادر،  هلجــرة 
هلجــرة شــباب عاطــل عــن العمــل، هلجــرة أصحاب 
مــن  جديــدة  لنوعيــة  وصــوال  العليــا،  الشــهادات 
اهلجــرة؛ هجــرة املؤثريــن واملتأثريــن عرب شــبكات 

التواصل االجتماعي. 
اليأس ميأل قلوب الشــباب الذي يطمح ملغادرة 
تكتســح  اهلجــرة  وفكــرة  قياســي  وقــت  يف  البــاد 
العقــول يومــً بعــد يــوم. فهــي عنــد البعــض هــدف 

وعند البعض اآلخر أصبحت هاجسً. 
علــى  تقتصــر  ال  اهلجــرة،  ان  اليــوم،  املاحــظ 
العاطلــن علــى العمــل أو الذيــن ظروفهــم مزريــة 
أصبحــت  األخــرة  اآلونــة  يف  فاهلجــرة  فحســب، 
عديــد  يف  مرفــوض  فكــر  ملواجهــة  األنســب  احلــل 
البلــدان، حيــاة يضيــق فيهــا النفــس ومنــط عيــش 
ثقيــل متعــب، تقابلــه عقليــة شــبابية رائجــة تســعى 
للتغيــر والبحــث عــن مــكان ومتســع لفكــر، متســع 
حللم، شباب مل جيد مكانه الفعلي رمبا على أرض 

الوطن. 
اهلجــرة،  ومقومــات  أســباب  اليــوم  إختلفــت 
فأصبحــت تشــمل أيضــا هجــرة املســتقرين، هجــرة 
الطبقــة الشــغيلة املرمســة، هجــرة أصحــاب رؤوس 
املرافــق  حققــوا  الذيــن  هجــرة  الكــربى،  األمــوال 
الازمة للحياة، من شــغل ومســكن وأسرة بتمامها 
وكماهلا وطموحهم اليوم صار أبعد، فكرة اهلجرة 
يف عقوهلــم فكــرة إستشــرافية، ختــول هلــم ضمــان 
مستقبل تعليمي أنسب ونظام صحي يؤمن العيش 
عــن  بعيــدا  حميطــا  هلــم  ويوفــر  وألبنائهــم  هلــم 
ضغوطــات تفرضهــا طبيعــة حيــاة كل فــرد بدرجــة 
تأثر خمتلفة حسب وضعيته اإلجتماعية والباد 
وتغيــر  جتديــد  عــن  البحــث  فيهــا.  يعيــش  الــي 
حيايت أيضا، بعد حقبة تارخيية وظروف سياسية 
وإجتماعيــة صعبــة تزامنــت وتواتــرت مــع خملفات 
اجلائحــة ومــا هلــا مــن تأثــر نفســي واجتماعــي. 
جائحــة، عززت التباعد والعزلــة فتراجعت اللحمة 
العائليــة ممــا جعــل كل شــخص يف دائرتــه املهنيــة 
ملســتقبل  خيطــط  الضيقــة  الصغــرة  واألســرية 

مغاير.  
التربــوي،  املــوروث  ســاهم  أخــرى،  جهــة  مــن 
يف غــرس فكــرة اهلجــرة بصفــة غــر مقصــودة يف 
علــى  التربــوي  نظامــه  يف  يعتمــد  فــكان  األذهــان. 
جاهــدة  األجيــال  فســعت  والتشــجيع،  التحفيــز 
إىل أفضــل النتائــج عــرب التعليــم العــام واخلــاص 
ليتمتعوا يف هناية املطاف بدراســات عليا يف اخلارج 
ويف أفضــل اجلامعــات الســامية وهــذا مــن حقــوق 
األولياء واألبناء، حقهم الشرعي وحقهم يف احللم. 
 لكــن ومــن زاويــة أخــرى، مل يكــن هذا الشــباب 
مهيــأ لثقافــة الفشــل كمــا ينبغــي، مل يكــن مــدركا 
هبــا  منــر  واردة،  مرحلــة  الفشــل  أن  اإلدراك  متــام 
للنهــوض مــن جديــد، مل يكــن هــذا اجليــل جاهــزا 

كجاهزيتــه لتلــك األفــراح وزغاريــد النجــاح الــي 
عاش على وقعها منذ أوىل ســنوات تعليمه، فكربت 
املقارنــة  كنــف  يف  لغرهــا،  تــدرس  وهــي  األجيــال 
اهلدامــة، لتظهــر أمــام العائلــة واملجتمع يف أحســن 
صورة قبل سعيها إىل النجاح والدراسة ألنفسها. 

يف  اليــوم  جعلنــا  منطقــي،  فكــري  تسلســل 
إصطــدام واضــح مــع واقــع حيتــم علينــا التغيــر، 
أمــام مــوروث فكــري تربــوي من الصعــب أن نقطع 
معــه بن عشــية وضحاهــا. فهل هنــاك مقاربة بن 

اهلجرة ومفهوم اهلوية املهددة؟   
 الكثر من الشباب نراه اليوم يبحث عن نفسه 
وذاتــه، تائهــً، باحــث عــن الطريــق األنســب الــذي 
يغر فيه املكان لتتغر أحواله وبعضهم يهرب من 

نفسه باإلدمان واخلروج عن الطريق األمان. 
مســتقلة،  مســتقرة،  عائــات  ناحــظ  اليــوم   
اخلاصــة،  مبمتلكاهتــا  منازهلــا،  ملكيــة  بشــهادة 
مبؤسســاهتا املهنيــة والزوجية، نراهــا اليوم واحدة 
تلو األخرى جتمع حقائبها وتترك كل شــيء جانبا 
باحثــون،  الوطــن،  يهجــر  املهجــر.  لبــاد  وترحــل 
النجبــاء،  الطلبــة  وأطبــاء.  أدبــاء  كتــاب،  فنانــون، 
خرجيــي أكــرب اجلامعات املحلية مبســتوى تعليمي 
حســن  إعتمــدت  لــو  باســتقطابه  البــاد  تشــرف 

التوظيف املأمول. 
أصبحــت اهلجــرة اليــوم ظاهــرة تغــزو وســائل 
التواصــل االجتماعــي، يتلقــى فيهــا املعــي باألمر، 
أحــر التهاين وأطيب األماين إذا ما حتققت وســط 
اهلتــاف والتصفيــق وأحيانا فرحــة العائلة ودعمها 

أيضا.
 هنــا ناقــوس اخلطــر، عمليــات اهلجــرة الغــر 
شــرعية أصبحنا لألســف نراها يف متابعة مباشــرة 
حبــوزة  الــي  الذكيــة  اهلواتــف  يف  تطبيقــات  علــى 
الشــباب واألطفــال، وهــي اليــوم يف متناوهلــم ويف 
إجــراءات  إختــاذ  يســتوجب  ممــا  اجلميــع،  متنــاول 
الرقابة العائلية والرقمية الازمة لتوخي احلذر. 

هل قصرت أوطاننا يف منحنا بطاقة وفاء؟
هــل اهلجــرة بأنواعهــا كمــا نراها اليــوم، تعترب 
مؤشــرا ثابتــا جيعلنا امام ضــرورة مراجعة هويتنا 

من جديد؟ 
أم أهنا فقط أصبحت ظاهرة متحولة ومســارا 

إجباريا لنمط حياة حديث؟ 

 كاتبة واإعالمية

Mars 2022 / آذار 2022 العدد 43 40



الجامع المانع في مذكرات شيخ جامع 
للكاتب العراقي عمر علي حيدر 

أ.ساجدة الموسوي

 �شاعرة وكاتبة عربية 

يف �سيــف 2021م. �ســدرت الطبعــة االأوىل مــن 
كتــاب )مذكــرات �ســيخ جامــع( لل�سحفــي العراقي 
عمــر علــي حيدر بالتعــاون بني دار دجلــة االأكادميية 
ودار املرهج بواقع 650 �سفحة من القطع الكبري عدا 
املالحق ومنها امل�سادر التي لفتت نظري حيث بلغت 
317 كتابًا ودرا�ســة واحدة وع�ســرون جملًة و�سحيفة 
وهنــاك ملحــق لل�ســور، فهــل هــي مذكــرات مبعنــى 
ت�ســجيل ال�ســرية الذاتية للكاتب على مر ال�ســنني مع 
�ســرد مــا مــّر به مــن اأحــداث وق�س�ــش ومواقــف اأم 
هــي وقائع وحكايات و�سع لهــا الكاتب اإطارًا وعنوانًا 
فنطازيًا لي�ستهوي القارئ كما كنت اأظن يف البداية؟ 
فال�سحفــي عمــر حــني عرفتــه يف معر�ــش ال�ســارقة 
للكتــاب اأول مرة قبل حوايل ثالث �ســنوات ال يرتدي 
املالب�ــش التقليدية ل�ســيخ اجلامع، بل كما يبدو �سابًا 
يرتدي املالب�ــش املعا�سرة ب�سكل اأنيق وال حلية له وال 

حتى �سارب. 
ومل تــدم حريتي كثريًا حــني علمت اأن علي حيدر 
�سحــايفٌّ وكاتــب تخرج من كلية ال�ســريعة وتوّظف يف 
وزارة االأوقــاف ليكــون �ســيخًا الأحــد اجلوامع يف حي 
العامل ببغداد وارتدى الزي التقليدي ل�ســيخ اجلامع 
وو�ســع العمامــة علــى راأ�ســه، يف ذات الوقت ا�ســتمر 
يف عملــه ال�سحفــي يكتــب يف جريــدة الــزوراء وبعد 
االحتــالل ا�ســتمر بوظيفتــه ك�ســيخ جامــع و�سحفــي 

يكتب يف عدة �سحف حملية.
وهــذه املذكــرات هــي �ســريته احلقيقيــة التي مل 
يراودها ومل ي�سف لها من خيال الرواة �سيئًا، بداأها 
مــن الطفولة حتــى 2004، ذلك العــام الذي قرر فيه 
مغادرة العراق بعد تعر�سه ل�سغوطات �ســتى ب�ســبب 

مواقفه يف حماية النا�ش والوقوف �سد املحتلني. 
ولكــن �ســريته احلياتيــة مل تاأخــذ ذلــك احليــز 
الكبــري الــذي اأخذته اأيام االحتــالل االأمريكي خالل 
م�ســاهداته  كل  وّثــق  حيــث   ،2004 ـ   2003 عامــي 
وتفا�سيل عمله ك�سيخ جامع وكعراقي يرى بقلبه قبل 

عينه اأحداثًا ي�سيب لها الطفل الر�سيع.
وهــو مل يكتــِف ب�ســرد تلــك اليوميــات املفجعــة 
املوجعــة بل دعمهــا مبا ورد من كتب وم�سادر �ســواء 
كانــت مو�سوعية وحمايدة اأم ناقمة و�ســامتة، ومنها 
ما كتبه عراقيون اأو عرب اأو اأجانب، وامللفت اأن تلك 
امل�ســادر من الكتب التي �سدرت بعد احتالل العراق 
اأغلبهــا يزيد على الثالثمئة �سفحة من خالل ما ورد 
يف الهوام�ــش، ولعلها اأول مذكرات تدعم بهذا العدد 

من امل�سادر. 
مقدمــة  يف  حيــدر  عمرعلــي  الكاتــب  يقــول 

املذكرات: 
%هــذه ال�سور التــي بني يديك ـ عزيــزي القارئ 
ـ �ســتنُب�ُش باحلياة اليوم، مــع اأنها التقطت يف اأعوام 
املــوت، اأخرجتهــا لك مــن �سناديق الذاكــرة قبل اأن 
يحّولهــا الزمــان اإىل ُركام، وقبــل اأن تندثر اإىل االأبد 
�ســخو�شُ بع�ــش مــن كان جــزءًا مــن ذلــك احلــدث 

راغبني اأم ُمرغمني« وقال ي�سفها: 
%هــي �ســور اجتماعيــة اأرويها للتاريــخ عن مدة 
حرجــة ع�ســناها مــن تاريــخ العــراق، وم�ســى عليها 
اليــوم قريبــًا من �ســبعة ع�ســر عامًا، وهــي تروى عن 

ذلك الزمان )2003 ـ 2004( وقبله وبعده بقليل%.
وقبــل الغو�ــش يف حيثيــات مــا ورد يف الكتاب اأود 
االإ�ســارة اإىل االأ�ســلوب الواقعــي وال�ســرد املمتــع يف 
العر�ش وخ�سو�سًا يف الف�سول االأوىل التي ا�ستخدم 
فيهــا ال�ســجع اجلميــل واملوحــي بخربتــه اخلطابيــة 
ك�ســيٍخ حقيقيٍّ جلامع، ومقدمــة الكتاب التي عنونها 

