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الــــــــحــــــــرب الـــــــروســـــــيـــــــة األوكـــــــرانـــــــيـــــــة 
العربي الغذائي  األمــن  وتحديات 

الـــــــهـــــــنـــــــد كـــــــــقـــــــــوة دولــــــــــيــــــــــة كـــــــرى 
بــــــــــــازغــــــــــــة وتـــــــــــحـــــــــــديـــــــــــات اإلرتــــــــــــقــــــــــــاء 

الــــــــــــجــــــــــــيــــــــــــش الــــــــــــتــــــــــــونــــــــــــســــــــــــي فــــــي 
رقــــــــــعــــــــــة الـــــــلـــــــعـــــــبـــــــة الــــــســــــيــــــاســــــيــــــة

الــــــــــمــــــــــلــــــــــتــــــــــقــــــــــى الـــــــــمـــــــــتـــــــــوســـــــــطـــــــــي 
لـــــلـــــفـــــن الــــــمــــــعــــــاصــــــر الــــــحــــــمــــــامــــــات:  
ــيــــة لــلــفــن الــتــشــكــيــلــي  عـــاصـــمـــة دولــ
اســـــــــابـــــــــيـــــــــع  3 امــــــــــــــــــتــــــــــــــــــداد  عـــــــــــلـــــــــــى 

 الــمــصــمــم فـــرحـــات ديــلــمــي: 
ــــل  ــــضــ أفــ أكــــــــــــــــــون  أن  أحـــــــــلـــــــــم 
ــــم عـــــــربـــــــيـــــــًا وعـــــالـــــمـــــيـــــًا  ــمـ ــ ــــصـ مـ

وهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــران تـــــــــــــــضـــــــــــــــع آخـــــــــــــــــــــــــــــر الـــــــــــــــــرتـــــــــــــــــوشـــــــــــــــــات 
النــــــــــــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــــــــــــاق الــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــرس الـــــــــــــــــــــــــدولـــــــــــــــــــــــــي

الـــــــمـــــــتـــــــوســـــــطـــــــيـــــــة  لـــــــــــألـــــــــــعـــــــــــاب   19 الـــــــــــــــــــــــــــــــــدورة 
2022 جـــــــويـــــــلـــــــيـــــــة   6 إلـــــــــــــــى  جـــــــــــــــــــوان   25 مــــــــــــن 

أطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بـــــــــــــــن 
الــــــــــجــــــــــائــــــــــحــــــــــة والـــــــــــــحـــــــــــــرب

»ام. بي. سي.«
عــــــــزيــــــــز طـــــــــــــــــــــــــــارق  وزيــــــــــــــــــــــــــــــــاد   

روســـــــــــيـــــــــــا والــــــــــــغــــــــــــرب بـــــــدايـــــــة 
الــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــد الــــــــــــعــــــــــــكــــــــــــســــــــــــي

في يوم المرأة 
العالمي: تكريم عطاء 
المرأة العربية بباريس

الــــــــــــــــــعــــــــــــــــــالــــــــــــــــــم بــــــــــــــــــــــــن جــــــــــــــــــــــــرائــــــــــــــــــــــــم امــــــــــــــــــريــــــــــــــــــكــــــــــــــــــا وجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرأة روســــــــــــــــيــــــــــــــــا

العراق خارج حدود األمة 
19 خريفا مرت على احتاله

انهيار النظام العالمي: حرب تومض تحت الِجمار





�إىل  �لرو�سية  �لقو�ت  �لتي حدثت، دخول  �لتطور�ت  و  �أوكر�نيا،  �ندالع �حلرب يف  مع 
عمق �أوكر�نيا و �ل�سيطرة على حماور رئي�سية د�خلها، و قيام �لناتو و �لتحالف �لغربي ب�سن 
�سل�سلة من �لعقوبات �لغري م�سبوقة على رو�سيا، بد�أت تلوح يف �الأفق �نعكا�سات �سلبية لهذه 
�لعقوبات لي�ص على رو�سيا، و �منا على دول �الإحتاد �الأوروبي ب�سكل خا�ص و دول متعددة 

�أخرى.
مل تتوقف �لتطور�ت على هذين �ل�سعيدين، بل بد�أت مالمح �أخرى تظهر و كاأن �حلرب 

يف �أوكر�نيا �أتت لتخرجها �إىل �لعلن.
قائمة  من  �الإير�ين  �لثوري  �حلر�ص  رفع  نيتها  �الأمريكية  �ملتحدة  �لواليات  �أعلنت 
بد�أت  ثم  �ليمن.  و  �لعر�ق  و  لبنان  يف  �ذرعه  جميع  ذلك  يعني  مبا  �الإرهابية،  �ملنظمات 
بالت�سريع باتفاق حول ملف �إير�ن �لنووي، و رفع �لعقوبات عنها، و �إعادة �الأمو�ل �ملحتجزة.
هذه �خلطو�ت �الأمريكية تعني �إطالق يد �إير�ن جمدد� يف �ملنطقة �لعربية، �سمن تقا�سم 
�ل�سيطرة و �لنفوذ مع �لكيان �ل�سهيوين. و ما �ملو�قف �لتي �أعلنها �لكيان �ل�سهيوين عن 
"حتفظه" على رفع �لعقوبات عن �إير�ن و حر�سها �لثوري و �التفاق �لنووي، �إال تدخل يف 

�إطار �لدميوغاجية و توزيع �الأدو�ر بني �لثالثي �المريكي - �الإير�ين  - �ل�سهيوين.
فماذ� تلى ذلك؟

�وال: �إعادة تعومي �لنظام �ل�سوري، و حماولة �إعادته �إىل مقعده يف جامعة �لدول و تطبيع 
�لعالقات معه، رغم كل �ملجازر �لتي �رتكبها �سد �ل�سعب �ل�سوري.

ثانيا: �إطالق يد حزب �هلل يف لبنان على �أبو�ب �النتخابات �لت�سريعية يف لبنان الإعطائه 
فر�سة �أكرب لل�سيطرة على �لبلد.

ثالثا: �إعطاء �ل�سوء �الأخ�سر لذيول �إير�ن يف �لعر�ق الإعادة "ترتيب بيتهم" �لد�خلي 
و تثبيت �سيطرتهم على �لعر�ق �لعربي.

ر�بعا: �إي�سال معلومات ملحور �ير�ن تت�سمن �حد�ثيات عن �ملو�قع �ل�سعودية �لهامة، و 
رفع �ل�سغط عنهم و �لذي جتلى بق�سف دقيق و غري م�سبوق من ع�سابات �حلوثيني على 

�ل�سعودية.
خلف  تفاهمات  خالل  من  يتم  و  جد�  خطري  �لعربية  للمنطقة  له  يخطط  ما  �إذن، 

�لكو�لي�ص، م�ستغلني �حلرب يف �أوكر�نيا لتنفيذ هذه �خلطط دون �سجيج.
الأي  حلول  �ي  �إيجاد  ت�ستطيع  لن  �جلز�ئر،  قريبا يف  �ملزمع عقدها  �لعربية  �لقمة  �ن 
ق�سية عربية و خا�سة �لق�سية �لفل�سطينية، الأن طبيعة �لنظام �لر�سمي �لعربي غري قادر 

على �ملو�جهة، و ال على �تخاذ �ي موقف و لو كان متو��سعا

أ. علي المرعبي

ماذا يعدوا للمنطقة العربية؟

ــة الـــعـــدد ــيـ ــاحـ ــتـ ــتـ افـ

 نا�شر و رئي�س التحرير



النا�شر ورئي�س التحرير: 
علي املرعبي

مدير العالقات العامة و الإدارة: 
خالد النعيمي

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

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

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

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

 امل�شرف على الق�شم الجتماعي 
عروبة رحيم

املدير الفني : 
ل�ؤي املرعبي

الخراج:
 رنا اجلندي

الكاريكاتري و الر�شم:
عادل ناجي
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 مكتب لبنان  مايز �الدهمي  مكتب م�سر  هويد� عبد �لوهاب   مكتب �الردن  غادة حاليقة  مكتب �ل�سود�ن  معت�سم �لز�كي
  مكتب فل�سطني  وفاء ر�سيد  مكتب تون�ص  �سناء جاء باهلل  مكتب �جلز�ئر  �إن�ساف �سل�سبيل  مكتب �ليمن: �إ�سحق �لب�سري

�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 �لكثري من �ال�سدقاء �لكتاب منهم:
 حميدة نعنع   لهيب عبد �خلالق  مازن �لرم�ساين  مايز �الدهمي  �ميان �ل�سافعي  خليل مر�د  زياد �ملنجد

  عبد �لنا�سر �سكرية  �أمل ح�سني   حممد زيتوين  عبد �لرز�ق �لدليمي  �إياد �سليمان  �أمل بلحوت-بالل
ليلى قريي  ن�سيم قبها   عربية �لق�ساق�سي    هالل �لعبيدي   ن�سيمة �أبرحو�ص  علي �لقحي�ص  خالد �حلديدي  

 حياة ر�ي�ص  علي عبد�لقادر   ��سامة �ال�سقر  د�نييال �لقرعان  بهاء خليل

أحوال السودان 
مــــــع االنــــقــــابــــي 
الـــــــــــــــــــــــــــــرهـــــــــــــــــــــــــــــان

روســـــــيـــــــا والــــــــغــــــــرب.. 
بداية العد العكسي

كل التحايا الطيبة

كل  حتري��ر  �أ�س��رة  تتق��دم 
�لع��رب بال�س��كر و�لتقدي��ر لكم 
على جهودكم �خلرية يف دعمنا 

باإحتفالية
�لالعب �لبطل فتحي نورين 

�لتي �أقمناها يف �جلز�ئر

تــــظــــاهــــرة بــــبــــاريــــس تــضــامــنــا 
مـــــــــــع الــــــــــــثــــــــــــورة الـــــــســـــــوريـــــــة 



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

م�سر: 12 جنيه    �ل�سعودية: 10 ريال    �لكويت: 2 دوالر    �لبحرين: 1 دينار    �المار�ت: 10 درهم    ُعمان: 1 ريال    �ليمن: 100 ريال    �سوريا: 60 لرية   لبنان: 2000 لرية    
�الردن: 1 دينار    فل�سطني: 2 دوالر   ليبيا: 5 دينار    �جلز�ئر: 5 دينار    �ملغرب: 35 درهم    تون�ص: 3 دينار

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

ثمن الن�شخة

6
8

17

10
12

انـــــــــــــــــهـــــــــــــــــيـــــــــــــــــار الـــــــــــــــــنـــــــــــــــــظـــــــــــــــــام الـــــــــــــعـــــــــــــالـــــــــــــمـــــــــــــي: 
حــــــــــــــــــــــــــــــــرب تــــــــــــــــــــومــــــــــــــــــــض تــــــــــــــــحــــــــــــــــت الــــــــــــــــِجــــــــــــــــمــــــــــــــــار

ــــرب الــــــروســــــيــــــة – االوكـــــــرانـــــــيـــــــة مــــقــــدمــــات  ــ ــحـ ــ ــ الـ
تــــــــشــــــــكــــــــل الـــــــــــنـــــــــــظـــــــــــام الـــــــــعـــــــــالـــــــــمـــــــــي الــــــــجــــــــديــــــــد

تــداعــيــات الــحــرب الــروســيــة األوكـــرانـــيـــة على 
القضية الفلسطينية والسياسة الصهيونية

العالم بن جرائم امريكا وجــرأة روسيا

الــتــأريــخ الـــدمـــوي االمــريــكــي واحـــتـــال الــعــراق19

الـــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــراق خــــــــــــــــــــــــــــــــــــارج حــــــــــــــــــــــــــــــــــــدود األمــــــــــــــــــــــة 
احــــــــــتــــــــــالــــــــــه عــــــــــــلــــــــــــى  مــــــــــــــــــــــــرت  خــــــــــــريــــــــــــفــــــــــــا   19

األســـــــــــــــــــــــــرى الـــــــفـــــــلـــــــســـــــطـــــــيـــــــنـــــــيـــــــون:الـــــــكـــــــف 18
الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي تـــــــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــازل الــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــخــــــــــــــــــــرز

الملتقى المتوسطي للفن المعاصر الحمامات:  
عـــــــــــاصـــــــــــمـــــــــــة دولــــــــــــــــيــــــــــــــــة لـــــــــلـــــــــفـــــــــن الـــــــتـــــــشـــــــكـــــــيـــــــلـــــــي 
اســــــــــــــــــابــــــــــــــــــيــــــــــــــــــع  3 امــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداد  عــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــى 

الــــــــــــــــحــــــــــــــــرب الــــــــــــــروســــــــــــــيــــــــــــــة األوكــــــــــــــرانــــــــــــــيــــــــــــــة 
ــربـــــي ــ ــــعـ وتـــــــحـــــــديـــــــات األمـــــــــــــن الـــــــغـــــــذائـــــــي الـ

الـــــــــــــهـــــــــــــنـــــــــــــد كــــــــــــــــقــــــــــــــــوة دولـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــة كـــــــــــــرى 
بــــــــــــــــــــازغــــــــــــــــــــة وتــــــــــــــــــحــــــــــــــــــديــــــــــــــــــات اإلرتــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــاء 

الجيش التونسي في رقعة اللعبة السياسية



�سيا�سات  ت��رن��ح  و�جل�����زرة  �ل��ع�����س��ا  ب��ني 
ت��ردد  �لناتو،  يف  وحلفائها  �ملتحدة  �ل��والي��ات 
�ل��ب��ن��دول، يف �حل���رب �ل��رو���س��ي��ة �ل���د�ئ���رة يف 
النهيار  �ل�سرر  �أول  تكون  قد  و�لتي  �أوكر�نيا، 
�لناتو  �ل�سني  ح���ذرت  وق��د  �ل��ع��امل��ي.  �ل��ن��ظ��ام 
و�لذي و�سفته باأنه »بقايا �حلرب �لباردة«، من 
�أن تو�سعه و��ستخد�م �لعوملة ك�سالح قد يت�سببا 
ميكن  ال  بحيث  للغاية  م��روع��ة  »ت��د�ع��ي��ات  يف 
�ملتحدة  �ل��والي��ات  كانت  بينما  فيها«،  �لتفكري 
دبلوما�سي  بحديث  وتلني  تارة،  بالعقوبات  تلوح 
دعمهم  ع��ن  يحيدو�  لكي  لل�سينيني،  مبطن 
معهم.  �لوثيق  وحتالفهم  للرو�ص  �ال�سر�تيجي 
لقد بات �لعامل قاب قو�سني �أو �أدنى من �نهيار 

�لنظام �لعاملي �لذي �أ�سبح بائد�.
ال  و��سعة،  بركان  فوهة  هي  �ل�سني  وبو�بة 
يجروؤ �لغرب على �قتحامها، وهم على �أطر�ف 
قوة  �سيطرة  منطق  لفر�ص  �أ�سعلوها،  ح��رب 
قيام عامل  ومنع  و�ح��د،  �أو قطب  و�ح��دة  كونية 
متعدد �القطاب. وو�سط �جلحيم �لذي يقرب 
من حدود �لناتو، ن�سي �لغربيون �جلحيم �لذي 
غزت  مل��ا  �الأو���س��ط  �ل�سرق  يف  ب��و�ب��ات��ه  فتحت 
 ،2003 يف  �لعر�ق  وبريطانيا  �ملتحدة  �لواليات 
و�لتي ما ز�لت حترق �أقد�م �لعامل، وهدمت �أول 

�أحجار �لدومينو يف �لنظام �لعاملي.
�حل��رب  ل�«عقلية  �ل�سيني  �ل��رف�����ص  ك��ان 
وعزوفها  �ل��غ��رب  منطق  ت�سود  �لتي  �ل��ب��اردة« 
دعو�تها  و�سط  �لتكتالت،  ب��ني  �مل��و�ج��ه��ة  ع��ن 

السياسة

إ.لهيب عبد الخالق

�إىل »تبني هيكل �أمني متو�زن وفعال وم�ستد�م 
د�ئم،  كحل  وللعامل«  للمنطقة  تدريجي  ب�سكل 
ي�سمى  م��ا  زع��زع��ة  ع��دم  �إىل  و��سحة  �إ���س��ارة 
يف  �النت�سار  نتائج  و«�ح��ر�م  �لعاملي  بالنظام 
�لفا�سية وتدعيمها  �لثانية �سد  �لعاملية  �حلرب 
بو�سوح  �الإ�سارة  عن  تتو�ن  ومل  ج��دي«،  ب�سكل 

�إىل ��ستخال�ص �لدرو�ص من �ملا�سي. 
ميكن مالحظة �أن �ل�سني ورو�سيا ت�سطفان 
مدعومتان  بالتاأكيد  وهما  و�ح��د،  حم��ور  على 
لهما،  تقليدية  حليفة  ه��ي  �آ�سيوية  ق��وى  م��ن 
رغم  �لتي  و�لهند  و�إير�ن،  �ل�سمالية  كوريا  مثل 
قدمي  تقليدي  حليف  لكنها  �ن��ح��ي��ازه��ا  ع��دم 
له  بل  �ل��ي��وم،  يت�سكل  مل  �ملحور  ه��ذ�  للرو�ص. 
�متد�د تاريخي يربطه بال�سرق �الأو�سط وبقلب 
�ال�سر�تيجية  �الرت��د�د�ت  كل  بيئة  وهي  �آ�سيا، 

لل�سيا�سات �لغربية.
باتا  مفهومني  �إىل  ي�سري  �ل�سيني  �لتحذير 
ت�سكل  �ل��ذي  �لعاملي  �لنظام  هما  �ملحك،  على 
ما بعد �حلرب �لعاملية �لثانية، و«�سالح �لعوملة« 
و�نغ  �ل�سيني  �خلارجية  وزير  �إليه  �أ�سار  �لذي 
رو�سيا  على  �ملفرو�سة  �لعقوبات  »�إن  بقوله  يي 
��ستخد�م  يتم  بحيث  �مل���دى  �إىل  �الآن  ت�سل 
�لعوملة ك�سالح، حتى �الأ�سخا�ص من �ملجتمعات 
مل  و�لرفيهية  و�لفنية  و�لثقافية  �لريا�سية 
�إىل  يقع  �للوم  �أن  بكني  �عتربت  لقد  ي�ستثنو�«. 

حد كبري على �لواليات �ملتحدة و�لغرب.
�لعوملة  ��ستخد�م  �أن  بدء�  �لقول  من  والبد 
�لذي  نف�سه  �لعوملة  مفهوم  �إىل  يدفع  ك�سالح 
ملح  هاج�ص  �إىل  �قت�سادية،  ظاهرة  من  تطور 
يف كافة �ل�سيا�سات �الإقليمية و�لدولية، و�أ�سبح 
مفهوما �أيديولوجيا �أكرث من كونه جمرد نظام 
ما حتول  �سرعان  �إنه  بل  �أو جتاري،  �قت�سادي 
و�الإع��الم��ي  �ل�سيا�سي  ي�سمل  دويل  نظام  �إىل 
و�لثقايف، ومل يعد باالإمكان �حلديث عن �لعوملة 
مبعنى  للعوملة  ينظر  وبينما  و�ح��د.  جانب  من 
يف  و�ح��د�  توجيها  موجها  و�ح��د�  �لعامل  »جعل 
�لذي  خطرها  ي��ربز  و�ح���دة«.،  ح�سارة  �إط��ار 
لل�سعوب،  �لثقافية  �لهوية  مبحو  عليه  تنطوي 
لقد  لالأمم.  �حل�سارية  �خل�سو�سيات  وطم�ص 
ما  �جلديد  �لعاملي  بالنظام  �لعوملة  �رتبطت 

�ملتحدة  �لواليات  قو�عده  وو�سعت  �حلرب  بعد 
»�الحت��اد  �ملن�سق  �ل�سريك  ملو�جهة  وحلفائها 

�ل�سوفييتي« �سابقا. 
ويذكر بحث ن�سره مركز ر�ند بعنو�ن »فهم 
�أن �لنظام �لدويل يف  �لنظام �لدويل �حلايل«، 
تذهب  �لتحليالت  من  و�لكثري  متفاقم،  خطر 
ما  لنظام  متز�يدة  »تهديد�ت  هناك  �أن  �إىل 
زعزعة  �إىل  تقود  �لثانية،  �لعاملية  �حلرب  بعد 
�ال���س��ت��ق��ر�ر �الإق��ل��ي��م��ي و�ل��ق��وم��ي��ة وحت��دي��ات 
�حل��وك��م��ة وت���و�زن���ات �ل��ق��وى �مل��ت��غ��رية«، حيث 
»يتاأرجح �لتو�زن �حلايل بني �لنظام و�لفو�سى 
�أن »�لنظام  ل�سالح �لفو�سى«. ويتوقع �ملحللون 
�حلايل قد يحيل �إىل نظام فو�سوي يتمتع بعدد 
كبري من مر�كز �لقوى ويعمل با�ستقاللية كبرية 
مع توجيه �هتمام �أقل مل�سالح �لواليات �ملتحدة 

و�أولوياتها«.
ع��امل��ي«  »ت��خ��ب��ط  �إىل  �لتحليالت  وت��ذه��ب 
�لتخبط«،  ي�سوده  حت��ول  يف  متاأرجح  و«ن��ظ��ام 
و�لقوة  لل�سلطة  �ملنظم  غ��ري  »�النت�سار  حيث 
حتليل  وي�سري  قيد.  �أو  ر�دع  ب��ال  و�مل�سوؤولية« 
�إىل  لر�ند،  وفقا  �حل��رب  بعد  ما  نظام  �سمات 

ثالث فئات رئي�سية من �ملخاطر �ملحتملة:
ترى بع�ص �لدول �لر�ئدة �لكثري من   1-
مكونات �لنظام م�سممة لتقييد قوتها و�حلفاظ 

على دميومة �لهيمنة �الأمريكية.
�أو  �ل����دول  �ن��ه��ي��ار  نتيجة  �ل��ت��ق��ل��ب   2-

�الأزمات �القت�سادية.
ع�سر  يف  �ملحلية  �ل�سيا�سات  تغري   3-

�لنمو �لبطيء و�ت�ساع فجوة �لتفاوت.
�أف��رزت��ه  �ل���ذي  للنظام  �ل��ن��ظ��ر  م��ن  والب���د 
�الأمم  �أن  وحقيقة  �ل��ث��ان��ي��ة  �ل��ع��امل��ي��ة  �حل���رب 
باملعنى  تن�ساأ كمنظمة دولية  نف�سها مل  �ملتحدة 
�ملعروف، ومل تكن قو�عدها وقو�نينها ت�سمل كل 
هذه �الأنظمة �لتي ت�سع �الإن�سان و�ل�سالم هدفا. 
ففي تلك �حلرب ��ستعمل �حللفاء تعبري »�الأمم 

�ملتحدة« لالإ�سارة �إىل حتالفهم فقط. 
منذ  هائلة  ب��ت��ط��ور�ت  �ل���دويل  �لنظام  م��ر 
�أوروب����ا  يف  �ن��دل��ع��ت  �ل��ت��ي  �ل�سناعية  �ل��ث��ورة 
وتو�كبت تاأثري�تها مع �لثورة �لفرن�سية و�حلروب 
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    كاتبة عراقية مقيمة يف كندا    

و�أفرز  ع�سر،  �لتا�سع  �لقرن  بد�ية  �لنابوليونية 
�الأمن  وم�سمون  مفهوم  يف  هائال  حتوال  ذلك 
�جلماعي، تبلورت �أوىل حماوالته عقب �حلرب 
�لذي  �ملقد�ص«  »�لتحالف  ب�سيغة  �لنابوليونية 
�نتقل  ثم  �الأوروب��ي«،  »�لوفاق  �سيغة  �إىل  حتول 
»ع�سبة  �سيغة  �إىل  �الأوىل  �لعاملية  بعد �حلرب 
�الأمم«، ليتحول بعد �حلرب �لعاملية �لثانية �إىل 

�سيغة »�الأمم �ملتحدة«.
وع��ل��ى م���دى �ل�����س��ن��و�ت �ل��ت��ي ت��ل��ت �حل��رب 
 77 م��ن  الأك��رث  �م��ت��دت  و�ل��ت��ي  �لثانية،  �لعاملية 
�لتنظيم  م��ن  متطور�ن  م�ستويان  ب��رز  ع��ام��ًا، 
يلخ�سهما  قبال،  �الإن�سانية  ت�سهده  مل  �ل��دويل 
�ملتحدة  )�الأمم  كتابه  يف  نافعة  ح�سن  �لدكتور 

يف ن�سف قرن(:
وحكومات  دول  جميع  �أ�سبحت  »�الأول:   -
�لعامل والأول مرة يف �لتاريخ د�خل �إطار موؤ�س�سي 
و�حد، وهي ظاهرة مل تعرفها موجات �لتنظيم 
يف  �لقومية  �لدولة  ظهور  منذ  �ملتعاقبة  �لدويل 
مبعنى   ،1648 ع��ام  وي�ستفاليا  موؤمتر  �أع��ق��اب 
تطابق حدود �لتنظيم �لدويل جغر�فيًا ووظيفيًا 

الأول مرة مع حدود �لنظام �لدويل.
الأول  �الأر�سية كلها  �لكرة  �لثاين: حتولت   -
�جل�سد  ي�سبه  م��ا  �أو  و�ح���دة  وح���دة  �إىل  م��رة 
ب�سبكة هائلة  �أج��ز�وؤه معا  �لذي ترتبط  �لو�حد 

ومعقدة من �مل�سالح، فلم يعد مبقدور �أي دولة 
�لب�سرية  م��و�رده��ا  تدير  �أن  �ساأنها  بلغ  مهما 
�لبحري  �إقليمها  �أو  �أو ف�ساوؤها �جلوي  و�ملادية 

�أو �الأر�سي مبعزل عن �الآخرين«.
�إن ما حدث يف موؤمتر »يالطا« كان ت�سكياًل 
للنظام �لعاملي، وهو ما رمز �إىل تق�سيم مناطق 
و�ليابان،  �أملانيا  هزمية  بعد  �لعامل،  يف  �لنفوذ 
و�إجنلر�  �ملتحدة  )�لواليات  �حللفاء  و�نت�سار 
و�الحتاد �ل�سوفييتي و�ل�سني(، ما يعني �لتقاء 
حماولة  �أم��ام  �ل��ذ�ت  عن  �ل��دف��اع  يف  �مل�سالح 
�لقارة  على  �ل�سيطرة  �إيطاليا  ومعها  �أملانيا 
�ليابان  حماولة  و�أمام  وم�ستعمر�تها،  �الأوربية 
وجنوب  و�سرق  �لهادي  �ملحيط  على  �ل�سيطرة 
�إليها بكني  �أملحت  �لتي  �الإ�سارة  تلك هي  �آ�سيا. 
�ملتحدة  و�لواليات  �لناتو  طالبت  عندما  �ليوم، 
�لعاملية  �حل��رب  يف  �النت�سار  نتائج  ب�«�حر�م 

�لثانية«.
�لتحتية  �لبنية  يف  �مل��ت��غ��ري�ت  �إىل  وينظر 
عام  برلني  ج��د�ر  �سقوط  بعد  �ل��دويل  للنظام 
 ،1991 �ل�سوفييتي  �الحت��اد  �نهيار  ثم   ،1989
�ملتحدة  للواليات  �لر�أ�سمايل  �لنظام  ون���زوع 
ثالثة  وت��ربز  تو�زنه،  فقد  عامل  على  لل�سيطرة 
�جت���اه���ات ���س��ب��ب��ت �ل��ت��ح��والت �ل��ك��ب��رية على 
م�ستوياتك �لهيكل، و�مل�سرية �لتاريخية، وطبيعة 

�لفرد، وتتلخ�ص يف �لتحول:
1� من �ل�سيادة �إىل �ال�ستقالل.

�لت�سابك  �إىل  �ل��ذ�ت  على  �العتماد  من   �2
و�الندماج.

3� من �لعوملة �إىل �ملحلية.
�سيا�سة  �إىل  �ل�سيا�سية  �جلغر�فيا  م��ن   �4

�لهويات.
وبفعل �حل���روب، �رت���دت ه��ذه �الجت��اه��ات 
منع  �أو  وقفها  يف  �ملتحدة  �الأمم  تفلح  مل  �لتي 
للعر�ق  �لربيطاين  �الأمريكي  كالغزو  قيامها 

2003، و�أفرزت �جتاها معاك�سا يتمثل ب�:

�خل�سوع  �إىل  �ال�ستقالل  م��ن  �الرت���د�د   �1
للهيمنة.

2� �الرتد�د من �الإندماج �إىل �لتفتت.
3� تهاوي �لعوملة و�آثارها.

4� �إعادة ترتيب �جلغر�فيا �ل�سيا�سية بطم�ص 
�لهويات.

�الأمن  �لدولية وجمل�ص  �ملنظمة  لقد وجدت 
نف�سيهما و�سط دو�مة �لعوملة على �أر�سية عاملية 

جديدة من حيث:
و�القت�ساد  �ملال  عن�سر  �سيطرة  �زدي��اد   -
وتاأثريهما  �لدولة،  حدود  د�خل  �ل�سيا�سة  على 

يف �لعالقات �لدولية.
عند  قيمتها  �ل�سيا�سية  �حل��دود  فقد�ن   -

�أ�سحاب �ملال و�الأعمال يف �لدول �لر�أ�سمالية.
- ����س��م��ح��الل م��ك��ان��ة »�ل����دول����ة« ك��وح��دة 
�أ�سبحت  �أن  بعد  �ل��دويل،  �لقانون  يف  �أ�سا�سية 
»�سيادة �لدولة« عقبة يف وجه �لعوملة، ما يف�سر 
رغم  �ل�سيادة  �نتهاك  معايري  يف  �الزدو�ج��ي��ة 

عناوين حقوق �الإن�سان وحقوق �الأقليات.
- بات �لعامل �القت�سادي هو �حلا�سم عند 

�سناعة قر�ر دويل جديد.
�أوكر�نيا  يف  �لرو�سية  �حل��رب  ج��اءت  لقد 
هدم  م��ن  �الأم�����ص  وحلفاء  �لناتو  لوقف  �ل��ي��وم 
و�سعت  �لتي  �ال�سر�تيجي  �ال�ستقر�ر  ج��در�ن 
حرب  بعد  وم��ا  �لهتلرية،  �حل��رب  بعد  لبناته 
�أوكر�نيا، لن ي�سبه ما قبلها. ونفخ �لنري�ن على 
�آ�سيوية  جبهة  مبو�جهة  �أخ���رى،  ح��رب  جمار 
يخرج  ل��ن  جنونا  �ستكون  جت��اوزه��ا،  ي�سعب 
�لعامل بعده كما خرج من �سو�تر �حلرب �لعاملية 
�لثانية، الأنه �سيكون فناء حقيقيا للعامل بكل ما 

فيه.
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السياسة

�لغرب  نحو  �ملعروف مبيوله  وهو  كييف،  �حلكم يف 
�إم���د�د�ت  رو�سيا  قطعت  �لرئا�سية  فرته  وخ��الل 

�لغاز عن �لبالد مرتني، يف عامي 2006 و2009م.
�لبد�ية  ه��و  2014م  �ل��ع��ام  �ن  �لبع�ص  ويعترب 
�ىل  �دت  ت��ط��ور�ت  ح�سلت  �ذ  ل��الزم��ة،  �حلقيقية 
�ن�ساء  ودعم  �لقرم  �سبه جزيرة  ب�سم  رو�سيا  قيام 
دعوة  ف�سال عن  ولوهان�سك،  دونيت�سك  جمهوريتي 
�لناتو  �ىل  �الن�سمام  �حل��ايل  �الوك���ر�ين  �لرئي�ص 
�عتربتها رو�سيا تهديدً� الأمنها �لقومي مما �دى �ىل 

��سعال �حلرب بني �لطرفني يف 24 �سباط 2022.
ب��وت��ني �ىل  ي��ج��ت��اح  ق��د ال  �أن���ه  ي�سري �خل����رب�ء 
و�لتبعات  �لدولية  �لتد�عيات  ب�سبب  �وكر�نيا  كامل 
�جتياح  يتورع يف  لن  لكنه  و�ل�سيا�سية،  �القت�سادية 
�حلدود  على  �وكر�نيا  �سرق  يف  �لدونبا�ص  منطقة 
مع رو�سيا ومعظم �سكانها من �لرو�ص، �سيعمل على 
يعطي  ما  وهذ�  �لقرم.  بجزيرة  �ملنطقة  هذه  ربط 
رو�سيا �ل�سيطرة �لكاملة على بحر �زوف وعلى كامل 
�ل�ساحل �ل�سمايل �ل�سرقي  للبحر �ال�سود حيث توجد 
منطقة  هي  �وكر�نيا  �لرو�سية،  �لنووية  �لغو��سات 
كانت  و�ل��ذي  �ل�سخري  �ل�سي�ست  بغاز  جد�  غنية 
�مريكا قد تعاقدت مع حكومة �وكر�نيا موؤخر� على 
��ستخر�جه وبيعه الوروبا عو�سا عن �لغاز �لرو�سي 
�لطبيعي، وهذ� ما �سكل م�سدر قلق كبري لرو�سيا، 
�ل�سناعية  �ملنطقة  هي  كانت  �ملنطقة  هذه  �ن  كما 

حيث  تفككه،  قبل  �ل�سوفيتي  ل��الحت��اد  �لرئي�سية 
�سو�ريخ  حمركات  تنتج  �لتي  �الف��ر�ن  فيها  توجد 
�حتالل  على  بوتني  خطط  تقوم  لذلك  �لف�ساء، 
لها  �حلالية  �القت�سادية  �لعا�سمة  خاركيف  مدينة 
�حلالية  �حلكومة  لتقوي�ص  كيف  �لعا�سمة  وتطويق 
�سياق  يف  �الولوية  تاأخذ  مو�لية،  حكومة  وتن�سيب 

�حلرب �حلالية.  
�أن عقيدة »بوتني« تتمحور حول جعل رو�سيا قوة 
عاملية يحرمها �لغرب، ومنع �وكر�نيا حتت �ل�سغط 
�لع�سكري من �الن�سمام �ىل �لناتو. وحماولة متزيق 
من  �لتخل�ص  �ساأنه  م��ن  �الأطل�سي  ع��رب  �لتحالف 
�لنظام �لدويل �لليرب�يل �لقائم �الن و�حياء نظام 
�لتعددية �لقطبية كما يف �لقرن �لتا�سع ع�سر، حيث 
كان �لعامل ينق�سم �إىل مناطق نفوذ ثالثية، بقيادة 
مناطق  منها  كل  ويحرم  و�مريكا  و�ل�سني  رو�سيا 
ت�سكيل  مرحلة  بد�ية  وه��ي  �لبع�ص.  بع�سها  نفوذ 

نظام عاملي جديد.
 �مريكا توظف ��ستمر�ر �حلرب ال�ستعادة �وروبا 
حميطها  و�د�م��ة  �لرخوة  �طر�فها  و�سل  جديد  من 
�لتقرب  دبلوما�سية  و�تباع  رو�سيا،  ملو�جهة  �حليوي 
مع  حتالفها  ع��ن  �ب��ع��اده��ا  وحم��اول��ة  �ل�سني  م��ن 
�إىل �لدعم �المريكي  �أوروبا بدورها حتتاج  رو�سيا، 
�أوكر�نيا  يف  �لرو�سي  �لتدخل  ملو�جهة  �لناتو  حللف 
دبلوما�سيتها  يف  �م��ري��ك��ا  حققت  مت����دده.  وم��ن��ع 
و�سع  منها  مكا�سب،  عدة  و�القت�سادية،  �ل�سيا�سية 
بقبول  ووعدها  �لرو�سي  �ملدفع  فوهة  يف  �أوكر�نيا 
�لدب  بايدن  وح��رك  �لناتو،  حللف  �لدخول  طلب 

الــحــرب الــروســيــة – االوكـــرانـــيـــة مــقــدمــات 
تـــــشـــــكـــــل الـــــــنـــــــظـــــــام الــــــعــــــالــــــمــــــي الـــــجـــــديـــــد

السياسة

د. خليل مراد

مل  1989م  ع��ام  �ل��ب��اردة  �حل���رب  �نتهاء  منذ 
ي�سهد �لنظام �لدويل خالل �لعقود �لثالثة �الخرية 
�لر�هنة،  �الوكر�نية   - �لرو�سية  �الزمة  بحدة  �زمة 
�ذ ت�سكلت �جلمهورية �الوكر�نية يف �لعهد �ل�سوفيتي 
�سبب  و�ن  �نهياره.  بعد  ��ستقاللها  ونالت  �ل�سابق 
كل  باإنتاج  غنية  �نها  باأوكر�نيا  �لرو�سي  �الهتمام 
�همها  ومن  �ل�سناعة  حتتاجها  �لتي  �ملعادن  �نو�ع 
�ليور�نيوم �لذي ي�ستخدم يف بناء �ملحطات �لنووية 
لي�ست  هي  فاأوكر�نيا  ولهذ�  �لكهرباء،  تولد  �لتي 
�لناتو  ح��ل��ف  �ق����ر�ب  مت��ن��ع  �م��ن��ي��ة  ق�سية  جم���رد 
��سر�تيجي  عمق  هي  و�من��ا  رو�سيا،  من  و��سلحته 
�لنظام  ت�سكل  ظل  يف  عنها  �ال�ستغناء  ميكن  ال  لها 

�لعاملي �جلديد. 
فالدميري  �لرئي�ص  تويل  بعد  �لرو�سي  �الحت��اد   
بوتني �ل�سلطة عام 2000،  �أحيا �الأمل لرو�سيا بالعودة 
�ل�سابقة كقوى دولية عظمى، و�لرغبة  �إىل مكانتها 
فى �إيجاد تكتالت �قليمية ودولية، مع �حلفاظ على 
�لغربي،  �لتمدد  �طماع  ملو�جهة  �لقدمية  حتالفاتها 
وكانت بد�ية �زمة �وكر�نيا مع رو�سيا �ثر بناء �سد 
تو�سال«  »كو�سا  جزيرة  باإجتاه  »كريت�ص«  م�سيق  يف 
حماولة  كييف  �عتربتها   ،2003 ع��ام  �الأوك��ر�ن��ي��ة 
و�أثناء  �لطرفني.  بني  تر�سيم حدود جديدة  الإعادة 
�ملر�سح  جنح   ،2004 ع��ام  �الأوك��ر�ن��ي��ة  �النتخابات 
�إىل �سدة  �لو�سول  �لرئا�سي »يكتور يو�ست�سينكو« يف 
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�ليوم  يف  رو�سيا  تكلف  فاحلرب  �حل��رب.  خيار  حل�سم  و��ستفزه  �لرو�سي 
�متدت  ما  �إذ�  �لرو�سية،  للخزينة  ��ستهالك  وهو  دوالر،  �ملليار  يقارب  ما 
�للوج�ستي  و�لدعم  �الإعالمية  �مل��ز�ي��دة  خطوة  وتاأتي  الأ�سابيع.  �حل��رب 
يف  �الأوروب��ي��ني  حُلمة  بناء  لتعيد  �الأمريكية  �ال�ستفز�زية  و�لت�سريحات 
يف  و�أوروب���ا  �الأطل�سي  �حللف  توحيد  و�إع��ادة  رو�سيا،  جتاه  موحد  موقف 
قر�ر�تها �جلديدة. و�إدخال �لدول �ملحيطة باأوكر�نيا �إىل د�ئرة �خلوف من 
�لتقدم �لرو�سي لين�سب �سو�ريخه على حدودها �إذ� ما مت �جتياح �أوكر�نيا 
�ملحيط  مرمى  على  �أ�سبحت  �الآن  �المريكية   و�ل��ب��و�رج  نظامها،  وتغري 
لن�سب  قناعة  �أكرث  �أ�سبحت  �لدول  هذه  فاإن  لرو�سيا.  و�لغربي  �جلنوبي 
�سو�ريخ وتخزين �أ�سلحة دمار �سامل و��ستحد�ث قو�عد للحلف �الأطل�سي 
على �أر��سيها وهو ��ستثمار ناجح المريكا بتعزيز مكانتها  ف�سال عن �تباع 
�لغو��سات  ملنع  �الوروبي  تركيا مع �جلانب  �سد �طر�ف  �سيا�سة  و��سنطن 
و�الأ�ساطيل �لع�سكرية �لبحرية �لرو�سية عبور �لبحر �الأ�سود، لتفعيل �تفاق 
»�لدردنيل« من قبل تركيا مينع هذه �ل�سفن من �ملرور، و�إذ� ما مت تطبيق 
�لعقوبات �القت�سادية بجدية، فاإن منع �ل�سفن �لتجارية �لرو�سية و�سرب 
�لبور�سة �لرو�سية، وفر�ص عقوبات �قت�سادية �سملت "80 من �ل�سركات 
�لتي يعتمد عليها �القت�ساد �لرو�سي �سيهدد نظامها �ملايل. �ملوقف �الملاين 
متيز ب�سيا�سات تدعيم �التفاق �الوروبي �جلماعي و�إر�سال دعم ع�سكري 
م�سرح  على  تغيري�  ي�سكل  مبا  و�ملقاومة،  �ل�سمود  لتطوير  لكييف  ومايل 
�الهد�ف  ماهي  �سوؤ�ل:  نطرح  و�خري�  �الأوكر�نية.  �الأر�ص  على  �لعمليات 

�جليو ��سر�تيجية �لتي حتققها رو�سيا يف حالة �نت�سارها يف �حلرب؟
 �وال: �أن �لعامل على �أعتاب نظام عاملي يت�سكل �ليوم، وقد تكون �حلرب 
يقلب  �سوف  �ل��ذي  �لنظام،  ه��ذ�  من  ج��زءً�  �جلديدة  بن�سختها  �ل��ب��اردة 

مو�زين �لقوى وينزع �لتفرد �لقطبي من �لدور �المريكي �لعاملي.
ثانيا: تو�سيع حميط حيوي جديد لرو�سيا كقوة جيوبوليتيكة دولية ب�سم 
�سبه جزيرة �لقرم وجنوب �سرق �أوكر�نيا و«جمهورية دونيت�سك �ل�سعبية« 
دول  مع  ودويل  �قليمي  حتالف  و�قامة  �ل�سعبية«،  لوغان�سك  و«جمهورية 
مع  �لعاملية  �لنفوذ  مناطق  ت�سكيل  تعيد  موؤثرة،  وعربية  و�فريقية  ��سيوية 

�لغرب وحلفائه و�قر�ر نظام �لتعددية �لقطبية يف �لعامل.
ثالثا: تغيري �لنظام �ل�سيا�سي الأوكر�نيا بايجاد قيادة �سيا�سية وع�سكرية 
تتيح  �لطرفني  بني  م�سرك  دفاع  �تفاقية  وتوقيع  لرو�سيا،  مو�لية  جديدة 

لرو�سيا حتويلها �ىل قاعدة ال�سلحتها �الإ�سر�تيجية بدال من �الأطل�سي.
مع  و�سالم  تفاهم  �تفاقيات  توقيع  لرو�سيا  �النت�سار  ي�سكل  ر�بعا: 
�لدول �الأوروبية �ل�سرقية �ملحيطة باأوكر�نيا على قاعدة �الحر�م �ملتبادل 

و�التفاق حول مفهوم �الأمن �الإ�سر�تيجي لدول �ملنطقة.
�سيا�سات  من  �ملت�سررة  �ل��دول  تدعم  �لرو�سي  �النت�سار  خام�سا: 
ملمحًا  لو�سع  �جلديدة  باملنظومات  لاللتحاق  و�لغرب،  �ملتحدة  �لواليات 
�لدول  �لعاملي جلميع  و�ل�سالم  �المن  يحقق  عامليًا جديدً�  لنظامًا  جديدً� 
و�ل�سعوب وتفعيل �دو�ر موؤ�س�سات �الأمم �ملتحدة وجمل�ص �الأمن و�ملنظمات 
�لهيمنة  عن  وبعيدً�  �ل��دويل،  و�المن  �لدويل  �لتعاون  قو�عد  على  �لدولية 

�المريكية

ثورتنا اليتيمة

كاتب و �شحفي عربي من �شورية

عامها  �ل�سوري  �ل�سعب  ثورة  دخلت  �ملا�سي  �ذ�ر  من  ع�سر  �خلام�ص  يف 
�حلادي ع�سر.

ثار �ل�سعب �ل�سوري �سد نظام َحَكَم �سورية باحلديد و�لنار الأربعني عامًا، 
وكانت ثور�ت �لربيع �لعربي ملهمًا ل�سعبنا من �جل بد�ية �لثورة.

باحلرية،  منادية  �ل�سو�رع  �ىل  �سلمية  بتظاهر�ت  �ل�سعب  جموع  نزلت 
كانت ثورة كل �ل�سوريني �لذين جتروؤو� على ك�سر حاجز �خلوف ليعربو� عن 
ر�أيهم ب�سوت عاٍل، ورغم عظمة �لثورة �ال �نها كانت ثورة عفوية تفتقد �ىل 
�ل�سورية،  �ملحافظات  يف  �لثو�ر  بني  �الأر���ص  على  �لعملي  و�لتن�سيق  �لقيادة 
وهذ� كان �برز نقاط �سعفها حيث كانت تفتقد �ىل �لقيادة �لتي تلتف حولها 
�جلماهري، ورغم هذ� �الأمر كادت �ن ت�سل �ىل �هد�فها بخلع نظام �الإجر�م 

لوال �لتدخل �لرو�سي بعد �لتدخل �الإير�ين.
ولعدم وجود قيادة للثورة جلاأت �لدول �الإقليمية �ىل تن�سيب قيادة لها 
ال  �أنا�ص  تزعمه  �لذي  �الإئتالف  بعده  ومن  �لوطني  باملجل�ص  �سمي  ما  عرب 
�أ�سخا�ص �سرفاء بينهم  �لثوري، ورغم وجود  بالعمل  بالثورة وال  عالقة لهم 
�لثورة  على  �لق�ساء  �ىل هدف  �لو�سول  �جل  من  ��ستبعادهم  من  البد  كان 

و�لتي كانت هذه �لقيادة �هم ��سباب و�سولنا �ىل مانحن عليه �الآن.  
�ن  ورغم  ع�سكرتها،  �لثورة هي  �نكفاء  �ىل  �دت  �لتي  �الأ�سباب  �هم  �إن 
هجمات  �سد  �نف�سهم  عن  للدفاع  �لثو�ر  من  م�سروعًا  كان  �ل�سالح  حمل 
�لنظام �لذي مل يرك �سالحًا �ال و��ستخدمه �سدهم، �ال �ن �عتماد �لثو�ر 
و��ستغالله من قبل  �ملال �خلارجي  �لع�سكري �خلارجي ودخول  �لدعم  على 
�ملرتزقة كان هو �هم نقاط �ل�سعف يف �لثورة، فلقد حملت �لدول �الأقليمية 
�لد�عمة للثو�ر خالفاتها �ىل �ل�ساحة �ل�سورية ومنعت توحد �لف�سائل �لثورية 

وو�سل �حلال حد �القتتال بينها. 
كد�ع�ص  �ملتطرفة  �ال�سالمية  �لف�سائل  ظهور  �ن  هنا  نذكر  �ن  والب��د 
وجبهة �لن�سرة �مل�سجلني من قبل �ملجتمع �لدويل على قائمة �الإرهاب، �سهل 
�ال�سلحة  كل  ��ستخد�م  �جل  �الإره��اب من  يافطة حماربة  ��ستخد�م  للنظام 
�لتي تدعي حماربة  �لدول  �ن  �الرهاب، كما  بذريعة حماربة  �لثو�ر  ملحاربة 
�الإرهاب غ�ست �لطرف عن �رتكاب �لنظام �ملجازر �جلماعية بحق �ل�سعب. 
لقد كانت بحق ثورًة يتيمة تاآمر عليها �جلميع د�خليًا وخارجيًا من �جل 
بقاء �لنظام �لذي كان �ل�سمانة حلماية �أمن �لكيان �ل�سهيوين، ورغم ذلك 
ما ز�ل �لثو�ر �حلقيقيني يتم�سكون مببادئهم ويُّ�سرون على حتقيق �هد�ف 

�لثورة خلال�ص �سورية من نظام �الإجر�م و�خليانة.

أ.زياد المنجد
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الـــعـــالـــم بـــن جـــرائـــم امـــريـــكـــا وجــــــرأة روســيــا
وما  �المريكية  �ملتحدة  �ل��والي��ات  �خ��ت��ارت 
كثرية  ودول  �سعوب  على  �لعدو�ن  منهج  ت��ز�ل 
�أية  وب��دون  �هلها  وقتل  وتدمريها  و�حتاللها 
�حتالل  ولعل  �سرعية،  �و  قانونية  م�سوغات 
�لعر�ق من قبل �مريكا وبريطانيا ميثل و�حدة 
يف  �ل�سارخة  �لعدو�نية  �لظو�هر  ����س��و�أ  م��ن 
ب�سع  ح�سار  بفر�ص  م�سبوقة  �لر�هن  ع�سرنا 
وحتى  قبل،  من  �الن�ساين  �لتاريخ  له  ي�سهد  مل 
ما حدث بني رو�سيا و�وكر�نيا �سنجد �ن ور�ئها 
ورطا  من  وهما  وبريطانيا  �مريكا  تدلي�سات 
�عتربتها  خمططات  بتنفيذ  �وكر�نيا  حكومة 
وهي  �لرو�سي  �لقومي  لالمن  تهديد  مو�سكو 

حمقة بذلك.
�مكانات  ك��ل  ح�سدتا  وبريطانيا  �مريكا 
�لرو�سية  �لدولة  ل�سيطنة  �لدعائية  مطابخهما 
�و  �ملارقتان  �لدولتان  هاتان  ون�ستا  وقيادتها 
بحق  به من جر�ئم  قامتا  ما  تنا�ستا عن عمد 
مندوب  من  �لقوي  �ل��رد  ولعل  �لعامل،  �سعوب 
�المريكى خري  للمندوب  �المن  رو�سيا مبجل�ص 
م�سروع  �سدور  �لرو�سي  �لفيتو  منع  مثال حيث 
�لتدخل  ب��اإد�ن��ة  يق�سى  �الأم���ن  ملجل�ص  ق���ر�ر 
�مل��ن��دوب  علق  حيث  »�أوك��ر�ن��ي��ا«  يف  �ل��رو���س��ي 
فا�سيلي   « �الأم���ن  جمل�ص  يف  لرو�سيا  �ل��د�ئ��م 
�لدورة  هذه  يف  �ملجل�ص  رئي�ص  وهو   « نيبينزيا 
قائال لزميلته �ملندوبة �الأمريكية: »من �ل�سعب 
�لدول  �لواليات �ملتحدة يف غزو  علينا مناف�سة 
�ملجاورة ولن �أقوم هنا ب�سرد قائمة �العتد�ء�ت 

السياسة

�لتي �رتكبتها �لواليات �ملتحدة خالل تاريخها«، 
وق���ال ل��ه��ا »ه���ل ي��ح��ق ل��ك��م ق����ر�ءة درو�����ص يف 

�الأخالق علينا..؟«.
�أنه مل مير من عمر �لواليات �ملتحدة  رغم 
�أنها  �ال  فقط  �سنة   250 �الأمريكية غري حو�يل 
 222 يعني  مب��ا  عمرها  م��ن   93" ق�ست  ق��د 
�الأخرى  �لدول  على  �ملختلفة  �حلروب  يف  �سنة 
 90 �أكرث من  �لعامل.  �أنحاء  و�إحتاللها يف كافة 
يدل  وع��دو�ن��ا منها ج��ر�ئ��م ح��رب مم��ا  حربا 
على �أنها �أحط و�أ�سر�ص دولة مارقة قامت عرب 
تناف�سها  مل  �الجر�مية  فب�سماتها  �لتاريخ. 
عام  فمنذ  وفرن�سا،  بريطانيا  ربيباتها  �إال  بها 
�ل�سعوب  �سد  �لعدو�نية  �عمالها  ب��د�أت   1833
�لهنود  �ملاليني من  �ب��ادة  ناهيك عن  �الخ��رى 
جاء  فعندما  �ال�سليني  �مريكا  �سكان  �حلمر 
�الأوروبيون �إىل ما يعرف �الآن بالواليات �ملتحدة 
وما  �لقوية  و�خلمور  �الأم��ر����ص،  ن�سرو�  حيث 
يقارب 300 عام من �حلروب �مل�ستمرة قّل�ست 
كما  ج��د�،  �سغرية  جمموعات  �إىل  �ع��د�ده��م 

�غت�سبت واليات كثرية من �ملك�سيك!. 
�رتكبت  �لعاملية  �حل���رب  �إن��ت��ه��ت  �إن  وم��ا 
�مريكا و�حدة من �كرب جر�ئمها عندما ق�سفت 
هريو�سيما و ناجاز�كي يف �ليابان. فقد حو�يل 
220 �ألف �سخ�ص حياتهم نتيجة الإلقاء �لقنبلة 
�لذرية و �أكرث من 100 �لف �سخ�ص ُقتلو� خالل 
يف  حياتهم  فقدو�  �لباقي  و  مبا�سرًة  �لق�سف 
�ل�سارة  لالإ�سعاعات  نتيجة   1945 عام  �آو�خ��ر 

ما  �ال�سعاعات  هذه  وتاأثري  بها،  �أُ�سيبو�  �لتي 
ز�ل م�ستمر� حلد �الن. 

يف عام 1965زجت عقيدة �لعدو�ن �ملتاأ�سلة 
�الأمريكية  �ل�سيا�سة  �سناع  وق��ل��وب  عقول  يف 
حرب  يف  �الأمريكية  �ملتحدة  �ل��والي��ات  بجي�ص 
�الأمريكي  �جلي�ص  فيها  م��ار���ص  �لتي  فيتنام 
وحدها  �الإن�سانية  �سد  لي�ص  �جل��ر�ئ��م  �أب�سع 
�نهمرت  عندما  و�حل��ي��و�ن  �لنبات  �سد  و�إمن��ا 
�الأمريكية  �لطائر�ت  من  �الأمريكية  �ل�سموم 
لتهلك �حلرث و�لزرع و�حليو�ن فوق كل �الأر�ص 
�لفيتنامية وتنتهي �حلرب يف عام 1975م رغم 
بهزمية  جي�سها  ووح�سية  �أمريكا  �أ�سلحة  كل 

تاريخية لهم.
�لغطر�سة  من  كبرية  ح�سة  �ل��ع��ر�ق  ون��ال 

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

���س��اع��دت �مريكا  ف��ق��د  و�ل���ع���دو�ن �الم��ري��ك��ي 
�ي��ر�ن  ���س��اه  �ز�ح���ة  على  وفرن�سا  وبريطانيا 
جميئه  منذ  ��سعل  �ل���ذي  �خلميني  ون�سبو� 
�ملنطقة باحلروب و�ل�سر�عات ال�سيما �لطائفية 
)��سر�ئيل(  حليفتهم  مع  و�لتخادم  بالتن�سيق 
4/9/1980، يف  �لعر�ق يف  �لعدو�ن على  فكان 
�سنو�ت،  لثمان  ت�ستمر  �ن  لها  خططو�  ح��رب 
�خرى  بحرب  زج��وه  �ل��ع��ر�ق  �نت�سر  وعندما 
ثالثني  من  �ك��رث  ومعها  �ل�سر  �مريكا  قادتها 
دوله عدو�نية يف 1991 مع فر�ص ح�سار جائر 
وال  �سعبه،  على  �لكو�رث  من  هائل  بكم  ت�سبب 
غطاء  حتت  يوغو�سالفيا  �سد  �حل��رب  نن�سى 
حلف �سمال �الطل�سي �لناتو، و��ستمر �لق�سف 
ثم  يوغو�سالفيا  وتفككت  و�إن��ه��ارت  يوما،   78
�لهجوم على �أفغان�ستان و�حتاللها حتت ذريعة 
�أن  �لقاعدة، حيث تبني الحقًا  تنظيم  مطاردة 
�أمريكا هي من جهزت و�سكلت �لقاعدة، وهي 
�لهجوم  ثم  �يلول  �حد�ث  ونفذت  خططت  من 
�الأمم  من  تفوي�ص  دون  و�أحتالله  �لعر�ق  على 
�لثورة  قيام  بعد  ليبيا  على  و�لهجوم  �ملتحدة 
�لر�سمي  و�ل��دع��م  ب��ال��ق��ذ�يف  و�الإط��اح��ة  فيها 
للمجموعات �الإرهابية �مل�سلحة يف �سوريا، حتت 
مربر مقاتله د�ع�ص ومتكني �لفر�ص �ل�سفويني 
عا�سمه  �لقد�ص  �ع��الن  �ل��ر�ف��دي��ن.  ب��الد  من 
مهربة  ��سلحة  و�كت�ساف  �ل�سهيوين  للكيان 

للحوثيني يف �سفن �الإغاثة.

�ل��ع��امل من  ي��ج��ري يف  �ل��و����س��ح مم��ا  �ن 
�حد�ث �ساخنة تنذر بعو�قب كارثية، �ن �لقوى 
وتنفذ  تعمل  �لغربية  �ال�ستعمارية  �المربيالية 
خطو�ت منتظمة ولي�ص كرد فعل على �خلطوة 
�سلفا،  مر�سومه  خطة  هناك  �ن  �أي  �لرو�سية 
�لغرب  �ر�د  لو  �حل�سر،  ال  �ملثال  �سبيل  وعلى 
�سم �وكر�نيا �ىل حلف �لناتو لفعلها من �ليوم 
�لذي دمرت فيه ��سلحتها �ل�سر�تيجية �لنووية 
كما  �لقار�ت  �لعابرة  و�ل�سو�ريخ  و�لقاذفات 
فعل مع دول �لبلطيق، �ال �ن �مريكا ومن خلفها 
مبعاد�تها  �وكر�نيا  ورط��و�  �لغرب  يف  ذيولها 
للدب �لرو�سي معولني على ردود �فعال �لقيادة 
حلرب  رو�سيا  جلر  ذريعة  فيتخذوها  �لرو�سية 
قد تتحول �ىل عاملية لن تبقي ولن تذر، و�سيكون 

ح�سادها وخ�سائرها �لب�سرية غري م�سبوقة.
هذه �لعو�ر�ص �أو �الأعر��ص لو متت �ملو�فقة 
على  �لربيطاين  �المريكي  �مل�سروع  ه��ذ�  على 
حاله الأ�سبحت �لعقوبات �ملفرو�سة على رو�سيا 
فهذه  �الآن  �أم��ا  للميثاق،  طبًقا  م�سروعة  كلها 
�لعقوبات وكاأنها �ل�سطو و�ل�سرقة الأمو�ل وود�ئع 
�لدول و�ل�سعوب كما كان مع م�سر �أيام تاأميم 
حينما  �ل��ع��ر�ق  وم��ع  ليبيا  وم��ع  �ل�سوي�ص  قناة 
�غت�سبت �لواليات �ملتحدة دولة ع�سو يف �الأمم 
�لوطني  نظامها  وقتل  �سعبها  وقتل  �ملتحدة 
قو�عد  ع��ن جمموعة  ع��ب��ارة  �ل��ع��ر�ق  و�أ���س��ب��ح 

�أمريكية و�لنفط ي�سرق، و�لكالم �الأكرث �أهمية 
توجه  �أن  وحكومتها  وزعيمها  لرو�سيا  يحق  �أنه 
عن  بالكف  و�الأورب��ي��ني  لالأمريكان  حتذيرها 
�ل�سامل  �لتدمري  �إىل  يهدف  �لذي  �لعبث  هذ� 
لالقت�ساد و�ل�سعب يف رو�سيا و�إذ� مل يعد لهم 
�أمو�لها  جتمدت  �ن  بعد  لرو�سيا  فاإن  ر�سدهم 
�ل�سامل  �ل��ت��دم��ري  حقها  م��ن  �سيكون  لديكم 
�لغرب  �ن  و�لو��سح  ول�سعوبكم  القت�سادكم 
ي�سعى للمو�جهة �كرث مما ي�سعى لها بوتني. هذ� 
هو �لعدل هذ� هو �حلق وعلى �لغرب �المريكي 
�ن يتوقعو� �أن تكون �لنتائج كارثية على �جلميع 
فهم من بد�أو� وعليهم �ستدور �لدو�ئر، و�سيكون 
ح�ساد ما خطط له �لغرب وخ�سائره �لب�سرية 
يعلم �ن حروب �القت�ساد  غري م�سبوق، فالكل 
هي من حترك �ل�سهو�ت و�ملوؤ�مر�ت لي�ص �سد 
رو�سيا فقط ولكن �سد كل من ميتلك �لرثو�ت 

ويريد ��ستثمارها مل�سلحة �سعوبهم.

العراق ما زال حتت العقوبات
يريدون  ال  وحلفائهما  وبريطانيا  �مريكا 
�ل�سابع  �لف�سل  �سطوة  من  يخرج  �ن  للعر�ق 
م��ن جمل�ص  ف��رة  ���س��در  �ل���ذي  للقر�ر  ووف��ق��ًا 
ك��ان  �ملغفلني  بع�ص  ل��ه  وط��ب��ل  وه��ل��ل  �الم����ن، 
�لتاآمر  مت  مثلما  و��سحا  يكون  �ن  �ملفرو�ص 
�ل�سابع  �لف�سل  حت��ت  ��َع��ه  وُو���سِ �ل��ع��ر�ق  على 
�ن  يجب  ك��ان  و��سح،  و  �سريح  ق��ر�ر  مبوجب 
�ل�سابع  �لف�سل  �ح��ك��ام  م��ن  خ��روج��ه  ي��ك��ون 
ولكن  �ي�سًا،  �سريح  و  و��سح  ق��ر�ر  ،مبوجب 
�خلطط  خربنا  كعر�قيني  ت��ر�ودن��ا  �ل�سكوك 
حول  �لعر�ق  على  �المريكي  و�حلقد  �لعد�ئية 
باإ�ستمر�ر  �ل��ر�غ��ب  �ملتحدة  �ل��والي��ات  موقف 
�ل�سابع، وخا�سعًا  �لف�سل  بقائه حتت عقوبات 
ال�سيما  �ل�سيا�سّية.  و  و�لنقدية  �ملالية  للقيود 
باأنَّ �لقر�ر رقم 660 و�ل�سادر يف 1990/8/2، 
ن�ّص على �ن �لعر�ق ي�سّكل خطرً� على �المن و 
�ل�سلم �لعاملنّي وهذ� ما تتذرع به �مريكا ال�سيما 
�لعاملنّي«  و�ل�سلم  لالمن  �لعر�ق  »تهديد  عبارة 
و�الدعاء باأنَّ و�سع �لعر�ق ال يز�ل ي�سكل تهديدً� 
متامًا  خروجه  لتعطيل  �لعاملنّي  و�ل�سلم  لالأمن 
دور  ممار�سة  و��ستمر�ر  �ل�سابع،  �لف�سل  من 
علما  �الممي  �لقر�ر  بغطاء  و�لتدخل  �لو�ساية 
�الحتالل  ب�سبب  هو  ويحدث  ماحدث  كل  �ن 

�المريكي �لربيطاين �لفار�سي للعر�ق.
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السياسة

�لذكرى �لتا�سعة ع�سر  للعدو�ن  و�الحتالل 
ي�ستمر   باأمل  علينا  متر  �لعر�ق،  على  �الأمريكي 
يف ذكرى بلد قوي موحد، بات �أ�سالء وطو�ئف 
و�نتهازية،  وحما�س�سة،  وفئوية،  و�نتكا�سات، 
باجلملة،  مقدر�ته  على  �إي���ر�ين  و�سلب  ونهب 
وخ��ط��رة  مت�سابكة  دول��ي��ة  ظ����روف  ظ���ّل  يف  و 
�لد�ئرة يف  باحلرب  �بتد�ء  تتمّثل  ومتدحرجة، 
�أوكر�نيا، حيث »تنتف�ص« دول �الأطل�سي موجهة 
�الحتاد  وجه  يف  �سام،  �لعم  بقيادة  باحلديد،  
�لرو�سي، بذريعة �لدفاع ومنا�سرة �سيادة دولة 
�لتي  �لذريعة  وه��ي  جحا(،  )م�سمار  م�ستقّلة 
جرى متزيقها، و�سربها بعر�ص �حلائط ع�سية 
�حلرب �الأمريكية �لهمجية على �لعر�ق 2003، 
فل�سطني،  يف  ود�ئمًا  �أفغان�ستان،  على  وقبلها 
و�نتهاء بال�سفيح �ل�ساخن �لذي يعج من حتت 

هذ� �لعامل �لذي ال يهد�أ.
�لعر�ق  �سنو�ت يف  قبل  »ح��الاًل«  كان  ما  �إن 
و�فغان�ستان بات »حر�مًا« �ليوم يف بالد �لعيون 
�لقومي  �الأم��ن  �ن  رغ��م  �أوك��ر�ن��ي��ا(،  �خل�سر) 
جغر�فية  يف  )فعال(  مهّدد�  �الإحتادية  لرو�سيا 
وبفعل  رو�سيا،  ح��دود  على  �لو�قعة  �أوك��ر�ن��ي��ا 
�لعر�ق  فيما  �أمريكيا،   �ملوجه  �لناتو  �سيا�سة 
عن  �لكيلومر�ت  �آالف  يبعد�ن  و�أفغان�ستان 

جمال �لغرب و�لواليات �ملتحدة �جلغر�يف.