)اخلطبة االأوىل(. 
ــل الكاتــب مذكراتــه اإىل �ســبعة ف�سول  لقــد ف�سّ
غطــت كل مــا اأراد قولــه كذكريــات ملرحلــة ع�سيبــة 
بــل كارثيــة من تاريــخ العراق احلديــث فيها اخلا�ش 
والعــام واإ�ســارات لوثائق و�ســهادات وم�سادر �ســواء 
اأكانت دقيقة فيما طرحته تلك امل�سادر اأو منحازة. 
هــذا  يف  اجلوامــع:  يف  احليــاة  االأول:  الف�ســل 
الف�ســل تنــاول الكاتــب كل مــا يتعلــق بوظيفــة �ســيخ 
و�ســلوكه  وثقافتــه  �ســخ�سيته  واجباتــه،  اجلامــع، 
االجتماعــي اأزاء مــا يتعر�ــش له من مواقــف واملاآخذ 
التــي حت�ســب عليه، حتــى اأن هذا الف�ســل ي�سلح اأن 
يكــون كّرا�ســًا تعليميًا لكل من ميتهن هــذه املهنة مبا 

ير�سي اهلل واملجتمع. 
ومن طرف ما ذكره »�سيخ اجلامع ال يجوز له اأن 

ينام، فهناك من ياأتيه دائمًا يف اأوقات العورة الثالث 
بــال فرق بــني �سيٍف اأو �ســتاء اأو حرٍب اأو �ســلم، رمبا 
لي�ستفتيه اأمرًا اأو يحل عنده �سيفًا وقد ياأتيه اأحدهم 
بعد الثانية والن�ســف �سباحًا كالورطة، ويطرق بابه 
كال�ســرطة، وعندمــا يخرج علــى الطــارق فزعًا وهو 
يقــول: منــو؟ ياأتيه اجلــواب �ســريعًا: �ســيخنا عندك 

تابوت؟ ». 
هــذا  ويف  ال�سحــايف:  ال�ســيخ  الثــاين:  الف�ســل 
الف�ســل يتحــدث الكاتــب عمــر علــي حيــدر وب�ســكل 
جميل وطريف عن طفولته وم�ساك�ساته الأبيه الكاتب 
واالإعالمــي املعروف املرحوم علــي حيدر، ويبداأ هذا 
الف�ســل بقوله: » ل�ســُت طارئًا علــى مهنة ال�سحافة، 
واأنا من اأ�ســرة �سحافية معروفــة فوالدي هو الكاتب 
ال�سحايف املعروف علي حيدر �سالح )1950ـ  2001( 
كان �سحافيــًا واأديبــًا بارعــًا وقلمــًا بــارزًا ومرا�ســاًل 
حربيــًا مرموقــًا وّثــق ملرحلة مهمة مــن مراحل تاريخ 
العراق يف الثمانينات، وقد �سال وجال يف الكثري من 

املجالت وال�سحف العراقية...%. 
ثــم اأ�ســار اإىل اأخيــه م�ســرق علــي حيــدر مواليد 
1971، الــذي ن�ســاأ �سحافيــًا ب�ســكل مبكر مــن حياته 

و�سبق عمر يف جمال ال�سحافة باأعوام. 
ويقــول »وعيــت علــى الدنيا ون�ســاأت بني اأكدا�ــش 
الكتب واجلرائد واملجالت« ثم ي�ســتطرد يف ذكرياته 
وكيف اأ�سبح �سيخًا جلامع ومل يغادر العمل ال�سحفي 

الأن ال�سحافة جتري يف دمه.
مالحظة: لإلطالع على كامل املقال 
العودة اىل املوقع االلكتروين للمجلة.
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 كاتب من تون�س

الثقافة

الـــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــات الــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــاجــــــــــــــــــــرة

         أ.عالء الدين سعيدي

كلمات مهاجرة اإىل اللغة الفرن�ســية من لغات 
اخــرى اهمهــا اللغــة العربيــة. كلمــات نازحــة من 
اللغــات اجلهوية الفرن�ســية اإىل الفرن�ســية، اي�سا 
يذكرهــا الكاتبان باإ�ســتفا�سة وباأ�ســلوب هزيل يف 
هذا الكتاب ال�ســيق واملمتع حقا كتاب مهم خا�سة 
يف هــذه االأيــام، اأيــام حمى االنتخابات الرئا�ســية 
الفرن�ســية. يبــداأ الكتــاب باإهــداء اأو بت�سدير اإىل 
ماركــو بولــو التاجــر االيطــايل الرحالــة واملغامــر 
الذي كتب كتابه »كتاب العجائب« باللغة الفرن�سية 

لو�سف رحلته اال�ستك�ســافية اإىل ال�سني �ســنة 
1295 ال�سني زمن حكم كوبالي.

هذا الكتاب ال�سادر حديثا مهم االن الن 
احلدث االنتخابي الفرن�سي عاد بقوة وبعنف 
للحديث عن الهوية الفرن�سية، اأراء ومواقف 
�سادمــة وعنيفــة ومتعار�ســة. الكلمات هنا 
لها ح�سور بليغ باعتبار ان اللغة الفرن�ســية 
مكون ا�سا�ســي للهوية الفرن�سية. ما يهمنا 
هنــا هــو التذكــري اأن هــذا الكتاب ي�ســلط 
ال�سوء خا�ســة على اأهميــة اللغة العربية 
يف اثراء وتطعيم اللغة الفرن�سية بالكثري 
مــن الكلمات يف �ســتى امليادين. كلماتها 
تفــوق رمبــا نظرياتهــا من لغــات اخرى 
جهوية وخارجية دون ن�ســيان طبعا انها 
اللغــة الثانيــة يف فرن�ســا باعتبار الثقل 
الدميغــرايف واحل�ســاري املرتبط بها 
ومبكونــات املجتمع الفرن�ســي املتعدد 

لغويا وثقافيا. 
هــذا الكتــاب ين�ســاف اىل كتب 
اإىل  االعتبــار  ردت  عديــدة  اأخــرى 
الكلمــات املهاجــرة التــي حتتويهــا 
اللغة الفرن�ســية. لعل اهمها كتابي 
اللغــة  تاريــخ  العــرب،  »اأ�ســالفنا 

الفرن�سية، الرواية احلقيقية« جلون بريفو. وكتاب 
»لغات من هنا وهناك« للكاتبة هوريات ولرت.  

»كلمــات مهاجــرة« تتحــدث اإىل القلــوب واإىل 
حافظــات  واإىل  النا�ــش  جيــوب  واإىل  الناخبــني 
نقودهــم واإىل مــا ياأكلــون يف مطابخهم واإليهم يف 

كل �سيء تقريبا. 
باعتبارهــا  هــنّي  غــري  ن�سيــب  لهــا  العربيــة 
�ســنام االأل�ســن وتــاج اللغــات. تفــرد بديــع فيهــا 
للجــذر واال�ســتقاق جعلها ترتك اثرهــا الطيب يف 
الفرن�ســية ويف اللغــات التــي اأثــرت يف الفرن�ســية 
اأي�ســا، الن الكثــري من الكلمــات العربية مرت من 
االإ�ســبانية والربتغالية وااليطاليــة وغريها لتحط 

رحالها يف اللغة الفرن�سية.
اإيريــك  بــني  تعــاون  ح�سيلــة  الكتــاب  هــذا 
املتح�ســل  الفرن�ســية  اأور�ســينا ع�ســو االكادميــة 
1988 واالكادميــي  علــى جائــزة الغونكــور ل�ســنة 
برنــار �ســريكيقليني املتخ�س�ــش يف الل�ســانيات. 
كتاب يبني ان اللغة الفرن�ســية ماهي اإال مزيج من 
كلمات مهاجــرة. كلمات ال تعرتف احلدود لتنتقل 
بحريــة. كلمــات تقــرر ان تدخــل يف اإ�ســراب مــن 
اأجــل التظاهــر واأخذ الكلمــة لتحكي لنــا تاريخها 

وتاريخنا الذي جنهله رمبا. غايتها يف كل هذا اأن 
تخر�ــش دعاة العذرية الوطنية الفرن�ســية. تنبهنا 
اي�ســا انه ال ميكننا اأن نعي�ــش بــدون هذه الكلمات 
املهاجــرة واأن التفكــري يف حذفهــا لــن ميكننا من 
ان�ســاء جملــة مفيــدة واحــدة نخاطب بهــا بع�سنا 

البع�ش.
الهجــرة  عــن  احلديــث  يف  حا�ســرة  كلمــات 
وم�ســاكلها وا�ســكاالتها لتاأخذ ن�سيبهــا يف الدفاع 
عــن املهاجريــن النهــا هاجــرت قبلهــم ومعهــم، 
اللغــة  لت�ســتوطن  بعدهــم  �ســك  بــال  و�ســتهاجر 
الفرن�ســية. هــذه اللغــة املزيــج مــن لغــات اخــرى 
لي�ست لغة �سافية كحال غريها من اللغات احلية. 
لغــة تزيدها الكلمات املهاجرة حــالوة وقوة ونفعا 
تكلمــا وكتابــة. »كلمــات مهاجــرة« لي�ســت وليــدة 
ال�سدفة بــل نتاج تالقح ح�ســاري. يبني الكاتبان 
اأن احل�سارة العربية واالإ�ســالمية التي كانت على 
اأبواب فر�سوفيا ويف �ســبه اجلزيرة االيربية وعلى 
�سفــاف البحــر االأبي�ش املتو�ســط و جــزره جعلت 
مــن العربيــة لغة نافــذة وماأثــرة يف بع�ــش اللغات 
االأوروبيــة و يف الفرن�ســية خا�ســة مو�ســوع هــذا 
الكتاب. العربية التي ا�ستقبلت املعارف االغريقية 
واليونانية اي�سا ومررتها اإىل اجلامعات االأوروبية 
يدر�ــش  ل�ســنوات طويلــة حيــث كان  بداياتهــا  يف 
الطــب وغريه مــن العلــوم بالعربيــة. اأثرت 
االآثــار  مــن  ب�سنــوف  االوربيــة  املكتبــات 
املعرفية. جامعة قرطبة التي كانت ت�ســتقبل 
الدار�ســني االوربيــني مــن م�ســيحيني ويهــود 
للعــد  بحبهــم  املو�ســومني  العــرب  وعــرب. 
واحل�ســاب والطــب والفلك والفل�ســفة والبناء 
واحلــرف والطبــخ. الن لغتهم حيــة ومنفتحة. 
لغــة حــوار وح�سارة وت�ســامح. لغة عبــور اي�سا 
لكلمــات اخــرى اخذتهــا مــن كل اللغــات التــي 
تفاعلــت معهــا ح�ساريــا وتاريخيــا الرتباطيهــا 
باالنت�سار االإ�سالمي. لغة عابرة للزمان واملكان. 
لغة م�ســافرة بال كلــل وال ملل. كلماتها امل�ســافرة 
واملهاجرة املوجودة يف الفرن�ســية ويف لغات اخرى 
ال تقــدر بثمــن. كلماتهــا ال حتتــاج الذن لت�ســجل 

وجودها وح�سورها الباذخ يف لغة اأخرى. 
كتاب م�ســوق و م�ســلي م�سحــوب ب�سور ملونة 
ومعــربة ومكملــة ملتنه.اأدعوكم ب�ســدة للبحث عنه 

وقراأته خا�سة ملن ا�ستطاع اإليه �سبيال. 
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معاني سامية وقيم عربية عالية