�إن دميومة �لعدو�ن �لهمجي �الأمريكي على 
�لعر�ق، وما جنم عنه من �حتالل مبا�سر وغري 
مبا�سر،  ما ز�لت بقاياه �الأمريكية �ل�سهيونية 
حّكامه  وق���ر�ر  �ل��ر�ف��دي��ن،  �أر����ص  على  جاثمة 
�ملفجوع  لبلدهم  �إال  متنوعة،  بوالء�ت  �ملوظفني 

منهم وفيهم.
�ل��ع��دو�ن  ذل��ك  ت��د�ع��ي��ات  يف  ر  �لتب�سّ �إن 
و�الحتالل �لكارثية ما ز�لت جاثمة على )�المة 
م�سبوق يف  ت�سعيدً� غري  و�جهت  و�لتي  كلها(، 
�ال�ستباحة لكر�متها وحقوقها و�سيادتها يف غري 
ال  تلك،  �أو  �لذريعة  وبهذه  بئي�ص،  عربي  قطر 
�سّيما بعد �أن فقدت �ملنطقة باأ�سرها بلدً� بوزن 
�لتي  و�ملادية  �ملعنوية  مكانته  له  كانت  �لعر�ق، 
�مل�سهود  �أفقده )بق�سد( من دوره  تال�ست، ما 
له تاريخيا يف مو�جهة �حلروب و�ملوؤ�مر�ت على 

�الأمة �ملنكوبة.
ورغم �أن معظم �لقوى �حلّية يف �الأمة و�لعامل 
قد نبّهت خلطورة تلك �حلرب )على �لعر�ق(، 
و�متالأت �سو�رع �لعو��سم يف �لعامل باملظاهر�ت 
فيها  مبا  لها،  و�لر�ف�سة  �ل�ساجبة  و�مل�سري�ت 
وبرغم  نف�سها،  و�لربيطانية  �الأمريكية  �مل��دن 
�طلقتها  �لتي  �ل�ساخبة  �ل�سعبية  �مل�سري�ت 
�سجبًا  ع��رب��ي  قطر  غ��ري  يف  حية  عربية  ق��وى 
لتلك �حلرب، وحتذيرً� من تد�عياتها �لهابطة 

�أمريكا  يف  �حل���رب  ح��زب  �ن  �إاّل  و�ل�ساحلة، 
ليفتتح  و�تباعهما بقي م�سرً� عليها  وبريطانيا 
�مل�ستمرة  و�لفنت  �حل��روب  من  ع�سرً�  بعدها 
عربيا، و�لتي مل تنتهي لالآن، فكان �أول نتائجها، 
�ملنظور  م��ن  فل�سطني  على  �لقب�سة  �إح��ك��ام 
لبنان،  و  �أمريكي، و��ستهد�ف �سورية،  �ل�سهيو 
باأ�سكال  م�ستمرة  و�لقافلة  و�ليمن،  وليبيا، 
متعددة عرب ربيع عربي، كان �أ�سحوكة �سيا�سية 
من  ت��اله  وم��ا  �الأم����ة،  تطلعات  على  و�ل��ت��ف��اف��ا 
�نبطاحات �أنظمة عربية يف عالقات م�ستهجنة 
مع �الإحتالل �ل�سهيوين ت�ستربىء منها �سعوب 
تلك �الأنظمة، �إ�سافة لالإنق�سامات و�لتدهور يف 
ذلك  وكل  �لد�خلية،  �لعربية  �الأقطار  �أو�ساع 
وما   ،2003 بغد�د  ل�سقوط  طبيعيا  نتاجا  كانت 
ز�ل يو�جهها �لوطن �لعربي حتى �ليوم، ناهيك 
�لعديد  �الأهلية يف  و�حل��روب  �لفنت  �إ�سعال  عن 
من �أقطار �الأمة �ملغلوبة �لتي كادت �ن تنهار لوال 
�لفكري  و�ل�سمود  بالقادم،  �الأم��ل  �سعلة  بقاء 
عروبية  قطاعات  ل��ه  تنبهت  و�ل���ذي  و�لثقايف 
�إي�سال حالة  �الإمربيايل يف  �لق�سد  و�عية من 

�الإنهز�م �لد�خلي للمو�طن �لعربي. 
�سروريًا  تقيميًا  نقيم  �أن  جميعًا،  لنا  كيف 
مل��و�ق��ف��ن��ا م���ن ت��ل��ك �حل�����رب ب�����س��ك��ل ���س��ري��ح 
�سّتى  يومها  معار�سوها  حتّمل  و�لتي  وجمعي؟ 
ثغرة  �أغالق  �أجل  �لظاملة، من  �التهامات  �أنو�ع 

الـــــــــعـــــــــراق خـــــــــــــارج حـــــــــــــدود األمــــــــة 
ــتـــالـــه ــلــــى احـ 19 خــــريــــفــــا مـــــــرت عــ

أ.نسيم قبها
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قبل  من  بغد�د  �حتلت   2003 ع��ام  ني�سان  �أبريل  من  �لتا�سع  يف 
باإدعاء�ت  �لدولية  �ل�سرعية  خ��ارج  جي�سا  و34  وبريطانيا  �لواليات 
13 عامًا من �حل�سار �لظامل  باطلة وكاذبة جاء �حتالل بغد�د بعد 
�لر�سا�ص،  وقلم  �الأط��ف��ال  حليب  من  حتى  �لعر�قيني  ح��رم  �ل��ذي 
 2003 �آذ�ر  مار�ص  من  �لع�سرين  فجر  منذ  �لغازية  �لقو�ت  و�رتكبت 
�ستى �جلر�ئم �سد �الإن�سانية، لكن �ملالحظ �ن �ل�سمري �لعاملي كان يف 
�سبات عميق فلم يد�ن �لغزو و�الحتالل، ومل ترتفع �أ�سو�ت �الإن�سانية  
كل  وتدمري  �لعزل  �ملدنيني  قتل  وحتى  �ملعروفة،  مبنظماتها  �لعاملية 
مقومات �حلياة يف جميع مدن �لعر�ق مل يهز �ل�سمري �الن�ساين كل 
ذلك الن �مريكا هكذ� �أر�دت وهكذ� قررت. فجاءت بجيو�ص من 34 
دولة قاطعة ع�سر�ت �الالف من �الأميال لتقتل �لعر�قيني رجاال ون�ساء 
�لقطب  هيمنة  حتت  غابت  �لتي  �لدولية  �ل�سرعية  خ��ارج  و�طفاال، 
�لو�حد، و�لعر�ق �لذي مل يتوقف �لعدو�ن عليه منذ �لعام 1991 ولغاية 
�حتالله يف 2003، وفر�ست �مريكا عليه مناطق حظر طري�ن بحجج 
و�هية جاءت هذه �ملرة يحرك �حلقد عقل رئي�سها جورج بو�ص �البن، 
و�ملوؤ�س�سة  �مل�ستقلة  �لدولة  �لعر�ق  على  �ل�سهيوين  �حلقد  ذلك  كل 
�لعر�ق  و�حتالل  غزو  �ن  و�عترب  �لعربية  و�جلامعة  �ملتحدة  لالأمم 
�المة  خالله  من  و�سريكع  �ل�سهيوين  للكيان  زخما  �سيعطي  )بابل( 
بالفلك  �سائر�  �غلب حكامها   ز�ل  وما  �الأ�سف كان  �لتي مع  �لعربية 
�المريكي �ل�سهيوين  رغم ما ��ساب �المة بعد غزو و�حتالل �لعر�ق. 
�ن  بعد  �الن�ساين  لل�سمري  �سحوة  �أم��ام  )نعي�ص(  �ليوم  ونحن 
غزت رو�سيا �وكر�نيا ومع �ن هذه �لدولة قد �ساهمت باآالف �جلنود 
�أثناء �لغزو و�الحتالل  وقتلت �لعر�قيني �الأبرياء يف حمافظة و��سط 
�المريكي للعر�ق �ال �ننا نقول: ملاذ� علت �أ�سو�ت �لرف�ص لهذ� �لغزو 

و�سكتت يوم غزي �لعر�ق؟ 
�أنها �ملعايري �ملزدوجة و�لقطبية �لو�حدة �لتي حكمت �لعامل بعد 
حقبة  �إنهاء  مرحلة  تبا�سري  تلوح  وقد  �ال�سر�كية  �ملنظومة  �نهيار 
�لقطبية �لو�حدة وت�سكيل تو�زن دويل جديد مينع �لعدو�ن و�لعن�سرية 
و�لكيل مبكاييل خمتلفة وح�سب م�سلحة هذ� �لطرف �و ذ�ك بعيد� 
عن م�سالح �ل�سعوب و�أمنها و�سعادتها. فاأمريكا ومن يدور يف فلكها 
دمرت �لعر�ق وليبيا و�سوريا و�ليمن وقبلها فل�سطني ومل يطرف لهم 
�أ�سبحو� دعاة لالإن�سانية  �لبلد�ن لكنهم  �الأبرياء وتدمري  لقتل  جفن 

يف �أوكر�نيا. 
نعم �نها �زدو�جية �ملعايري..

أ.علي الزبيدي

الغزو واالحتالل 
والمعايير 
المزدوجة 

في الصميم

�شحفي من العراق

خطرية يف جمتمعنا �لعربي و�الإ�سالمي، ما ز�لت �لقوى �ملعادية الأمتنا 
تنفذ منها؟

�إن �ملر�جعة �ملطلوبة ت�سمل �جلميع بال ��ستثناء، وتتطّلب ت�سخي�ص 
كاأمة،  فيها  وقعنا  �لتي  و�خلطايا  و�الخ��ط��اء  و�مل����ربر�ت،  �الأ���س��ب��اب 
وكعنا�سر حية يف مو�قع �ساهدة، حني غّلبنا �عتبار�ت ذ�تية )مربر�ت 
وطنية �سيقة( عابرة، على �عتبار�ت مو�سوعية كربى ) قومية �ساملة(، 
ف�ساعت لدينا �ملقايي�ص، و�أنغم�سنا يف �سر�عات وتناق�سات �أقل ما ُيقال 
فيها �نها ال تقا�ص يف حجمها وتاأثريها يف �ل�سر�ع مع �لعدو، و�لتناق�ص 

�لرئي�سي مع م�ساريعه وخمططاته.
وحول �أول �لدرو�ص �لتي ينبغي ��ستخال�سها من هذه �ملر�جعة يكمن 
يف �سرورة ت�سكيل كتلة تاريخية بائنة يف �أمتنا �حلية، ومنطقتنا �حلارة، 
�ل�سهيو�أمريكية،  و�ملخططات  �ال�ستعمارية  �ملطامع  مو�جهة  عنو�نها 
ح�سد  ملتطلبات  و�ل�سيا�سية  �لفكرية  �لعقائدية  خالفاتنا  كل  و�إخ�ساع 

قوى �الأمة يف هذه �ملو�جهة.
و�خلطوة �الأوىل يف هذ� �لطريق تبد�أ ب�«�إق�ساء« منطق �الإق�ساء يف 
فاإذ� كان  و�أمتنا عمومًا،  �أقطارنا خ�سو�سًا  �لد�خلية، د�خل  عالقاتنا 
لالإق�ساء مربر�ته عند �لبع�ص فاإن ملنطق �لتو��سل و�لتفاعل و�لتكامل 

مربر�ت تفوق تلك �ملربر�ت بع�سر�ت �الأ�سعاف.
مفهوم  تعزيز  فهو  �الإط���ار  ه��ذ�  يف  �ملطلوبة  �لثانية  �خلطوة  �أم��ا 
�ملقاومة و�أدو�تها، يف ظل عوملة غزت �ملفاهيم، وغب�ست وجهات �لنظر، 

حتى تعود �ملقاومة خيارً� ونهجًا وثقافة و�سالحًا يف مو�جهة �الأعد�ء. 
�ملنظومة  يف  و�لثقافية  و�مل��ادي��ة  �ل�سيا�سية  �لتطور�ت  �أك��دت  لقد 
الإر�دة  �لرئي�سية  �لر�فعة  �أن  �ملا�سية،  �ل�سنو�ت  يف  �لر�سمية  �لعربية 
�لتحّرر و�لنهو�ص و�لوحدة يف )�الأمة( هي يف )�لرف�ص(، ما يعني �سكال 
متطور� من مفاهيم �ملقاومة، مبنيًا على تقييم قدرة �لذ�ت يف �لتعامل 
مع �ملخططات �خلارجية، و�لتي �أثبتت فعاليتها ن�سبيًا يف �لعر�ق، و�لتي 
يجب �أن تثبت قدر�تها �ليوم يف فل�سطني عرب �أ�سكاال متعددة يف �لوقوف 

بوجه �الإنبطاح �ل�سيا�سي، و�الإ�ست�سالم ل�سبكة �لعدو.
�ساأن  �إنها  �الإط���الق،  على  خال�سًا  وطنيًا  �ساأنًا  لي�ست  فاملقاومة 
قومي عروبي �إ�سالمي كبري، بل باتت �ساأنًا عامليًا مبقت�سيات �الأحد�ث 
�لعاملية �إبتد�ء من �الأخو�ت �لثالث ) رو�سيا بيالرو�سيا �أوكر�نيا( مرور� 
�أمم  حال  مع  �لرف�ص  يتكامل  وهكذ�  نهاية،  بال  و�نتهاء  )بال�سني(، 
�ال�ستعمارية  و�لهيمنة  �لو�حد،  �لقطب  نظام  على  �ليوم  تتمّرد  عّدة 
�ملتفردة، و�لتي �سادت لثالث عقود، م�ستمرة، وت�ستمر، فكانت �حلروب 
حتدثو�  �أمريكيون  م�سوؤولون  مرة  غري  �أعلن  كما  مدخلها  �لعر�ق  على 
عن م�ساريع �لعوملة على م�ستوى �لكون، وم�سروع �ل�سرق �الأو�سط �لكبري 

على م�ستوى �الأمة.
ولتكن ذكرى �حلرب و�الحتالل يف �لعر�ق عام 2003، دعوة لر�ّص 
نحو  �لبو�سلة  وتوجيه  �ملدّمرة،  �لبينية  �ل�سر�عات  وجتاوز  �ل�سفوف 
�أمتنا حمرقة  من  تعمل  ما  د�ئما  �لتي  �أمريكا،  م�ساريع  بوجه  �لوقوف 
ملخططاتها ما وجدت لذلك �سبيال، ما يعني كن�ص غبارنا �لذي عطل 
�الآالت �لناب�سة و�حلية، لتعود �أمتنا يف ت�سدر �مل�سهد �مل�ستقل بها من 

جديد.
 كاتب وروائي فل�شطيني 
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السياسة

الــــــــــــــــجــــــــــــــــيــــــــــــــــش الــــــــــــــــتــــــــــــــــونــــــــــــــــســــــــــــــــي فــــــــي 
رقــــــــــــــعــــــــــــــة الــــــــــلــــــــــعــــــــــبــــــــــة الــــــــســــــــيــــــــاســــــــيــــــــة

تون�ص  يف  �حل��ايل  �ل�سيا�سي  �مل�سهد  ي�سهد 
�ل�سبابية  من  بالكثري  مت�سمًا  جديدً�  منعرجًا 
و�لغمو�ص يف وقت يو��سل فيه �لرئي�ص �لتون�سي 
م�ساعيه لبلوغ �أهد�فه بالتعويل على �أهمية دور 
�ملوؤ�س�سة �لع�سكرية يف �إعادة بناء دولة �لقانون. 
مبا �أن �جلي�ص هو �لقوة �ل�سرعية للدولة حلماية 

�سعبه من �ملخاطر �لتي تهدد �أمنه و�سيادته.
�ت�سم �جلهاز �لع�سكري طيلة �سنو�ت �لثورة 
�لتون�سية باحلياد �لتام �إز�ء �لفرقاء �ل�سيا�سيني 
و�أمنيًا  �سيا�سيًا  مكانته  على  وجنح يف �حلفاظ 

يف �لبالد ويف قلوب �سعبه.
»ر�سيد  �ساح  هكذ�  ثورتكم«،  هي  »ثورتنا 
عمار« قائد �أركان �جلي�ص �لتون�سي عرب مكرب�ت 
من  بالقرب  متظاهر  �أل��ف  من  الأك��رث  �ل�سوت 
مكتبه، م�سيًفا: �أن �جلي�ص �سيحمي �لثورة. وهو 
وظل  فيه،  ج��د�ل  ال  و��سًحا  كان  �ل��ذي  �ملوقف 

حمفورً� يف وجد�ن �ل�سباب �ملتظاهرين.
وبذلك �سكل �جلي�ص �لقوة �لدينامكية �لتي 
توفري  يف  و�الإن�سانية  �الأهمية  بالغ  دورً�  لعبت 
�الأمن و�حلماية لل�سعب �لتون�سي وكل �الأحد�ث 
على  و�لق�ساء  تون�ص  عرفتها  �لتي  �ل�ساخنة 

�الإرهاب.
وجتدر بنا �ال�سارة �ىل �ن �جلي�ص �لتون�سي 
يف  يطمح  ومل  �ل�سعب  م��ع  ���س��د�م  يف  يكن  مل 
��ستالم �ل�سلطة �ل�سيا�سية بقدر ما حافظ على 

موؤ�س�سة �لدولة �إبان �سقوط �لنظام.
�جلي�ص وقي�ص �سعيد

جويلية   25 �ح��د�ث  يف  �جلي�ص  تدخل  �سكل 
عقب جتميد �عمال جمل�ص �لنو�ب حني �حاطت 
خالف  نقطة  �لتون�سي  ب��ال��ربمل��ان  �ل��وح��د�ت 
جوهرية تباينات حولها �ملو�قف و�الآر�ء وهو ما 
دفع معار�سيه من �خل�سوم �ل�سيا�سيني لو�سف 
ذلك بالدكتاتورية �لع�سكرية. يف حني �أن �لدور 
يف  �لتون�سي  �جلي�ص  ب��ه  يقوم  �ل��ذي  �مل��رك��زي 
هذه �ملرحلة �النتقالية يدفع �إىل �لت�ساوؤل حول 
�إمكانية ظهور �أطماع لديه لل�سيطرة على �حلكم 
�إذ� ما تدهورت �الأو�ساع �الأمنية وف�سلت عملية 

�النتقال �ل�سيا�سي.
�الأ���س��و�ت  فيه  تتعاىل  �ل���ذي  �ل��وق��ت  ففي 

ف�سلت  �ل�سيا�سة  يف  �جلي�ص  �إدم���اج  وحم��اول��ة 
تنوي  ال  �لع�سكرية  �ملوؤ�س�سة  الأن  �ملحاوالت  كل 
تويل �ل�سلطة و�منا �لدفاع على �الأمن �لقومي. 
فبالرجوع لطبيعة �جلي�ص �لتون�سي نلمح �رتكازه 
يف  �لتدخل  ع��دم  عقيدة  على  �ال�ستقالل  منذ 
�حلماية  على  دوره  يقت�سر  و�من���ا  �ل�سيا�سة 

و�لدفاع ولي�ص �حلكم وتويل �ل�سلطة.
موقف �ت�سم باحلياد

�لع�سكرية  �مل��وؤ���س�����س��ة  مل��وق��ف  ي��ن��ظ��ر  ك��م��ا 
جناح  ور�ء  �لرئي�سي  �ل�سبب  وه��و  باملحايد 
�إطالق  �لتون�سية فلم يقدم �جلي�ص على  �لثورة 
�لنار على �ملتظاهرين بل قام بحماية �ملن�ساآت 

ت�سري  ع��ن  �حل��ي��اد  فتقاليد  �ل��دول��ة  ومملكات 
�ملوؤ�س�سة  لدى  متجذرة  �ل�سيا�سي  �لعام  �ل�ساأن 
�لع�سكرية يف تون�ص منذ تاأ�سي�سها فكانت بذلك 
منوذجًا ناجحًا يف �لربيع �لعربي خالل مرحلة 
�النتقال �ل�سيا�سي نحو �لدميقر�طية ومن �أبرز 

�الأ�سباب طبيعة جي�سها.
�ملتظاهرين  جانب  �إىل  �جلي�ص  و��سطف 
كما  �سعبيتهم.  ور�ء  يقف  ما  وهو  �لثورة  �إب��ان 
بثقة  ت��ون�����ص  يف  �لع�سكرية  �مل��وؤ���س�����س��ة  حت��ظ��ى 
�الإره��اب  على  �حل��رب  �ساهمت  وق��د  �ل�سعب، 
�الأمني  �لفر�غ  �إىل  �إ�سافة  مكانته،  تعزيز  يف 
�لعمل  لعبة  يف  �أ���س��و�ط��ا  ليتقدم  و�ل�سيا�سي، 

�ل�سيا�سي و�خلروج �إىل �لو�جهة.
عن  مبناأى  �جلي�ص  ك��ان  فقد  تاريخيا  �م��ا 
�حلياة �ل�سيا�سية �سو�ء يف عهد �لرئي�ص �لر�حل 

�حلبيب بورقيبة �أو زين �لعابدين بن علي. 
�ملوؤ�س�سة �لع�سكرية يف عهد بورقيبة

عقب   1956 �سنة  �لتون�سي  �جلي�ص  تاأ�س�ص 
�لفرن�سي.  �ال�ستعمار  ع��ن  تون�ص  ��ستقالل 
وحتول �إىل رمز من رموز �ل�سيادة و�ال�ستقالل. 
�ل�سلطة  ب���ني  �ن��ت��ق��ال��ي��ة  م��رح��ل��ة  ���س��ك��ل  وق����د 
�ال�ستعمارية و�ل�سلطة �لوطنية �لنا�سئة. وخالل 
�حلبيب  �لتون�سي  �لرئي�ص  حاول  �ملرحلة،  هذه 
نف�سه  ن�سب  �ل��ذي   ،)1957-1987( بورقيبة 
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جي�ص  بناء  �أت��ات��ورك،  كمال  �لركي  �لزعيم  �ساكلة  على  علمانيًا  زعيمًا 
عن  �جلي�ص  �إبعاد  �قت�سى  مما  �لفرن�سي،  �لنموذج  غر�ر  على  جمهوري 
بني  �لع�سكري  �لتعاون  بر�مج  عرب  تقويته  يف  و�ساهم  �ل�سيا�سي،  �ملجال 

تون�ص وفرن�سا.
كان �جلي�ص �لتون�سي يف عهد بورقيبة حم�سورة يف �لثكنات مع عزله 
على  لالنقالب  حم��اوالت  �أي  الجتناب  ك�سيا�سة  �ل�سيا�سية  �حلياة  على 
�سنو�ت  ط��و�ل  �أح��د  فيها  يقا�سمه  ال  �ُسلطة  يريد  بورقيبة  كان  �ل�سلطة، 

ُحكمه. 
�إنقاب  بال�سلطة و خ�سيته من حدوث  ورمبا يعود ذلك لهو�ص بورقيبة 
بورقيبة  �سدد  �ملا�سي  �لقرن  و�ستينيات  خم�سينيات  ففي  �سده،  ع�سكري 

�حل�سار على جي�ص عقب تعر�سه الإنقالب عام 1962 .
�جلي�ص و�ل�سلطة يف عهد �لرئي�ص بن علي

متكن �لرئي�ص »بن علي« )2011-1987( من ن�سج عالقاته مع جميع 
�لع�سكرية  �ملوؤ�س�سة  دعم  جللب  يوظفها  كيف  وعرف  �الأمنية،  �ملوؤ�س�سات 
و�سغله  �لع�سكري،  تكوينه  وبحكم  �ل�سلطة.  عن  بورقيبة  �إز�ح��ة  �أجل  من 
 ،1958 �سنة  بها  �لتحق  �لتي  �لع�سكرية  �ملوؤ�س�سة  د�خل  عديدة  منا�سب 
جنح يف �نقالبه على بورقيبة. فلقد كان بن علي يدرك جيد� �الجتاهات 
�ل�سائدة د�خل �جلي�ص خا�سة �لتحفظات �لتي كان يبديها كبار �جلرن�الت 
�الأمن  جهاز  �خت�سا�ص  من  مهام  تقلد  �إىل  باجلي�ص  بالدفع  يتعلق  فيما 
�لد�خلي، وكان يعي �إح�سا�ص كبار �لع�سكريني بالتهمي�ص د�خل �سلم �لنخب 

�لتون�سية يف عهد بورقيبة.
يف ذلك �لوقت عمد بن علي على ترقية بع�ص �ل�سباط �إىل رتبة جرن�ل 
وقام يف عهده بحزمات من �لتعديالت �لقانونية و�ل�سيا�سية �أفرج عن ما 

يقارب 2400 �سجني �سيا�سي.
 و�ألغى حمكمة �أمن �لدولة و�سمح بتاأ�سي�ص فرع ملنظمات �لعفو �لدولية 
كما عمل على تقلي�ص مو�رد �جلي�ص فكانت ميز�نية وز�رة �لد�خلية �آنذ�ك 
عهد  يف  �لعمل   به  جرى  ما  عك�ص  على  �لدفاع  وز�رة  ميز�نية  من  �أعلى 

بورقيبة.
�إىل تقلي�ص  كما �سعى بن علي بعد حادثة مايو 
قوة �جلي�ص مرًة ثانيًة؛ �إذ �هتزت ثقته يف �ل�سباط 
�لذين عّينهم وزر�ء؛ فاأجربهم على �ال�ستقالة من 
منا�سبهم، ومل مينح �سابًطا و�حًد� بعدها من�سًبا 
مدنًيا، كما عمل على تقلي�ص مو�رد �جلي�ص، و�أهمل 
�لقو�ت �مل�سلحة مادًيا، حتى �أ�سبحت ميز�نية وز�رة 
�لد�خلية �أعلى من ميز�نية وز�رة �لدفاع، وهو ما مل 

يحدث يف عهد بورقيبة.
�ملوؤ�س�سة  الإق��ح��ام   �أط���ر�ف  ع��دة  �سعي  يف ظ��ل 
�إف�سال   بهدف  �ل�سيا�سي  �مل�سهد  يف  �لع�سكرية  
�مل�سار �لدميقر�طي تبقى �مكانية تطلع �جلي�ص �إىل  
�ل�سيا�سة �أو ممار�سته للحكم مبثابة �سربا لالنتقال  
�لدميقر�طي يف تون�ص ول�سورة �ملوؤ�س�سة �لع�سكرية 

�لتون�سية.

�ل��و�ق��ع م��ن نظم �حل��وك��م��ة ب�سقيها  �ف���رزه  ب��ال��رغ��م مم��ا 
وتفعيل  �لثانية  �لعاملية  �حل��رب  بعد  و�لر�أ�سمايل  �ال�سر�كي 
�المم  منظمة  مثل  �ل��ن��ز�ع��ات  حل��ل  ودول��ي��ة  �ممية  منظمات 
�ال �ن  �ل��دول��ي��ة،  و�مل��ح��اك��م  �ل���دويل  �مل��ت��ح��دة وجمل�ص �الم���ن 
�ل�سالم �مل�ستد�م مل يتحقق على وجه �لكرة �الأر�سية، و�سهدنا 
حروبا ونز�عات مدمرة حيث ما ز�لت �لكثري من �لدول تعاين 
�آثارها وتدفع ثمنها حتى يومنا هذ�. فالعامل يعاين من �زمات 
م�ستد�مة و�سر�عات بع�سها م�ستمر منذ �كرث من ن�سف قرن. 
�ن �لنظام �لدويل �جلديد �لذي حاول تركيز هيمنة �ملنت�سرين 
و�القوياء بعد �حلرب �لعاملية �لثانية على �لعامل مل يعد ي�سلح 
�الهلي.  و�الم��ن  �ل�سلم  �ر�ساء  يف  ف�سله  بعد  وخ�سو�سا  �ليوم 
�مل�ساركة  �لطبيعي يف  بدورها  تطالب  قوى �ساعدة  ففي وجود 
مع وجود ظلم وحيف ما ز�ل و�قعا على بع�ص �ل�سعوب �لتي مل 
تكف عن �ملطالبة بحقوقها �لتاريخية يف �ر�سها ومياهها، جند 
�مل�سروعة  �ملطالب  تلبية  عن  عاجز�  وقف  �ل��دويل  �لنظام  �ن 
على  ي��رد  وال  �ملغت�سب  عن  يد�فع  نظام  و�أ�سبح  و�الن�سانية 
�ملعتدي ويكفي �ن نلقي نظرة و�حدة متفح�سة على �لدول �لتي 
��ستخدمت حق �لنق�ص �لفيتو و�لق�سايا و�حلجج �لتي طرحتها 
يف جمل�ص �المن لل�سنو�ت �لع�سرين �الخرية لفهم و�قع �ل�سر�ع 

�لذي يدور يف هذ� �لعامل �ملتناق�ص. 
نحن يف ��سد ما نكون بحاجة �ىل �ر�ساء نظام دويل جديد 
ذو �قطاب متعددة ياأخذ بنظر �العتبار م�سالح �لدول �لنامية 
و�لدول �ل�سغرية و�ن ال تكون هذه �لدول و�ل�سعوب فيه جمرد 
�ساهد زور على ما يفعله �لنوويون �لكبار. وعلى تلك �لدول �لتي 
�و �ي حقوق �خرى تقع م�سوؤولية توحيد  �لنق�ص  ال متتلك حق 
وعدم  �لدولية  �ملعايري  يف  �الزدو�ج��ي��ة  هذه  ملو�جهة  جهودها 
�نتظار �لدور �لذي �سياأكلون فيه من قبل �لكبار كما �كل �لثور 

�البي�ص من قبلهم. 

أ.هالل العبيدي

عالم متعدد 
االقطاب 

نقطة اول السطر 

كاتب وحملل �شيا�شي  �شحفية من تون�س
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ــــرب.. بـــدايـــة الـــعـــد الــعــكــســي ــــغـ روســـيـــا والـ
السياسة

عمليات  بدء  على  �الحتادية  رو�سيا  باإقد�م 
�لرئي�ص  ت��ع��ب��ري  )ح�����س��ب  خ��ا���س��ة،  ع�����س��ك��ري��ة 
�الأوكر�نية،  �الأر��سي  د�خل  بوتني(  فالدميري 
م�سبوق  غ��ري  ج��دي��د�  ع��ه��د�  د�سنت  ق��د  ت��ك��ون 
كال�ساعقة  ن��زل  �حل����روب. مم��ا  �أمن���اط  م��ن 
�ملتحدة  �لواليات  ور�ئدته،  �لغربي  �لعامل  على 

�الأمريكية.
تنظيمها على  فاجلديد يف هذه �حلرب هو 
فتح  �لع�سكرية،  �لعمليات  �إي��ق��اع��ات،  ث��الث 
ممر�ت �إن�سانية للالجئني، ويف نف�ص �لوقت فتح 

باب �ملفاو�سات مع �لقيادة �الأوكر�نية.
يجد �لعامل نف�سه �ليوم، �أمام �أزمات كربى 
منذ  وم�ستمرة  كربى  �قت�سادية  �أزمة  متتالية، 
�لدولية  �ملوؤ�س�سات  و�سلل  كورونا،  وباء  2008م، 

و�نفر�د قوة عاملية و�حدة هي �لواليات �ملتحدة 
�الأمريكية، بالقر�ر و�لتحكم يف م�سري �ل�سعوب. 
ف��اأم��ري��ك��ا �ل���ت���ي غ����زت �ل���ع���ر�ق ودم����رت 
وعارية  وو�هية  كاذبة  بحجج  �لدولة  موؤ�س�سات 
دمار  ��سلحة  �لعر�ق  �ل�سحة،)كامتالك  من 
�أن���و�ع  لكل  خ�سبة  �ر���س��ي��ة  وه��ي��اأت  ���س��ام��ل(، 
�لتنظيمات �الإرهابية، نف�ص �ل�سئ يف ليبيا حيث 

دمرت �لدولة وفتحت �أبو�ب �جلحيم.
�أن وه�����ن�����ا وج����ب  ع��ل��ى  �ل����وق����وف 

�أمريكا هذه مل تفتح ال ممر�ت �إن�سانية وال باب 
دولة  على  وح�سي  ب�سكل  تهجمت  بل  �لتفاو�ص، 
�حلائط  عر�ص  ب��ذل��ك،  �ساربة  �سيادة،  ذ�ت 
بكل �لقو�نني و�العر�ف �لدولية، ومعتمدة على 

�إعالم قوي وكاذب لتغطي جر�ئمها.
�ل�سر�ع  �نفجار  ينتظر  فبينما كان �جلميع 
بني �أمريكا و�ل�سني، خرجت رو�سيا من حيث مل 
يحت�سبو� وفتحت باب �سر�ع جديد، قد يف�سي 

ال حمال �ىل �جلديد يف تاريخ �لب�سرية.
من  يكفي  م��ا  �أخ���دت  �الحت��ادي��ة  فرو�سيا 
�لوقت وهياأت نف�سها جلميع �الحتماالت. فبعد 
�لقرم،  جزيرة  ��سرجاع  على  �سنو�ت  ثماين 

قررت �لدخول �ىل �أوكر�نيا باأهد�ف و��سحة:
� دع���م ����س��ت��ق��الل ج��م��ه��وري��ت��ي �ل��دون��ب��ا���ص 

و�لدوني�سك �ل�سعبيتني.  
و�ال�ستيالء  �لع�سكرية  �ملو�قع  تدمري   �

على �أخرى. 
كييف  �ل��ع��ا���س��م��ة  ن��ح��و  �ل���زح���ف   �
زيلين�سكي  نظام  ب��اإط��اح��ة  و�ملطالبة 

�ملو�يل للغرب.
�الهد�ف  �أن هذه هي  �عتربنا  فاإذ� 
�مل�����س��ط��رة م��ن ط���رف �ل��ك��ري��ل��م��ن، منذ 
�إىل  �لرو�سي  �لع�سكري  �ل��دخ��ول  قبل  م��ا 
حققت  رو�سيا  ب��اأن  �جل��زم  فيمكن  �أوكر�نيا، 

جزئا كبري� من هذه �الأهد�ف.
�سيتم  �ملعطيات  ه��ذه  ق��اع��دة  على  وطبعا 

�الأوكر�نيني،  �لقادة  مع  فقط  لي�ص  �لتفاو�ص، 
بل كذلك مع �لقوى �لكربى يف �لغرب مبا فيها 

�لواليات �ملتحدة �الأمريكية.
�أخ��رى ك�سفت ه��ذه �حل��رب مدى  من جهة 
�أمام  ب�سكل عام  و�لغرب  �أمريكا  قوة  حمدودية 
رو�سيا و�أمام �لو�قع �لعام �جلديد �لذي يعي�سه 

�لعامل.
ومهوو�سة،  متوج�سة  �مريكا  �أ�سبحت  لقد 
�ل�سعبية،  �ل�سني  جمهورية  م��ن  ف��اأك��رث  �أك��رث 
كحليف  بل  عامليا،  �أوىل  �قت�سادية  كقوة  لي�ص 
�لتاريخية  �لفر�سة  يغتنم  لرو�سيا، قد  مفر�ص 
على  و�ل�سيطرة  تايو�ن،  جزيرة  ملف  لت�سفية 

�ملو�قع �ال�سر�تيجية يف بحر �ل�سني.
�إيجاد  باالإ�سافة �ىل نية �ل�سني ورو�سيا يف 
عملة بديلة عن �لدوالر، وهذ� ما يرعب �لغرب، 
�سمن  توجد�ن  �لعظمتني  �لدولتني  �أن  خا�سة 
و�لهند  ورو�سيا  �لرب�زيل  بالربيك�ص:  ي�سمى  ما 
�ل�ساكنة  متثل  حيث  �إفريقيا،  وجنوب  و�ل�سني 
عام  �إج��م��ايل  ودخ���ل  �ل��ع��امل  �سكان  م��ن   41"

يقرب من ثلث �لدخل �لعاملي.
يتمناه  م��ا  وه��ذ�  ن��ووي��ة،  حربا  تكون  ال  ق��د 
�الآن  يقع  م��ا  ولكن  �لعقل،  �سليم  م�سامل،  �أي 
�أخرى،  مناطق  يف  غد�  �سيقع  وما  �أوكر�نيا  يف 
ط��اول��ة  ح���ول  �جل��ل��و���ص  �إىل  �جل��م��ي��ع  �سيجرب 
جديد  عاملي  نظام  خارطة  ور�سم  �ملفاو�سات 
متعدد �القطاب، يرتكز على قانون دويل جديد 
�سيادة  �أ�سا�سها  على  حترم  جديدة،  وتو�زنات 
�لقانون  يحكمه  عامل  �ل�سعوب.  و�إر�دة  �ل��دول 
ما  لنف�سها  حتلل  متغطر�سة  و�ح��دة  قوة  ولي�ص 

حترمه على �الآخرين وت�ستعبد �مل�ست�سعفني.
�سرح  ما  على  �ل��وق��وف  وج��ب  وباملح�سلة، 
بدون  باأنه  بوتني،  �لرو�سي فالدمري  �لزعيم  به 
عامل،  هناك  يكون  لن  وم�ستقلة،  قوية  رو�سيا 
ما  �أن  �ىل  يقودنا  �لت�سريح  هذ�  يف  فاملتمعن 
عاملي  ل�سر�ع  بد�ية  �سوى  لي�ص  �ملنطقة  تعي�سه 

كبري قادم.

أ.محمد زيتوني

 �شحفي من املغرب
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ــيــــة  ــيــــة األوكــــرانــ ــيــــات الــــحــــرب الــــروســ تــــداعــ
عــــــــــلــــــــــى الـــــــــقـــــــــضـــــــــيـــــــــة الــــــفــــــلــــــســــــطــــــيــــــنــــــيــــــة 
والـــــــــــــــــســـــــــــــــــيـــــــــــــــــاســـــــــــــــــة الــــــــــصــــــــــهــــــــــيــــــــــونــــــــــيــــــــــة

د. دانييال القرعان

 اأكادميية وباحثة اأردنية

�أرى �أن �حلرب �لرو�سية �الأوكر�نية حتمل يف طياتها فر�ص تغري�ت دولية 
�لفل�سطينية.  �لق�سية  على  تنعك�ص  قد  وجيو�سيا�سية  �قت�سادية  �سيا�سية 
عليها  بد�  �حل��رب،  هذه  مع  �لتعاطي  يف  �خلارجية  �ل�سهيونية  �ل�سيا�سة 
�الرتباك؛ ف�«�لكيان« يحاول �أن يلعب دور �لو�ساطة بني طريف �لنز�ع، وذلك 
رو�سية، وكذلك  �أ�سول  يهودي من  العتبار�ت عدة، منها وجود نحو مليون 
وجود نحو 600 �ألف يهودي يعي�سون يف كل من رو�سيا و�أوكر�نيا، باالإ�سافة �إىل 
طبيعة �لعالقة مع �جلانب �لرو�سي فيما يتعلق بالتفاهمات �ملرتبطة بامللف 
�الأمريكي  �ل�سلوك  �أن  ر�أى  �ل�سهيوين  �الحتالل  فاإن  �ملقابل،  يف  �ل�سوري، 
ثل  �حلذر و�ملردد يف تقدمي �لدعم �لع�سكري للحكومة �الأوكر�نية، رمبا مُيّ
د�فعًا مهمًا لت�سكيل منظومة �أمنية �إقليمية. �أما فيما يتعلق با�ستغالل �لعدو 
لهذه �حلرب، ذلك يتمثل من خالل ��ستقطاب يهود �أوكر�نيا، �لذين يقدر 
�إىل  �لهجرة  وت�سجيعهم على  يهودي،  �ألف   200 �إىل  �ألف   150 عددهم من 
�لكيان �لعربي، و�لعمل على توطينهم من خالل �إن�ساء م�ستعمر�ت لهم يف 

منطقة �لنقب ويف �ل�سفة �لغربية مبا فيها �لقد�ص �ملحتلة.
�لعاملي  �الهتمام  ك�سب  يف   � ج��اًدّ حتدًيا  �لفل�سطينية  �لق�سية  تو�جه 
�ملتغرِيّ  لكن  �الأقطاب.  بني  �مل�ستجد  و�ل�سر�ع  �الأوكر�نية  باالأزمة  �ملن�سغل 
�لدويل مُيِثّل فر�سة �سانحة ملحاولة �إعادة �لتمو�سع، ومن م�سلحة �ل�ساحة 
يف  �ل��دويل  �لو�سع  ي�سهده  �ل��ذي  �لدقيق  �لظرف  ت�ستثمر  �أن  �لفل�سطينية 
�الحتالل،  من  للتخل�ص  �لر�مية  حتركاتها  وت�سعيد  �ل�سغط  ممار�سة 
يف  �لفل�سطيني  �ل�سعبي  للغ�سب  متز�يدة  ��ز�ت  حم��ِفّ ��ر  ت��وُفّ مع  ا  خ�سو�سً
ت�سارع  �أن  �لفل�سطينية  �لقوى  على  �أن  �أرى  �الحتالل.  �نتهاكات  مو�جهة 
�الأقل لربنامج وطني  �للحظة يف �سياغة خطوط عري�سة على  �إىل �غتنام 
فل�سطيني للتحرر من �الحتالل، و�ل�سعي �إىل فر�ص مطالب �ل�سعب �لعادلة 
تفويت  مع  �لفل�سطيني،  �لو�قع  على  �ملفرو�سة  �للعبة  قو�عد  بع�ص  وتغيري 
�لفر�سة على �إمكانية �إفر�غ هذ� �لتوجه من حمتو�ه عرب م�سار�ت تفاو�سية 

جمربة �سلًفا و�أثبتت �لتجربة ف�سلها.
�لرو�سية  �حلرب  من  �لر�سمي  �لفل�سطيني  �ملوقف  �أن  من  �لرغم  على 
�الأوكر�نية، �تخذ موقف �حلياد �ل�سامت حتى �الآن، لكنه يعرب عن �سبابية 

وت�سوي�ص يف �لروؤية و�ال�سر�تيجية، وبعد مرور وقت على �حلرب وتد�عياتها 
مل�سلحة  لتوظيف �حلرب  �سريعة  وخطو�ت  �إج��ر�ء�ت  تتخذ  �ملت�سارعة، مل 
�لق�سية �لفل�سطينية. ويف �أتون �حلرب �مل�ستعلة يبدو �أن �ملوقف �لفل�سطيني، 
يجد �سعوبة يف �لتعرف على �لتغيري�ت �جلارية ومدى �لقدرة على ��ستيعاب 
�لرو�سية  �حل��رب  �نعكا�سات  ح��ول  �لتقدير  وع��دم  و�ملخاطر،  �لتحديات 
و�مل�ستمرة،  �لقائمة  �الأزمة  ظل  ويف  �لفل�سطينية،  �لق�سية  على  �الأوكر�نية 
يربز �ل�سوؤ�ل �لرئي�سي ما هي حدود �لتاأثري و�لتحديات �أمام �لفل�سطينيني 
�الأزم��ة  توظيف  على  �لفل�سطينيني  ق��درة  هي  وما  �لكيان؟  مع  و�سر�عهم 
�أن  خا�سة  �ل�سلبية؟  �آث��اره��ا  من  �حل��د  �أو  �لفل�سطينية  �لق�سية  ل�سالح 
�ل�سيا�سات �ل�سهيونية و��سحة وترف�ص �أي م�سار �سيا�سي، وتتم�سك بروؤية 
بينيت،  نفتايل  �ل���وزر�ء  رئي�ص  يتبناها  �لتي  �ل�سر�ع  تقلي�ص  ي�سمى  ما 
و�الكتفاء بال�سيا�سة �لقائمة بالت�سهيالت �القت�سادية، و�لتي تتعاطى معها 
مقاربة  مع  تتعاطى  باتت  �الأمريكية،  �ملتحدة  �لواليات  �أن  حتى  �ل�سلطة، 
�حللول �القت�سادية، وتاأجيل �لبحث يف �أي حلول �سيا�سية يف �مل�ستقبل، وهذ� 

�ملوقف �ن�سحب على �لدول �الأوربية.
تفر�ص �مل�ستجد�ت �لدولية �سياغة خطاب فل�سطيني جديد، على هذ� 
د مطالبه ب�سفة �ساغطة على �ملجتمع  �الأ�سا�ص، م�سحوب باأد�ء فاعل يحِدّ
�لدويل، ويح�سد �ل�سعب �لفل�سطيني وقوى �أمته وجماهري �لعامل معه، عالوة 
�إعادة  �الجت��اه.  هذ�  يف  و�لدولية  �الإقليمية  �ملو�قف  ��ستثمار  حماولة  على 
تقدمي ق�سية فل�سطني ب�سفتها �لطبيعية �لقائمة على �الحتالل غري �مل�سروع 
وتهجري �ل�سعب �لفل�سطيني من �أر�سه ودياره، و�لدفع باجتاه �لتخل�ص من 
خطاب �ملو�ءمات مع �أولويات �الحتالل �لذي برز يف مرحلة �أو�سلو و��ستثمار 
ح بدعم �ملقاومة �مل�سلحة  �خلطاب �ل�ساعد على �مل�ستوى �لغربي �لذي ي�سِرّ
لقو�ت �لغزو و�الحتالل، بالنظر �إىل �حلالة �الأوكر�نية، يف تاأكيد م�سروعية 
مقاومة فل�سطني وكفاح �سعبها �لعادل. و�ال�ستفادة من �سيا�سات �لعقوبات 
رو�سيا  �سد  وحلفائها  �ملتحدة  �لواليات  تقودها  �لتي  �ال�ستثمار�ت  ون��زع 
�الحتالل  ملقاطعة  �ملناه�سة  �لدعائية  و�جلهود  �ل�سيا�سات  مو�جهة  يف 

�الإ�سر�ئيلي، ونزع �ال�ستثمار�ت منه وفر�ص �لعقوبات عليه.
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األسرى الفلسطينيون: 
الكف التي تنازل المخرز

�لفل�سطينيون  �الأ����س���رى  ق�سية  تعترب 
�لنازفة  �لق�سايا  م��ن  �الح��ت��الل  �سجون  يف 
فاأكرث  باأكمله  �لفل�سطيني  لل�سعب  و�ملوحدة 
من مليون فل�سطيني دخلو� �سجون �الحتالل 
�ل�سنو�ت  من  ماليينا  �لفل�سطينيون  و�أم�سى 
تعتقل  و�ليوم  �الحتالل،  زنازين  �أقبية  د�خل 
�آالف فل�سطيني  �إ�سر�ئيل ما يقارب �خلم�سة 
وفل�سطينية د�خل �سجونها، حيث مي�سي �أكرث 
من مئة و�أربعني �أ�سري� ما يزيد عن ربع قرن، 
وهناك من جتاوز �أربعة عقود متو��سلة د�خل 
ال  �سيئة  معاملة  يعاملون  وهم  �ل�سجون  هذه 
تليق باإن�سان �لقرن �حلادي و�لع�سرين. فهل 
�أنا�ص  هناك  ز�ل  ما  �أن��ه  �إن�سان  �أي  يتخيل 
مع  �لتو��سل  من  ممنوعة  �لكوكب  هذ�  على 
حتى  و�أحبتها  و�أطفالها  وزوجاتها  عائالتها 
جم��رد �ل�����س��ورة �ل��ت��ي تنقل ل��الأه��ل ظ��روف 
بعد  �سكله  يف  �حلا�سلة  و�لتغري�ت  �الأ���س��ري 
وهناك  ممنوعة  هي  �لطويلة  �ل�سنو�ت  هذه 
ع�سر�ت �الأ�سناف من �لطعام �لتي ال ت�سمح 

بها �إد�ر�ة �ل�سجون بحجة �أنها ممنوعة �أمنيا، 
�الإن�سان  حقوق  ومنظمات  �لعامل  يعلم  وهل 
ممنوعون  �لفل�سطينيني  �الأ�سرى  �أن  �لدولية 
�أنو�ع من �خل�سار و�لفاكهة  لعقود من تذوق 
بحجة �أن هذه من رفاهيات �حلياة، وهل ما 
ز�ل يف هذه �لدنيا �أنا�ص ال ي�ستطيعون مل�ص �أو 
��ستمام ر�ئحة �أطفالهم �ل�سغار �لذين ولدو� 
وكربو� وتزوجو� و�أجنبو� �الأطفال و�آباوؤهم مل 

يلم�سوهم �أو ي�ستمو� ر�ئحتهم.
وم�ستنزفة  مرهقة  �سنو�ت  وبعد  و�ليوم 
�الح��ت��الل  ���س��ج��ون  �إد�ر�ة  ف��ي��ه��ا  م��ار���س��ت 
و�لتعذيب  و�لتنكيل  �الإره����اب  �أ���س��ن��اف  ك��ل 
�الأ�سرى  ق��رر  �الأ���س��رى  ه��وؤالء  بحق  �ملمنهج 
مفتوحة  مو�جهة  يف  �لدخول  �لفل�سطينيون 
�ب��ت��د�أت  حيث  �ل�سجون  م�سلحة  �إد�رة  م��ع 
�ل�سجون  كافة  يف  موحدة  تكتيكية  بخطو�ت 
و�حد  بقر�ر  �آالف  �أربعة  من  �أكرث  بها  �لتزم 
�الأخطر  �لقر�ر  �الأ�سرى  يتخذ  �الآن  وموحد، 
وهو �لدخول يف معركة �الإ�سر�ب �ملفتوح عن 

�لطعام هذ� �الإ�سر�ب �لذي �سيخو�سه �آالف 
�الحتالل بخطوة  معتقالت  كافة  �الأ�سرى يف 
جميع  تلزم  و�ح��دة  وبقيادة  موحدة  وطنية 

�الأ�سرى بقر�رها.
هذه �ملعركة �لتي يح�سر لها �الأ�سرى كما 
�أنها  �إال  جي�سني  بني  مفتوحة  ح��رب  �أنها  لو 
ب��ني جي�ص مدجج  ه��ي  �الأ���س��رى  يف ظ���روف 
و�الأ�سلحة  للدموع  �مل�سيل  و�لغاز  بالهرو�ت 
�أ�سرى  مو�جهة  يف  �ال�ستخد�مات  �ملتعددة 
�ل�سلبة  و�إر�دت��ه��م  �أج�سادهم  �إال  ميلكون  ال 
و�أمعاءهم �خلاوية بحيث ي�سبح جوعهم هذ� 
كر�متهم  الأجل  به  يقاتلون  �لذي  �ل�سالح  هو 
�الإن�سانية.  �حلياة  �سروط  �أب�سط  ولتحقيق 
ه��ذه �مل��ع��رك��ة �ل��ت��ي ح��دد لها �الأ���س��رى يوم 
هذ�  يف  للبدء  �آذ�ر  من  و�لع�سرين  �خلام�ص 
الأ�سابيع  ت�ستمر  �أن  ميكن  و�ل��ذي  �الإ���س��ر�ب 
ي��درك��ون حجم ه��ذه �خلطوة  وه��م  و�أ���س��ه��ر 
�حلركة  عرف  يف  تعترب  �لتي  �ال�سر�تيجية 
�ملو�جهة  ��سر�تيجية  �لفل�سطينية  �الأ�سرية 

�ل�ساملة.
�أهد�فها  تتحقق  ل��ن  �لتي  �ملعركة  ه��ذه 
وم��وؤ�زرة  م�ساندة  دومنا  �لب�سيطة  �الإن�سانية 
من كافة �أحر�ر �لعامل لهذه �ملطالب �لعادلة 
�لتي تعترب يف عرف �لب�سرية من �الأ�سا�سيات 
�الأ�سرى  عرف  يف  لكنها  للحياة،  �ل�سرورية 
و�أ�سا�سية  هامة  م�ساحة  ت�سكل  �لفل�سطينيون 
بقي  ولطاملا  �ل�سجون،  ه��ذه  د�خ��ل  للعي�ص 
هناك تعنت فهم م�سممون على �لذهب لهذ� 
�لالإ�سر�ب �إال �إذ� ��ستجابت �إد�ر�ة �ل�سجون 

ملطالبهم �الإن�سانية.

أ.أسامة األشقر

 اأ�شري فل�شطيني يف �شجون الإحتالل    

السياسة
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التأريخ الدموي االمريكي واحتالل العراق
أ.بهاء خليل

 �شحفي وكاتب عراقي 

و�لعرب  �لعر�قيني  نفو�ص  يف  �أليمة  ذكرى  �الي��ام  هذه  علينا  متر 
وكل �الأحر�ر يف �لعامل، تلك �جلرمية �لب�سعة �لتي حولت دولة م�ستقلة 
ويحكمه  و�لف�ساد  بالطائفية  ممزق  بلد  جمرد  �ىل  �الرك��ان  مكتملة 
�حتالل  جرمية  عن  هنا  �تكلم  وبالطبع  �ي��ر�ن،  �ذن��اب  من  �لعمالء 

�لعر�ق. 
�سفحات  بع�ص  معًا  لنت�سفح  �لعر�ق  �حتالل  عن  �حلديث  قبل 
�لتاأريخ �المريكي لتت�سح لنا �ل�سورة �حلقيقة لهذ� �لبلد �لذي ينادي 
د�ئمًا بالدميوقر�طية وحقوق �الن�سان وكثريً� ما كان يفر�ص �لعقوبات 
على دول يدعي �نها ال تر�عي حقوق �الن�سان، مع �نها من �كرث �لدول 
�ن مل �الكرث على �الطالق يف �نتهاك حقوق �الن�سان وتدمري �لبلد�ن 

وقتل �ملجتمعات. 
�مريكا بد�أت تاريخها �الجر�مي وبناء دولتها على جماجم �ل�سكان 
�ال�سليني الأمريكا �و من يطلق عليهم �لهنود �حلمر و�رتكبت �سدهم 
منهم  �الآالف  مئات  قتلت  �لتاريخ،  يف  ح�سلت  جماعية  �ب��ادة  ��سو�أ 
و��ستعبدت �لباقني حتى �نهم كانو� يحقنون �لن�ساء لي�سبحن عقيمات 
الأنهاء ن�سلهم و�لفظاعات �لتي �رتكبت ال تكفي لها �سفحات لو �ردنا 

�سردها بالكامل. 
عرفته  ما  �ق��ذر  ��ستخدمت  �لثانية  �لعاملية  �حل��رب  نهاية  وم��ع 
�لنووية �الوىل على هريو�سيما يف  و�لقت قنبلتها  �لب�سرية من �سالح 

�ليابان م�ستهدفة قتل �ملدنيني ولي�ص �جلي�ص �لياباين، وقبل �ن يفكر 
لتقتل  ناكاز�كي  على  �لثانية  �لقنبلة  �لقت  �ال�ست�سالم  يف  �ليابانيني 
�كرب عدد من �ملدنيني وت�سوه �ملاليني. مل مت�سي �سنو�ت كثرية حتى 
دخلت فيتنام و�رتكبت �فظع �جلر�ئم بحق �ل�سعب �لفيتنامي �مل�سامل 
�لقنابل  من  دوليا  �ملحظورة  �ال�سلحة  �ن��و�ع  كل  �سده  و��ستخدمت 
�لعر�ق  يف  �خرى  مرة  �لكرة  عاودت  ثم  �مل�سع،  و�لنابامل  �لف�سفورية 
يف  �لتحتية  �لبنى  كل  و�سو�ريخها  بطائر�تها  وق�سفت   1991 ع��ام 
�لعر�ق من �سماله �ىل جنوبه وقتلت �آالف �ملدنيني وكان �برز جرمية 
يف ذلك �لوقت هي ق�سف ملجاأ �لعامرية �لذي ر�ح �سحيته �كرث من 
�لعر�ق على  �جبار  و�سيخ كبري بهدف  و�م��ر�أة  3000 مدين بني طفل 

�خلروج من �لكويت!! 
�مريكا  معروفًا عن  لي�ص  وطبعًا   2001 عام  �فغان�ستان  �حتلت  ثم 
�المريكية  �ل�سادية  فيه  ومار�ست  حتتلها،  �لتي  �لبلد�ن  تبني  �نها 
�ملعرفة للجميع من قتل وتدمري لكل �سيء حتى طبيعة �الن�سان �الفغاين 

وحولته �ىل �سعب يفتقر �ىل �ب�سط مقومات �الن�سان �ملتح�سر. 
بحق  �ملتحدة  �لواليات  �رتكبتها  جر�ئم  من  ذك��ره  مت  ما  كل  بعد 
�ل�سعوب عادت و�رتكبت �فظع جر�ئم �لقرن �حلادي و�لع�سرين، �ال 
وهي �حتالل �لعر�ق، فلم تكن �حلجج �المريكية مربرً� كافيا لتدمري 
بلدً�  �لكبرية ومو�رده لتجعل منه  �إمكانياته  و  بلد كالعر�ق بح�سارته 
حتت  �لباقني  ويعي�ص  �ملاليني  وتهجر  �هله  من  �ملاليني  قتل  ممزقًا 
خط �لفقر و�جلرمية ب�سبب من ن�سبتهم �مريكا حكامًا على �لعر�ق 
�لطائفية و�ملذهبية و�سرقو� خري�ته بطرق  �بنائه  و�لذين زرعو� بني 

منهجية وعمدو� �ىل �ذالل �ملو�طن �لعر�قي وقتله كل يوم. 
�ىل  بالوالء  يدين  من  �ىل  وت�سليمه  وتدمريه  �لعر�ق  �حتالل  �ن 
�ير�ن جعل من �لعر�ق حديقة خلفية يرتع بها �تباع �لويل �لفقيه وبلد 
�ن  ميكن  ال  جرمية  وتلك  �ل�سيادة  منتهك  و�حلقوق  �لقر�ر  م�سلوب 

ين�ساها �لتاريخ. 
��سمها  حكاية  من  ف�سل  و�نتهى  �لزمن  توقف  �لعر�ق  باحتالل 

�لعر�ق. مل ينتهي �لكتاب بعد، فماز�لت هنالك ف�سول جديدة.  
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ــــوال الـــســـودان مـــع االنــقــابــي الــرهــان أحـ
السياسة

د.علي عبدالقادر

�لربهان  ي�سر  �لتي  �ال�ستبد�دية  �لعقلية 
�النقاذ  نظام  و  »�ل��ك��ي��ز�ن«  ربيب  ب��ل  حليف 
2021م  25  �كتوبر  �ملقبور باأن ما قام به يوم 
�ملدنية  �حل��ك��وم��ة  وزر�ء  لرئي�ص  و�ع��ت��ق��ال��ه 
دكتور عبد�هلل حمدوك وحل �حلكومة �ملدنية 
م�سار  ت�سحيح  عملية  هي  �ل�سيادة  وجمل�ص 
حو�يل  هناك  الن  بذلك  ق��ام  و�ن��ه  �ل��ث��ورة!!! 
 - �ل�سلطة  �إختطفت  ف��ق��ط،  �ح���ز�ب  �أرب��ع��ة 
4 طويلة مثل ع�سابات خطف هو�تف  �سميت 
�ملوبايالت - هم من ��ستفردو� باحلكم �ملدين 
و�لقر�ر�ت �ملهمة و�نه �سيقوم بتكوين حكومة 

عري�سة يف خالل �سهر و�حد.
�ل����ذي ح����دث ب��ع��د م�����س��ي 5 �أ���س��ه��ر هو 
��ستفر�ده باحلكم!!! و »�سيق و��سع« فاإ�ستبدل 
لالنقالب  م�سوغ  جعلها  �لتي   - طويلة   4    -
�لرجل  دول���ة  �ي  1-طويلة-  �الم���ر  لي�سبح 
�ل�سعب  م��ن  يحميه  مل��ن  وك��ر���س��وة  �ل��و�ح��د؟ 
�مل�سلحة  �ل��ق��و�ت  من  رف�سه  �حتمالية  وم��ن 
رئي�ص  يد  �سر�ح  �طلق  �لنظامية؛  �ل�سود�نية 
�لدعم �ل�سريع حميدتي، فو�فق �الخري وهدد 
معار�سة  من  �مل�سلحة  �ل��ق��و�ت  �سباط  كبار 
باأعتقال بع�سهم وحماكمتهم  �لربهان وذلك 
�ل��ربه��ان  على  ل��الن��ق��الب  �لتخطيط  بتهمة 
يفعل  ��سبح  للمعا�ص، وبعدها  و�حال بع�سهم 
�لبع�ص  بقتل  فقام  ي�ساء  ما  وينهب  ي�ساء  ما 
وطرد �لبقية من �سكان جبل مون حتى ي�سبح 
لديه جبلني ذهب �ي جبل عامر وجبل مون، 
وقو�ته؛  حمايته  ل��زي��ادة  رو�سيا  �ىل  و�سافر 
�لذهب  ت��وف��ري  زي���ادة  ب��ل  �ال���س��ت��م��ر�ر  مقابل 

للبنك �ملركزي �لرو�سي.
تفرعن  2021م  25�كتوبر  ي��وم  منذ  نعم 
نقطة  �ول  وك��ان��ت  �ل��ربه��ان  وط��غ��ي  وجت���رب 
من  �ل�سود�ن  بنك  �فر�غ  هي  منه  ��ستبد�دية 
خزينة  يف  وو�سعها  دوالر  مليار  ثالثة  مبلغ 
�لثالث  �ملليار�ت  تلك  للعلم  �مل�سلحة.  �لقو�ت 
�مل��دن��ي��ة  �حل��ك��وم��ة  �سيا�سة  ب�سبب  ت��وف��رت 

حلمدوك ومل تكن موجودة قبلها 
و�أعفى  باختياره  �سيادة  جمل�ص  ف�سكل   
م��دي��ر ب��ن��ك �ل�����س��ود�ن ون��ائ��ب��ه وع���ني رئي�ص 

ق�����س��اء ب��اخ��ت��ي��اره و���س��ك��ل جل��ن��ة مل��ر�ج��ع��ة 
�أعلن  وملا  �لخ،  �لتمكني...  ق��ر�ر�ت جلنة فك 
رف�سهم  �ل�سباب  وخا�سة  �ل�سود�ين  �ل�سعب 
�ملحتجني  قتل  على  �لربهان  عمل  لالنقالب، 
�ساب   100 م��ن  �ك��رث  فقتل  ���س��ده.  �ل�سلميني 
بالدو�سكا  بل  وبالقنا�سني  �حلي  بالر�سا�ص 
و�ل�سو�ريخ م�سادة للطري�ن!!! وال يز�ل �لقتل 

م�ستمر ب�سكل �سبه يومي. 
يبقى �ل�سوؤ�ل كيف ��سبح �لو�سع خالل فرة 
�حلكم �ملدين بقيادة د. حمدوك يف �لفرة ما 
بني �سبتمرب 2019م �ىل 24/10/2021؟ وكيف 
حتى   26/01/2020 تاريخ  بعد  �لو�سع  �أم�سى 

�ليوم وماهي �لتوقعات للفرة �ملقبلة؟ 

��ستطاعت  �ملدنية:  �حلكومة  مع  �لو�سع 
�لتو�سل  ح��م��دوك  بقيادة  �ملدنية  �حلكومة 
الت��ف��اق ج��وب��ا و�ي���ق���اف �حل����رب يف �ك��ت��وب��ر 
�ملجتمع  مع  �لعالقات  �عادة  وكذلك  2020م، 

�لدول  قائمة  من  �ل�سود�ن  ��سم  ورفع  �لدويل 
�ل��د�ع��م��ة ل���الره���اب ب��ع��د ع��زل��ة ����س��ت��م��رت 
موؤ�س�سات  م��ع  �ل��ع��الق��ات  و�ع���ادة  ع��ام��ا،   30

�لتي�سريي  �لقر�ص  بلغ  حيث  �لدولية  �لتمويل 
�ل�سر�كة  لتعزيز  دوالر�  مليار   1.5 لفرن�سا 
باري�ص يف  موؤمتر  وعود  وكانت   ، �لبلدين  بني 
من  �ملائة  يف   80 �عفاء  هي  18/05/2021م 

يف  �الع�ساء  للدول  �خلارجية  �ل�سود�ن  ديون 
نادي باري�ص مبا يعادل 45 �ىل 46 مليار دوالر 
من ديون �ل�سود�ن �لبالغة 60 مليار دوالر، مع  
لنقطة  �لو�سول  ل�سروط  �ل�سود�ن  ��ستيفاء 
�خلا�سة  »هيبك«  مبادرة  من   �لقر�ر  �تخاذ 
بالدول �لفقرية ووعد باإعفاء نهائي ملبلغ 23.5 
مليار دوالر �ذ� و�سل لنقطة �الجناز، وكذلك 
وقع �ل�سود�ن �تفاقية مع �سندوق �لنقد �لدويل 
وعلى �سوئها يح�سل �ل�سود�ن على 2.5 مليار 
دوالر من �لبنك �لدويل لدعم �ملو�زنة �لعامة، 
2 مليار دوالر من �سندوق �لنقد �لدويل كدعم 
�ل�سركات  دوالر من  مليار  للتو�زن �خلارجي، 
وعود  �ال�سر،  دع��م  برنامج  لتمويل  �لثنائية 
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 كاتب واأديب �شوداين

�لنقد  �سندوق  م��ن  دوالر  مليون   950 مببلغ 
�لدويل ل�سالح �ل�سود�ن. 

�حلقيقية  �لذ�تية  �مل��و�رد  تنمية  حماولة 
حت��ق��ي��ق م��و���س��م زر�ع����ي ���س��ت��وي ن��اج��ح غري 
م�سبوق بانتاجية مليون طن من �لقمح، �سبط 
�لعامة،  للخزينة  و�دخالها  �لذهب  عائد�ت 
مكافحة �لف�ساد و��سرد�د  �لكثري من �المو�ل 

و�ملمتلكات �لعامة وت�سليمها لوز�رة �ملالية. 
�ن  و��سحا  ك��ان  �الن��ق��الب:  بعد  �لو�سع 
�النقالب �لذي �جه�ص �حلكم �ملدين �سيقود 
وتدهور  �قت�سادي  وف�سل  �سيا�سي  النغالق 
�كتوبر   25 منذ  �ن��ه  ذل��ك  على  وكدليل  �مني 
ت�سمية  يتم  مل  �ل��ي��وم  ت��اري��خ  وح��ت��ى  2021م 

ولكن  مدنية  حكومة  ت�سكيل  �و  وزر�ء  رئي�ص 
فيها،  �لعمل  بت�سيري  �ل����وز�ر�ت  وك��الء  كلف 
�لربهان  �سلطات  تو�سيع  هو  �لو�قع  كان  و�ن 
جمهورية  رئي�ص  �سالحيات  نف�سه  باعطاء 
ورئي�ص وزر�ء وخا�سة فيما يتعلق باعفاء كبار 
نظام  �ن�سار  من  موؤيديه  وتعيني  �مل�سوؤولني 

�النقاذ �ال�سالموي �ملباد. 
�النهيار  على  ودالئ���ل  م��وؤ���س��ر�ت   ظ��ه��ور 
فقد  ��ستمر�ر  وكمثال  �لكامل  �القت�سادي 
�لعملة �لوطنية لقيمتها يوميا مقارنة بالدوالر 
 )650.000( �ىل  �ل���دوالر  �سعر  و���س��ل  حتى 
باجلنيه �لذي وجده نظام �النقاذ �ال�سالموي 
م�سبوقة  غري  غ��الء  ملوجة  �دى  مما  �ملقبور، 
قادت لبد�يات �النفالت �المني وظهور حاالت 
�لنهب �لفردي و�جلماعي من �لع�سابات، ثم 
�ت�سع �المر �ىل خلق �سيولة �منية متعمدة من 
ترتدي  وهي  �لنظامية  �مل�سلحة  �لقو�ت  قبل 
�مل�سلحة  و�ل��ق��و�ت  �لوطني  �لع�سكري  �ل��زي 
�مل�سلحة  �لقو�ت  ��سبحت  بل  �لنظامية  غري 
ت�سارك يف عملية �لنهب لالفر�د و�جلماعات 
�لدولة  نيفا�سا وملوؤ�س�سات  كما حدث يف �سوق 
نف�سها كما حدث للعاملني يف معمل »��ستاك«! 
وكذلك بد�ية فقد �ل�سلم �الجتماعي يف �سكل 
بني  و�ل��ر���س��ا���ص  �الب��ي�����ص  بال�سالح  م��ع��ارك 
بع�ص ع�سابات �لنهب من جهة وبع�ص �سكان 
�الحياء �ملدنية من جهة �خرى كما حدث يف 
منطقة �لكدرو يف �سمال �لعا�سمة �خلرطوم.