التي  ال�سامية  العليا  العربية  القيم 
ديننا  واأتــى  االإ�سالم،  قبل  موجودة  كانت 
وير�سخ  مكانتها  ويعزز  لي�سذبها  احلنيف 
معانيها ال�سرعية الثابتة، مرت هذه القيم  
وانــكــ�ــســارات  وانتكا�سات  حتـــوالت  بــعــدة 
وتلكوءات، ح�سب املكان والبيئة والظروف 
ــة  والـــتـــجـــاور واملــعــتــقــدات  ــادي ــ�ــس ــت االق
والتدخالت والتاأثري ال�سلبي للمجتمع، من 
العربية  خا�سة  ال�سيا�سية  التقلبات  خالل 
يف الدول املت�سررة من ما ي�سمى )بالربيع 
ويزداد  املعنويات  ترتفع  وحني  العربي(، 
ال�سموخ بريقا وعنفوانا وكربياء، اذا كان 
ال�سفات  بهذه  يتحلى  مثال  البلد  قائد 
احلميدة العليا املرموقة، فيتاأثر به القوم 
القائد  كان  واإذا  �سعبه،  من  له  والتابعني 
�سعيفًا ومهادنًا وال يعرف خ�سال الرجولة 
واملعاين الطيبة النبيلة، اأي�سا ينعك�ش هذا 
�سيوخ  وكــذلــك  املجتمع  اأو  ال�سعب  على 
اأو  يهاجر  من  فمنهم  يتاأثرون،  القبائل 
من  كرامته  على  حفاظا  ينزح  اأو  يبتعد 
ــذالن، ومــنــهــم مــن يــعــتــزل الــقــيــادة  ــ اخلـ
من  ومنهم  م�سطرا،  نف�سه  على  ويتقوقع 
يهادن ويتما�سى مع الو�سع ال�سائد ويكون 
بوقا لل�سلطة ويتحدث بها ويكون جزء من 
ال�سلبية  تفا�سيلها  بكل  الدولة  منظومة 
واأ�سلوب  مهارات  ميلك  ال  الأنــه  املرتدية، 
وقدرة  ومعاين  وجمل  مفردات  واأ�ساليب 
اإدارة احلوار، ولتكون  اأجداده واآبائه على 
اأهل  يقدرها  وحمبوبة  موؤثرة  كاريزما  له 
العالية  املــعــاين  يثمنون  ومـــن  ــروف  ــع امل

واخل�سال املعنوية الثابتة.
العراق مير بظروف �سعبة جدا للغاية، 
ب�سكل  لالأ�سف  واأهــلــه  �سعبه  اأهــني  حتى 
ــا متعمد  ــزن، ورمبـ مــقــرف ومــقــزز وحمــ
واالإيغال  اأنفته  لتخفيف  بعناية،  ومدرو�ش 
كل  ليكون  وتقزميه،  ومهانته  باأنك�ساره 
واحد )اأمعة( ال يحل وال يربط، بل ي�سبح 

دمى وهندام و�سكل وديكورا لي�ش اإال؟
�ساهدت  اين  املو�سوع  لهذا  قادنا  ما 
عدة مقاطع فيديو م�سوره لل�سيخ الفا�سل 
)حامد عبداهلل املاجد ال�سعدون( وعائلة 
العربية  املنتفق  قبيلة  امـــراء  ال�سعدون 
ــراق، وعــائــلــة الــ�ــســعــدون  ــع ــال االأ�ــســيــلــة ب
ــكــرم  مــعــروفــني بــالــقــيــادة واحلــكــمــة وال
واإدارة دفة احلكم وال�سيا�سة، ومنهم ذائع 
ال�سعدون،  عبداملح�سن  العايل  ال�سيت 
واملعروف مبواقف الوطنية والقومية، حتى 
االإنتحار  على  اقــدم  باخليانة  اتهم  حني 
ال�سفة  هــذه  يتحمل  مل  الأنــه  نف�سه  وقتل 
به  يليق  ال  الذي  واالإتهام  وال�سبة  ال�سيئة 

وبتاريخه و�سمعة اأهله الكرام. 
)حامد  ال�سيخ  حديث  انتباهي  لفت 
املـــاجـــد الــ�ــســعــدون(، وهـــو يــتــحــدث يف 
ــراق، يف  ــ ــع ــ ــ�ــش عــ�ــســائــر جــنــوب ال جمــال
وقد  عالق،  خــالف  م�سكلة  حل  من  اأكــرث 
اإىل درر عظيمة وحكم وموعظة  ا�ستمعت 
اخلا�سم،  احلــديــث  يف  و�سال�سة  مــوؤثــرة 
هذا  ميتلكه  مما  من  املقابل  يفحم  الذي 
من  العمر(،  االربعيني،)متو�سط  الرجل 

وقول  وحكمة  وفطنة  متقد  وذكــاء  دهــاء 
ورزانة وح�سمة، يزلزل االأر�ش ويهرب من 
اأمامه اخل�سم، اأو ينوخ ملطالبه والأر�سائه 
وتفنيد مطالبه  الأقناع اخل�سم  وجمارات 
بال�سلح  ــا  ــه ــائ ــه واإن املــ�ــســكــلــة  وحــلــحــلــة 
والر�سى، لنيل و�سحب مطلبه بقوة احلجة 
وخ�سال  املعاين  وزبــدة  احلديث  وبراعة 
و�سخ�سية   مبالمح  تت�سم   التي  املرجلة، 
اللبيب  املـــحـــرتم  الــ�ــســهــم  الـــرجـــل  هـــذا 
�سادقا  ــه  اأن يبدو  ــذي  ال للنف�ش،  املحبب 
مبا يقول ويفعل ويوعد ويتحدث، الأنه من 
�ساللة عائلة حمرتمة، ويتكيء على اأر�ش 
تاريخي واجتماعي غني ومعروف، يجعله 
اأرثه   ويتقم�ش  بالكامل  احلالة  يتلب�ش  اأن 
الطيب  الرجل  هذا  بحديث  يتجلى  الذي 
التقي  ال  بــدون  واحببته  به  اأعجبت  الــذي 
به  ابدا، الأنه يحمل ر�سالة �سامية ومعاين 
عظيمة يف النفو�ش وال�سمائر والوجدان. 

املهذب،  املهاب  الرجل  اأيها  درك  هلل 
الأنك احييت فينا قيمًا عالية ومثال راقية 
ورا�سخة ومتوارثه، واثبتت اأنه الزال هناك 
رجال افا�سل يقدون املعروف وينهون عن 
والتقاليد،  الـــعـــادات  خـــالل  مــن  املــنــكــر 
واإثبات  لرت�سيخ  اجلــراح،  فوق  ويت�سامون 
الفا�سلة،  واملالمح  واملفاهيم  املعامل  هذه 

التي كادت اأن تندثر ومتوت مع اأهلها؟!. 
ــهــا الــرجــل  ــرث اهلل مــن اأمــثــالــك اأي اأكـ
ــوا يــحــمــلــون هــذه  ــ ــن ال زال ــذي الــنــبــيــل، ال
العظيمة  واملــعــاين  احلــمــيــدة  الــ�ــســفــات 

والقيم العالية اخلالدة. 

د. علي القحيص

 كاتب �شعودي
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الثقافة

بوجمعة الدندانيفاطمة معروفي

األفــــــــــــكــــــــــــار رفًقا ..... حمولة األقدار تــــــــــــهــــــــــــرم  ال 
اأتيت من �سفاف االأنني
و�سرخة البوح املتدفق

بني �سلطة احلرف والرقم احلي
احلاكم االآمر الناهي

�سلطة بها يفتح عبق اخللود
ويك�سف بها حجاب النورانية

بعيًدا عن اأغوار الذات الزائلة
والنف�ش وما قيدت..

بل اأقتيدت م�سرية غري خمرية
اإىل مملكة التنهيدات..

واآنية الوجد والوجدانية الكونية
بها �سطرت طبيعة اخللق واخلالئق
من رياح اللواقح اأتينا واإليها نعود

حيث املدار ودورة التكوين
ودائرة اخللق وال�سر املكنون

يف عوامل اخلفاء والتجلي
والعودة من جديد مبيثاق وعهد

اأتينا حتملنا االأقدار وامل�سيئة
واالإختيار ال�سحيح العي�ش بني ديار االخيار

ال نرمي باأنف�سنا اإىل التهلكة والدمار
بل يجب علينا التغلب

على �سلطة ال�سر بكل اإ�سرار
هذه مبادئ احلياة عامل كله اأ�سرار

�سالم اإىل كل منرب يحمل ال�سلم وال�سالم
والر�سى والنور لكل اخللق واخلالئق

ال تهرم االأفكار 
اإن اأح�س�ست بردا اأو ثلجا يلفها 

حّرك يديك 
وانغم�ش اأكرث يف طينك 

وعرينك 
تدفاأ 

وحت�ّس�ش زغب الطري 
تفوح منك االأنهار 

ودع كل ال�سواقي ونبت احلقول وطري 
البوادي 

اأنا�سيد الرعاة والفالحني 
و�سرب العراة 

ولوعة االأمهات 
وحلم الفال�سفة 

تختلط مبائك وت�ستبك بعجينك 

�ساعدا نحو منابع املاء 
ال تلتفت 

هل راأيت طريا يطري اإىل اخللف؟
وهل �سفت نبعا يخرج من كفي؟

وهل عاينت دلوا ينزل اإىل اأعلى؟
وهل؟
ام�ش 

وال تلتفت 
واحملني على كتفي 
وال ترتكني لل�سدف 

وال تلتفت 

ما �سرك اإن تناثر بعر 
وبر 

بيوت من رمل 
اأفكار الدجالني 

�ساعدا نحو منابت احلرية 
تعرت�سك فل�سطني 

واأمك 
وك�سرة خبز 

وطني
وجماهري كادحة ت�سرخ حرية 

وقلب �سفه احلنني الأوطان �سليبة 
وورد ملّون واأهازيج 

وع�سبة اخللود
كما العروبة

وريح ت�سّرفه كيف ما �سئت 
ويعرت�سك

ميينا 
نهب 

و�سلب 
وهفهوف

وخزي وعار 
وقتل ونار
فاخرت 

واأنت احلر 
لي�ش لك اأن تختار
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د. نداء عادل

ربُّ المزامري
 َتغلَغلْت بيني وبني اأ�سلعي
 �سم�ُسـك يا رب املزامري
 التي هوت من ال�سماء

 فا�ستمالتني اإىل بحرية البجع
 تنا�سلت مثل النجوم

 وا�سراأبت كاللظى
فاأمطرتني �ُسُدمًا من الوجع.

 مار�سُت فوق الرابية
 غواية احللم
 وموت القافية

 ومطلع اجلحيم من براثنك 
 و�سولة ال�سبق.

 يل من احُلْلم ثمان
 ثم ع�سر من كروم غافية

 ثم من اأوهام حناٍء يل ع�سر
 وما تبقى من �سذاي

 �سوف ي�سلبني بع�سر على بوابة الفجر
 م�سيًحا نا�سًيا �سالته االأوىل

 و�سطًرا من غزل.

 النخل فراتيٌّ
 ومات م�سلوًبا على �ساقية العط�ش
 يرقب موته رب القرى االأخر�ش

يعك�ش يف دماه امل�سنقة.

 يا اأيها الثوار
 قد ذبلت راياتكم
 فاتخذوا رًبا لكم

 ولتعبدوا زناته يف كل يوم
 ولتم�سحوا اأحذية العهر

. وتبكوا عليَّ

 حني اختفى الرئي�ش من مقعده
 ت�سدعت كل اجلبال

 غارت االأنهار
 واأزهقت اأجنة االأرحام

 اإن الرئي�ش رب كل الكائنات
 �سيد الغلمان
 قارئ الغيب

 على م�سطبة الرمل
 وجحر االنتقام.

 للعهر اأ�سياد
 وللوعي ثقافة

 وللخيام احلمر من ذاك ومن ذا
 فاحرت�ش يف اأي لغم �ستعود.

 يا �سيد االأ�سجار
 اإين قاحلة منذ الظالل

 والكروم مل تكن �سوى ح�سى
 قد ذقت وهن امللح 

 وطعنة املفاجاأة
 وغربة الت�سفح الكبري

 بني ملحة العني ولفح ال�سم�ش و�سيقان الطريق
 اإنني اأب�سره �سليبي املن�سوب

فوق التلة اجلرداء.

 يداك خطت ا�سمي املن�سي فيه
 بكل جراأة الذبح

 ولون امل�سرحة
 مم�سك اأنت برمح ال�سلع

 وال�سهيق راعف
وقبعات للجنود زانية.

 من قال اإّنا ل�سنا على االأوتار
 قد تدمى قلوبنا

 من قال اإن احلب اأعمى
 والذئاب مب�سرة

 من ُي�سلم احلورية اخلمرية الق�سمات
 للذئاب

 ومن يذبحني عند احلروف
كيما اأتنف�ش؟

 ملحد اأنت وذاك الرب
 قد اأوحى اإيل بالرتجمات اللزجة

 طريقنا ميتد من بغداد
 حتى �سلَّم الغربة
 ثم تختفي النجوم

 تن�سل خطانا هاربة
 ينقطع االإر�سال �سوب قربك

 املطعون اأبي
 وترقد اخلطيئة.

 اإنني اأراَك يا �سياد ع�ستار
 يا اأعمى الطريق واخلطى

 وتلك اأ�سالء حرويف
 فوق ثغرك

 راقب الباب فاإن الريح
 قد تقتحم الطائرة املمزقة

 تن�سم اآخر الن�سيج
 فاأنت لن تعود

 لن
تعود.
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الثقافة

حياة الرايس

ــا يــمــســك  ــكــ ضــــاحــ
الــحــيــاة بـــني يــديــه

تغازلك قمم الثلج الرّباقة، حيثما وّليت 
وجهك

تناديك جنائنها ال�ّسماوّية املعّلقة
تلعب معك لعبة االإغراء املوغلة يف القدم

�ساخمة تالعبك، تخاتلك، تداعبك، 
غنجا

ت�سدل �ستائر الدّانتاّل على وجهها مّرة
وتزيحها عندما تنق�سع ال�ّسحب

تب�سط كّف جربوت جمالها، كالقدر
لكن حانية على املدينة حار�سة الأهلها

مدينة ت�سّورها جبال االألب
وتختال فيها االأنهار

جبال، تبارك مواكب الغيوم، فتكّللها 
بتيجان الثلج

ثلج يلتمع، يلتهب، يتقّلب، ي�سرخ، ن�سوة 
حتت اأ�سعة ال�سم�ش

باب و�ساحا  �سم�ش تغزل من �سفيف ال�سّ
لفجر اجلبل

جبل تزغرد الّرياح يف فجواته
فيت�سّتت املوكب وتغتاظ ال�سحب..

�سحب غا�سبة تنف�ش �سعرها يف كّل 
اجتاه، فتثري رغبة املطر.

مطر م�ساك�ش، يك�سر كربياء القمم 
خر وُيرّبت على خدود ال�سّ

ينقر حلنا �سجّيا على �سطح الرخام 
الوردّي

حّتى حتّرك اأوتاره �سغاف قلب اجلبل
ثّم ي�سيل �سوقا، هاويا، نحو االأر�ش، 

يدغدغ اأنوثتها املن�سية
املعطوبة املبعرثة بني اأرجل الب�سر

ي�ستقر يف الغابات ليبيت بني �سيقان ال�سجر
نوبر يقب�ش على كتل  �سجر ال�ّسرو وال�سّ

الّرياح ويالعب املطر
ي�سحك حتت نقرات الطّل وتتمايل اأغ�سانه

على اإيقاع رفيف الورق
ورق يرتّن بلحن حّب قدمي بني االأر�ش واملطر
يقيم املطر يف غابات ال�سفح مّدة قد تطول 

اأو تق�سر
ويحدث ان تكون ليلة عابرة.

فتف�سح ال�سم�ش �سّر املطر وال�سجر واالأر�ش 
معا.

وتب�سط من جديد �سالها احلريري الذهبي 
ْخر.. حّتى يّرق لدفئه ال�سّ

تتهاوى �سعاعات ال�سم�ش وقطرات املطرع�سقا 
و�سوقا 

على �سرير النهراملختال تيها
و�سط غابات الب�ستيل

هادئا وقّويا نهر«اإيزار« الزبرجدي
يفي�ش �سخّيا على �سفتيه، لي�سقى �سجريات 

ال�ّسرو احلاملة
تت�سّلق ال�سخوَر وتتو�ّسد درجات املرمر 

الزهري
نهر« اإيزار« يفتح اأح�سانه للّريح وال�سم�ش 

واملطر.
�ساحكا: مي�سك احلياة بني يديه.

من هنا وهناك

والّتنزه،  والّرفعة  االرتقاء  اإىل  اللغة  الرّتفع يف  ي�سري 
مقامه  ارتفع  االأمــور،  �سغائر  فوق  االإن�سان  ترّفع  فكّلما 
االإن�سانية،  وخ�ساله  �سفاته  ي�سّوه  مــا  كــل  عــن  وابتعد 
ويقا�ش الرّتفع باالأخالق احلميدة والفكر النري وال�سلوك 

االإيجابي. 
من  نابعة  واأخالقية  ونف�سّية  عقلّية  قدرة  الرّتفع  يعّد 
داخل االإن�سان، وتعتمد هذه القدرة بالّدرجة االأ�سا�ش على 
على  ونحتت  بها،  مّر  التي  االجتماعية  الّتن�سئة  خــربات 
بنيته النف�سية جميع اخل�سائ�ش التي متّيز �سلوك الرتفع 

االإيجابي.
ورمزا  مق�سدا  الرّتفع  يعترب  االأحيان  من  كثري  ويف 
بالّنف�ش  للّناأي  و�سبيال  امل�سكالت  لتجاوز  مطلوبا  �سلوكّيا 
امل�سلحة  على  االهتمام  وتركيز  اخلا�سة  امل�سلحة  عن 
لالبتعاد  �سيا�سي  اأو  اجتماعي  مهني،  اأداء  كل  يف  العامة 

عن الّلغو والّلغط.
الت�سامح  اأ�سكال  من  �سكال  اأي�سا  الرّتفع  يكون  قد 
اال�ستمرار  للفرد  وتتيح  ب�ساحبها،  تعلو  التي  والتعاي�ش 
يف عدم االنزالق وجتنب الرد باملثل على االإ�ساءات ليكون 
اأكرث ت�ساحما وتعاي�سا مع االختالف وحتويله اإىل قوة دفع 

لتعزيز التما�سك املجتمعي وحتقيق ال�سالم بني اأفراده.
لفهم  مّتقدة  ب�سريتنا  جنعل  اأن  االيجابي،  الرّتفع 
جمريات االأمور وحت�سني اأنف�سنا من كل االنفعاالت الغري 
هو  الرّتفع  مرادف  اأّن  حولنا،  من  لكل  واالإيحاء  املجدية 
ال�ّسمو بالنف�ش وطريقة للّتعاي�ش يف جو من االألفة واملحّبة 
املواقف  لي�ست كل  االأمر  نهاية  الأنه يف  العداوة،  بدال من 

ت�ستحّق الوقوف عليها وال كل ما يقال ي�ستحق الرد!...

أ. سناء جاءباهلل

الّترفع...مرادفا للّتعايش!..

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

 �شاعرة تون�شية تقيم بفرن�شا
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من هنا وهناك

كرث احلديث فى االآونة االأخرية عن االإن�سانية وروعتها وكيف اأنها تقدم لالإن�سان حقوقه 
مــن كافــة االأجنا�ــش والفئات، وكيف اأنها منبــع الرحمة واالأمان وملجــاأ ال�سعفاء والفقراء، 
وهــي التــي توحد العامل بكل اأجنا�ســه ويجتمع فيها كل الب�ســر حتت رايــة واحدة هي اخلري. 
ولكــن األي�ــش مالمح وقواعد االن�ســانية هي مالمح االأديان ال�ســماوية التــي تدعو اإىل اخلري 
واالأخــالق والت�ســامح، واأحتــدث هنا ب�ســكل خا�ش عن االإ�ســالم لكوين م�ســلمة اأعتز بديني 
ال�سحيح الذي تربيت عليه وفهمت تعاليمه ال�ســمحه، من اأ�ســرتي ومراحل درا�ســتي االأوىل 
منــذ نعومــة اأظافــري، وهو حــال كل امل�ســلمني على مر اأجيــال طويلة م�ست. وباملنا�ســبة مل 
يكــن هنــاك تطــرف ديني ومل تخرج علينا معلمــة الدين وتفر�ش علينا احلجــاب اأو تخيفنا 
مــن عــذاب القــرب اأو النار التــي تنتظرنا لو اإرتكبنا اأقــل الهفوات من الذنوب، على العك�ــش 
كان الرتكيز على رحمة اهلل وعفوه وعجائب خلقه يف كل �ســىء وكيف نكرم اآبائنا واأمهاتنا 
ونحــرتم الكبــري وال�سعيــف، وكيف نلتزم باالأخــالق وقواعد الدين من اأجــل حبنا هلل الذي 
باالأ�سا�ــش هــو جميــل ويحــب اجلمــال. وتربينا على حــب احلياة يف نف�ــش الوقــت وان نعمل 
لدنيانــا واآخرتنــا وهي املعادلة التي خلقنا اهلل من اأجلها وكان هناك تركيز على حب االأخر 

وتقبل جميع املعتقدات االأخرى الأنها اأي�سا من خلق اهلل وحكمته يف اخللق.  
بالفعــل تعلمــت يف مراحل عمــري االأوىل اأن االإ�ســالم هو ترجمه حرفية لالإن�ســانية بكل 
معانيها ال�ســاملة وعندما كان يخرج علينا �ســيوخ الفتنة والتطرف بفتاوى غريبة واإدعاءات 
تتعار�ش مع املنطق ومع �سماحة االإ�سالم ال�سحيح الذي تعلمنا اأ�سوله، كنت اأرف�سها رف�سا 
مطلقــا وكنــت دائمــا اأرف�ش كل ما هو متطرف وي�ســوه ديني. وهو االأمــر الذي حدث بالفعل 
واأ�سبــح القلــب ينزف دماء ملا نراه من ت�ســويه الديــن واالإرهاب الذي اأ�سبــح مرادفا لكلمة 

م�سلم. 
ولكن اأن يخرج علينا من بيننا من يتطاول على رموزنا الدينية ومقد�ســاتنا وي�ســكك  يف 
معتقداتنا الثابتة، التي هي باالأ�سل م�سدر ال�ســعادة واالأمان النف�ســي واالإجتماعى واأك�سري 
احلياة بالن�ســبة لنا، هو الذي نرف�سه ب�ســدة الأننا اأمام ت�ســويه �سريح الأمر لن يقدم �ســيئا 
جديدا للب�سرية �سوى حماربة اهلل ور�سوله وهدم كل القيم والثوابت اجلميلة التي ينعم بها 
ديننا ال�سمح عنوان االإن�سانية بعيدا عن اأي تطرف اأو تع�سب، والذى يدعو اإىل حب احلياة 
وال�ســفر مل�ســاهدة بدائع خلقه وم�ساعدة ال�سعفاء واملحتاجني وال�سدقة وجندة املظلومني، 
فقد اأنار لنا االإ�سالم الطريق  حلياة �سليمة متوازنة ال تتعار�ش مع التقدم والتح�سر، بل هو 
عنوان الرقي وال م�ســكلة واجهتنا اإال وجدناها يف كتاب اهلل و�ســنة ر�سوله الكرمي. وفى نف�ش 
الوقت اأرف�ش التطرف والتع�سب الذى اأراه يعود بنا اإىل اجلاهلية بغلظته وتع�ســفه ودعوته 
للعنف والعداء �سد املراأة، فالتطرف الديني اأو االإنحراف عن �سحيح الدين هما مرادفان 

ملعنى واحد واالإثنان ي�سبان يف م�سلحة اأعداء االإ�سالم  
فالعودة اىل االإعتدال والو�سطية هي احلل يرحمكم اهلل 

أ.هويدا عبد الوهاب

اإلسالم واإلنسانية

�شحفية وكاتبة م�شرية

أ.فوزية بن حورية 

العنصرية

كلنــا ب�ســر خلقنا من ذكر وانثــى، اهلل خلق الرتاب 
الوانــًا والغــالل الوانــًا، والثمــار الوانــًا، حتــى النبــات 
والطيور، واحليوانات، وال�سخور، والبحار، واحليتان، 
واال�ســماك، والق�ســريات، والربمائيــات، وقلــب جذوع 
اال�ســجار الوانًا خمتلفة، مثل االن�ســان متاما ومع ذلك 
نتقبلهــا ونحــب كل االلــوان يف كل �ســيء دون عن�سرية 
ماعــدا يف االإن�ســان... ل�ســت ادري ملــاذا؟ فهــو يــاأكل 
العوينــة يقــول لك هذه �ســيدر �ســديدة احلــالوة وهذه 
عوينــة �سفراء كثرية املاء واحلالوة، وهذا تني ا�ســود، 
وهــذا تــني ابي�ــش و..و...و..و... وهــذا حبــق اخ�ســر 
وهذا حبق ملكي رغم انه بنف�ســجي باذجناين، والورد 
حمبــوب خا�ســة الــورد االأ�ســود والبنف�ســجي بجميــع 
تدرجــات الوانه رغم ذلك يتفاخرون بغر�ســه وبو�سعه 

يف املزهرية امام ال�سيوف
ان قلــب جــذع �ســجرة العود ا�ســود ومنه ت�ســتخرج 
اغلــى العطور يف العامل. لذا ات�ســاءل ملــاذا العن�سرية 
بني الب�سر يف االلوان؟ مع علمي ان العن�سرية موجودة 
داخــل العائلة وبني االخوة ويف االدارة ويف الطريق ويف 
كل مــكان مــن العــامل يف جمتمــع البي�ــش ويف جمتمــع 

الزنوج.