هناك  خ��ارج��ي��ا  �مل�ستقبلية:  �ل��ت��وق��ع��ات 

ير�سى  حل  اليجاد  ودول��ي��ة  �قليمية  م�ساعي 
�ىل حد ما جميع �الطر�ف، و�همها �لتن�سيق 
 - لل�سود�ن  �خلا�سة  �ملتحدة  �المم  بعثة  بني 
يف  للم�ساهمة  �الفريقي  و�الحت��اد  يونتام�ص- 
�الح���د�ث  �ن  �مل���دين، �سحيح  ع���ودة �حل��ك��م 
�لرو�سية  �حل��رب  وخا�سة  �الخ���رية  �لعاملية 
و�جلهات  �لعاملي  �ل���ر�أي  �سغلت  �الوك��ر�ن��ي��ة 
يف  �الو���س��اع  ع��ن  �ملتحدة  �المم  يف  �لفاعلة 
�ل�����س��ود�ن ول��ك��ن زي����ارة ق��ائ��د ق���و�ت �ل��دع��م 
�ملا�سية  �الي��ام  يف  لرو�سيا  حميدتي  �ل�سريع 
عدم  منه  يفهم  مبا  عودته  عند  وت�سريحاته 
يف  رو�سية  ع�سكرية  قاعدة  لوجود  ممانعته 
�لواليات  �ستنبه  �الحمر  �لبحر  على  �ل�سود�ن 
حرمان  ب�سرورة  �الورب��ي��ة  و�ل���دول  �ملتحدة 
وذلك  �ال�سر�تيجية  �لغنيمة  هذه  من  رو�سيا 
�لع�سكري  و�حل��ك��م  حميدتي  �ظ��اف��ر  بتقليم 
�أخ��رى  بو�سائل  �و  �ل�سريحة  بالتهديد�ت 
غري معلنة �أقلها �ل�سغط على حلفاء �لربهان 
علم  مع  خا�سة  �جل���و�ر!  دول  من  وحميدتي 
�لواليات �ملتحدة تو�سع رو�سيا عرب ملي�سياتها 

�لع�سكرية يف �فريقيا �لو�سطى ومايل. 
�ملتعمد  و�لقتل  �ملفرط  �لقمع  رغم  د�خليا 

بالر�سا�ص �حلي و�ملطاطي و�لبمبان لل�سباب 
م��وؤخ��رً�  �ل�سهد�ء  ع��دد  ف��اق  حتى  �ملتظاهر 
يف  و�ملعتقلني  �جل��رح��ى  و�آالف  �سهيد،   100

يظل  لكن  �لر�سمية،  وغري  �لر�سمية  �ل�سجون 
�لرف�ص للحكم �لع�سكري و�لكر�هية للربهان 
ي�ستطع  ومل  ي��وم،  بعد  يوما  ي��زد�د  �سخ�سيا 
�خماد  �مل��ف��رط  �لقمع  وال  �ل��ط��و�ريء  ق��ان��ون 
تلك �لثورة �مل�ستعلة، بل �ن�سمت جهات �خرى 
لالباء  مظاهرتني  ف��ج��اءت  �ل�سباب  ل��ث��ورة 
جاء  ثم  معكم«  »كلنا  �سعار  حتت  و�الم��ه��ات 
��سر�ب �ملعلمني و�لكو�در �لطبية، بيان جتمع 
�أ�ساتذة جامعة �جلزيرة يف 19 مار�ص 2022م 
و�لذي �أعلن فيه �ال�سر�ب �ل�سيا�سي �ملفتوح، 
�لطو�ري  موكب حمامو�  �آخ��ر�  ولي�ص  و�خ��ري� 
حر��ص �لعد�لة �لذي �علن عنه ليوم 26 مار�ص 
�حلكم  �سد  �لثورة  ��سبحت  وهكذ�  2022م 

�لع�سكري تتمدد لت�سبح قناعة لغالبية �ل�سعب 
�ل�سود�ين، و�ذ� حدث تن�سيق فعلي بني جلان 
و�لتجمعات  �الحز�ب  و�سباب  �ملقاومة  �سباب 
كامل  م��دين  ع�سيان  يتحقق  ف�سوف  �ملهنية 
يقود ل�سقوط �حلكم �لع�سكري وعودة �حلكم 

�ملدين جمددُ�.   
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السياسة

ــــة إلتـــــحـــــاد  ــامــ ــ ــعــ ــ ــاع األمــــــــانــــــــة الــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ اجــ
الصحفين والكتاب العرب في أوروبا

ــنـــا  تـــــظـــــاهـــــرة بـــــبـــــاريـــــس تـــضـــامـ
مـــــــــــــع الـــــــــــــــثـــــــــــــــورة الـــــــــســـــــــوريـــــــــة 

�ل�سحفيني  الإحت���اد  �لعامة  �الأم��ان��ة  �جتماع 
و�لكتاب �لعرب يف �أوروبا

خا�ص كل �لعرب � باري�ص
عقد م�ساء يوم �لثالثاء 22 �آذ�ر - مار�ص 2022 
�جتماعا  بباري�ص  ريجن�سي  حياة  �أوتيل  قاعة  يف 
لالأمانة �لعامة الإحتاد �ل�سحفيني و�لكتاب �لعرب 
�نتخاب  خالله  مت  ون�سف،  �ساعتني  ح��و�يل  �الجتماع  ��ستفرق  �أوروب���ا.  يف 
�أع�ساء جدد باالأمانة �لعامة، كما مت �نتخاب �لعديد من �لزميالت و�لزمالء 
كممثلني ب�سكل ر�سمي لالإحتاد يف دولهم، د�خل �لوطن �لعربي و�أوروبا ودول 

عاملية �أخرى. وقد �سدر بيانًا جاء به:
�أوروب��ا  يف  �لعرب  و�لكتاب  �ل�سحفيني  الإحت��اد  �لعامة  �الأم��ان��ة  عقدت 
�جتماعها بالعا�سمة �لفرن�سية باري�ص يوم �لثالثاء 22 مار�ص 2022، الإطالق 
خطة �لعمل بعد �خلال�ص من جائحة كورونا، ورفع �لقيود عن �لفعاليات يف 
�الحتاد.  عام  �أمني  �ملرعبي  علي  �لزميل  �الجتماع  وتر�أ�ص  و�أوروب��ا.  فرن�سا 
�إىل  �لعامة  �الأمانة  �سالحية  متديد  على  �التفاق  مت  م�ستفي�ص  نقا�ص  وبعد 
للتاأخر �لذي ح�سل ب�سبب �لكورونا. كما مت  2024، نظرً�  �آذ�ر� مار�ص  غاية 

�نتخاب �أع�ساء جدد يف �الأمانة �لعامة:
ونائب مدير  �لعاملية  �ل�سحافة  مع  �لعالقات  م�سوؤول  �ال�سباط:  � حممد 

�لعالقات �لعامة
�ل�سحافة  مع  �لعالقات  م�سوؤوال  �سعيدي:  �لدين  وعالء  زيتوين  حممد   �

�لعربية
� �أمل ح�سني: م�سوؤولة �لعالقات مع �لنقابات �ل�سحفية �الأوروبية

� حميدة عنيبة: م�ست�سارة �إد�رية 
�لزميالت  �إنتخاب  مت  حيث  �لعربية،  و�ل��دول  �أوروب��ا  يف  �الحت��اد  ممثلو 
و�لزمالء: كند� � لهيب عبد �خلالق، م�سر � �ميان �ل�سافعي، �الأردن � غادة 
حاليقة، تون�ص � �سناء جاب �هلل، �جلز�ئر � �آمال باجي، �ملغرب � �سعاد �لبقايل، 
لبنان � مايز �الدهمي، فل�سطني � ن�سيم قبها، بلجيكا � �سروق �لنعيمي، ��سبانيا 
� �سمية بابكر، هولند� � جمال �سحود، �لد�منارك � حمي �لدين غريب، �إيطاليا 

ومالطا � عروبة رحيم، بريطانيا � ب�سمة لبوخ، تركيا � بهاء خليل.

ملنا�سبة �لذكرى �ل 11 للثورة �ل�سورية �لعادلة و�مل�سروعة، �نطلقت 
بعد ظهر يوم �الأحد 20 �آذ�ر � مار�ص 2022 بباري�ص تظاهرة كربى من 

�ساحة جامعة �ل�سوربون و�سوال �إىل �ساحة �ل�سان مي�سال.
�ملجرم  �ل�سوري  بالنظام  منددة  هتافات  �ملتظاهرين  ردد  وقد 

وجميع �لقوى �الأجنبية �لتي �ساندته وخا�سة نظامي �ير�ن و رو�سيا.
�خلزي  �لبطلة..  �ل�سورية  �لثورة  ل�سهد�ء  حتية  �لذكرى  هذه  يف 

و�لعار للنظام �ل�سوري �ملجرم.
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»ام. بي. سي.« وزياد طارق عزيز

تابعت حلقات برنامج )�ل�سطر �الأو�سط(، 
�سي  ب��ي  �الأم  قناة  على  �أ�سبوعيا  يبث  �ل��ذي 
زياد  �ل�سيد  �لقناة  ��ست�سافت  دبي، حيث  من 
�لعر�قي  �خلارجية  وزي��ر  جنل  عزيز،  ط��ارق 
�ل�سابق �أيام حكم نظام �سد�م ح�سني �لرئي�ص 
م�سيحي  خارجية  وزير  وهو  �لر�حل،  �لعر�قي 
و��ستلم  �ملنطقة،  يف  �إ�سالمية  عربية  لدولة 
عدة منا�سب �سيا�سية  متقدمة، وقد قاد �إد�رة 
وز�رته بكل �إقتد�ر وتفان و�إخال�ص يف ظروف 
�أن  قبل  لوطنه  بالن�سبة  جد�  وح�سا�سة  �سعبة 
يحتل، وقد ��ستوعب و�عتلى �أكرث من من�سب 
مرموق بالدولة، وم�سهود له بالنز�هة و�لذكاء 
و�لوطنية و�ل�سجاعة و�لدبلوما�سية �ملخ�سرمة 
�لعر�قيون  عليه  �طلق  وقد  �لو��سعة،  وثقافتة 
لغات  عدة  يتقن  الأنه  �ل�سعبة،  �ملهمات  رجل 
وهو �سيا�سي خم�سرم وبارع وحماور حمرف 
ومد�فع قوي  ومتمكن ومتميز جد�، د�فع عن 
ب�سر��سة  �الإحتالل  قبل  ووحدته  بالده  حقوق 
حني  �الأمريكان  قبل  من  �أعتقل  حتى  و�إنبهار 

د. علي القحيص

 كاتب �شعودي

�حتلو� بالده ومت �إعد�م رئي�سه ورفاقه.
بعد   2015 يونيو   5 يف  باالإعتقال  م��ات  وق��د 
وقبل  2003م،  ع��ام  وت��دم��ريه  �ل��ع��ر�ق  �إح��ت��الل 

تنفيذ حكم �الإعد�م به.
قابل �ال�ستاذ زياد طارق عزيز مقدم برنامج 
) بني �ل�سطور( �ملذيع �ل�ساب �ل�سعودي  مالك 
�لروقي، وكانت �أ�سئلته )مدرو�سة( و��ستفز�زية 
وكلها �إتهام لل�سيف، وفيها نوعا من �الإجحاف 
و�لتجني، ورمبا �إحر�جه ب�سكل وبطرق ال ترتقي 
ومقتول  وطنه  فاقد  م�سرد  الأن�سان  ت�ساأل  �أن 
و�لده ظلما وغبنا، ويبدو �ن �ملذيع كان متحاماًل 
�لوطني  �لنظام  على  و�سططًا  غ�سبًا  وحمتقنًا 
ومت��زق  وت��دم��ر  �حتل  �ل��ذي  �ل�سابق،  �لعر�قي 
�لذي  ب�سيفه،  وي�سمت  يت�سفى  وكاأنه  بالكامل، 
كان متو�زنًا ورزينًا، ويكيل له �لتهم وكاأنه يذكره 
مبعاناة وطنه �ملحتل و�إعتقال و�لده حتى توفى، 
و �ملذيع ي�ساأله )�سد�م جمرم. و�سد�م دكتاتور. 
حق  على  كان  هل  و)و�ل��دك  �سجنك(  و�سد�م 

�لنظام  عن  �مل�ستميت  �لدفاع  بهذ�  يد�فع  وهو 
�لقاتل و�لقمعي و�ملت�سلط �لدموي ووو..�لخ(. 

�إال �إن زياد طارق عزيز مل ي�ستفز �أو يهادن 
باحلجة  يفندها  بل  �لتهم،  ينفي  وال  ينك�سر  �أو 
و�لرب�هني و�لوقائع، �أمام  �سيل من كمية �الأ�سئلة 
و�لتهم �جلارحة، �لتي مل تكن مهنية وال حرفية 
لقناة عربية، وال حمايدة وال منتجة حتى ت�سيف 
باحلياد  �لنز�هة  للربنامج م�سد�قية  �أو  للقناة 
و�ملو�سوعية يف �حلو�ر و�لطرح و�ال�ستفادة من 
�ملقابلة، مما جعل �ل�سيف يكتفى وينفي �لتهم 
�ملوجه لبلده ونظام و�لده و�سريته، ويد�فع بكل 
على  ويعتب  م�ستاء  ب�سكل  يجاوب  و�أحيانا  ثقة 
�لتقليدية  �الأ�سئلة  وطريقة  �ل��ربن��ام��ج  مقدم 
�ملكررة، بل �كتفى بالقول: لوال �الإحتالل �لغا�سم 
يف  �أ�سبح  �لعر�ق  لكان  لبلدي،  �لظامل  �جلائر 

م�ساف �لدول �ملتقدمة �الآن. 
ويتفاجاأ  ين�سده  �لربنامج  مقدم  جعل  مما 
عقله،  مبخيلة  خامر  يكن  مل  �ل��ذي  ب��اجل��و�ب 
لكرثة ما �سمع �خبار ملفقة من �آلة �الإعالم �سد 
�لعر�ق قبل غزوه و�إحتالله  وتدمريه، �لذي رمبا 
للكثري،  ومقنع  و�سحيح  منطقي  �جل��و�ب  هذ� 
رغم  ز�ل  ال  �لعربي  �إعالمنا  بع�ص  �إن  ويبدو 
بها،   و�لعبث  �لعربية  باملنطقة  ح�سل  �لذي  كل 
وجلوء  �أهلها  وت�سريد  �ل��دول  حتطيم  ي�ستهويه 
�لعر�ق  و�سع  قارنا   ولو  �لعر�ء،  يف  جمتمعاتها 
�حلايل �الآن مع ما كان قبل �إحتالله، وما و�سلت 
�لر�فدين  و�ملعقدة يف بالد  �ملزرية  �الأو�ساع  له 
من خر�ب ودمار وت�سريد وتدمري �سامل، قبل �أن 
يحتله �لل�سو�ص و�مليلي�سيات �لطائفية �مل�سلحة 
�لتي ال تفرق بني  �أتت من خارج �حلدود،  �لتي 

طائفة مالك �لروقي ودين زياد طارق عزيز؟
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السياسة

�ليوم  نن�سر  �لعرب  كل  جملة  وعدتكم  كما 
�ىل  �ل�سجائر  تهريب  ملف  �الخ��ري من  �جل��زء 
يف   190 �لوحدة  بو��سطة  �جلو�ر  ودول  �لعر�ق 
علي  �لعميد  بقيادة  �الي��ر�ين  �لثوري  �حلر�ص 
ق��ادة  م��ن  كبرية  جمموعة  وب��ا���س��ر�ك  ف��دوي 
من  �لعديد  و�ي�سًا  الإي��ر�ن  �ملو�لية  �مللي�سيات 

�ل�سخ�سيات �ل�سيا�سية �ملتنفذة يف �لعر�ق. 
�لطرق  حول  �ملا�سيني  �جلز�أين  يف  تكلمنا 
�لعر�ق  �ىل  ومنها  �ير�ن  �لتي متر عرب  �لربية 
�ل���ذي مي��ر م��ن تركيا عرب  �ل��ث��اين  و�ل��ط��ري��ق 
�لعر�ق ومنه لل�سوق �لعر�قية و�ىل دول �جلو�ر 

مثل �سوريا و�الردن. 
�سنتحدث  و�الخ��ري  �لثالث  �جل��زء  ه��ذ�  يف 
�ملهربة  �مل���و�د  ودخ���ول  �لبحرية  �ل��ط��رق  ح��ول 
عرب �ملو�نئ �لعر�قية و�ل�سركات و�ل�سخ�سيات 

�ملتورطة بهذ� �لعمل. 

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

�ل�سحنات  ب��ن��ق��ل  �ل��ت��ه��ري��ب  ط��ري��ق  ي��ب��د�أ 
من  �ملهربة  و�ل�سجائر  �لتبغ  على  حتتوي  �لتي 
ميناء  نحو  �الرمينية  �لعا�سمة  �مل�ستودعات يف 
ثم  �ال���س��ود  �لبحر  على  ج��ورج��ي��ا  يف  ب��ات��وم��ي 
تو�سع �ل�سحنة د�خل حاويات حمكمة �لتغليف 
ملنع  ن�سبيًا  قليلة  وبكميات  �لغذ�ئية  �مل��و�د  بني 
�لبو�سفور  م�سيقي  نحو  بعدها  تتجه  ك�سفها، 

و�لدردنيل متخذة م�سارين: 
يف  �لعقبة  ميناء  نحو  يتجه  �الول  �مل�سار   �
تفريغ  فيه  وت��ت��م  �ل�سوي�ص  ق��ن��اة  ع��رب  �الردن 
�ل�سحنة و�ر�سالها نحو �ال�سو�ق �الردنية وق�سم 
حمافظة  �ىل  �ل��ع��ر�ق  �ىل  يذهب  منها  كبري 
�لرطبة  �النبار حيث تدخل عن طريق منفذي 
وطريبيل �ىل د�خل �حلدود مب�ساعدة عنا�سر 
�النبار  يف  �نت�سر  �ل��ذي  �ل�سعبي  للح�سد  تابعة 
هناك،  من  �الإرهابي  د�ع�ص  تنظيم  طرد  بعد 

منه  كبري  ق�سم  ب�سخ  �مللي�سيات  ه��ذه  وت��ق��وم 
باقي  �ىل  �لباقي  وتر�سل  �الن��ب��ار  د�خ���ل  �ىل 
�ملحافظات �لعر�قية وخ�سو�سا �ىل حمافظات 

�لفر�ت �الو�سط و�جلنوب.  
ميناء  م��ن  ينطلق  �ل���ذي  �ل��ث��اين  �مل�����س��ار   �
و�ل��دردن��ي��ل  �لبو�سفور  م�سيقي  نحو  باتومي 
�الحمر  �لبحر  نحو  �ل�سوي�ص  قناة  �ىل  ومنها 
م�سيق  عرب  �لعرب  بحر  �ىل  طريقه  يكمل  ثم 
�لعربي  �خلليج  نحو  �سرقا  ويتجه  �ملندب  باب 

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 

 
 

عزيزي القارئ، ما عرضناه على 

حضرتك ما هو اال تلخيص مبسط  

لملف كبير من 104 صفحة 

يكشف طريقة وحجم التهريب 

وتدمير االقتصاد في العراق 

وبعض الدول العربية

Avril 2022 / نيسان 2022 العدد 44 24



وي�ستقر يف ميناء جبل علي يف �المار�ت �لعربية 
�ملتحدة، بعدها يتم ت�سنيع ق�سم منه وتوزيعه 
�ل�سحنات  نقل  ويتم  �الم��ار�ت��ي  �ل��د�خ��ل  �ىل 
�لباقية �ىل ميناء �م ق�سر وميناء خور �لزبري، 
%80 من جمموع  ي�ستقبل ميناء خور �م ق�سر 
و�لقادمة  �لبحر  طريق  عن  �ملهربة  �ل�سحنات 
�لزبري  خ��ور  ميناء  �م��ا  علي.  جبل  ميناء  من 
لقلة عمق  �ل�سحنات عربه  %20 من  نقل  فيتم 
�ملياه فيه ول�سعوبة دخول �ل�سفن �لكبرية �ليه. 
تدخل �ل�سجائر �ملهربة �مام �نظار �ملفت�سني 
�سيطرة  رغ��م  �سيء  فعل  ي�ستطيعون  ال  �لذين 

�مليناء  على  �لبحرية  للمو�نئ  �لعامة  �ل�سركة 
ب�سبب �سطوة عنا�سر ملي�سيات �حل�سد �ل�سعبي 
�حلدودية  �ملنافذ  معظم  على  ت�سيطر  و�لتي 
حماية  حتت  �لعر�ق  يف  و�مل��ط��ار�ت  و�لبحرية 
كبرية من �سخ�سيات كبرية يف �لدولة �سبق �ن 

ذكرنا �لعديد منهم يف �جلز�أين �ملا�سيني. 
�لتهريب  عمليات  يف  �مل�ستخدمة  �ل�سفن 
تكون �سفن رو�سية حتمل �عالم  هذه غالبا ما 
دولة �سانت فن�سنت وجزر غرينادين وهي دولة 
�ل�سفن  وتنقل هذه  �لكاريبي  �لبحر  �سغرية يف 
�ل�سحنات �ملهربة �ىل �ملو�نئ �لعر�قية وكذلك 
وميناء  علي  جبل  ميناء  �ىل 

بندر عبا�ص يف �ير�ن. 
عمليات  ع��ل��ى  وت�سيطر 
�ل�سحن �لبحري �سركتني هما 
�لدمناركية  مري�سك  �سركة 
�مل�����س��وؤول��ة ع��ن �سحن  وه���ي 
ميناء  �ىل  �ملهربة  �لب�سائع 
 CGM CMA و�سركة  �لعقبة 
عن  �مل�سوؤولة  وهي  �لفرن�سية 
�ىل  �ملهربة  �ل�سحنات  نقل 
ميناء جبل علي وبندر عبا�ص 
بني  ق��وي��ة  مناف�سة  وت��وج��د 
على  �ل�سيطرة  يف  �ل�سركتني 

هذ� �لطريق �لبحري. 
�سركات   5 ت��وج��د  ك��ذل��ك 
يف  ��ستخد�مها  يتم  �سغرية 
�الرميني  �لتبغ  �سحنات  نقل 
ه��ذه  �����س���ح���اب  ع��ل��م  دون 
�ل�سركات �ىل �ملو�نئ �الربعة 

�لتي ذكرناها.
عزيزي �لقارئ، ما عر�سناه على ح�سرتك 
 104 ما هو �ال تلخي�ص مب�سط  مللف كبري من 
�سفحة يك�سف طريقة وحجم �لتهريب وتدمري 
�لعربية  �ل���دول  وبع�ص  �ل��ع��ر�ق  يف  �القت�ساد 
يف  ملي�سياتها  مب�ساعدة  �ير�ن  به  تقوم  و�لذي 
ت�ستهدف  و�لذي  �لعربية  �لدول  وبع�ص  �لعر�ق 
�لوقت  للملي�سيات ويف  �لالزم  �لتمويل  به جمع 
�لعربية  �لدول  �قت�ساد  تدمري  تعمل على  ذ�ته 

يف �مل�سرق �لعربي . 
�ن �الجر�م �الير�ين و�الفعال �لتي يقوم بها 
�الير�نية  �ملخابر�ت  و�جهزة  �لثوري  �حلر�ص 
و�لطائر�ت  �ل�سو�ريخ  �طالق  على  يقت�سر  ال 
�مل�سرية، و�منا يذهب �بعد من ذلك من خالل 
��ستهد�ف كل ما من �ساأنه �ن ي�سعف �ملنطقة 
�ل�سباب  خ��رية  م��ن  �جيالها  وي��دم��ر  �لعربية 
�لدول  د�خل  �ىل  �ملمنوعات  تهريب  خالل  من 

�لعربية. 
ن�سرنا هذ� �لتقرير لعل �لدول �ملعنية تتخذ 
هذه  و�سول  متنع  �لتي  �الحر�زية  �الج��ر�ء�ت 
يف  م�سرك  كل  وحتا�سب  بلد�نها  �ىل  �ل�سموم 

هذ� �لفعل �الجر�مي.

ملف
الجزءالعدد

 األخري

 �شحفي ا�شتق�شائي عراقي 
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االقتصاد

عن  �الأوك��ر�ن��ي��ة  �لرو�سية  �حل��رب  ك�سفت 
�لعربية  ل��الق��ط��ار  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة  �ل��ف��ج��وة  ح��ج��م 
�لغذ�ئية  �ل�سلع  من  �لعديد  على  وباعتمادها 
من  �و  رو�سيا  من  �سو�ًء  �مل�ستوردة  �ل�سرورية 
�لقمح  مثل  �حل��ب��وب  م���ادة  خا�سة  �وك��ر�ن��ي��ا 
وما  �لنباتية  �لزيوت  كذلك  و�ل��ذرة،  و�ل�سعري 
بلد  �كرب  ثاين  �وكر�نيا  تعترب  حيت  ذلك،  �إىل 
�مل�ساحة بعد رو�سيا وتنتج ما  �وروبي من حيث 

أ.د. غسان الطالب

منها  ت�سدر  �لقمح  من  طن  مليون   24 يعادل 
�نها  �إىل  ��سافة  �سنويا،  مليون طن   18 بحدود 
تعترب من �هم �لدول �ملنتجة و�مل�سدرة للبذور 
�لزيتية و�لزيوت �لنباتية فهي ت�سدر ما مقد�ره 
�ما  �ل��ع��امل.  يف  �ل�سم�ص  عباد  زي��ت  م��ن   50%
مع  �لعامل  للقمح يف  �كرب م�سدر  فتعرب  رو�سيا 
حجم �نتاج يبلغ �ل 76 مليون طن �سنويا، ت�سدر 
منه بحدود �ل 38 مليون طن �ي ما ن�سبته 18% 
ومبعدل  �ل��ع��امل،  يف  �لقمح  جت���ارة  حجم  م��ن 
و�رد�ت �كرث من 8 مليار دوالر من ��سل 44 مليا 
دوالر حجم ورد�ت جتارة �لقمح يف �لعامل، لهذ� 
يعترب �يقاف ت�سدير �لقمح و�حلبوب من هاتني 
�لبلد�ن  من  للعديد  خطريً�  تهديدً�  �لدولتني 
�لتي تعتمد هذه �ل�سلع من �لدولتني �ملتحاربتني.  
جمموع  يبلغ  �ل���ذي  �ل��ع��رب��ي  �ل��وط��ن  ف��ف��ي 
ن�سمة،  مليون   450 حو�يل  لغاية2021،  �سكانه 
�ي بن�سبة 5.6% من جمموع �سكان �لعامل �لبالغ 
عددهم 8 مليار�ت ن�سمة، و�لذي يعترب من �أكرب 
من  �لعديد  تعتمد  �لعامل،  يف  للقمح  م�ستوردي 
حاجاتها  ��ستري�د  على  ��سا�سي  ب�سكل  �قطاره 
�ال�سا�سية من �ملو�د �لغذ�ئية رغم توفر �ملو�رد 

�ال  للزر�عة،  �ساحلة  وتربة  مياه  من  �لطبيعية 
و�لتن�سيق  �ن غياب ��سر�تيجية عربية موحدة 
�لتخطيط  يف  �لتق�سري  ثم  �الأق��ط��ار  ه��ذه  بني 
�لزر�عية  �مل��و�رد  بني  فجوة  �أوج��د  للم�ستقبل، 
وح�سب  للغذ�ء،  �مل�ستقبلية  وحاجتنا  �ملتاحة 
 2017 �لعام  يف  �ملتحدة  �الأمم  �عدتها  در��سة 
حتدثت عن تر�جع �الكتفاء �لذ�تي لهذه �لبلد�ن 
�لر�جع  ه��ذ�  و�ن   ،2016 و   2014 من  للفرة 
مر�سح للزيادة يف �لعقدين �لقادمني، �ال�سكال 
يف هذ� �ملو�سوع كيف ميكن لنا �ن نتحدث عن 
�المن �لغذ�ئي ونحن مل نحقق �مل�ستوى �ملقبول 
من �الكتفاء �لذ�تي، فح�سب نف�ص �لتقرير فاإن 
�سبيل  على  �حلبوب  من  �لذ�تي  �الكتفاء  ن�سبة 
�ملثال يف �لعام 2017 بلغت %34 ويف مادة �ل�سكر 
 20% �لنباتية  �لزيوت  بلغت  %28بينما  بلغت 
بن�سبة  وم�ستقاتها  �اللبان  كانت  �ف�سل  وبن�سبة 
�ن  �لعلم  %66،مع  بن�سبة  �للحوم  %83وجاءت 
م�ساحة �لوطن �لعربي تبلغ 1406 ماليني هكتار، 
)14( مليون كيلو مر مربع تقريًبا، متثل حو�يل 
منها  خم�س�ص  �لعامل،  م�ساحة  من   %  10.8
فقط  للزر�عة ما يعادل 71.4 مليون هكتار، �ي 

الــــــــــحــــــــــرب الـــــــــروســـــــــيـــــــــة األوكـــــــــرانـــــــــيـــــــــة 
وتـــحـــديـــات األمــــن الـــغـــذائـــي الــعــربــي
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  اأ�شتاذ جامعي و باحث اقت�شادي

ما يعادل )4.4 %( من �جمايل م�ساحة �لوطن 
�خلارجي  �لعامل  على  �العتماد  فكان  �لعربي، 
�لغذ�ئية،  �ملو�د  من  �حتياجاتنا  على  للح�سول 
فى  �لغذ�ء  م�ستوردي  �أك��رب  من  �أ�سبحنا  حتى 
�إىل مر�جعة  باأم�ص �حلاجة  فاننا  لهذ�  �لعامل، 
�سعي  مع  خ�سو�سا  �لقومي،  �لغذ�ئي  الأمننا 
�حتكار  �إىل  �ملُتنفذة  �لعامل  دول  من  �لعديد 
�الأزمة  �سبح  مع  خا�سة  �لغذ�ء  و�سناعة  �إنتاج 
�حلرب  ب�سبب  باالأفق  تلوح  �لتي  �القت�سادية 
�لرو�سية �الأوكر�نية يف �لوقت �لذي ُيهم�ص فيه 
قطاع �لزر�عة يف �لعديد من بلد�ننا �لعربية وال 
منتلك  �لذي  �لوقت  يف  �هتمام،  باأدنى  يحظى 
و�خل�سبة  �ل�سا�سعة  �لزر�عية  �الأر����س��ي  فيه 
�الأر����س��ي  ��ست�سالح  �م��ك��ان��ي��ة  �إىل  �إ���س��اف��ة 
�ملعر�سة للزحف �ل�سحر�وي، وحتى �ل�سحر�ء 
ميكن �ال�ستفادة منها عندما تتوفر �الإمكانيات 

�ملادية و�لتمويلية.
��ستري�د  على  �لعربية  �الق��ط��ار  فاإعتماد 
مبثابة  و�وكر�نيا  رو�سيا  من  و�حلبوب  �لقمح 
غياب  ظ��ل  يف  �لعربي  �لغذ�ئي  لالمن  حت��دي 
��سر�تيجية قومية لتنويع م�سادر �ال�ستري�د ثم 
�العتماد على �لذ�ت ل�سد �لفجوة �و �لنق�ص يف 
�ل�سلع  بقية  �و  �لبلد�ن من �حلبوب  حاجة هذه 
للبلد�ن  �الأمثلة  فبع�ص  �ل�سرورية،  �لغذ�ئية 
و�لزيوت  للحبوب  ��ستهالكا  و�الأك���رث  �لعربية 
مثل  �خلارجي  �لعامل  على  باالإعتماد  �لنباتية 
مليون   110 �ل  �سكانها  عدد  يناهز  �لتي  م�سر 
ن�سمة ت�ستورد ما يعادل �ل %90 من ��ستهالكها 
يبلغ  حيث  و�وك��ر�ن��ي��ا  رو�سيا  م��ن  مثال  للقمح 
فقط  �لقمح  م��ن  �ل�سنوي  ����س��ت��ري�ده��ا  حجم 
�نها  �ىل  ��سافة  ط��ن،  مليون   10 �ل  ب��ح��دود 
تاأتي  ثم  �لنباتية،  �ل��زي��وت  من   97% ت�ستورد 
�جلز�ئر يف �ملرتبة �لثانية بعد م�سر من حيث 
م�ستور�دتها  حجم  بلغ  حيث  �لقمح  ��ستري�د 
7 مليون طن من �لقمح  2020 حو�يل  يف �لعام 
ياأتي من عدة م�سادر �هما فرن�سا قبل �الأنفتاح 
على رو�سيا و�وكر�نيا يف �سيا�سة تنويع م�سادر 
�جلز�ئر  بعد  �حلبوب،  ��ستري�د  على  �العتماد 
من  �سكانها  ع��دد  يقرب  و�ل��ت��ي  �مل��غ��رب  ت��اأت��ي 
�ل  من  يقرب  ما  وت�ستورد  ن�سمة  مليون   40 �ل 
�ملركز  فرن�سا  حتتل  �لقمح  من  طن  مليون   5
ورو�سيا،  �وكر�نيا  تاأتي  ثم  �ملوردين  بني  �الول 
كان  �ل���ذي  لل�سود�ن  بالن�سبة  �حل���ال  وه��ك��ذ� 
بخ�سوبة  ويتمتع  �لعربي  �ل��غ��ذ�ء  �سلة  يعترب 
للزر�عة  �ل�ساحلة  �ل�سا�سعة  و�مل�ساحات  �ر�سه 
�ىل �ن �نتاجه من �حلبوب تر�جع يف �لعقدين 
بن�سبة  ذ�ت��ي��ا  مكتفيا  ك��ان  �ن  فبعد  �ملا�سيني 
�ملا�سي  �ل��ق��رن  ثمانينات  يف  �لقمح  م��ن   80٪
�ل�سنوية  �حتياجاته  من   20٪ �ليوم  يتجاوز  ال 
�لقمح  من  �ل�سنوية  حاجته  وتقدر  �لقمح  من 