 اديبة وكاتبة م�شرحية و�شاعرة تون�شية
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الثقافة

الناقـــد  بكـــم  أنـــه اجتمـــع  أرى  ـ 
والروائـــي والكاتـــب، فأيهـــم أقـــرب إىل 

نفســـك وذاتـــك؟!
ـ االأكـــرث ح�ســـورًا هـــو الناقـــد بحكـــم طبيعـــة 
عملـــي يف اجلامعـــة الـــذي يلزمني بقـــراءة اأحدث 
يف  للم�ســـاركة  البحـــوث  وكتابـــة  النقـــد  كتـــب 
املوؤمتـــرات العلميـــة، ولكـــن الروائـــي هـــو االأقـــرب 
اإىل ذاتـــي واأح�ـــش بـــاأن النقـــد قد جنـــى كثريًا على 
كتابتـــي االإبداعيـــة والروايـــة �ســـتظل هـــي االأقـــدر 

علـــى نقـــل اأفـــكاري وم�ســـاعري.
ــي  ــي واالفتراضـ ــم الواقعـ ـ حضوركـ
يف النشـــاطات والنـــدوات واملعـــارض، أال 
ـــداع  ـــت لإلب ـــم لوق ـــع حاجتك ـــارض م يتع

والتأمـــل والقـــراءة؟ 
وقتـــَا  لـــكٍل  اأخ�س�ـــش  الأين  يتعار�ـــش  ال  ـ 
حمـــددًا ، ثـــم اإننـــي ال اأف�ســـل بـــني الواقعـــي 
واالفرتا�ســـي حيـــث اأ�ســـتفيد مـــن االفرتا�ســـي 
لتعزيـــز ثقافتـــي واطالعـــي مثـــال ذلـــك حينمـــا 
ا�ســـت�سفت الناقـــد الكبـــري �سالح ف�سل ا�ســـتفدت 
كثـــريًا مـــن كالمـــه علـــى كتبـــه واأ�ســـاتذته وجتربـــة 
حياتـــه التـــي �ســـطرها يف بع�ـــش كتبـــه  وهـــذه ال 
حجرنـــا  اإن  ثـــم  اأحيانـــًا.  الواقـــع  يف  جندهـــا 
ـــا  ـــي بعدم ـــا نلجـــاأ اإىل االفرتا�س ـــا جعلن يف كورون
رة..  متعـــذَّ واملوؤمتـــرات  اللقـــاءات  اأ�سبحـــت 
واأ�سبحـــت لـــدي م�ســـاحة كبـــرية لقـــراءة مئـــات 
الكتب والتاأمل والكتابة، فكان هذا احلجر نعمة 

�ســـحنت خاللهـــا ذخريتـــي الثقافيـــة.
ـ كيـــف بـــدأت فكـــرة بيـــت املثقفـــني 
العـــرب، وهـــل حققـــت مـــا ترجونـــه 

منهـــا؟
ـ البدايـــة كانـــت يف �سالـــون ا�ســـت�سيف فيـــه 
يف  ثـــم   2013 �ســـنة  العـــرب  والنقـــاد  االأدبـــاء 
عـــام 2014 حولتـــه اإىل الوات�ســـاب، ويف 2020 
حتـــول اإىل لقـــاءات اأ�ســـبوعية علـــى الـــزووم.. 
يف  اأهـــدايف  مـــن  مهمـــًا  جـــزءًا  حققـــت  وقـــد 
جمـــع نخبـــة من االأدباء والنقـــاد واملثقفني العرب 
ـــل مـــع الغـــرب ومـــع  ـــتعربني ولقـــاءات توا�س وامل�س
االأدبـــاء العـــرب يف املهجـــر حتت هـــذه املظلة التي 
يلتقـــون فيهـــا، وهناك اإقبال والدليـــل اأن لقاءاتنا 

ت�ســـتمر اأحيانـــًا اأربـــع �ســـاعات علـــى الهـــواء.
ـ أهـــم معطيـــات النجـــاح يف هـــذه 

التجربـــة مـــن وجهـــة نظركـــم؟

الناقد الحالم بتجربة قصر الفيي في سويسرا
نبيل المحيش: ستظل الرواية هي األقدر على نقل أفكاري ومشاعري  

ناقد عريب معروف وأكادميي حمترف وروائي وصاحب أشــهر بيت افتراضي للمثقفني 
العرب )بيت املثقفني العرب(، وله عدد من املؤلفات يف النقد، كما له حضور يف الكثري من 
املناســبات والنشــاطات ومعارض الكتب العربية، فال خيلو معرض من حضوره ومباركته 
للكتاب واألدباء العرب يف العواصم العربية املختلفة، حىت الي أقيمت يف وقت اجلائحة 
فال متر أيام املعرض إال وهو حاضٌر ومشارك وال خيلو ساعداه من محوالت الكتب الي 

يقتنيها. إنه الدكتور نبيل املحيش أستاذ األدب احلديث يف اجلامعات السعودية.
ولعّل من أهم جناحات »بيت املثقفني العرب« أنه أنتج صداقات ووشائج تعاون وحمبة 
بني األدباء العرب من شرق البالد العربية وغرهبا ومن مشاهلا إىل جنوهبا، وكذلك بني 
األدبــاء املغتربني يف العــامل ومن خالله وقفنا على إبداعات املثقفني العرب يف الشــعر 

والقصة والترمجة والرواية والنقد.
فلنطرق بابك أيها الناسك يف حمراب الثقافة واألدب، ونقول لكم مرحبا...

حوار خاص مع كل العرب
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توا�ســـل  نظـــري حتقيـــق  اأهمهـــا يف  مـــن  ـ 
حميـــم بـــني االأدبـــاء واملثقفـــني العـــرب والتعـــرف 
علـــى جتاربهـــم النقديـــة واالإبداعيـــة، وقـــد اأثبتـــت 
هـــذه التجربـــة قدرتهـــا علـــى ذلـــك يف ظـــل احلجر 
العـــام علـــى ال�ســـفر واملعار�ـــش واملوؤمترات فكانت 
لقاءاتنا االأ�ســـبوعية عرب برنامج %%%% بدياًل 

رائعًا.
عالقتكـــم  اتســـاع  خـــالل  مـــن  ـ 
باملثقفـــني العـــرب، هـــل أدى املثقفـــون 
للنهـــوض  كرافعـــة  دورهـــم  العـــرب 
املجتمعـــي ووعـــي اإلنســـان العـــريب؟
حـــدود  يف  دوره  اأدى  العربـــي  املثقـــف  ـ 
م�ســـاحة احلريـــة التـــي متنـــح لـــه، ومنـــذ بدايـــة 
ـــن خـــالل  ـــي وم ـــا العرب ـــة يف عاملن ـــر النه�س ع�س
الـــدور الثقـــايف الكبـــري لرفاعة الطهطـــاوي وحتى 
الع�ســـر احلديـــث واملثقفـــون العـــرب ميار�ســـون 
دورهـــم بالنهو�ـــش مبجتمعاتهـــم العربيـــة ون�ســـر 
الوعي الفكري واالجتماعي وال�سيا�سي لالإن�سان 

العربـــي.
ــي  ــام واألدوار الـ ــع املهـ ــني مجيـ ـ بـ
تقـــوم هبـــا أيهـــا األمتـــع وأيهـــا األصعـــب؟
يف  طالبـــي  مـــع  تواجـــدي  هـــو  االأمتـــع  ـ 
اجلامعة حيث اأرى تاأثريي فيهم ويف م�ستقبلهم 
امتـــدادًا  فيهـــم  واأرى 
اأ�ســـجعهم  ودائمـــًا  يل 
علـــى البحـــث والكتابـــة 
واالنفتـــاح  والن�ســـر 
علـــى العـــامل وح�سور 
وتكويـــن  النـــدوات 
املكتبات اخلا�سة، 
اأمـــا االأ�سعـــب فهو 
�ســـاعات الكتابـــة 
التي حتتاج اإىل 
�سفـــاء الذهـــن 

والبعد عن امل�ساغل.
ـ يف روايتكـــم اجلميلـــة )عاصفـــة 
ـــه  ـــذي أردت أن تقول ـــا ال ـــى الشـــرق( م عل

ــار؟ باختصـ
عر�ـــش  يف  اأ�ســـهم  اأن  باخت�ســـار  اأردت  ـ 
روؤيتـــي يف احلـــروب التـــي ي�ســـنها الغـــرب علـــى 
بالدنا العربية واالإ�سالمية والتي ذهب �سحيتها 
ماليـــني االأبريـــاء مـــن كل املذاهـــب واالأعـــراق 
�ســـنة و�ســـيعة، عربـــًا وكـــردًا، واأن تغذيـــة االأحقـــاد 
التاريخيـــة لـــدى االأجيـــال املعا�ســـرة �ســـوف ت�ســـّعر 
احلروب الطائفية والعرقية يف املنطقة لع�سرات 
ال�ســـنني، واأن الطريـــق اإىل اخلال�ـــش يكمـــن يف 
الت�ســـامح ونبذ التع�سب 
وتعزيز القيم االإن�سانية 
جمتمعاتنـــا  لتنعـــم 

باالأمـــن وال�ســـالم.
حتلـــم  هـــل  ـ 
بيـــت  يكـــون  أن 
العـــرب  املثقفـــني 
أرض  علـــى  بيتـــً 
ـــاض  ـــع يف الري الواق
مدينـــة  أيـــة  أو 
يـــوم  يف  عربيـــة 

مـــا؟
ذلـــك  اأمتنـــى  ـ 
واأن يكـــون مثـــل جتربـــة 

ـــان  ـــى بحـــرية ليم ـــرا عل ـــي يف �سوي�س ـــر الفين ق�س
بـــني جنيـــف ولـــوزان وي�ســـتقبل كل �سيـــف اأفواجـــًا 
مـــن الُكّتـــاب مـــن جميـــع اأنحـــاء العـــامل، ويف كل 
فـــوج مـــا بـــني �ســـتة اإىل ثمانيـــة ُكّتـــاب ملـــدة ثالثـــة 
اأ�سابيع، ويوفر لكل كاتب غرفة م�ستقلة ووجبات 
االأفـــكار  وتبـــادل  للكتابـــة  ليتفرغـــوا  الطعـــام 
واملعـــارف واخلـــربات.. فيكـــون للمثقفـــني العـــرب 
بيـــت حقيقـــي يجتمعـــون فيـــه ويتبادلـــون جتاربهم 

وخرباتهـــم وينقلونهـــا لالأجيـــال القادمـــة.
املـــدن  بـــني  أراك جـــوااًل  كلمـــا  ـ 
صـــرب  ذهـــين  إىل  يتبـــادر  العربيـــة 
ـــون  ـــم متفهم ـــل ه ـــم، ه ـــم وأوالدك زوجتك

الثقافيـــة؟ ألدواركـــم 
ـ هـــم متفهمـــون حلياتـــي وطبيعـــة جوالتـــي 
ــا  ــي اأح�سرهـ ــة التـ ــة واملوؤمتـــرات العلميـ الثقافيـ
ومعار�ـــش الكتـــب التي اأ�ســـتفيد منها وي�ســـتفيدون 
من ثمارها يف مكتبتي التي ي�سل عدد كتبها اإىل 
خم�ســـني األـــف كتـــاب يف خمتلـــف الفنـــون والعلوم.

ـ ما هو مشروعكم القادم؟
اأعمـــل حاليـــًا علـــى طباعـــة بحوثـــي  اأنـــا  ـ 
النقديـــة يف كتـــب، كمـــا بـــداأت يف اإعـــداد كتبـــي يف 
اأدب الرحـــالت وهـــي حـــوايل )10( كتـــب وهـــي 
موجودة على �سكل يوميات وت�سم حوايل ع�سرة 
اآالف ورقـــة، كمـــا اأ�ســـعى اإىل االنتهـــاء مـــن روايتي 

اجلديـــدة.
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الثقافة

افتتح قبل ظهر اليوم االثنني 7 �سباط ـ فرباير 2022 يف معهد العامل العربي 
بباري�ــش معر�ســًا لل�ســور الفوتوغرافيــة للم�ســور الفرن�ســي املعــروف رميــون 

ديباردون الذي يوؤرخ لتاريخ اجلزائر منذ عام 1961 حتى العام 2019. 
وقد افتتح هذا ال�سالون يف موؤمتر �سحفي حتدث به ال�سيد جاك النغ رئي�ش 
معهد العامل العربي ووزير الثقافة الفرن�سي ال�سابق، ثم حتدث ال�سيد ديباردون 

واال�ستاذ كامل داوود الكاتب واالعالمي اجلزائري املعروف. 
وقد ح�سر هذا االفتتاح وبدعوة من رئي�ش معهد العامل العربي اال�ستاذ علي 
املرعبي رئي�ــش التحرير، الذي جال رفقة امل�سوؤولني واحل�سور االإعالمي الكبري 
يف �سالــة املعر�ــش واإطلع على ال�ســور وخا�سة ال�سور التاريخيــة للجزائر التي 

تعود ملرحلة ال�ستينات التي اإزدحمت بها جدران �سالة العر�ش. 
اجلديــر بالذكــر ان ال�ســيد رميــون ديبــاردون اأجنــز العديــد مــن االأفــالم 
الوثائقيــة وحــاز علــى العديد من اجلوائــز العاملية، منها جائزة �ســيزار الأف�سل 

فيلم وثائقي.

اقام احتاد ال�سحفيني والكتاب العرب يف اوروبا ومركز ذرا 
للدرا�ســات واالأبحاث يف فرن�سا، وبرعاية »كل العرب«، وح�سور 
ال�ســفري ال�ســوداين بباري�ــش االأ�ســتاذ عمر ماني�ــش، م�ســاء يوم 
ال�ســبت 12 �ســباط ـ فرباير 2022 يف قاعة اوتيل حياة ريجن�سي 
بالعا�سمة باري�ش، ندوة ولقاء مع االديبة اجلنوب �سودانية التي 
توؤلف باللغة العربية اأ�ستيال قايتانو واملرتجمة مارت�سيال روبينو 

االإيطالية االأ�سل التي ترتجم بالعربية والفرن�سية.
افتتحــت النــدوة بكلمــة ترحيب من اال�ســتاذ علــي املرعبي، 
ثــم حتــدث االأ�ســتاذ حممد اال�ســباط وقــدم اأ�ساءة عــن االدب 
ال�ســوداين، ثم حتدثت االديبة اأ�ستيال قايتانو حيث اأبدت وجهة 
نظرها باالأدب اجلنوب �سوداين من خالل رواياتها االربعة التي 
�سدرت يف ال�ســنوات االأخــرية، ثم حتدثت املرتجمة مارت�ســيال 
روبينــو وهــي بــذات الوقت ا�ســتاذة جامعيــة لــالأدب العربي يف 

فرن�سا عن جتربتها ومعرفتها لالأدب العربي.
يف املداخــالت حتــدث الكثــري مــن احل�سور منهم: ال�ســفري 
ال�ســوداين عمــر ماني�ــش والكاتــب امل�ســري د.�سفــوت حــامت، 

والزميل هالل العبيدي.
وقد غ�ست القاعة باحل�سور خا�سة من اجلالية ال�ســودانية 
يف فرن�سا الذين اأثروا الندوة مبداخالتهم القيمة وطرحوا على 

الروائية اجلنوب �سودانية الكثري من االأ�سئلة
ويف نهايــة الندوة مت تكرمي الروائية واملرتجمة وقدمت لهما 
�ســهادات �ســكر وتقديــر وميداليــات من مركــز ذرا للدرا�ســات 
واالأبحــاث بفرن�ســا، ومن احتاد ال�سحفيــني والكتاب العرب يف 
اأوروبا، ومن »كل العرب«، وقد �ســارك ال�ســفري عمر ماني�ــش يف 

تقدمي �سهادات التكرمي.

إفتتاح معرض صور في معهد العالم العربي بباريس

نحن واألدب الجنوب سوداني 
باللغة العربية
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قــام الزميــل علــي املرعبي قبل ظهر يــوم الثالثاء 22 �ســباط - 
فرباير 2022 بزيارة ال�ســفرية ال�ســيدة هالة ابوح�سرية يف مكتبها 
الو�ســع  االآراء حــول  تبــادال  باري�ــش، حيــث  فل�ســطني يف  ب�ســفارة 

الفل�سطيني والعربي والدويل.
وقد اأكدت ال�سيدة ابو ح�سرية على مت�سك ال�سلطة الفل�سطينية 
بحقوق �ســعبها باأر�سه، واإقامة دولة فل�ســطني امل�ســتقلة وعا�سمتها 

القد�ش ال�سريف، واأن العدالة ال بد اأن تنت�سر.
و«كل  ثبــات موقفــه  علــى  املرعبــي،  االأ�ســتاذ  اأكــد  مــن جهتــه 
العرب« املوؤيد لل�ســعب الفل�ســطيني وحقوقه وعدالــة ق�سيته، و«اأننا 
�ســنبقى على هــذا املوقف حتى اإقامة دولة فل�ســطني العربية احلرة 

وامل�ستقلة«. 

قــام الزميل علي املرعبــي بزيارة اال�ســتاذ حممد خوجة 
مديــر املركز الثقــايف اجلزائري بباري�ــش يف مكتبه باملركز، 
التــي  الكــربى  لالحتفاليــة  االأخــرية  الرتتيبــات  ملناق�ســة 
�ســتقيمها »كل العــرب« واإحتــاد ال�سحفيــني والكتــاب العرب 
يف اأوروبــا ومركــز ذرا للدرا�ســات واالأبحــاث بفرن�ســا بقاعة 
امل�ســرح الكبــري للمركز يــوم الثالثاء 8 اآذار - مار�ــش 2022 
املقبــل. حيث تقــدم بال�ســكر و التقدير ملديــر املركز و جميع 

منت�سبيه على كل اجلهود التي يبذلوها.

اجلمعــة  يــوم  ظهــر  مت 
 2022 فربايــر   - �ســباط   11
علــي  االأ�ســتاذ  بــني  لقــاء 
املرعبي رئي�ــش حترير جملة 
نــور  والدكتــور  العــرب،  كل 
الثقــايف  امل�ست�ســار  ال�ســبكي 
يف  امل�ســري،  والتعليمــي 
امل�سريــة  بال�ســفارة  مكتبــه 
بباري�ــش. جرى نقا�ش مو�سع 
حــول احل�سور الثقايف واالأدبي العربي بباري�ــش، ومت االتفاق 

على ما يلي:
ـ تنظيم اأم�ســية �ســعرية يف قاعة املركــز الثقايف امل�سري 
بباري�ــش يوم ال�ســبت 19 اآذار - مار�ــش 2022 ملنا�ســبة اليوم 
مــن  العديــد  مب�ســاركة  مار�ــش(   21 )يــوم  لل�ســعر  العاملــي 
ال�ســاعرات وال�ســعراء، يليهــا عزف مو�ســيقي �ســرقي وغناء 

طربي، و�سيتم تكرمي امل�ساركني باالم�سية.
ـ تنظيم دورة لتعليم اخلط العربي اليدوي يف �سهر ني�سان 
- اأبريــل 2022 يقوم بها ع�سو مركز ذرا الفنان الت�ســكيلي و 

اخلطاط حمدي �سعبان.
ـ خالل زيارة وزير التعليم امل�سري لباري�ــش املرتقبة بعد 
حوايل ال�ســهرين، �ســنقوم بتنظيــم لقاء و حوار لــه مع نخبة 

من املثقفني و االأكادمييني العرب بباري�ش.

بعــد ظهــر يــوم االأربعــاء 9 �ســباط - فربايــر 2022 اإلتقــى 
الزميل علي املرعبي مع الدكتور ريا�ش يا�ســني عبداهلل �ســفري 
اجلمهوريــة اليمنيــة بباري�ــش، حيــث مت ت�ســليط ال�ســوء علــى 
احتفاليــة اليــوم العاملــي للمــراأة التي �ســنقوم بها بباري�ــش يوم 
الثالثــاء 8 اآذار - مار�ــش 2022 يف املركــز الثقــايف اجلزائري. 
�ست�سارك حرمه ال�سيدة فتحية حممود �سديق االديبة واخلبرية 
الرتبوية بتقدمي �سهادة عن جتربتها بباري�ش خالل االحتفالية. 
بالطبــع، مت التطــرق اإىل الو�ســع املاأ�ســاوي يف اليمن، حيث 
اأكــد لــه الزميــل املرعبــي جمــددا وقوفــه اإىل جانب ال�ســرعية 
اليمنية، ورف�سه للتدخل االأجنبي وامللي�سيات املرتبطة باإيران.

في المركز الثقافي الجزائري بباريس
باللغة العربية

لقاء مع السيدة هالة ابوحصيرة سفيرة 
فلسطين في باريس

لقاء مع د. رياض ياسين عبداهلل سفير 
اليمن بباريس

لقاء مع المستشار الثقافي 
والتعليمي المصري بفرنسا
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الثقافة

الفل�ســطينية  الرتاثيــة  االأزيــاء  م�سممــة 
والباحثــة مهــا ال�ســقا التــي �ســاهمت باحلفاظ 
علــى الــرتاث والهويــة الفل�ســطينية، واأن تن�ســر 
يف  امل�ســتويات  كافــة  علــى  فل�ســطني  ح�ســارة 
جميــع بقاع االأر�ــش، واأي�سا من خــالل ت�سميم 
اكرب ثوب فل�ســطيني وزخارفه، االأمر الذي اأدى 
اإىل دخــول الثــوب يف مو�ســوعة جيني�ــش العاملية 
وغريه، اأنتجت خارطة اأزياء فل�سطني ربطت بها 
بني الب�سر واحلجر وبني املعامل الدينية واالأثرية 

وربطت كل زي �سعبي ملعلم تاريخي. 
اأهال و�سهال بكم �سيفة كرمية معنا يف حوار 

من  الفلسطيي  التطريز  السقا:  مها  الفلسطينية  الباحثة 
اليونسكو الـــذي   أدرج فــي منظمة  ضمن اإلرث العالمي 

خا�ش ملجلة »كل العرب«. 
ـ ما مفهوم الرتاث الفل�سطيني واأ�سكاله؟

ـ الرتاث اأ�سا�ش الهوية وروح الثقافة، ويعترب 
وثيقــة امتــالك لالأر�ش عرب التاريــخ، وهو ذلك 
املخــزون التي حتفظ به ذاكرة ال�ســعوب وتنقله 

من ال�سلف اىل اخللف.
اإن تــراث �ســعب مــن ال�ســعوب ال يتكــون اإال 
مــن خالل حياة م�ســتمرة ل�ســعب علــى بقعة من 
االأر�ش ت�سمى الوطن ونحن ال�سعب الفل�سطيني 
الــذي راكــم ح�سارة عمرها اآالف ال�ســنني يحق 

له وبجدارة اأن يقول هذا وطني.
الــرتاث  �ســوؤون  يف  الفل�ســطينية  الباحثــة  ـ 
الفل�ســطيني مها ال�ســقا، �ســجلت وزارة الثقافة 
يوم١٥ دي�ســمرب من كل عام يوما وطنيا للتطريز 
على القائمة التمثيلية للرتاث الثقايف غري املادي 
علــى ال�سعيــد الوطنــي وال�ســعبي واملوؤ�س�ســاتي 
وفقــا لقرار اليون�ســكو..ماذا كان �ســعورك عند 
هــذا الت�سريــح واأنــت ملكــة التطريــز و الرثاث 
الفل�سطيني ،كيف مت اختيار هذا اليوم وملاذا؟ 

�سمــن  الفل�ســطيني  التطريــز  دخــول  اإن  ـ 
االرث العاملــي للمنظمة العامليــة للثقافة والعلوم 
للثقافــة  هامــا  انت�ســارا  يعتــرب  »اليون�ســكو« 
الفل�ســطيني،  لرتاثنــا  انت�ســار  الفل�ســطينية، 
اإن التطريــز الــذي اأخــذ مــن اأثوابنــا الرتاثيــة 

الفل�ســطينية وهــو فن فطري نقلته الفل�ســطينية 
مــن الطبيعــة املحيطة بهــا ومعتقداتهــا فاأ�سبح 
ثوبهــا هوية ووثيقــة لوجودنا يف كل قرية ومدينة 