�لقمح،  من  طن  مليون   3 �ل  بحدود  �مل�ستورد 
الأدركنا  �لعربية  �القطار  بقية  ��ستعر�سنا  ولو 
يف  �لعربية  بلد�ننا  يو�جه  �لذي  �لتحدي  حجم 
تت�سبب  �لتي  �مل�ستوردة  �لغذ�ئية  �مل��و�د  نق�ص 
و�ملو�سوع  �الأوك��ر�ن��ي��ة،  �لرو�سية  �حل��رب  بها 
�الأ�سعار غري  �رتفاع  و�ملتمثل يف  �الأكرث خطورة 
�ستعاين  حيث  �لنفط  ��سعار  وخا�سة  �مل�سبوق 
�لقدرة  عدم  من  �لنفطية  غري  �القطار  بع�ص 
�خلارج  من  �لغذ�ئية  �حتياجياتهم  توفري  على 
�ىل  �حلرب  ��ستمر�ر  مع  �لو�سع  هذ�  و�سيوؤدي 
�القطار  م��ن  للعديد  �لغذ�ئي  �الأم���ن  تقوي�ص 

�لعربية.      
�النتاج  ق��درة  عدم  �ن  �لقول  ميكننا  لذلك 
�لفجوة  تقلي�ص  يف  �لعربية  �لبالد  يف  �لغذ�ئي 
�ل�سكان  لعموم  ك��اف  غ��ذ�ء  لتوفري  �لغذ�ئية 
و�ملتمثل يف  �مل�ستجد  �لظرف  بعد هذ�  وخا�سة 
�حلرب �لرو�سية �الأوكر�نية من �هم �لتحديات 
�الآنية  �لتي تو�جه �الأمن �لغذ�ئي �لعربي، و�لتي 
�قت�سادية  �بعاد�  تاأخذ  باأنها   فيه  ال�سك  مما 
و�سيا�سية، ��سافة �ىل �لبعد �الأخطر وهو �لبعد 
وعدم  و�جل��وع  بالفقر  يتمثل  �لذي  �الجتماعي 
من  �ل�سرورية  �مل�ستلزمات  توفري  على  �لقدرة 
�حلرب  ه��ذه  تد�عيات  ظل  يف  �لغذ�ئية  �مل��و�د 
خا�سة  �ل���دول  بع�ص  تفر�سها  �ل��ت��ي  و�ل��ق��ي��ود 
�الوروبية و�مريكا على ت�سدير بع�ص �ملنتجات 
�ل��غ��ذ�ئ��ي��ة �و ح��ت��ى ع���دم ق��درت��ه��ا ع��ل��ى توفري 
�القت�سادية  �ملقاطعة  ب�سبب  �حلا�سل  �لنق�ص 
�لتوريد  �سبل  و�نقطاع  رو�سيا  على  �ملفرو�سة 

�لغذ�ئي على  �وكر�نيا، فعدم قدرة �النتاج  من 
تلبية حاجات �المة من �لغذ�ء، و�عتمادها على 
من  �ل�سكان  حاجات  �سد  يف  �خلارجي  �لعامل 
يف  و�حليو�نية  �لنباتية  ب�سقيها  �لغذ�ئية  �ملو�د 
هذه �الزمة �مل�ستجدة، ��ستوجب علينا �ن نتوجه 
�ىل مناق�سة هذه �لتحديات يف �طارها �لقومي 
و�لتنبيه �ىل خطورة �لو�سع �لقادم �إن مل نبادر 
على  و�العتماد  و�حللول  �لبد�ئل  لو�سع  مبكر� 

�لذ�ت.
و�م���ام ه��ذ� �ل��ت��ح��دي �ل���ذي ي��و�ج��ه وطننا 
�لعربي كما هو �حلال يف بلد�ن عدة من �لعامل 
فاأننا ندعو �ىل و�سع ��سر�تيجية عربية ملو�جهة 
هذ� �لتحدي وتر�سم م�ستقبل �قت�سادي للوطن 
�ل��ذ�ت  على  �الع��ت��م��اد  عنو�نها  يكون  �لعربي 
ثم  �ملتاحة  �لعربية  للمو�رد  �الأمثل  و�ال�ستغالل 
�ملناطق  يف  �لتحتية  �لبنية  تطوير  على  �لعمل 
يكون  ال  كي  باال�ستثمار  �مل�ستهدفة  �لزر�عية 
�الأ�ستثمار،  على  �لقدرة  لعدم  مربر�  �أو  عائقا 
للتنقل  �لعربية  �لعاملة  لاليدي  �ملجال  وفتح 
�القطار  يف  خا�سة  �ل��زر�ع��ة  قطاع  يف  و�لعمل 
�لقطاع،  هذ�  يف  �لعاملة  لاليدي  بحاجة  �لتي 
ثم �لقيام بتطوير م�ساريع �ل�سناعات �لغذ�ئية 
على �ن تت�سمن هذه �الأ�سرتيجية عودة روؤو�ص 
قطاع  يف  لال�ستثمار  �ملهاجرة  �لعربية  �الم��و�ل 
�ىل  ن�سل  حتى  �لغذ�ئية  و�ل�سناعات  �لزر�عة 
��سعف  )وذل��ك  �لعربي  �القت�سادي  �لتكامل 

�الميان(.
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يف �لعددين �ل�سابقني من كل �لعرب، تناولنا 
�برز �ملقومات �لتي تنبع منها �لفاعلية �لد�خلية 
للهند كقوة دولية كربى بازغة. و�لقول �إن تو�فر 
�أنها  يلغي  ال  �مل��ق��وم��ات  ه��ذه  مثل  على  �لهند 
د�خلية  حتديات  بثمة  ذ�ت��ه،  �لوقت  يف  جتابه، 
�إىل تعطيل  وخارجية مهمة قد يف�سي تفاقمها 
�لقوى  م�ساف  �إىل  �لهندي  �الإرت��ق��اء  عملية 
�لكربى. يف هذ� �ملقال �سنتناول هذه �لتحديات 
�إىل  �سيعمد  �لذي  �لقادم،  �ل�سهر  ملقال  متهيد� 
 .2032 ع��ام  يف  �لهند  م�ستقبالت  �إ�ست�سر�ف 
نوعيني:  �إىل  �لهندي  �الإرتقاء  حتديات  وتتوزع 

حتديات د�خلية و�أخرى خارجية.
 1 � �لتحديات �لد�خلية

ت��ت��ع��دد وت���ت���ن���وع ه����ذه �ل���ت���ح���دي���ات. ه��ذ� 
�لد�خلية  �ل�سعد  ج��ل  على  �إنت�سارها  ج��ر�ء 
�القت�سادية  �لتحديات  �إىل  فاإ�سافة  �لهندية. 
جمتمعية  بتحديات  �لهند  جتابه  و�ل�سيا�سية، 
�ملر�أة،  �سد  و�لتميز  �لفقر،  �إنت�سار  عن  ناجمة 
كالبطالة  �ملت�سارع،  �ل�سكاين  �لنمو  وخمرجات 
و�إت�ساع �لفجوة بني �سكان �ملدن و�سكان �ملناطق 
�لريفية، ف�سال عن �لتع�سب �لديني و�لطبقي، 
و�ل�سحية.  �لبيئية  �ل��ت��ح��دي��ات  ع��ن  ن��اه��ي��ك 
ول���ت���ع���دده���ا، ���س��ن��ك��ت��ف��ي ب��ت��ن��اول �ل��ت��ح��دي��ات 

�القت�سادية و�ل�سيا�سية
التحديات االقتصادية

أ.د. مازن الرمضاني

على  تتو�فر  و�إن  �لهند،  �أن  �لقول  عن  غني 
�لعامل،  يف  من��وً�  �الأ���س��رع  ُيعد  �قت�سادي  و�ق��ع 
م��ن حتديات  تعاين  ذ�ت��ه  �ل��وق��ت  �أن��ه��ا يف  بيد 
�لفقر  و�ق��ع  �ب��رزه��ا  ولعل  م��وؤث��رة.  �قت�سادية 
عن  ف�سال  �لتحتيةن  �لبنية  وت��ق��ادم  �مل��دق��ع، 

تفاقم �حلاجة �إىل م�سادر �لطاقة. 
ـ واقع الفقر املدقع: 

عليها  يرتكز  �ل��ت��ي  �الأ���س�����ص،  ه��ي  ع��دي��دة 
هو  �أب��رزه��ا  بني  من  ولعل  �لهندي.  �الإقت�ساد 
�لطبقات  خدمة  �إىل  �لنمو  �رتفاع  يف�سي  �أن 
�الأكرث �حتياجا يف �ملجتمع وتوفري فر�ص �لعمل 
لهم وحتقيق �لعد�لة يف توزيع �لدخل بني عموم 
�ل�سكان. وعلى �لرغم من �أن خمرجات �جلهد 
يف  �لفقر�ء  ن�سبة  �إنخفا�ص  �إىل  �دى  �لر�سمي 
بيد  �ل�سو�ء.  على  و�لريفية  �حل�سرية  �ملناطق 
�أن هذ� �الإنخفا�ص كان حمدود�. �إذ مل يتجاوز 
�كرث  جعل  �الأم��ر  �ملناطق،  هذه  يف   10" ن�سبة 
مليار   1.3 نحو  �لبالغ  �لهند  �سكان  رب��ع  م��ن 
ن�سمة يعي�ص يف فقر مدقع. فقد جاء يف تقرير 
�ملتحدة  �لعامة لالأمم  �إىل �جلمعية  مت تقدميه 
و�لتغذية  �ملزمن  �جلوع  بعنو�ن:   2006 عام  يف 
يعد�ن  �لتغذية  و�سوء  �جل��وع  �أن   ..« �لهند  يف 
�ل��ه��ن��د... و�ك��رث مما  �ل��ك��ربى يف  �مل�ساكل  م��ن 
�ملا�سي.  �لقرن  ت�سعينيات  يف  �حلال  علية  كان 
�إذ هناك فجوة و��سعة بني �لذين يتغذون جيد� 
وبني �لذين ال ي�ستطيعون توفري ما يكفيهم من 

�لطعام. كما �أن هناك تفاوت مناطقي ملمو�ص. 
من  �الأوف��ر حظا  �الأك��رث حت�سر� هي  فاملناطق 
�لريفية.  باملناطق  مقارنة  �الإقت�سادية  �لتنمية 
مادي  ع��وز  من  تعاين  �لفالحية  �لطبقة  فجل 

و�سوء تغذية«.
�إىل  �ملناطقي  �ل��ت��ف��اوت  ه��ذ�  �أف�����س��ى  وق��د 
يف  �ل��دخ��ل،  ثم  وم��ن  �لنمو،  معدالت  تكون  �أن 
�كرث  و�ل��غ��رب��ي��ة  �جلنوبية  �لهندية  �ل��والي��ات 
�رتفاعا من تلك �لواليات يف �ل�سمال و�ل�سرق. 
فبينما بلغ معدل �لدخل �لفردي يف �الأوىل نحو 
بلغ   ،)2003-1993( و�ح��د  عقد  خ��الل   73"
�لثانية نحو "13 فقط خالل �لزمان ذ�ته.  يف 

العــلوم

الــــــــهــــــــنــــــــد كــــــــــقــــــــــوة دولـــــــــــيـــــــــــة كــــــــرى 
بـــــــــــــازغـــــــــــــة وتــــــــــــحــــــــــــديــــــــــــات اإلرتـــــــــــــقـــــــــــــاء 
الــــــــهــــــــنــــــــد كــــــــــقــــــــــوة دولـــــــــــيـــــــــــة كــــــــرى 
بـــــــــــــازغـــــــــــــة وتــــــــــــحــــــــــــديــــــــــــات اإلرتـــــــــــــقـــــــــــــاء 
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وتوؤكد �آر�ء �أن خمرجات هذ� �لتفاوت �ملناطقي 
�الإرت��ق��اء  �أم���ام  �ملهمة  �لتحديات  �أح���د  متثل 

�القت�سادي �لهندي
ـ تقادم البنية التحتية:

من �أجل حتقيق منو �قت�سادي حقيقي وفعال 
ُي�سرط تو�فر بنية حتتية ع�سرية وذ�ت جودة 
�أن  عدة  �ر�ء  وتوؤكد  �ل�سعد.  كافة  وعلى  عالية 
تقادم �لبنية �لتحتية يف �لهند وتخلفها ُيعد من 
�لهندي،  �الإقت�ساد  �ل�سعف يف  نقاط  �برز  بني 
�سيما  �لهندي  �الإرتقاء  تعرقل  �أن  ميكن  و�لتي 
على  �سالب  تاأثري  على  تنطوي  خمرجاتها  و�أن 
قدرتها �لتناف�سية �لعاملية، وتدفق �الإ�ستثمار�ت 

�الأجنبية، وتطور�مل�ساريع �ملحلية.
ـ ازدياد الطلب على مصادر الطاقة:

لقد �دى ت�سارع �لنمو �القت�سادي يف �لهند 
ومن  �لطاقة،  م�سادر  على  �لطلب  تنامي  �إىل 
�خلارجية  �ال�سو�ق  على  �ملتز�يد  �العتماد  ثم 
�العتمادية  ه��ذه  وج��ر�ء  �لطلب.  ه��ذ�  ال�سباع 
�أ�سحت �لهند ر�بع �أكرب دولة م�ستهلكة للطاقة 
و�ل�سني  �الآم��ري��ك��ي��ة  �مل��ت��ح��دة  �ل���والي���ات  ب��ع��د 
ويف  �ليوم.  يف  برميل  مليون   3 بنحو  و�ليابان 
و�رد�تها  �رتفاع  ن�سبة  بلغت   2018 عام  نهاية 
على  �العتماد  وي�سكل   .19.17% نحو  �لنفطية 
�حتياجاتها  جم��م��ل  م��ن   33% ن�سبة  �ل��ن��ف��ط 

�لطاقوية وبن�سبة ��ستري�د تبلغ نحو 65%
من  �لهندية  �ال�ستهالك  موؤ�سر�ت  وتفيد 
لكي حتافظ على معدل منو  �لهند  �إن  �لطاقة، 
يتطلب  �ملعدل  هذ�  ف��اإن   ،6% نحو  يبلغ  �سنوي 
زيادة ��ستهالكها من �لطاقة بنحو %5 وبحجم 
يجمع  �ل��ر�أي  ويكاد  بال�سرورة.  �على  ��ستري�د 
على  �ل��ط��ل��ب  يف  �مل�ستمرة  �ل���زي���ادة  �أن  ع��ل��ى 
م�سادر �لطاقة و�ملو�د �لطاقوية ُتعد من ��سعب 

�لتحديات �لتي يو�جهها �الآقت�ساد �لهندي.
التحديات السياسية

وحكومتها   1947 ع��ام  يف  ��ستقاللها  منذ 
نهرو)1964-1947(  بقيادة جو�هر الل  �الأوىل 
منط  �لهند  يف  تطور  �لالحق  بالزمان  م��رور� 
�إن��ه��ا �الك��رب  �ل��ق��ول  �ل��دم��ق��ر�ط��ي��ة يتكرر  م��ن 
»�إن  يوؤكد:  �آخ��ر  يعاك�سه  �لقول  �أن  بيد  عامليا. 
�لهند يعاين من نقاط  �حلكم �لدميقر�طي يف 
�لرغم  وعلى  فيه...«  ومتاآ�سلة  عديدة  �سعف 
�رتباطا  �أك��رث  �لهند  تبقى  �أن  �إحتمالية  م��ن 
�أن  �إال  عالية،  �حتمالية  ه��ي  بالدميقر�طية، 
�ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة �ل��ه��ن��دي��ة جت��اب��ه ه��ي �الأخ���رى 
�ل��دي��ن،  ت�سي�ص  مثال  منها  مهمة،  بتحديات 

و�لف�ساد �ل�سيا�سني و�لتناحر �حلزبي...�لخ. 
ـ تسيس الدين:

�لهند  يف  ب��د�أت   1964 عام  نهرو  وف��اة  بعد 

�أخرى.
�لهند  تاريخ  يخلو  مل  �لديني،  �لتنوع  ولهذ� 
�نف�سالية  دينية  حركات  من  �ال�ستقالل  بعد 
�خل��م�����س��ي��ن��ي��ات،  يف  )ج�����االن�����د(  يف  ك�����ربى 
و)�لبنجان( يف �لثمانينيات، ويف )ك�سمري( يف 
�لت�سعينيات،  وال كذلك من �أحد�ث عنف هزت 
م�ستويات  �نخفا�ص  �إىل  و�أدت  �لهندي  �ملجتمع 
هدم  �أح��د�ث  ومنها  فيه.  �الجتماعية  �للحمة 
1992، و�أحد�ث حريق  م�سجد �لبابري يف عام 
بومباي  و�ح���د�ث   ،2002 ع��ام  ج��ور ج��ر�ت يف 
�لهندو�سي  �ال�سطهاد  وكذلك   ،2002 عام  يف 

للم�سلمني عام 2014
ـ الفساد السياسي:

و�الإد�ري  �ل�سيا�سي  �لف�ساد  �أن  �آر�ء  توؤكد 
بني  من  و�ملح�سوبية  �ل�سلطة  ��ستخد�م  و�سوء 
�ل�سيا�سي �لهندي. ومما  �لنظام  �أبرز حتديات 
�ساعد على ذلك توظيف بع�ص �مل�سوؤولني �لهنود 
بقاء حزب �ملوؤمتر �لوطني �لهندي فرة طويلة 
عن  ف�سال  ذ�تية،  �ه��د�ف  لتحقيق  �ل�سلطة  يف 
�لف�ساد  تهم  لذ� طالت  �لفاعلة.  �لرقابة  غياب 
وز�ر�ت  روؤو���س��اء  من  �لهنود،  �مل�سوؤولني  كبار 
ووزر�ء وحكام واليات، و�أدت �ىل تر�جع �سعبية 
حزب �ملوؤمتر �لوطني ل�سالح �ملعار�سة وال�سيما 

حلزب بهارتيا جاناتا، �لقومي �لهندو�سي.
ـ التناحر احلزيب:

و�لتنوع  �لتعدد  بو�قع  �لتناحر  هذ�  يرتبط 
�لديني و�لقومي و�لثقايف يف �لهند. فهذ� �لتعدد 
�الأح��ز�ب  �سعيد  على  مثله  �إىل  �أف�سى  و�لتنوع 
ميثل  �أ�سحى  منها  ع��دد،  �أو  فكلن  �ل�سيا�سية. 
�لهند.  يف  �لقوميات  �إح���دى  �أو  �الأدي���ان  �أح��د 
�أ�سحى  �لهندية  �الحز�ب  �لتناف�ص بني  �أن  كما 
�لوطني  �ملوؤمتر  �أ�سده، وال�سيما بني حزب  على 

�ملوؤمتر  زعماء  ب��دء  �إذ  �ل��دي��ن.  ت�سي�ص  عملية 
�لعلمانية  ع���ن  ب��ال��ت��خ��ل��ي  �ل��ه��ن��دي  �ل��وط��ن��ي 
�الكرثية  وتوظيف  وحت�سيد  ��ستقطاب  ل�سالح 
�سيا�سية.  وغري  �سيا�سية  الغر��ص  �لهندو�سية 
وقت مبكر  �لدين منذ  ت�سيي�ص  نحو  �الإجتاه  �إن 
يف �لهند �ف�سى يف �لوقت ذ�ته �إىل بد�ية ظهور 
مالمح �لتع�سب �لديني �لذي �ساحبه �الحتقان 
�لقومية  �لنزعة  ��سا�ص  على  �لقائم  �لديني 
�إىل  �أدى تفاقمه يف وقت الحق  و�لدينية، �لذي 
�غتيال �ندير� غاندي يف عام 1984، �لتي كانت 
�لتو�يل  على  فر�ت  الآرب��ع  �لهند  وزر�ء  رئي�سة 
خالل �لفرة ) 1966-1984(. كما �أن ر�جيف 
�غتيال  بعد  �حلكم،  �أد�رة  توليه  منذ  غاندي 
و�لدتة جلاأ هو �الآخر �إىل �أد�ة �لتخويف �لديني 
دعم  على  للح�سول  �الإ�سالمية  باك�ستان  من 
�إىل  قادتها  ذه��ب  �لتي  �لهندو�سية،  �الآغلبية 
�ملناد�ة باإقامة نظام �سيا�سي يف �لهند ت�سيطر 
بهارتيا  ح��زب  يبتعد  ومل  �الغلبية.  ه��ذه  علية 
عام  يف  �لر�سمية  �مل�سوؤولية  تولية  بعد  جاناتا، 
الأغر��ص  �لدين  توظيف  عن  �الآخ��ر  هو   2003

�سيا�سية و�سو�ها. 
وعلى �لرغم من �أن �ال�سالحات �القت�سادية 
�لو�سطية  �أفكار  �نت�سار  مع  متفاعلة  �لهندية 
كزعيمة  غ��ان��دي،  �سونيا  وب����روز،  و�الع���ت���د�ل 
موؤثرة حلزب �ملوؤمتر �لوطني قد �ساعدت على 
�حلد من حالة �لتطرف و�لت�سدد بني �الأديان، 
�ملحتمل  غري  ومن  لها.  نهاية  جتد  مل  �أنها  �إال 
يتم ذلك لتجذر هذه �حلالة د�خل �ملجتمع  �أن 
و�لطو�ئف  �الأديان  بتعدد  يتميز  �لذي  �لهندي، 
ت�سكل  �إذ  �لهندية.  �الأح��ز�ب  تت�سكل منها  �لتي 
%80، وتليها  �لهندو�سية �لديانة �الكرب وبن�سبة 
�مل�سيحية  ثم   ،15% بن�سبة  �الإ�سالمية  �لديانة 
و�دي��ان   1.9% بن�سبة  و�ل�سيخ   ،2.6% بن�سبة 
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 اأ�شتاذ العلوم ال�شيا�شية ودرا�شات 
امل�شتقبالت/ لندن

العــلوم

�الأك��رب  باإعتبارهما  جاناتا،  بهار�تيا  وح��زب 
و�الأكرث �سعبية. وهذ� �لتناف�ص ال يرد فقط �إىل 
تاأثري �لتعدد و�لتنوع �لديني و�لقومي و�لثقايف، 
و�إمنا �إىل قيام �ل�سيا�سة �لد�خلية �لهندية عليه 
�أي�سًا ومبخرجات �دت مثال �ىل تغليب م�سالح 
هذ� �الأحز�ب على �مل�سالح �لعامة، ف�سال عن 
�خلا�سة،  �مل�سالح  جماعات  و�سيطرة  تاأثري 
ناهيك عن دور هذ� �لتناحر �حلزبي يف زعزعة 

�ال�ستقر�ر �ل�سيا�سي.
2 � �لتحديات �خلارجية

�أن  �إىل  للهند  �جلغر�يف  �ملوقع  �أف�سى  لقد 
ورو�سيا  �ل�سني  هي  نووية،  قوى  ثالث  بني  تقع 
وباك�ستان، تتميز �لعالقات �لهندية مع باك�ستان 
�لكامن  و�ل�سر�ع  بالتوتر  خ�سو�سا  و�ل�سني 
�الإ�سر�تيجي  �لو�قع  جعل  �لذي  �الأم��ر  �ملمتد، 
مل��ن��ط��ق��ة ج��ن��وب �آ���س��ي��ا ي��ت��م��ي��ز ب��اال���س��ط��ر�ب 
�أهم  ي�سكل  �لو�قع   هذ�  �إن  �الإ�ستقر�ر.  وع��دم 
تو�جه  �لتي  �خلارجية/�الآقليمية،  �لتحديات 
�إدن��اه  يف  �سيا�سية.  �جليو  �لناحية  من  �لهند 
�ل�سني  م��ن  ك��ل  م��ع  �لهند  ع��الق��ات  �سنتناول 

وباك�ستان بالتتابع.
العالقات اهلندية – الصينية:

و�ل�سني  �لهند  بني  �لثنائية  �لعالقة  مرت 
وقو�مها  �الآوىل،  رئي�سية:  حم��ط��ات  ب��اأرب��ع��ة 
�ل�سينية  ب��اجل��م��ه��وري��ة  �ل��ه��ن��دي   �الإع�����ر�ف 
بني  �ل��ع��الق��ات  وت��ب��ادل   1949 ع���ام  �ل�سعبية 
�لعالقة  بتدهور  وتقرن  و�لثانية،  �لدولتني، 
�لثنائية  �بتد�ًء من �لعام  1959 جر�ء �مل�ساكل 
بني  �لوفاق  و�لثالثة،  �لتبت،  وق�سية  �حلدودية 
�لدولتني يف �أعقاب �لغزو �ل�سوفيتي الأفعان�ستان 
عام  �إىل  �ملحطة  هذه  �متدت  وقد   .1979 عام 
خالل  �لثنائية  �لعالقات  �سهدت  وق��د   ،1998
عالقة  ذ�ت  �تفاقيات  عدة  توقيع  �لزمان  هذ� 
بف�ص �خلالفات �حلدودية و�لتجارية و�سو�ها. 
�أما �ملحطة �لر�بعة، �لتي بد�أت منذ عام 1998 
و�لتطور  �ل��ر�ج��ع  �سمات  ب��ني  جتمع  بعالقة 
�لر�جع  بني  �لعالقات  ه��ذه  والإنتقال  �آن.  يف 
مثلث  مع  تتماهى  فاإنها  �لزمان،  عرب  و�لتطور 
لل�سيا�سة/�لعالقات/  �الأ�سا�سية  �خل�سائ�ص 
�لدولية، �لتي هي: �لتعاون و�لتناف�ص و�ل�سر�ع. 
مع هذ� �لتماهي، �إال �أن �خلا�سية �لغالبة لهذه 
�لنفوذ  على  وال�سيما  �لتناف�ص،  هي  �لعالقات 
فبينما  لل�سر�ع.  ع��ادة  ميهد  �ل��ذي  �الإقليمي، 
�الأ�سا�ص  �لعقبة  مبثابة  �ل�سني  يف  �لهند  ترى 
�لهند  �ل�سني يف  ترى  �الإقليمي،  نفوذها  �مام  
�ملناه�سة  �ل��ك��ربى  �الإق��ل��ي��م��ي��ة  �ل��ق��وة  مب��ث��اب��ة 
مل�سروعها يف �لريادة �الإقليمية ومن ثم �لعاملية.

�لتناف�ص  تاأجيج  على  �ي�سا  ي�ساعد  ومما   
وم���ن ث��م �ل�����س��ر�ع �ل��ه��ن��دي-�ل�����س��ي��ن��ي لي�ص 

�مل�سامني،  متعددة  �مل�سالح  تناق�سات  فقط 
م�ساريع  على  �لدولتني  كال  تو�فر  �ي�سا  و�إمن��ا 
باملقومات  ومدعومة  متناق�سة  �إقليمية/دولية 
�لفعل،  منهماعلى  كل  لقدرة  و�لناعمة  �ل�سلبة 
مبخرجات  �لتناف�ص  هذ�  تاأثر  عن  ف�سال  هذ� 
�لعالقة  �ل��ن��اج��م��ة ع��ن  �مل�����س��ادة  �ل��ت��ح��ال��ف��ات 
ثالثة  دول  مع  و�ل�سني  �لهند  لكل من  �لوطيدة 
فبينما  ���س��ر�ع.  بعالقة  �أح��د�ه��م��ا  م��ع  ترتبط 
باك�ستان،  مع  �لوطيدة  �لعالقة  �ل�سني  تتبادل 
�الإقليمي  �لتحدي  مبثابة  �لهند  يف  ت��رى  �لتي 
تكون  تكاد  عالقة  بدورها  للهند  لها،  �الأ�سا�ص 
�لتي  �الآمريكية،  �ملتحدة  �ل��والي��ات  مع  خا�سة 
�ملناف�سة  �لدولية  �لقوة  مبثابة  �ل�سني  يف  ترى 
يتم  وه��ك��ذ�  �ل���دويل.  �لنظام  ق��ي��ادة  على  لها 
توظيف باك�ستان من قبل �ل�سني كطرف مو�زن 
�سبيال  للهند  �ملتحدة  �لواليات  وتوظيف  للهند، 
�الإقليمي  �ل�سيني  �ل�سعود  من  للحد  م�ساعد� 

و�لعاملي.
العالقات اهلندية-الباكستانية:

لقد �دى ��ستقالل �سبه �لقارة �لهندية عام 
1947 �إىل تق�سيمها على �أ�سا�ص ديني �إىل دولتني: 
وباك�ستان  �لهندو�سية،  �الآغلبية  ذ�ت  �لهند 
�لتق�سيم  ه���ذ�  �إن  �مل�����س��ل��م��ة.  �الآغ��ل��ب��ي��ة  ذ�ت 
هاتني  بني  وممتد  كامن  �سر�ع  لعالقة  �أ�س�ص  
�أ�سحى  بع�سها  متعددة  ق�سايا  حول  �لدولتني 
�لتي  معلنا ومعروفًا كق�سية ك�سمري خ�سو�سًا، 
�لدولتني  بني  ح��روب  ث��الث  �ن��دالع  ور�ء  كانت 
�أدى  لقد   .)1947 و1965،   ،1971( �ع��و�م   يف 
�ل�سر�ع �ملمتد زمانا على ك�سمري، ذ�ت �الأهمية 
دول،  الربع  متاخمتها  جر�ء  �لعالية  �جلغر�فية 
و�لهند،  و�أفغان�ستان،  و�ل�سني،  باك�ستان،  هي 
وذ�ت �الغلبية �مل�سلمة )"80 من نحو 13 مليون 
�لثنائية  �لعالقة  ت�ستمر  �أن  �إىل  �سكنتها(،  هم 

�ل�سر�ع.  لهذ�  �إنعكا�سا  وباك�ستان  �لهند  بني 
وعلى  �سلميا  ف�سه  حم��اوالت  من  �لرغم  فعلى 
نحو يوؤمن م�سالح كل من �لدولتني، �إال �أن هذ� 
�حلل ال ز�ل معلقا، ومن �ملرجح �أن يبقى كذلك، 
ك�سمري  تكون  �أن  يرف�ص  منهما  كل  �أن  �سيما 
من  �ل��رغ��م  على  ه��ذ�  �الآخ���رى،  �سيادة  �سمن 
�لذي  �الآم��ر  �مل�سلمني،  من  هم  �سكانها  جل  �أن 
�لهند،  من  باك�ستان  �إىل  �أق��رب  بد�هة  يجعلها 
�نطالقا من �أن تق�سيم �سبه �لقارة �لهندية كان 

قد مت على ��سا�ص ديني، كما مت ذكره.
حل،  دومن��ا  ك�سمري  على  �ل�سر�ع  بقاء  �إن 
كلتا  �إىل دخول  �ف�سى  والأكرث من ن�سف قرن، 
�الآمر  ونووي،  تقليدي  ت�سلح  �سباق  �لدولتني يف 
�لذي �أدى �إىل زيادة �إنفاقهما �لع�سكري �سبيال  
لتحقيق �أهد�ف متناق�سة. فبينما ت�سعى �لهند 
باك�ستان،  على  �لع�سكري  تفوقها  تاأمني  �إىل 
�لع�سكرية  قدر�تها  دع��م  �ىل  �الخ��رية  ت�سعى 
الغر��ص ردع �لهند. ومن هنا نبع �لت�سلح �لنووي 
�ل�ساروخية  بقدر�تها  و�الإرت��ق��اء  �لباك�ستاين 
�إذ� بها ت�ستطيع  و�نظمة �الإطالق �الآبعد مدى. 
باك�ستان مهاجمة �كرث من ثلث �ملدن �ملتو�سطة 
و�لكبرية �لهندية، مما يعني وقوع كارثة ب�سرية 
وقد  �لدولتني.  نووية بني  �إندالع حرب  يف حالة 
قيل: �ن �حلرب �لنووية بني �لهند وباك�ستان قد 
�لدولتني.  �سخ�ص من  مليون   127 بحياة  توؤدي 
فاال�سلحة  �حلرب.  هذه  مثل  مرجحة  غري  لذ� 
�لنووية هي الغر��ص �لردع ولي�ص �الإ�ستخد�م. 

ال  �حل��رب،  ه��ذه  مثل  ترجيج  ع��دم  �أن  بيد 
يلغي �حتمال تكر�ر حدوث �لتوتر�ت �لعنيفة بني 
�ال�ستخد�م  �إىل  ت�ساعدها  و�حتمال  �لدولتني 
�لعالقات  فتاريخ  �لع�سكرية.  للقوة  �ملتبادل 
بني �لبلدين ز�خر مبثل هذه �لتوتر�ت. ومثالها 
�لتوتر، �لذي حدث يف �سباط عام 2019، جر�ء 
هندي  جندي   40 بحياة  �أودى  �نتحاري  هجوم 
وردود �الفعال �لهندية عليه. هذ� �لتوتر كاد �أن 

يفجر حربا بني �لهند وباك�ستان.
ممتد�  ك�سمري  على  �ل�سر�ع  لبقاء  وكذلك 
ظل  ففي  �لهندي.  �لد�خل  على  �سلبية  تبعات 
�لتي  و�لقومية،  و�لعرقية  �لدينية  �لتعددية 
يقرن بها �ملجتمع �لهندي، يدفع هذ� �ل�سر�ع 
�مل�سلمني  بني  �لعنيف  �لتوتر  ح��دة  زي��ادة  �إىل 
و�لهندو�ص، �المر �لذي ال يف�سي �إىل عدم دعم 
�إىل  �أي�سا  و�إمن��ا  فح�سب،  �الآ�ستقر�ر�ملجتمعي 

خمرجات �أمنية و�قت�سادية �سلبية عديدة.
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ال �أعني بال�سور هنا �لر�سومات �أو �ل�سور �لفوتوغر�فيَّة؛ بل �أ�سري 
�إىل �مل�سهد �ملنقول من حدٍث ما هنا �أو هناك، ومدى �سحته �أو 

�بعة )�الإعالم(. ث حتديدً� عن �ل�سلطة �لرَّ زيفه، و�أحتدَّ
مكاٍن  كل  يف  و�حلقيقة  �حلق  �سوت  �الإعالم  يكون  �أن  ُيفر�ص 
كافة  يف  �ل�سعوب  على  �ملبا�سر  وتاأثريه  ح�سا�سيته  ملدى  وزمان، 
و�ملرئيَّة  )�ملقروءة  �أ�سكاله  بكافة  فاالإعالم  �الأر�ص،  �أرجاء 
فتكًا  �الأ�سلحة  �أكرث  من  �أنَّه  بل  حدين،  ذو  �سالٌح  و�مل�سموعة(، 
�لزيف  ن�سر  غايات  �إىل  للو�سول  ت�سخريه  يتم  عندما  ودمارً�، 
و�خلد�ع و�إثارة �لفنت بني �ل�سعوب، ل�سهولة و�سول تلك �مل�سادر 

�إىل كل بيت حول �لعامل.
�عتاد �لنا�ص مع كل حدٍث حول �لعامل، �لبحث عن �آخر �مل�ستجد�ت 
ة �لُعظمى عن  من خالل م�سادر �الإعالم �ملختلفة، ويبحث �لغالبيَّ
�لو�سائل �ملُحايدة يف نقل تلك �الأخبار، لتجنُّب �ملعلومات �ملُ�سلِّلة، 
�حلقيقة  ينقل  حُمايد  �إعالٌم  يوجد  ال  �الأمر  حقيقة  ويف  ولكن، 
بحذ�فريها، فعادًة تلجاأ هذه �لو�سائل �إىل د�صِّ �ملعلومات �مل�سللة 
يف �سياق �الأخبار �ملنقولة، بهدف �لو�سول �إىل ماآرب تخدم خطط 
�ل�سا�سة �ملتحكمني يف تلك �لو�سائل، حيث �أنَّ و�سائل �الإعالم هي 
�الأكرث فعالية على �ل�سعيد �ل�سعبي، ومن خاللها تت�سكل �ل�سورة 

�ملر�د �إي�سالها عن �الأحد�ث يف �لعامل.
مما ال �سكَّ فيه �أنَّ و�سائل �الإعالم يف �سّتى �أنحاء �لعامل تخ�سع 
لقو�نني �لدول �لتي تتو�جد فيها، �أو �ملمولني لها، ومبعنى �أ�سمل 
هذ�  ونلحظ  باملطلق،  حمايدة  وغري  م�سي�سة  �لو�سائل  هذه  فاإنَّ 
ًا يف �الأخبار �ملت�ساربة هنا وهناك، و�الآثار �لتي تركها تلك  جليَّ
�الأخبار على �لنا�ص حّتى يف �أدق �لتفا�سيل، حتى طالت �خلالفات 
�لتي �أحدثتها هذه �لو�سائل �لبيوت، فاأحدثت �سرخًا يف �لعالقات 
بني �أفر�د �الأ�سرة �لو�حدة، حتت �سعار )مع، �أو �سد( يف �أي حدٍث 

ما، و�لتحليالت �لتي يتبناها كل فرد ويعار�سه �الآخر عليها.

ن�سبت  �لتي  �لنز�عات  �آخر  هي  �الأوكر�نيَّة،  ة  �لرو�سيَّ �حلرب 
�ملدمرة  �لعظمى  �لقوى  �سر�ع  هي  �حلقيقة  ويف  �الأر�ص،  على 
لالإن�سانيَّة، و�الأخبار �لتي ت�سف �لو�سع يف �لبالد �ملَُدمرة، لكن 
ة �لوحيدة يف تلك �الأخبار هي ت�ستت �ل�سعوب،  �ل�سورة �حلقيقيَّ

ورحالت �لنزوح �ملتكررة مع ن�سوب كل حرب. 
ومع �لتطور �لتكنلوجي، تفاقم �لو�سع �إىل �الأ�سو�أ من خالل ن�سر 
�الأخبار �ملزيفة عرب مو�قع �لتو��سل �الجتماعي، حيث يتم حياكة 

�خلرب ال مدرو�ص.
لالأ�سف فقد �الإعالم م�سد�قيته لي�ص يف �لوطن �لعربي فح�سب، 
ون�سر  �ل�سعوب  لتفتيت  ت�سخريه  ومتَّ  �لعامل،  �أرجاء  جميع  يف  بل 
�حلروب  �أخبار  على  �الأكاذيب  تلك  تقت�سر  وال  بينهم،  �لفنت 
فح�سب، بل �إطالق �الإ�ساعات ون�سر �الأكاذيب، حّتى �أنَّها �أو�سلت 

�ل�سعوب �إىل مرحلة �ل�سياع.
كل  لن�سر  �لرئي�سي  �ل�سبب  كان  �لر�بعة،  �ل�سلطة  �الإعالم.. 
�لتطور�ت  و�آخر  عاجل،  وخرب  )خرب،  �سعار  حتت  �لدمار  هذ� 
هو  و�لباطل  باطاًل،  �حلق  �ل�سلطة  هذه  فقلبت  »�الأكاذيب«(، 
�حلق، كما حدث ويحدث يف فل�سطني من خالل تزييف �لعديد 
�إرهابي  �إىل  وثورة  ثائر  كلمة  وحتريف  و�الأخبار،  �حلقائق  من 
كل  يف  �لطائفّية  �حلروب  �أ�سعل  �لذي  �الإعالم  هذ�  و�إرهاب، 
و�آثار  �ل�سعوب،  معاناة  ن�سر  فيه  وجب  �لذي  �لوقت  يف  مكان، 
�حلروب بكل حيادّية و�سدق، ولكن هذ� ال مينع من وجود بع�ص 
ة تفتقر �إىل �لدعم، ورمبا يكون  �ملحاوالت من موؤ�س�سات �إعالميَّ
عليها  �خلناق  وت�سييق  م�سريتها  لعرقلة  �ملحاوالت  بع�ص  هناك 

من قبل مافيات �الإعالم يف كل مكان.

صوٌر مزّيفة بإطاٍر قانوني
أ.غادة حاليقة

 ع�شو احتاد كتاب الردن
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الثقافة

ــــي: تــــكــــريــــم  ــ ــمـ ــ ــ ــالـ ــ ــ ــعـ ــ ــ فـــــــــي يـــــــــــوم الــــــــــمــــــــــرأة الـ
عـــــــــــطـــــــــــاء الـــــــــــــــمـــــــــــــــرأة الـــــــــعـــــــــربـــــــــيـــــــــة بــــــــبــــــــاريــــــــس

خاص كل العرب ـ باريس

ب��ل كان عر�س��ًا،  تقليدي��ًا  �حتف��ااًل  يك��ن  مل 
ذل��ك �مل�س��اء �ل��ذي �حت�سن��ت فيه قاع��ة �ملركز 
�لثقايف �جلز�ئري �ل�س��خ�سيات �لن�س��ائية ذ�ت 
�لعط��اء و�حل�س��ور �ملمي��ز ليت��م تكرميه��ن م��ن 
قبل موؤ�س�س��ة كل �لعرب بباري���ص ملنا�س��بة �ليوم 
�لعامل��ي للم��ر�أة، �الحتفال �ل��ذي ح�سره جمهور 
م��ن �لدبلوما�س��يني و�ملثقف��ني و�الإعالميني وكل 
م��ا فيه كان يق��ول هنيئًا للمر�أة �لعربية يف �ليوم 

�لعاملي للمر�أة .
�حتفالي��ة م�س��اء �لثالث��اء 8 �آذ�ر " مار���ص 
2022 �لت��ي تتز�م��ن كل �س��نة م��ع �لي��وم �لعاملي 

للم��ر�أة، مل تك��ن �حتفالي��ة تقليدي��ة، ب��ل كان��ت 
عر�س��ا كب��ري� �حت�سنت��ه قاع��ة �ملرك��ز �لثق��ايف 
�س��خ�سيات  وح�سرت��ه  بباري���ص  �جلز�ئ��ري 

ن�س��ائية ذ�ت عطاء وح�سور مميز، مت تكرميهن 
م��ن قب��ل موؤ�س�س��ة كل �لع��رب بباري���ص ومرك��ز 
و�حت��اد  بفرن�س��ا  و�البح��اث  للدر��س��ات  ذر� 
�ل�سحفيني و�لكتاب �لعرب يف �أوروبا، مبنا�س��بة 

�ليوم �لعاملي للمر�أة.
�ل�س��فر�ء  م��ن  جمه��ور  ح�س��ره  �الحتف��ال 
عن��ر  حمم��د  �جلز�ئ��ري  �ل�س��فري  يتقدمه��م 
عب��د  يا�س��ني  ريا���ص  �ليمن��ي  و�ل�س��فري  د�وود 
�هلل، و�ل�س��يدة �أني�س��ة بومدي��ن �أرمل��ة �لرئي���ص 
�جلز�ئ��ري �لر�ح��ل ه��و�ري بومدين، و�ل�س��يدة 
�لنائ��ب  تون�س��ية،  �أ�س��ول  م��ن  خ�س��ر  �أني�س��ة 
وزوج��ات  ودبلوما�س��يني  �لفرن�س��ي،  بالربمل��ان 
م��ن  و�سي��وف  و�عالمي��ني،  ومثقف��ني  �س��فر�ء 



�ل�س��فري �ليمني بباري���ص �لدكتور ريا�ص يا�س��ني 
عبد �هلل.

 �  �الأ�ستاذة �بت�سام هجاك م�ست�سارة ثقافية 
يف �ل�سفارة �جلز�ئرية بباري�ص .

وتكرمي خا�ص 
ح��رم  بومدي��ن  �أني�س��ة  �ل�س��يدة  تك��رمي   مت 

�جلن�س��ني ح�سرو� ليقولو� هنيئًا للمر�أة �لعربية 
يف يومها �لعاملي

ل )كل �لعرب( كلمتها
�فتتح��ت �الحتفالي��ة �ل�سحفي��ة ليل��ى قريي 
بكلم��ة ترحيبي��ة بال�سيوف، ثم قدمت �ال�س��تاذ 
عل��ي �ملرعب��ي، �ل��ذي �ألقى كلم��ة كل �لعرب هناأ 
فيها �ملر�أة �لعربية بهذ� �ليوم وثّمن فيها دورها 
يف �مل�س��اركة �لفاعلة يف ميادين �حلياة �ملختلفة 
وخا�سًة يف �ملج��ال �لثقايف و�الإبد�ع �الأدبي، كما 
��س��تعر�ص جه��ود جملة كل �لع��رب ووكالة �أنباء 
و د�ر �لن�س��ر، ومركز ذر� للدر��س��ات و �البحاث 
بفرن�س��ا، و�حت��اد لل�سحفي��ني و�لكت��اب �لع��رب 
يف �أوروب��ا، كم��ا �أك��د �الأ�س��تاذ عل��ي �أن كل ه��ذه 
�الن�س��طة ال متوله��ا �أي دول��ة وال ح��زب وال �أي��ة 
جه��ة فهي تعتمد عل��ى �لتمويل �لذ�تي فح�س��ب، 

من �جل �حلفاظ على �ال�ستقاللية.
تكرمي �لدبلوما�سيات �لعربيات 

ثم قدمت �الإعالمية ليلى قريي بقية فقر�ت 
�الحتف��ال حي��ث �ألقي��ت كلم��ات تقدي��ر وعرفان 

للمر�أة �لعربية من قبل �لدبلوما�سيات:
 - �لدكتورة منى �لبيتي نائبة �س��فري �سلطنة 

عمان يف فرن�سا وفنانة ت�سكيلية .
-  �الأ�س��تاذة فاطم��ة حمم��د عثم��ان �أحم��د 

�سكرتري �أول �سفارة �ل�سود�ن .
�  �الأ�س��تاذة مهيت��اب م��رزوق ح��رم �ل�س��فري 

�مل�سري بباري�ص عالء يو�سف.
 �  �الأ�س��تاذة فتحي��ة حمم��ود �سدي��ق ح��رم 

�الأ�س��بق ه��و�ري بومدي��ن  �لرئي���ص �جلز�ئ��ري 
وهي م��ن �ملنا�سالت �جلز�ئري��ات خالل حرب 
كذل��ك  خا���ص  وتك��رمي  �جلز�ئري��ة،  �لتحري��ر 
لل�س��يدة �أني�سة خ�سر �لنائب بالربملان �لفرن�سي 

عن مدينة ليون .
تكرمي �الأديبات �ملبدعات 



الثقافة

�لعربي��ات  �الأديب��ات  تك��رمي  مت  بعده��ا 
�ملبدعات وهن:

خاط��ر/  ب��ن  �س��عيدة  �لعماني��ة  �ل�س��اعرة   �
قادمة من عمان

� �لرو�ئية و�ل�س��اعرة �لتون�سية حياة �لر�ي�ص 
/ قادمة من تون�ص

 / حمم��د  �لهن��وف  �الإمار�تي��ة  �ل�س��اعرة   �
قادمة من �الإمار�ت 

� �لدكت��ورة �الأحو�زية �إلهام لطيفي باحثة يف 
جامعة لييج / قادمة من بلجيكا 

� �ل�س��اعرة �لتون�س��ية رجاء �ل�سابي / مقيمة 

يف فرن�سا 
د�ري��ن  �ل�س��ورية  �ل�س��اعرة   �

زكريا / مقيمة يف �سوي�سر�.
نه��ى  �ملغربي��ة  �ل�س��اعرة   �

�خلطيب / قادمة من �ملغرب.
جمي��ع  كرم��ت  لق��د 
�لدبلوما�س��يات و�ملكرمتان ب�س��كل 
خا�ص وكذلك �الأديبات ب�س��هاد�ت 
ث��الث  منه��ن  ول��كل  تقديري��ة 

ميد�ليات.
تكرمي �الإعالميات 

وبعده��ا مت تك��رمي �الإعالميات 
�لعربي��ات �للو�تي لهن تاريخ حافل 
لتغطي��ة  وح�س��رن  �الع��الم،  يف 

�الحتفال ب�سهادة تقدير وهن: 
 )ليل��ى �ملر � ليلى قريي � �أمل ح�س��ني � لويزة 

ناظور � فاطمة حممدي � �سليحة غنام( 
كم��ا مت توزي��ع �لع��دد �جلديد م��ن جملة كل 

�لعرب وديو�ن �ل�ساعر�ت �لعربيات. 
�حلفل �لفني �لذي �أ�سجى �حلا�سرين 

وبعد تلك �ملر��سيم �لتي بعثت �لفرح و�لفخر 
يف قل��وب �ملكرم��ات بد�أ �حلفل �لفن��ي �لذي بد�أ 
بع��زف منف��رد لع��ازف �لكم��ان عدن��ان حممد، 
ت��اله ع��زف منف��رد عل��ى �آل��ة �مل��زود �لتون�س��ية 

�لر�ثية للعازف عمار �سكوحي . 

وكان لعر���ص �الأزي��اء �لر�ثي��ة خ�سو�سيت��ه 
يف �لتعب��ري ع��ن �جل��و �لعرب��ي و�ل��ر�ث �لعربي 

�الأ�سيل. 
و�ختت��م �حلفل �لفن��ي بو�سلة غناء للمطربة 
�لفنانة �س��لمى �جلز�ئرية �لتي �أبهجت �حل�سور 

ب�سوتها و�أد�ئها �لر�ئع.
و�لقادم �أجمل..

�إن ه��ذ� �الحتف��ال بيوم �ملر�أة �لعاملي �س��تليه 
�لعربي��ات  باملبدع��ات  �لع��رب  كل  �حتف��االت 
�للو�ت��ي مل ت�س��مح له��ن �لظ��روف بالق��دوم �إىل 
باري���ص ب�س��بب تاأخ��ر �إج��ر�ء�ت �ل�س��فر �أو عدم 
�حل�س��ول عل��ى �لفيزة وهن �ل�س��اعرة �س��اجدة 
�ملو�س��وي )نخل��ة �لعر�ق( و�لرو�ئي��ة �جلز�ئرية 
عائ�س��ة بن��ور و�الأديب��ة و�لكاتب��ة فوزي��ة ر�س��يد، 
و�س��وف يكرم��ن م��ع ع��دد �آخ��ر م��ن �الأديب��ات 
�لعربي��ات �ملبدعات يف عا�سمة عربية الحقًا �إن 

�ساء �هلل.
يف �خلت��ام ال ي�س��عنا �إال �أن نتق��دم بالتهنئ��ة 
�خلال�سة ل��كل �لف�سليات و�ملبدع��ات �لعربيات 
�لع��رب،  كل  موؤ�س�س��ة  بتك��رمي  حظ��ني  �للو�ت��ي 
و�ل�س��كر ل��كل م��ن �س��اهم يف �إحياء ه��ذ� �حلفل 
و�س��كر خا���ص للمرك��ز �لثق��ايف �جلز�ئ��ري يف 
باري���ص ومدي��ره �الأ�س��تاذ حممد �إدري���ص خوجة 
ولالإعالمي��ني و�مل�سوري��ن و�لفنان��ني وكل م��ن 

ح�سر وكل عام و�ملر�أة �لعربية بخري. 
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 الـــــمـــــصـــــمـــــم فــــــــرحــــــــات ديــــــلــــــمــــــي: أحـــــــلـــــــم أن 
ــــم عـــــــربـــــــيـــــــًا وعـــــالـــــمـــــيـــــًا  ــمـ ــ ــــصـ أكــــــــــــــون أفـــــــضـــــــل مـ

ـ الســيد ديلمي فرحات مصمــم دار الال زهرة 
ديلمــي لألزيــاء العريقــة واملختصة يف األلبســة 
التقليدية اجلزائرية وبصفــة خاصة يف الكاراكو 
العاصمــي، من هو الســيد فرحات؟ وهــل ميكن لنا 

معرفة املزيد عن دار الال زهرة؟
الال  �ساح��ب عالم��ة  ديلم��ي  فرح��ات  �أن��ا   �
زه��رة وخمت���ص يف ت�سمي��م وخياط��ة �الألب�س��ة 
�لتقليدي��ة، �خرن��ا ��س��م الال زه��رة ن�س��بة �إىل 
و�لدت��ي رحمه��ا �هلل، ه��ذه �لعالمة �أن�س��اأتها يف 
�أم��ي �لت��ي  2008 م��ن �أج��ل ��س��تكمال م�س��رية 

فارقت �حلياة يف 2005؟
ـ ما هي األســباب والدوافع اليت جعلتك تتجه 

إىل عامل األزياء التقليدية؟
� رمبا كان �ل�س��بب �لرئي�سي هو �لو�لدة الأنها 
ه��ي م��ن حببتن��ي يف ه��ذه �ملهن��ة كونه��ا كان��ت 
م�سمم��ة �أزياء، �أما �ل�س��بب �الآخر �لذي جعلني 
�الألب�س��ة  �ملي��د�ن ه��و خربت��ي يف  �أقتح��م ه��ذ� 

�لتقليدية.

ـ كيــف تقيــم إقبــال الزبائن على األلبســة 
التقليديــة منذ 2008 تاريخ أنشــاء الدار، خاصة 
على الكاراكــو العاصمي الذي يعتــر اختصاصكم 

األول؟
� �حلم��د هلل �الإقب��ال على �أزيائن��ا كبري جد� 
من جميع �ملناطق د�خل �لوطن وحتى من خارج 

�جلز�ئر؟
ـ ملا اخترت االختصاص يف الكاراكو بالذات؟

� مل��اذ� �لكار�ك��و؟ �س��اأخربك ع��ن �ل�س��ر، �أنا 

ول��دت وترعرعت و��س��تغلت يف منطقة �لق�سبة 
�لتي تعترب من �أعرق و�أقدم �ملناطق �ل�س��عبية يف 
�جلز�ئر �لعا�سمة، و�لكار�كو ن�س��اأ يف �لق�سبة، 
لذل��ك �خ��رت �الخت�سا���ص في��ه، لك��ن ه��ذ� ال 
مينع �أنني �أحب و�أ�سمم �أزياء �أخرى، لكن يبقى 

حبي وتركيزي �الأول على �لكار�كو.
ـ هل سبق لكم املشاركة يف عروض أزياء داخل 

الوطن وخارجه؟
� خ��ارج �لوط��ن ال، لك��ن هذ� �س��يكون �سمن 
م�س��اريعي �مل�س��تقبلية، وباملقاب��ل د�خ��ل �لوطن 
�س��اركت يف �لكثري م��ن عرو�ص �الأزياء، و�حلمد 

هلل ت�سميماتي كانت وال تز�ل �الأف�سل. 
ـ مــن أيــن تســتوحي يف كل مــرة تصاميــم 

تشكيالتك اجلديدة؟
� �إذ� حتدثنا مثال عن �لكار�كو، �أحاول د�ئما 
�الإبق��اء عل��ى �للم�س��ة �لتقليدي��ة و�أ�سي��ف بع�ص 
�للم�س��ات �لع�سرية، م��ن خالل تنويع �لقما���ص 

و�الألو�ن و�لتطريز.
ـ مــا هــي أهــم طموحــات الســيد فرحــات 

املستقبلية؟
� حل��م حيات��ي ه��و �أن �أ�سب��ح �أف�س��ل م�سمم 

على �مل�ستوى �لعربي ويف �لعامل.
ـ كلمــة أخرية تود أن ختتتــم هبذا هذا احلوار 

اللطيف؟ 
� �أ�س��كر جمل��ة كل �لع��رب على ه��ذ� �حلو�ر، 
و��س��كرك �أن��ت ليلى �س��خ�سيا الأن��ك تنقلت من 

فرن�سا للجز�ئر من �أجل �إجر�ء هذ� �حلو�ر.

حوار أجرته: أ.ليلى قيري

 
 

 يعتر اللباس التقليدي اجلزائري 
األصيل من املقومات الثقافية اليت 

تعكس انتماء احلضارة لتراثها ومتسكها 
هبوية الذات، من أجل التعريف بتقاليد 

البلد التراثية اليت تتمسك هبا 
األجيال املتعاقبة، لكي تستمد جذور 

أصالة اخللف من السلف.
مصمم األزياء الكبري السيد فرحات 
ديلمي صاحب »دار الال زهرة لألزياء« 
ابن القصبة باجلزائر العاصمة، جعلنا 
نغوص معه يف عامل األزياء وخياطة 

الكاراكو اليت ورثها عن والدته.
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الثقافة

أ. سيرين الزوش أ.إخالص فرنسيس

كـــــاٌم ومـــثـــُلـــه الـــعـــدُم

الـــــــقـــــــريـــــــن  و  الــــــــخــــــــصــــــــم  كالٌم
ومثُله �لعدُم

�ل�سمعُة كاَنْت زرقاَء ذ�َت يوٍم
ولكّنها غدرْت بالفر��سِة 

�لكالُم يوًما ما كاَن ميالأُ �سنابَل �ل�سفحاِت
حّط �لغر�ُب، و�سرَق �لزرَع 

بقيِت �لنحلُة دوَن ع�سٍل
الأنَّ هناَك من خطَف �لرحيَق قبلها 
هي حّبُة قمٍح معّتقٌة يف ح�سِن �لغيِم

نبتْت على يبابي، 
�سغٌف لقاُء �لعيوِن 

كاَن يل يف عينَيك �أمنيٌة
�سرَقها �لقمُر ووّزعها على �لع�ّساِق 

�إن كنَت تغريني بحلو �لكالِم يف حقوِل �ل�سعرِي 
�أو يف جماِل �لفر��ِص �ساأختاَر �مللَل

يقولوَن حنَي غادَر �لهوى غ�سَن �الإر�دِة حّط يف 
�أغماِر �حلنطِة

�حلنطُة يف جبيِنك تطحُن �مل�سافَة
فتقرُب هناَك زكاٌة وحيدٌة للحنطة 

حتيي �لرميَم زكاُة قبلٍة تخت�سُر �لغياَب
تركَت خلفَك �أكو�َز �لذهِب �الأخ�سٍر و�حلنطِة

كنَت �أنقر �حلنطَة من على جبينَك ب�سفِة فر��سٍة 
ورّقة �حلبِق

م�سو�ٌص هو كالمي
�حلنطُة على �جلبنِي �ملهجوِر نرثْتها موجٌة

تها �لريُح مبق�صِّ �لكلماِت ق�سّ
مق�صٌّ �عر�ُه �ل�سد�أ

ويحتاُج �إىل �أنامِل مبدٍع ليعيدُه للحياِة 
رمبا هي لعنٌة

ولكن �أبقى ع�سفورًة طائ�سًة تبحُث عن حنجرٍة 
تطرُي منها طرًبا

�إن كان هناك مرج فاأنت �ملوُج �لذي ال يهد�أ فيه،
عجٌب

�أفحمتني بحجة بر�ء
و�أنت �خل�سم و�لقرين

ال عيب �إن همدت نري�ن تد�برٍي
و �لعيُب �إن �سرت �أخفيها يف جتاويٍف

مدُد �حلروِف نب�ٌص بها
و غالُب �ل�سعور خيٌط كالُذرى

تريْث يف معاد�ة ندمٍي
�أ�سقلتني كاأ�سياِف �لوغى

ٍد �ُسحق بتجادل ال خرَي يف ع�سُ
و لكِل �مرٍئ جاأ�ٌص قبل حلول �لق�ساء 

�لوُد �أ�سيٌل ب�ساحتي و هو �ُسكنايا 
�إن عاندَت ل�سَت مبناأى عن �ل�سجايا

�أهو�وؤنا تختلُط و ترب�أ بالد�ِء
و �لكون ُيقت�سُب بِفر��سة �الأحد�ِق
عمَت م�ساًء يا وتًد� من �الإيالِف  

كمالُه قبل �ملنا�سرِة بالر�سا
ناف�ستني و ل�سُت مبعجٍم مرت�سى
اء �إن �ملعاين تتزخرف ب�سبِك �لَوقَّ

يتجلى وم�ٌص �سخيٌّ كالرث�ء
ينفي �سروًحا جلرٍح �سرى

�أال تروَن �ملوَج يف �سهوِل �لقمِح، كم 
�سبحُت يف �أعا�سرِيها

�أناُم فرفعني، تقذفني ب�سنابلها �إىل 
�أعلى

ومن ثمَّ تعوُد بي �إىل �الأر�ِص 
�إىل �جلذوِر 

�إىل ر�ئحِة كفِّ �أبي يحرُثها �أو�ئَل �ملطِر 
عندما تد�عُب �لريُح �لقمَح يف �ل�سهوِل 

ميوُج كموِج �لبحِر
موٌج من نوٍع �آَخَر
�أو هكذ� ي�سّمونه،

ولكّنه بالن�سبِة يل هو بحٌر �آخُر من 
�ل�سنابِل 

و�ملوِج �لذي ال يهد�أ 
يف �لوقت �لذي مل �أعرْف بحًر� غريُه
لو قّدر يل �أن �أرى عينيك رمبا كنُت 

عرفُت معنى كلمِة دّو�مة
جمعُت حفنًة من نظر�ِتك �ل�سغوفِة

�أعدُت طالَء �لقمِح باألو�ِن �لطيِف �ل�سبعِة
ونرثُت فوَقها حروفك، و�أعطُيتها الأطفاِل 

�حلرِب
�أو �سبايا �لغجِر
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أ.عالء الدين سعيدي

الــــــــــــرســــــــــــم بــــــالــــــكــــــلــــــمــــــات
�ل�سعر 

فن �لر�سم بالكلمات 
تلوين قلبك بالكلمات 
لتاأتي �للوحة ز�هية 
لوحة وقتك �ل�سائل

بكل �أ�سر�ره
وب�سمته �ل�سائع 

ووحدتك �ل�سامقة 
يف ح�سور �خللق وكرثتهم 
تنزلق حياتك �أمام عينيك 

كاأنها حياة �الآخرين 
�أف�سل عمرك هو �الآين

ع�سه كما مل تفعل من قبل 
�حل�سرة �آتية 

لن تنفعك ر�سكلة �لوقت 
حاجتك للحب و�خلبز وللعمل

تاأكل ما تبقى لك من وقت
و�لعمر ق�سري جد� 
م�سروعك �لوحيد 
م�سكلتك �لكربى 
�نك تكرب �سجر�

و�أن كل �الأ�سياء تتحرك حولك
ال تبق حيث �نت 

�سافر و�إن د�خل نف�سك 
�إقر�أ �لوجوه و�لكتب 

�أرق�ص كما يحلو لك  
غّن �أمنياتك و�أغنياتك �ملف�سلة
�أحك ما يحكى وما ال يحكى  

�سارك لوعتك وفرحتك  
�أغنم حلظتك  

حاول �أن ال تهزم لّذتك 
قدرك �أن تبقى على قيد �حلياة

د. نداء عادل

وهــــــــم مــــســــمــــار قـــديـــم
تنتعُل �ل�سماُء
بع�َص �الأرغفة

ويف �لعيون
وهُم م�سماٍر قدمٍي

�سدئت فيه �لقبائل
و�ملدى �سرُج ح�ساٍن هائٍم

قد �سمَّ َفخذيِن الأنثًى
فعالها �ساهاًل

ثم جمح.
عار�سُة �الأ�سالء

ت فوق مم�ساها �ملليِء بالزهور  مرَّ
�لعفنة

و�ملوت ماّلح َيُع�بُّ �سائَل �لر�سا�ص
ثم يبحر ثانية.

وتلكم �لغانية �لوحيدة
ماز�لت تقي�ص �ل�سارع �خللفي

و�لف�ستان فاغر �لفاه
ينوء بالعيون �لتنه�سه

وثم بع�ص �ل�سبية �ليلعق
ع�سو متثاٍل لد�وود

تعّرى و�سط باحة �لهيكل
و�ملر�آة ال تعطي �ملقا�سات �حلقيقية

لذ� ال ت�سدق ما ترى
يا �أيها �لزبون

و�قت�سر على �مل�ساهدة.
�لربد من نافذة �ل�سقة ين�سلُّ

كاأفعى �َساَب قرناها
و�سارت كالزكام

�لكون �سكر�ٌن يف دثار ثلجه
�لليلة جمموًر�

يرى كل �لكو�كب ز�نية
وعند ر�أ�سها تبكي �ل�سنني �ملا�سية.

بّياعة �لكربيت تطفئ كل �سمع عمرها
كي ال يذوب �لرجل �لثلجي

ثم يرك فرحة �لعذر�ء ترق�ص وحدها
حتت �ل�سليب �خلايل.
من يت�سور �أنني منفعلة
من يتوقع �أنني �أغايل

فقد �أكون �ساهدة على خطاياي
وقد �أكون �لظامل �ملثايل.

ال تتهور ثانية
وكن ح�سيًفا �سيد �الأقد�ر

فلي�ص من مالٍك ينجب �ل�سيطان
كي يتوج ربك �ملبلول باخلوف

على تاج �لتكهن عامِلًا.
كل �ملطار�ت تبيع �لغربة لك،
و�أنت ترميها على �لر�سيف
ثم تكتب �لر�سائل �حلمر�ء

للحبيب
ولي�ص من تاأكيد لديك

ال�ستالمها
�سوى ت�ساقط �الأمطار.

يا �أيها �لرّب�ان البد من �ل�سفينة
من ثم البد من �الأمو�ج

لكي تعانق �لغرق.

�إنني من ذلك �جليل
�ملجانني �لذين حاربو� �الإله

ثم �نتحرو�
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الثقافة

  قــــصــــيــــدة الــــــــانــــــــداي وحــــــقــــــوق الـــــــمـــــــرأة فــــــي يــــومــــهــــا الـــعـــالـــمـــي 
ــًا  ــ ــيـ ــ ــــمـ ــالـ ــ وعـ عــــــربــــــيــــــًا  مــــصــــمــــم  أفــــــضــــــل  أكــــــــــــون  ؟!....  ولــــــكــــــن  خـــــائـــــنـــــة 

�أال ت�ستحي يا �سيُخ! من ثلِج حليِتْك 
تد�عُب  �َسعري وْهَو يفُ عُمر �بِنتْك!

مفتت��ح ق�سي��دة �أفغاني��ة م��ن �س��عر �لالن��د�ي 
وه��و ف��ن �س��عري يف لغ��ة �لب�س��تون يعن��ي �ملوجز �أو 
�ملخت�س��ر وه��ي ق�سائ��د �س��عبية تتناوله��ا �لن�س��اء 
فيم��ا بينه��ن يف جمال�س��هن ويف ه��ذ� �لن��وع م��ن 
�ل�س��عر يوجد ثالثة �أ�سخا�ص حمورية تدور حولهم 
�لق�سائ��د �لزوج��ة »�لبطل��ة« و�ل��زوج »�ل��ذي ه��و 
د�ئما مبغو�ص« و�لع�سيق »�لذي تتحدث عن طوقها 

�إليه« .
ب�سرَي �أذوي.. يف �خلفاِء �أنوُح 

�أنا �مر�أُة �لب�ستوِن..كيف �أبوُح؟!
وها �أنا و�سريُر �لّنح�ص يرقبني

من �أخم�سْي قدمي للر�أ�ِص �أرجتُف
�إذ� �بت�سمُت رماَك �لوجُد باّل�سكِر 
فكيف تفعُل لو �أ�سقيَك من ثغري؟!