فل�سطينية.
اإن اعتبــار التطريــز الفل�ســطيني مــن �سمن 
وتطريزهــا  ثوبنــا  اأن  يعنــي  العاملــي  االإرث 
الفل�ســطيني ا�سبــح معــرتف بــه عامليــًا وا�سبح 
حمميــًا مــن ال�ســرقة واالنتحــال وا�سبــح عندنا 
حقوق امللكية الثقافية لتطريزها افرادًا ودولة. 
ـ مــا هــو املــوروث الثقــايف والهويــة الوطنيــة 
الفل�ســطينية، هــل الــرتاث ال�ســعبي يعــرب عــن 

فلكلور؟
ـ نعــم اإن الــرتاث يعتــرب ثقافة �ســعب، وكلمة 
فلكلــور تعني فولك �ســعب ولور تعنــي ثقافة اإذن 

هو ثقافة �سعب ب�سقيه املادي وغري املادي. 
ـ اأنتجــت مل�سقــًا بانوراميــًا ملدينــة القد�ــش 
عنوانــه )عا�سمة فل�ســطني االأبدية( حتدثي يل 
عــن �ســبب اإ�سداره ومــا يحتوي عليــه، وكيف مت 

ن�سره وتوزيعه؟
ـ نعــم ا�ســدرت هــذا العــام لوحــات تــراث 
فل�ســطني  عا�سمــة  القد�ــش  بعنــوان  بانورامــا 
االبديــة وخا�ســة اننــا نحتفــل كل عام بالقد�ــش 
عا�سمــة الثقافة العربية واحطت هذا املل�سق بـ 
25 �سورة ملعامل القد�ــش وتراثها وكعك القد�ــش 
وكذلــك اأ�ســدرت بانورامــا بيــت حلــم عا�سمــة 
امليــالد للعــامل واحطتها بـ 25 �ســورة ملعامل بيت 
حلم الدينية والتاريخية والرتاثية  لنقول للعامل 
ان امل�ســيحية انبعثــت مــن فل�ســطني وم�ســيحها 
فل�ســطيني ولــد يف بيــت حلــم، وقــد مت ن�ســرها 
وتوزيعهــا على جميــع املوؤ�س�ســات واأنا من خالل 
»كل العــرب« اأتــربع بجميع حقــوق طباعتها الأي 
موؤ�س�ســة اأو وزارة حتــى تعــم املعرفــة والفائــدة 
اثــواب  ومــن �سمنهــا اي�ســًا تربعــت بخارطــة 

فل�سطني التي ربط بها بني احلجر والب�سر. 
ـ التطريز م�سوؤولية وطنية هل فكرمت باإن�ساء 

مدر�سة لتعليم فن التطريز لالأجيال القادمة؟
عامليــًا  يومــًا   15/12/2021 اختيــار  اإن  ـ 
للتطريز الفل�سطيني جاء بعد جهد كبري ويعترب 
يومــًا مميزًا لذلك قرر جمل�ــش الــوزراء ووزارة 

أجرى الحوار: لطيفة محمد حسيب القاضي 
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الثقافة الفل�سطينية اعتباره يومًا وطنيًا واحتفااًل 
مميزًا للرتاث والتطريز الفل�سطيني وعليه فقد 
قــررت وزارة الثقافــة مب�ســاعدة املخت�ســني ان 
تقيم اأكادمييــة التطريز الفل�ســطيني واأن تدرج 
تعليمــه يف املدار�ــش و�ســي�سدر طوابــع بريديــة 
هــذا  يكــون  حتــى  الوطــن  حمافظــات  الثــواب 
الطابع خري توثيق وخري �سفري جنوب به العامل٠

ـ عندمــا ندخــل مركــز الــرتاث الفل�ســطيني 
الذي اأ�س�سته وتديريه فنحن اأمام متحف تراثي 
الرتاثيــة  بــاالأدوات  ملــيء  بامتيــاز  فل�ســطيني 
املتميزة، ما داللة االأثواب الفل�ســطينية املختلفة 

اأ�سكالها وتطريزها الواحدة عن غريها؟
ـ اإن مركز الرتاث الفل�ســطيني الذي تاأ�س�ــش 
عام 1991 يف بيت حلم يعد متحفًا ومزارًا تراثيًا 
الإهلنــا يف الوطــن وزوارنــا االأجانــب للتعريــف 
بعراقة وجمال وثراء تراثنا الفل�ســطيني نعر�ش 
بــه جميع االأدوات املنزليــة والزراعية واللوحات 
الرتاثيــة والتطريــز الفل�ســطيني التــي تعمــل به 
اأكرث من 20 �ســيدة. اأما ثوبنا الفل�ســطيني يحتل 
مركــز ال�ســدارة يتقدمــه ثوب القد�ــش الغباين 
واال�ســاوري وجنة ونــار وثــوب رام اهلل بزخرف 
النخــل العــايل وثــوب اريحا الكنعــاين بزخارفه 
الطولية الهند�ســية، وثــوب اخلليل وبيت جربين 
مــن اجمــل اثــواب فل�ســطني اي�ســًا، وثــوب يافا 
وبيــت دجن ميتاز بزهر الربتقال يحيطه �ســجر 
ال�ســرو، ثــوب غــزة الرائــع تزينه القــالدة على 
القبــة وزخــرف احلجــاب علــى اجلوانــب وثوب 
بئــر ال�ســبع الرائع بزخارفه الهند�ســية، وكذلك  
يوجد يف مركز الرتاث اأثواب املجدل وع�سقالن 
اجلميلة واأثواب جنني وطولكرم ونابل�ــش، وثوب 
بيــت حلم الرائــع اي�سًا ثوب امللك ثوب عرو�ــش 
بيــت حلــم ميتــاز بالتطريــز بقطبــة التحريــرة 
والق�ســب، اأمــا الثوب اليومــي ملنطقة بيت حلم 
فهــو ثوب العنرب الكنعاين املطرز باللون االحمر 
متيــزه النجمــة الكنعانيــة الثمانيــة  وكل هــذه 
االأثواب اجلميلة ت�ســتطيع اأن ت�ساهدها بخارطة 

اأثواب فل�سطني التي اأ�سدرها املركز. 
ـ كلمة اأخرية من خالل »كل العرب«؟

ثــوب  يرتــدي  مــن  لــكل  اقــول  النهايــة  يف 
فل�ســطني ان يــردد مقولــة »يــا اأر�ش ا�ســتدي ما 
حدا قدي انا الب�ســة ثوب �ســتي«، ومن هنا اأقدم 
األــف حتية وحمبــة لكل امــراأة تعمــل يف الرتاث 
والتطريــز الفل�ســطيني، واأقــول لو عمــل االآالف 
بالتطريــز والرتاث لن نعطيــه حقه. وكل املحبة 
لــكل امــراأة تلب�ــش الثــوب الفل�ســطيني املطــرز 
يدويًا يف اأعرا�سنا ومنا�سباتنا الوطنية والدينية 
وعلينــا ان نحافــظ عليه حتى يبقى ملكًا لنا وكل 

حق ورائه مطالب �سياأخذه حتما.

عقد يف قاعة املحا�سرات الكربى لليون�ســكو بباري�ــش يومي 16 و17 �ســباطـ  فرباير 
2022، املوؤمتــر الثــاين جلمعيــة »االإ�ســالم يف القرن احلــادي والع�ســرين« حتت عنوان 
االإ�ســالم يف القــرن احلــادي والع�ســرين. وقــد تناولــت املحا�سرات والنقا�ســات خالل 

يومني من املوؤمتر عرب اأربع موائد م�ستديرة:
ـ ماأزق االإ�سالم خارج الثقافة.

ـ امل�سلمون بني العقيدة وثقافة االأ�سل والتثاقف.
ـ امل�سلمون مع االآخرين.

ـ عي�ش االإ�سالم يف القرن احلادي والع�سرين روحانية متجددة.
وقــد �ســمح موؤمتــر باري�ــش الثــاين الــذي تنظمــه اجلمعيــة، لعلمــاء الديــن وعلماء 
االإ�ســالم وفال�ســفة االإ�ســالم مبواجهة الواقع على اأر�ش الواقع، من خالل الدرا�ســات 
االجتماعية واالأ�ســئلة اليومية وامللمو�ســة التي تطرحها الن�ســاء امل�سلمات اليوم يف بناء 

هويتهم. وعلى مدار يومني كان املوؤمتر ناجحًا بكل املقايي�ش.
وكانت املحا�سرات تتم باللغات: الفرن�سية والعربية واالإجنليزية واالأملانية )ترجمة 

فورية(.

اإلسالم في القرن الحادي والعشرين
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الرياضة

ـ من هو نور الدين ولد علي؟
ـ نــور الديــن ولد علــي مواطــن جزائري من 
مواليد 1972 باحلي ال�سعبي باب الواد باجلزائر 
العا�سمــة، هــو احلــي نف�ســه الــذي بــداأت فيــه 
مبداعبة كرة القدم، قبل اأن اأتنقل رفقة عائلتي 
اىل حــي فوجــرو ببوزريعــة يف اأعــايل العا�سمــة 
الذي كان يتميز ببيئة ريا�سية �ســاعدتني كثريا 
على ممار�ســة كرة القدم، وبعدها التوجه لعامل 
التدريــب. لالإ�ســارة احلــي الــذي ترعرعت فيه 
اأخرج العديد من االأبطال على ال�سعيد املحلي، 
والقــاري، والعاملي، ويف ريا�ســات خمتلفة، على 
غــرار العب املنتخــب اجلزائري القــدمي جمال 
وكــذا  بحبــوح  وليا�ــش  لعــروم  وبوعــالم  منــاد 
الالعــب الكبــري عمــر بطــروين. ويف ريا�ســات 
اأخــرى اأذكــر البطل االأفريقي يف الع�ســاري ايت 

حمو حممود.
عــامل  توجهــت اىل  بعــد م�ســريتي كالعــب 
التدريب، حيث حت�سلت على �ســهادة من املعهد 

الــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــدرب الـــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــزائـــــــــــــــــــــري نـــــــــــــــــــــــــــور الـــــــــــــــــــــديـــــــــــــــــــــن ولــــــــــــــد 
عــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــي: عـــــــــــــــــــــــــــــــرب افــــــــــــــــريــــــــــــــــقــــــــــــــــيــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــــــم األفــــــــــــــــضــــــــــــــــل

اجلزائري للتدريب، ومن املعهد الفرن�سي، ومن 
املدر�ســة البلجيكيــة لليويفــا اخلا�ســة باملدربني 
املحرتفني، اأنا حا�سل اأي�سا على �سهادة اأوروبية 
يف التح�ســري البدين، وحاليا اأنــا ب�سدد اجراء 
فــرتة تكوينيــة مــن اأجــل احل�سول على �ســهادة 
يف التح�ســري الذهنــي بجامعــة كلريمون فريان 

بفرن�سا.
ـ ما هو السبب الذي جعلك ختتار 
كرة القدم عن غريها من الرياضات؟
ـ اأعتقــد اأن ال�ســبب الذي جعلنــي اأختار كرة 
القــدم عــن غريها هــو، اأوال: البيئــة التي كربت 
فيهــا، مبعنــى النــادي الــذي كان متواجــدا يف 
احلي الذي اأقطــن فيه، حيث فتح اأبوابه جلميع 
ال�ســكان، لكــن هــذا مل مينعنــي مــن ممار�ســة 
ريا�ســات اأخــرى مثل كــرة اليــد واألعــاب القوى 
خا�ســة بعــد التحاقــي باملعهــد العــايل لتكويــن 

اإطارات الريا�سة واملدربني.
ـ هــل ميكــن أن حتدثنــا عــن 

جتربتك يف عامل تدريب املحترفني؟
ـ بالن�ســبة لعــامل التدريــب، بــداأت م�ســواري 
لل�سغــار يف اجلزائــر وحتــى هنــا يف  كمــدرب 
فرن�ســا، وكان اأول فريــق دربتــه يف فئــة الكبــار 
هــو فريــق احتاد ال�ســاوية باجلزائــر يف فئة اأقل 
من 19 �سنة، كما �سغلت من�سب مدير اأكادميية 
تهتــم بالالعبــني قبــل وبعــد التكوين يف فرن�ســا 
قبل التنقل لفريق �ســباب ق�ســنطينة باجلزائر، 
حيــث كنــت م�ســاعد املــدرب االأول، وقتهــا فزنا 
بلقــب دوري الدرجــة الثانيــة و�سعدنــا للدرجــة 
االأوىل. عقــب هــذه التجربــة توجــت مــع فريــق 
مولوديــة العا�سمة كمدرب م�ســاعد بلقب كاأ�ــش 
اجلمهورية وكاأ�ش ال�ســوبر، ق�سيت فرتة ذهبية 
اأي�سا مع نادي احتاد العا�سمة كمدرب م�ساعد، 
الأننــي فــزت معــه باأربعــة األقــاب، كاأ�ــش ولقــب 

اجلمهورية، وكاأ�ش ال�سوبر، وكاأ�ش العرب.
اأول  كمــدرب  املنتخبــات،  يخ�ــش  فيمــا   
اأ�ســرفت على العار�سة الفنيــة ملنتخب البحرين 

حوار أجرته: أ.ليلى قيري

املتعة الكروية الي عشــناها مؤخرا يف 

كأس العرب األخــرية يف قطر، ومبا أنه مل 

تعد تفصلنا اال شــهور علــى انطالق كأس 

العامل لكرة القدم، الــي هي أوبرا يعزفها 

البشــر مجيعــا، جملــة كل العــرب فتحت 

صفحاهتا للمدرب اجلزائري نور الدين ولد 

علي، للحديث عن عامل املســتديرة الواسع 
حمليا وقاريا ودوليا.
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لفئــة اأقــل مــن 19 �ســنة، واملنتخب الفل�ســطيني 
يف 2010 كمدرب م�ســاعد، بعدها عنيت كمدير 
فني للت�ســكيلة الفل�سطينية كمرحلة ثانية ملدة 6 

�سنوات.
ـ ما هي أهم األندية الي دربتها 

يف فرنسا؟
اجلانــب  علــى  اأكــرث  ركــزت  فرن�ســا  يف  ـ 
التكويني لدى املراحل ال�ســنية، كما دربت بع�ش 
النوادي كفريق رووي مبر�ســيليا، حيث اأ�ســرفت 
علــى الفئــات ال�سغرى من مرحلــة قبل التكوين 
حتى مرحلة التكويــن، كذلك عملت كمدير فني 

لفريق اأف �سي اأربال مبر�سيليا.
 التجربــة كانــت رائعــة جدا، الأنــه من خالل 
خطــة العمل التــي و�سعناها، ا�ســتطعنا اإي�سال 
الالعبني �ســواء اىل مراكز التكوين، اأوايل عامل 

االحرتاف.
ـ كانــت لــك جتربــة طويلة مع 
كمدير  األول  الفلســطيين  املنتخب 
فين، حدثنا قليال عن هذه املغامرة، 

وملاذا قررت اهناها؟
ـ م�ســريتي مع فل�ســطني كانت اأطــول مرحلة 
التجربــة  التدريبيــة،  م�ســريتي  خــالل  ع�ســتها 
االأوىل كانــت عبــارة عــن مغامــرة، بعــد ذلــك 
متعلقــة  اإن�ســانية  حتديــات  فــرتة  اىل  حتولــت 
بالظروف التي يعي�ســها البلد، ال�ســيما واأنه غري 
معــرتف بــه يف كل دول العامل، وعقــب ذلك اإىل 
حتديــات ريا�سيــة، فرغم ال�سعوبــات، كان من 
واجبنــا حتــدي جميــع العراقيل، خا�ســة عندما 
تواجــه منتخبات عريقة ولها �ســمعة دولية، لكن 
اأحيانــا الــروح التناف�ســية واالإرادة �ســمحا لنــا 
بتحقيــق الفــوز على منتخبات علــى الورق كانت 

اأقوى منا.
وكما يقولون لكل بداية نهاية، فبعد جتربة 8 
�ســنوات و�سعت حدا مل�سواري معهم، اأوال ب�سبب 
ظــروف عائليــة منعتني مــن اال�ســتمرار معهم، 
وثانيــا الأنــه كانــت لــدي طموحــات ورغبــة كبري 
خلو�ــش جتــارب جديــدة مع نــوادي اأخــرى من 

اأجل تفادي الوقوع يف مرحلة امللل الكروي.
ـ ما هو رأيك يف املســتوى احلايل 

لكرة القدم العاملية بصفة عامة؟
احليــاة  جمــاالت  مثــل  مثلهــا  الريا�ســة  ـ 
املختلفــة، االأمــر ينطبق على كرة القــدم اأي�سا، 
مثــال الفــرق االأوروبية هي نــوادي متطورة الأنها 
متتلــك و�ســائل حديثة ولديهــا امكانيات كبرية، 
فيمــا حتــاول بع�ش دول �ســمال افريقيا واأمريكا 
الالتينيــة مثــل الربازيــل وت�ســيلي واالأرجنتــني 
حذو اأوروبا وم�ســايرة الركب املتطور، لكن تبقى 

اأوروبا يف املركز االأول.

ـ املنتخب اجلزائري يف الســنوات 
األخــرية أهبــر املجتمــع الرياضي 
قاريــا ودوليا؟ كلمــة تقيم هبا هذه 

األرمادة؟
ـ املنتخــب اجلزائــري يف ال�ســنوات الثالثــة 
االأخــرية اأ�سبح حديث املخت�سني يف امل�ســتديرة 
�ســواء حمليــا اأو قاريــا اأوعامليــا، بف�ســل جــودة 
الالعبــني وم�ســتوى املدرب، واأود تو�سيح �ســيء 
يخطــاأ الكثــريون فيــه، اأوؤكد اأن عــددًا كبريًا من 
ت�ســكيلة اخل�ســر تكونت يف املنظومــة الريا�سية 
اجلزائريــة، لكن ذكاء املــدرب وحنكته هما من 
�سمحا له بت�سكيل هذا املزيج الذي ي�سم العبني 
ولــدوا يف اأوروبا وحمليني وتقدمي م�ســتوى مبهر 

�ساعد على حتقيق نتائج خيالية.
ـ تقييمك لكرة القــدم العربية، 

واملغاربية واألفريقية؟
اآ�ســيا  عــرب  مــن  تتكــون  العربيــة  الكــرة  ـ 
وعــرب افريقيــا، واأعتقــد اأن العــرب االأفارقــة 
رمبــا  االآ�ســيوي  اجلانــب  مــن  االأف�ســل.  هــم 
املنتخــب القطــري هــو االأف�ســل توازنــا يف هــذه 
التــي لديهــا  ال�ســعودية  اأقــل  الفــرتة، وبدرجــة 
اأي�ســا طموحــات من اأجــل التاأهل لكاأ�ــش العامل 
وهــي قادرة على حتقيق ذلــك، الأنه لديها جميع 
املقومــات من اأجــل حتقيق هذا الهدف، يف حني 

اأن الفرق االأخرى هي ب�سدد تطوير نف�سها.
 وعلــى الطرف االأخر جند منتخبات املغرب 

العربي وم�سر التي تتمتع تقريبا مب�ســتوى عايل 
مــن  كل  بالذكــر  واأخ�ــش  ومتقــارب،  ومتطــور 
اجلزائــر، م�سر، تون�ــش، املغرب، هــذه البلدان 
لديها العبني من طراز عايل، على �ســبيل املثال 
حممــد  وامل�ســري  حمــرز  ريا�ــش  اجلزائــري 
�سالح واملغربي حكيم زيا�ــش والتون�ســي يو�سف 

امل�ساكني.
 اأما فيما يخ�ش الكرة االأفريقية، حمليا هي 
متو�ســطة، لكن نوعيتها تتمثل يف العبيها الذين 

ين�سطون يف اأوروبا ودوليا. 
ـ كلمة أخرية

ـ اأ�ســكر جملــة كل العــرب على هــذا احلوار، 
يف  ملجلتكــم  واالزدهــار  التوفيــق  اأمتنــى  كمــا 
احلا�ســر وامل�ســتقبل، واأدعــو اهلل اأن يرفــع عنــا 

هذا الوباء لكي ن�سرتجع حياتنا الطبيعية.
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لهجتها  بياف،  اديث  املغنية  على  تعرفت  قد  كنت  االوىل  للمرة  باري�ش  اأزور  ان  قبل 
الباري�سية ال�سعبية التي ت�سدد فيها على حرف الراء، قاَمَتها الق�سرية التي ال تتجاو 142�سم، 
وثوبها  املنكو�ش،  الفاحم  االأجدع  و�سعرها  كيلو،  الأربعني  اىل  ي�سل  ال  الذي  ال�سئيل  ووزنها 
كانت  التي  الع�سفورة  ت�سكل  ال�سرورية  وغري  ال�سرورية  االأ�سياء  هذه  كل  الطويل.  االأ�سود 
قبعتها  تاأخذ  التربعات،  لها  النا�ش  فيجمع  ال�سعبية  االأغاين  لتغني  باري�ش  �سوارع  تتنقل يف 
ومت�سي يف الليل احلالك. كنت اتقن اأغنيتها » ال �سيء ال �سيء..لن اأندم على �سيء«. وكثريا 
ما كنا نرتن بها انا وال�ساعر علي اجلندي ونحن نتم�سى على �سفاف بردى باجتاه الغوطة.  

يوم و�سلت باري�ش كان اول �سيء اريد روؤيته هو احلي ال�سعبي »مومنارتر« حيث يتجمع 
الر�سامون من كل مكان. ينادون عليك لري�سموا لًك بورتريه ال ي�سبهك اأبدا، ولي�ش عليك ان 
حتتجي اأبدا. انها قطعة فحم وكرتونة قد تعطيني �سخ�سيا �سورة اإليزابيت تايلور، او اإمراأة 
بائ�سة منطويةً على حزنها، واتدرج بوزين الذي ال يتجاوز خم�سة واربعني كيلو و�سعر طويل 
مبلل باملطر، وعباءة مغربية �سوداء طويلة. وورائي كني�سة القلب املقد�ش التي ن�سطيع روؤيتها 

من كل مكان يف باري�ش ا�سافة اىل ذكريات قليلة تعلمتها يف مدر�سة الراهبات.
قبل  نابليون  وقف  وهنا  العنب.  بكروم  مزروعة  قرية  عن  عبارة  هذه  »مومنارتر«  كانت 
معركته االخرية يف واترلو و�ساأل احد جرناالته مارمون: انظر يا مارمون اىل باري�ش لو ان 
ماذا  ت�ست�سلم  ان  يطالبونك  وهم  باالأعداء  حما�سرة  وكانت  اله�سبة  حتت  جتمعوا  اأهلها 
تفعل؟؟ اطرق مارمون براأ�سه وقال لنابليون: �سيدي اجلرنال، ال اأعرف يجب ان اأفكر. اجابه 
نابليون بهدوء: يا مارمون انت رجل تفكري ول�ست رجل �سهامة يف يوم ما �ستخونني. وبالفعل 

خانه مارمون وتخلى عنه 
ايطاليا،  يف  األبا  جزيرة  اىل  نفوه  الذين  لالإنكليز  �سلم  واترلو،  يف  نابليون  هزمية  بعد 
وعادت االأ�سر احلاكمة يف اأوروبا اىل عوا�سمها بعد موؤمتر فيينا الذي اعاد كل امللكيات التي 

كان نابليون قد حاربها ع�سرون عاما لين�سر اأفكار الثورة. 
امتد احلي الثامن ع�سر بفقرائه واطفاله امل�سردين ليت�سل بـ »مومنارتر« بباري�ش وتنت�سر 
فيها علب الليل حيث يغني املغنون حتى ال�سباح، يف احدى علب الليل هذه كانت »اديث بياف« 
توؤدي و�سلتها، كدت ا�سقط يف املنحدر لوال ان اأم�سكت بذراعي يد ال�سديق ريجي�ش دوبريه.  
تلك،  الليل  علبة  ودخلنا  بياف؟  ت�سمعي  لكي  ملهوفة  انت  كم  �ساحكا:  بذراعي  اأم�سك 
اآه لو يرجع زمن الكرز«.   « ايام ثورة الكومونولث تقول  باأغنية قدمية من  يلغلغ  كان �سوتها 
وقد ا�ستخدمت االغنية فيما بعد يف روايتي )الوطن يف العينني(. وبعد ذلك بداأت باأغنيتهم 

ال�سهرية التي كان اجلمهور يرددها:      
»ال�سيء ال�سيء لن اأندم على �سيء 

العلى اجليد وال على ال�سيء 
لن اأندم على �سيء« 

من اجل حفظ هذه االغنية تًلقيت ع�سرات الل�سعات على ا�سابعي من )مدام تراجنان( 
يف املدر�سة االبتدائية، مما جعلني احفظها قبل الن�سيد الوطني )املار�سييز(.

 أ. حميدة نعنع

عصفورة باريس تموت.. ووتيرتها ألحان 

ــر أمــــــرأة ــ ــاتـ ــ ــن دفـ ــ مـ

 كاتبة و �شحفية عربية
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