�أنا لبالبةُّ وحويل خريفٌّ 
وو�سيكًا �سيذبُل �للبالُب

�أجنُّ ..�أجنُّ 
�إذ� ما مررُت باأيَّ ويلَّ و�أّي �سريْح 

فاأرُجمُه باحلجارِة عن كّل �أمنيٍة خذلتها يد�ُه 
وعن كّل قلٍب جريحْ 

ق�ساٌة ق�ساٌة 
ترون �لعجوَز يّجر خطاَي �إىل �مل�سجِع

وت�ستفهمون عن �ل�سّر يف �أدمعي؟!
�ملر�أة �الأفغانية رمزً� لن�ساء �لعامل

إيمان الشافعي

كل هذ� يحدث يف �لبيئة �الأفغانية �لتي نعرفها 
بقيوده��ا �ل�سارم��ة و�ل��زوج كم��ا ق��ر�أمت يف بع���ص 
�ملقطوع��ات �ملرجم��ة �لت��ي �خرته��ا لك��م يب��دو 
عجوز�عاج��ز� عن منح �مر�أت��ه �حلب �لذي تريد، 
�أم��ا �حلبي��ب فيقرب �أحيان��ًا حد �خليان��ة ويبتعد 
�أحيان��ا ح��د �مل��وت، وميك��ن �أن ن�س��ف �لالن��د�ي 
باأن��ه بوح �ملر�أة �لب�س��تونية �خلفي تل��ك �ملر�أة �لتي 
ي��زج به��ا وهي طفل��ة حت��ى مل تبل��غ �حُلل��م �أحيانا 
�إىل بي��ت زوج يكربه��ا باأجيال د�فعة ثمن �مل�س��اكل 
�القت�سادي��ة و�ل�سيا�س��ية �لتي ت��رزخ فيها بالدها، 
والأنه��ا �لط��رف �الأ�سع��ف ي��زج به��ا لتك��ون كب���ص 
�لف��د�ء مل�سلحة باقي �الأ�س��رة، وهنا �س��اأتخذ مما 
يح��دث للم��ر�أة �الأفغانية �إ�س��قاطا عل��ى ما يحدث 
ل��كل ن�س��اء �لع��امل ح��ني يج��ربن عل��ى �الغت�ساب 
�لزوج��ي با�س��م �لع��رف و�لتقلي��د، فالدي��ن ب��رئ 
من ذلك و�حلديث �ل�س��ريف �ل��ذي يتخذه �لبع�ص 
�س��عارً� الإمتام بيعته )�إذ� خطب �إليكم من تر�سون 
دين��ه وخلق��ه فزوج��وه( مل ينف معي��ار �لكفاءة يف 
�لعمر و�لثقافة و�لتعليم وغريها من �ل�س��روط وما 
يفعله �أولياء تلك �لفتيات هو جرمية يف حق بناتهم 

بل و�ملجتمع ككل.
ما �لذي يدفع باملر�أة لهذ� �مل�سريّ؟!

وما خطورة ما يحدث على �ملجتمع ككل؟
وكي��ف ير�ه��ا �ملجتم��ع �ل��ذي زج به��ا �إىل هذ� 

�لبئر؟
�أ�سئلة جنيب عليها يف هذ� �لتحليل .
ما �لذي يدفع باملر�أة لهذ� �مل�سري؟!

لالإجابة على هذ� �ل�س��وؤ�ل فاملجتمعات تختلف 
م��ن بيئ��ة الأخرى يف ه��ذ� �ل�سدد وغالب��ا يتم هذ� 
�النته��اك �مل�س��ني للم��ر�أة يف �ملجتمع��ات �لفق��رية 
�قت�سادي��ا وثقافي��ا، فق��د جند مثل ه��ذه �حلاالت 
يف �الأ�سر �لعريقة و�أحيانا يف �ملجتمعات �ل�سلطوية 
حفاظ��ًا عل��ى م��ري�ث �لعائلة �أو من�س��ب و�لدها �أو 
�أخيه��ا �أو حت��ى لل�سل��ح ب��ني �لعو�ئ��ل �أي �أنه لي���ص 
قا�سرً� على �لفقر�ء فقط، بل وميتد هذ� �النتهاك 
للم��ر�أة يف حق نف�س��ها �إن تعر�س��ت لظروف مادية 
قا�س��ية فق��د تبي��ع نف�س��ها بوع��ي ودون �إر�دة حت��ى 
ت�س��تطيع �أن تخ��رج م��ن �أزمتها، وق��د يحدث ذلك 
�أي�س��ًا دون �أي �حتياج م��ادي �أو غريه للفتيات �لتي 
ال تع��ي حقوقه��ا �جل�س��دية و�لنف�س��ية ويرغمن من 
ذويهم عل��ى �لزو�ج ر�سوخا لرغب��ة �الأهل باعتبار 

هذ� من باب �لطاعة .

ويف كل ه��ذه �حل��االت نح��ن بحاج��ة للت�سدي 
لتغي��ري تلك �الأف��كار �لبالية وحماربته��ا من خالل 
�لتوعي��ة ع��رب �الإع��الم �ل��دويل ومنظم��ات حق��وق 
�الإن�س��ان لهذ� �النتهاك �لذي ي�سع �ملر�أة يف �لقرن 
�لو�ح��د و�لع�س��رين يف م�س��اف �ل��رق و�لعبودي��ة 
وي�س��لبها �أب�سط حقوقها �الإن�س��انية وهو حق تقرير 

�مل�سري.
خطورة ما يحدث على �ملجتمع ككل ؟

�أما عن خطورة هذ� �النتهاك فهي ال تقف عند 
حد �ملر�أة فقط بل متتد للمجتمع ككل فد�ئما �أعول 
عل��ى �أن �مل��ر�أة و�لطف��ل متال�سق��ني يف تاأثرهم��ا، 
فكي��ف له��ذه �الأنثى �ملنتهك��ة �أن تكون �أم��ًا �ساحلة 
بناته��ا  م��ع  ماأ�س��اتها  �س��تكرر  وه��ل  للم�س��تقبل؟! 
باعتباره��ا تع��ودت عل��ى �النتهاك؟ �أم �س��تحميها؟ 
�إن كان��ت متل��ك و�س��ائل �حلماي��ة، فه��ي غالب��ا لن 
�س��تعمل يف  �أو  �قت�سادي��ا،  تتح��رر  ال  لك��ي  تعم��ل 
�أعمال لي�س��ت الئقة الإر�ساء �لزوج ويف كل �الأحو�ل 
�س��ينتج عن هذ� �النتهاك �سل�س��لة م��ن �النتهاكات 
�مل�س��تقبلية يف تل��ك �الأ�س��ر �لت��ي حتت��اج �إىل دع��م 
للمر�أة لتع��رف �أوال حقوقها وتتمكن منها لتمنحها 

لبناتها وت�سبح �أم جديرة بربية �بناءها.
نظرة �ملجتمع الأنثى �لالند�ي؟!

�أم��ا ع��ن نظ��رة �ملجتم��ع له��ذه �مل��ر�أة بالطب��ع 
يو�سمونه��ا بالع��ار و�خليانة و�حلقيق��ة �أن �خليانة 
�س��لوك م�سني وكما تعلمنا لي���ص له ما يربره، ولكن 
على �أر�ص �لو�قع من يقع عليها هذ� �جلرم لي�ست 
م��الكًا ه��ي ب�س��ر يف �لنهاي��ة �نتهك��ت م��ن �أق��رب 
�الأ�س��خا�ص له��ا  يف جمتمع غ��ري من�سف، يزج بها 
�إىل ه��ذ� �مل�س��ري ويدفعه��ا �إىل هذ� �لبئ��ر فيما ال 
ميل��ك �آلي��ات خروجها من �أزمته��ا �إىل �حلد �لذي 
جع��ل يف جمتم��ع �س��ديد �ل�سر�م��ة كاأفغان�س��تان، 
هذه �الأ�سعار كو�سيلة لت�سري بها �ملر�أة عن نف�سها، 
وهن��ا تكم��ن �لكارث��ة يف �ملجتمع��ات �الأك��رث كبت��ًا 
وت�س��ددً� تنت�سر �خليانة ،لذلك فاحلرية �حلقيقية 
ه��ي �لت��ي حتمي �مل��ر�أة ولي���ص �لعك���ص كم��ا يجنح 
�لبع���ص فاأعط��و� �لن�س��اء حقوقه��ن حت��ى حتم��ون 

�ملجتمع من �لف�ساد .
مالحظة: �الأ�س��عار �ملذك��ورة يف �ملقال، جمعها 
وترجمه��ا لالإجنليزي��ة �ل�س��اعر �س��عيد به��و �لدين 

جمروح.
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أ.ساجدة الموسوي

إضاءة على كتاب التعليم العالي الدولي
مرج���ع علم���ي باللغ���ة �لعربية يتن���اول �ملو�سوعات 
�ملعا�س���رة، تتن���اول كل منه���ا مو�سوع���ا حم���ددً�، 
�س���عيًا لتق���دمي م���ا يفي���د �لقي���اد�ت �جلامعي���ة 
و�لطلبة و�أع�ساء هيئة �لتدري����ص، ومتكينهم من 
�لنهو����ص بو�ق���ع موؤ�س�س���اتنا �جلامعي���ة �لعربي���ة.  
و�لت���ي  و�لدر��س���ات  �لبح���وث  تناول���ت 
ن�س���رت ب���دًء م���ن ع���ام 2010 ق�ساي���ا �لتعلي���م 
�لع���ايل �ل���دويل، وق���د تناول���ت تل���ك �لدر��س���ات 
و�لبح���وث مو��سي���ع عدي���دة منه���ا �أخط���اء ع���دم 
�مل�س���او�ة يف �لتعلي���م �لع���ايل �لعامل���ي، ومب���ادر�ت 
�لعم���ل �الإيجاب���ي ح���ول �لع���امل، ومن���اذج �لعالق���ة 
ب���ني �لتعلي���م �لع���ايل و�لدخ���ل. كما تن���اول �لبع�ص 
�الخ���ر مو�سوع���ات ج���ودة �أنظم���ة �لتعلي���م �لع���ايل 
�لوطني���ة، و�لو�س���ائل �لت���ي ميك���ن م���ن خالله���ا 
ح���ث ق���ادة �جلامع���ات للح�س���ول عل���ى �لت�سني���ف 
�ل�سحي���ح جلامعاته���م. ورك���ز باحث���ون �آخ���رون 
عل���ى مو�س���وع �إ�س���تقاللية �جلامع���ة و�حلري���ة 
�الأكادميي���ة، ومل���اذ� ُيطارد �الأكادمييون ب�سفتهم 
»�أع���د�ء« �لدول���ة، وكي���ف ميك���ن زي���ادة ع���ودة 
�لعق���ول الوطانه���م. وق���در تعل���ق �الم���ر مبو�س���وع 
نظ���م �ملعلوم���ات و�الت�س���االت تناول���ت �ملق���االت 
�لتعلي���م  موؤ�س�س���ات  مناف�س���ة  يف   MOOC دور 
�لع���ايل، وم���ا ه���و �لعم���ل �ملطل���وب مل���زج �لتعل���م 
ع���رب �الإنرن���ت و�لتعل���م يف �ملوق���ع، وكي���ف ميك���ن 

�س���د �لفج���وة �لرقمي���ة يف �لتعلي���م �لعايل، وتعزيز 
جه���ود �جلامع���ات يف بن���اء �ملكتب���ات �لرقمي���ة. 
وق���در تعل���ق �الم���ر بالطلب���ة فق���د ز�د �الهتم���ام 
بتقلي���ل �الإجه���اد �لطالبي نتيج���ة �رتفاع �ملعايري.

وتن���اول بع����ص �الكادميي���ون مو�س���وع ف�س���اد 
�الأخ���الق يف �لتعلي���م �لع���ايل، وكيفي���ة مكافح���ة 
�ل�س���لوك غ���ري �الأخالق���ي يف �لتعلي���م، وم���ا �ل���ذي 
ميكن عمله للت�سدي للف�س���اد، وكيف يتم حترير 
�لتعلي���م �لع���ايل. كما تناولت بع�ص �لبحوث �أزمة 
�لالجئ���ني وزجه���م يف موؤ�س�س���ات �لتعلي���م �لع���ايل 
ب���دول �ملهج���ر، ف�س���اًل ع���ن �تاح���ة �لتعلي���م �لعايل 
للفئات �ملهم�سة مثل �لغجر و�ل�سجناء وغريهم.
�الرث  با�س���تعر��ص  يهت���م  ال  و�لكت���اب 
�لعلم���ي للباحث���ني �لذي���ن �س���بقونا يف در��س���ة 
�لتعلي���م �لع���ايل �ل���دويل ومناق�س���ة �الف���كار �لت���ي 
وردت يف تل���ك �لبح���وث فح�س���ب، ب���ل ي�س���تهدف 
تتب���ع �الجتاه���ات �ملعا�س���رة يف �لتعلي���م �لع���ايل 
�ل���دويل )�لعامل���ي( و�خل���روج ب���روؤى ترتك���ز عل���ى 
م���ا توف���ر م���ن جتارب عاملي���ة وعلى ما توف���ر لدينا 
عل���ى م���د�ر �أك���رث م���ن ث���الث عق���ود م���ن �لعم���ل يف 
موؤ�س�س���ات �لتعلي���م �لع���ايل بالع���ر�ق و�جلامع���ات 
�لعربي���ة، م�س���تهدفني تهيئ���ة �لفر�سة للمخت�سني 
لالط���الع عل���ى �ب���رز �جتاه���ات �لتعلي���م �لع���ايل 
�لدويل ونحن نعي�ص ونتعامل مع معطيات �لثورة 
�ل�سناعي���ة �لر�بع���ة. ولتحقي���ق ذل���ك يت���م تبوي���ب 
�ملو�سوع���ات �لت���ي مت مناق�س���تها يف �س���تة حم���اور: 

� تكافوؤ �لفر�ص
� رقمنة �لتعليم

� �ل�سلوك و�حلرية
� �لطلبة �لدوليون

� �البتكار و�لع�سرنة
� زر�عة �ملو�طنة

يو�ج���ه �لتعلي���م �لع���ايل �لعامل���ي )�ل���دويل( 
ع���دًد� كب���ريً� م���ن �لتحدي���ات �لت���ي توؤث���ر عل���ى 
�أد�ء وتطبي���ق �لتعلي���م يف جمي���ع �أنح���اء �لع���امل. 
وكان للجامع���ات من���ذ �لق���رن �لتا�س���ع ع�س���ر تاأثري 
جمتمعي من خالل تعليم عايل �مل�س���توى وبحوث 
ت�سم���ن ثنائي���ة �لتعلي���م و�لبح���ث للجامع���ات يف 
بيئ���ة خ�سب���ة خلل���ق معرف���ة جدي���دة وخل���ق جي���ل 
جدي���د حل���ل م�س���اكل �مل�س���تقبل. و��سب���ح تاأث���ري 
�جلامع���ات �الإجتماع���ي يف مقدم���ة �سيا�س���ات 
�لتعلي���م �لع���ايل لتمث���ل �ملهم���ة �لثالث���ة للجامع���ة. 
�س���ببتها  �لت���ي  �لكب���رية  �لتغي���ري�ت  وب�س���بب 
�لعومل���ة و�سخام���ة �ملناف�س���ة �لعاملي���ة و�لتط���ور�ت 
�لع���امل  ��سب���ح  و�الإجتماعي���ة.  �الإقت�سادي���ة 
معتم���دً� عل���ى �ملعرف���ة �جلدي���دة و�لعمال���ة عالي���ة 
�لثقاف���ة و�لتعلي���م، �لت���ي عك�س���تها �حلكوم���ات 
عل���ى �جلامع���ات وبر�م���ج �لبح���وث. لق���د وج���دت 
موؤ�س�س���ات �لتعلي���م �لع���ايل نف�س���ها �م���ام حتديات 
جديدة، وبد�أ �لعديد من �الكادمييني و�لربويني 
باالهتمام���ات  تتعل���ق  مو�سوع���ات  يناق�س���ون 
�ملعا�س���رة للمجتمع���ات. وق���د وجدن���ا م���ن خ���الل 
م�س���وؤوليتنا �الكادميي���ة و�الخالقي���ة �لت�س���دي 
لهذه �ملو��سيع، بعد �أن �أجرينا حو�ر�ت مع نخبة 
م���ن �ملخت�س���ني يف مو��سي���ع �لربي���ة و�لتعلي���م 
�لع���ايل، و�نته���ت مناق�س���اتنا �ىل �أهمي���ة توف���ري 
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الثقافة

أطفال بن الجائحة والحرب

�سنو�ت مرت وتو�ترت علينا ونحن بني طيات 
�جلائح��ة، م��ا كدن��ا نتنف���ص قليال بعد ثق��ل �أيام 
�لوب��اء حت��ى تاأزمت �الأو�ساع �ل�سيا�س��ية و�س��نت 

رو�سيا حربها على �أوكر�نيا. 
فكيف لالأطفال �أن يفهمو� تد�عيات �ل�س��الم 
�أعينه��م عل��ى ح��روب  وق��د تفتح��ت  �لع��امل  يف 

يخو�سها �لكبار �أمامهم بكل ثقة؟  
بعد عامني من �الأزمة �ل�سحية، �ملدر�س��ة يف 
�ملن��زل، �لربوتوك��والت �ل�سحي��ة �لقابلة للتغيري 
يف كل مرحل��ة، هي بالتاأكي��د ظروف غريبة جًد� 
يف �أع��ني �الأطف��ال وتاأث��ر �س��لبًا عل��ى حميطه��م 
ومنوه��م وتربيتهم ودر��س��تهم. يو�ج��ه �الأطفال 
�ليوم �س��ياًقا جديًد� مثرًي� للقلق: �س��ياق �حلرب 

�لتي �ندلعت للتو بني رو�سيا و�أوكر�نيا.
كل  يفهم��ون  ال  �الأطف��ال  كان  �إذ�  حت��ى 
خ�سو�سيات وعموميات �ل�سياق »�جليو�سيا�سي«، 
فم��ن �ملع��روف �أن �الأطفال كاالإ�س��فنج ميت�سون 

كل �سيء ب�سرعة عندما يحدث �سيء خطري.
�ل�س��ر�ع  ع��ن  �أطفالن��ا  نخ��رب  وكي��ف  مت��ى 
و�حلروب؟ كي��ف لنا �أن نطمئنهم من �ملخاوف؟ 
هل يجب حجب �ملحتوى �ملتد�ول عن �حلرب؟   

 ك��رثت ن�س��بة �الأطف��ال �لالجئ��ني يف �وروب��ا 
وت�س��ارعت، و�رتفع��ت ن�س��بة �الأطف��ال �لالجئني 
يوم��ا بع��د ي��وم بع��د ق�س��ف و�إج��الء �ملدنيني يف 

�أوكر�نيا.  

أ.أمل بالحوت ـ بالل

طفول��ة مل تنع��م بالر�ح��ة و�الإ�س��تقر�ر من��ذ 
�الأو�س��اع  ت��ردي  �إىل  و�س��وال  �جلائح��ة  بد�ي��ة 
زم��ن �حلرب، ح��رب يف �س��وريا، ماأ�س��اة �أطفال 
�ليم��ن، ح��رب رو�س��يا و�أوكر�نيا ودون �أن نن�س��ى 
�أطفال �لق�سية �لعربية �الأوىل باالأر��سي �ملحتلة 

»فل�سطني«. 
م��ا ال يق��ل ع��ن 21 طف��ال ول��دو� م��ن �أرحام 
بديل��ة، عالق��ون يف ح�سانة ملج��اأ من �لقنابل يف 
كيي��ف منذ �ن��دالع �حل��رب يف �أوكر�ني��ا. ينتظر 
�لذي��ن  �لبيولوجي��ني،  �أهله��م  �الأطف��ال  ه��وؤالء 
يعي�س��ون يف �خل��ارج، لياأخذوه��م �إىل منازلهم. 
�لعا�سم��ة  �إىل  �لرحل��ة  جعل��ت  �حل��رب  لك��ن 
ي�سب��ح  باملخاط��ر. طف��ل  �الأوكر�ني��ة حمفوف��ة 

الجئا كل دقيقة ب�سبب �حلرب. 
تعت��رب �الأوبئ��ة �أو �لهجم��ات �أو �حل��روب م��ن 

�الأحد�ث �مل�سببة للتوتر لدى �لكبار و�الأطفال. 
ه��ل يج��ب �إخب��ار �الأطف��ال ع��ن �حل��رب يف 

�أوكر�نيا؟ 
يت�ساءل �لكثري من �الآباء عن كيفية طماأنتهم 
يف ه��ذ� �ل�س��ياق �لغام���ص للغاي��ة. ن�سيح��ة من 
�لطبيبة �لنف�س��ية لالأطفال �آن رينود تقول فيها: 
»ال ميكن��ك ��س��تبعاد �الأطف��ال م��ن و�ق��ع �لع��امل 
�ل��ذي يعي�س��ون فيه. �إن تقدمي �حل��رب على �أنها 
خري و�إيجابية على �الإطالق لي���ص باالأمر �جليد. 
ال حتج��ب كثري� وال تفرط وال تبالغ يف تب�س��يطها 

ا«. �أي�سً
�إن �س��رح �حلرب لالأطفال دون �س��ن �لثامنة 
لي���ص باالأمر �ل�سهل �أما بالن�سبة لالأطفال �الأكرب 
�س��ًنا، �لذي��ن لديه��م بالفعل مفاهي��م �جلغر�فيا 
و�لتاري��خ، م��ن �ملمكن دف��ع �لتحليل �أك��رث قلياًل، 
ورمبا فتح �لنقا���ص وال د�عي للمبالغة يف �لتفاوؤل 
ب��ني خط��اب  ي��درك �لطف��ل �لف��رق  �مل�سم��ون. 

مطمئن كاذب وما ي�سعر به �الأولياء حًقا.
ب�س��دة  يتعر�س��ون  �لذي��ن  ه��م  �ملر�هق��ون، 
ل�سور �حلرب يف �أوكر�نيا عرب �سبكات �لتو��سل 
�لع��ام  �لقل��ق  بالفع��ل  يقي�س��ون  �الجتماع��ي، 
و�لعو�ق��ب �ملحتمل��ة عل��ى �لعامل باأ�س��ره. �حلو�ر 
�س��روري ج��د� هن��ا، كما توؤك��د عاملة �لنف���ص يف 
بوردو �إميانويل �س��تيفاين تق��ول: »يجب �أال نتوقع 
�لكث��ري، ب��ل يج��ب �أن نرح��ب با�س��تجو�بهم، �أن 
نك��ون قادري��ن عل��ى �لق��ول �إنن��ا ال نع��رف كي��ف 

جنيب على ذلك، ال منلك �إجابة«.
ن��و�ة  تع��د  ومل  �الإجتماع��ي  �لن�س��يج  مت��زق 
�ملجتم��ع  �أ�سب��ح  متالحم��ة.  �سام��دة  �لعائل��ة 
يعي���ص عل��ى �أر�سي��ة ه�س��ة و�أ�سبحن��ا نطمح �إىل 
�الأمن و�الأمان �أكرث من �أي �س��يء �آخر، �أ�سبحت 
�أغلبي��ة  �أذه��ان  �لك��ربى حم��دودة يف  �الأح��الم 
�الأطف��ال. ز�د قلقن��ا عل��ى �جلي��ل �ل�ساعد يوما 

بعد يوم.  
نح��ن �ليوم مل نع��د قلقني على �أنف�س��نا بقدر 
قلقنا على �أطفال مل يرو من �حلياة �س��يئا �س��وى 
طفول��ة حج��ر وهجر وح��رب! �س��جعان �أطفالنا، 
�أطفال �ليوم ومن حقهم �أن ي�س��األو� و يت�س��اءلو�. 
ونح��ن، ه��ل كن��ا عل��ى ق��در طي��ب م��ن �لتفه��م 

و�مل�سوؤولية جتاههم يف ظروف متوترة كهذه؟
 

�أم نحن �ليوم م�س��غولون بال�سعي ور�ء �لقوت 
و�لعي���ص وق��ارب �لنج��اة من غ��رق �لفقر وغالء 

�ملعي�سة �أكرث من �حت�سان �أبنائنا؟ 
هل ت�س��نى لن��ا �ليوم �أن ن��رى �أبنائنا يكربون 
�أمامن��ا كم��ا ينبغ��ي ون�س��بع برفقته��م �أم بال��كاد 
نع��ود م��ن �س��غلنا وق��د �أ�سابن��ا �الإنه��اك و�لتعب 

و�الأرق؟  

  كاتبة واإعالمية

أطفال بن الجائحة والحرب
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نـــــــا َوالـــــَحـــــكـــــيـــــُم... فـــــي ُحـــــُلـــــٍم..
َ
أ

؟ ِمُن ِباحُلبِّ ُكْنُت َقْد قاَبْلُت َحكيًما يف ُحُلمي َف�َساأَْلُتُه: َهْل ُتوؤْ
ٌة.. لنَي يا �ْبَنتي؟ َفِلْلُحبِّ �أَ�ْسكاٌل ِعدَّ َفاأَجاَب: َعْن �أَيِّ ُحبٍّ َت�ْساأَ

... ذ�َك �لذي َيْقِلُب َكياَننا...  ْدُت ذ�َك �حُلبَّ ٌة؟ �أَنا َق�سَ �أَنا: �أَ�ْس��كاٌل ِعدَّ
نا َنطرُي يف �س��اِبِع  ذ�َك �لذي َيْرَفُعنا ِبُقلوِبنا �إىِل �أَْعلى �الأَماِكِن َفَن�ْس��ُعُر َوَكاأَنَّ
�ْسِرِه... َفَر�نا ال َنرى �لُبوؤْ�َص  نا َقْد َمَلْكنا �لعامَلَ ِباأَ �َس��ماٍء... ال َبْل َن�ْس��ُعُر َوَكاأَنَّ
ْكَرياُت...  �إِالَّ ِعْن��َد �لِف��ر�ِق... َوال َتْدَم��ُع �أَْعُيُنن��ا �إِالَّ ِعْنَدم��ا َتْقَتِحُم باَبن��ا �لذِّ

َفَن�ْسقى..
ِة...  قَّ فيَنُه ِبُكلِّ َهِذِه �لدِّ ا َكَهذ� يا �ْبَنتي َحّتى َت�سِ �حَلكيُم: َوَهْل قاَبْلِت ُحبًّ

ِك َت�ْسُعريَنُه.. ال َبْل �أَنَّ
َق��ْد  كي��ِد  اأْ ِبالتَّ ن��ي  َوَلِكنَّ قاَبْلُت��ُه...  َق��ْد  ُكْن��ُت  �إِْن  �أَْدري  ال  ِلْلَحكي��ِم:  �أَن��ا 
ن��ي َقْد قاَبْلُت ذ�َك �حُلبَّ  نَّ ْح�َس�ْس��ُتُه ِبالِفْعِل ِعْنَدما �ْعَتَقْدُت ِباأَ �أَْح�َس�ْس��ُتُه... �أَ
��ْخ�َص ِبري�َس��تي  ٍة ُكْنُت �أَْر�ُس��ُم ِلذ�َك �ل�سَّ ْف��ُت... يف ُكلِّ َمرَّ �ل��ذي �أَن��ا َلَك َو�سَ
فاِت  ْلو�ِن... ال َبْل �أُ�سيُف َعَلْيها �أَْجَمَل �سِ ُنها ِباأَْغَرِب �الأَ َلوِّ ��َوِر... �أُ �أَْجَم��َل �ل�سُّ

�لَب�َسِر عْنَد َمزجي ِلِتْلَك �الأَْلو�ِن..
لني؟ يُّها ُتَف�سِّ ثني َو�أَ فاٍت َتَتَحدَّ ِة �سِ يَّ َلِك َعْن �أَ �حَلكيُم: َهْل يل �أَْن �أَ�ْساأَ

ناُه  ف��اِت �لت��ي �إِذ� م��ا �ْجَتَمَع��ْت ِبَرُج��ٍل... �إِْعَترَبْ �أَن��ا ِلْلَحكي��ِم: ِتْل��َك �ل�سِّ
... ِزيو�ص �لذي  كاِماًل...  كاِماًل َكَكماِل �الآِلَهِة... �آلَهِة �الإِْغريِق �لتي �أَنا �أُِحبُّ
ُتُه يف  اِعَقِة ِعْنَد �الإِْغريِق... َو�لذي َتْكُمُن ُقوَّ ��ماِء َو�ل�سّ َلَه �ل�سَّ �أَنا �أَْع�َس��ُق... �إِ
ِق  ْغريُق َيْخ�س��وَنها... َكالرَبْ هيَب��ِة... َو�لتي كاَن �الإِ بيَعِة �لرَّ ُحْكِم��ِه ِلِق��َوى �لطَّ

ماِء �لو��ِسَعِة.. ْعِد َو�ل�سَّ َو�لرَّ
�حَلكيُم ُمْنَدِه�ًس��ا ِمّني: �أََو ُتريديَن �أنِت يا �ْبَنتي َرُجاًل �أَْم �إَِلًها؟ َفَو�هلّلِ ال 

فاِت ِزيو�ص... �إَِلُه �الآِلَهِة.. ُيوَجُد َرُجٌل َعلى َهِذِه �الأَْر�ِص ِب�سِ
ة... ُكلٌّ فيُهْم  اأْكي��ِد... َفَقْد قاَبْلُت ِعدَّ �أَن��ا: َبلى... ُيوَجُد ذ�َك �لَرُجُل ِبالتَّ
فاٍت �أَْك��رَث... َقْد  ط��وُف ِبَخيايل باِحَث��ًة َعْن �سِ َف��ًة م��ا... َفَر�ين �أَ َتِل��ُك �سِ مَيْ
ْن َيْدري ُه��َو َعْنها... َكْي �أَق��وَم �أَنا ِبَدْوري  َتك��وُن َدفيَن��ًة ِب��ِه... َمْروَك��ًة دوَن �أَ
ِبَتْحفيِزها َكاْمَر�أٍَة... َفَر�ين �أُباِلُغ ِبَخيايل... َفاأَْر�ُسُم َلُه �سوَرًة َلْي�َسْت ِبِه... 
غ��اِدُر... �أَْو ُيغاِدُر  َلٍة... َفاأُ�ْس��ِفُق َعَلْي��ِه... َو�أُ ��تُّ َلها ِباأَْدنى �سِ ��ُه َقْد ال مَيَ نَّ َب��ْل �إِ
جاُل ُيِحّبوَن  ُد �الآِلَهَة... َفالرِّ جِّ ُدُه َكما مُنَ ُهَو... �إِْذ ُيالِحُظ ِباأَنَّني مَلْ �أَُعْد �أُجَمِّ
ُة...  وَرُة �حَلقيِقيَّ دو�... َو�أَنا باِرَعٌة يف َذِلَك... �إِىل �أَْن َتَتَجّلى يِلَ �ل�سُّ جَّ �أَْن مُيَ
َفاأَُكفُّ َعْن َذِلَك... ِعْنَدها َفَقْط... َيْنَتهي ُكلُّ �َس��ْيٍء... َفاأَْرَحُل... َوما �أَْجَمَل 

حيَل ِعنَدها.. �لرَّ

د.ريتا عيسى األيوب

صدور ديوان: صباح الخري باريس.. 
هذه قصائدنا »شاعرات العرب«.

مي�سون �أبو بكر
كوكب �لبدري

ب�سرى �لب�ستاين
نا�سرية �لبغد�دي

�ساجدة �ملو�سوي
�سيخة �ملطريي 
فاطمة �ملعرويف
نعيمة �لن�سيبي

رمي �ل�سيد
�سريين �لعدوي

هبة �لفقي
مي�ساء �ل�سح

�بت�سام �ل�سمادي
��سماء �لقا�سمي

حياة �لر�ي�ص
رجاء �ل�سابي

نهى �خلطيب
جناة �لظاهري

د�رين زكريا
لبنى يا�سني

بديعة ك�سغري
�لهنوف حممد

�آمال خمتار �لعياري
لويزة نا�سور

لهيب عبد �خلالق
�بتهال ترير

�سعيدة خاطر
عفاف خلف 

حمدة خمي�ص
�ساحلة غاب�ص
زرياف �ملقد�د

�سدر يف باري�ص ديو�ن �سعري باللغتني �لعربية و�لفرن�سية عن د�ر 
كل �لعرب للطباعة و�لن�سر، و�لديو�ن يقع يف 206 �سفحات من �لقطع 

�لو�سط.
وقد جاء بالتقدمي: »هذه �ملجموعة هي فكرة �ل�سيد علي �ملرعبي، 
و�لفرن�سية  �لعربية  باللغة  ُطبعت  �لعرب،  كل  جملة  حترير  رئي�ص 
وُن�سرت يف باري�ص وحول �لعامل. وهي جمموعة ت�سم 31 �ساعرة من 

دول عربية خمتلفة، وقد مت ت�سنيفهم ح�سب �الأبجدية �لعربية
قام برجمته �ل�ساعرة و�ملرجمة �لتون�سية رجاء �ل�سابي. ي�سعدنا 
�آخرين، بهدف  �لتي �سيتبعها  �أن نقدم لكم هذه �ملجموعة  وي�سرفنا 
�مل�ساهمة يف �كت�ساف �ساعر�تنا يف باري�ص و�لعامل �لغربي، وبالتايل 

�لتقريب بني �لثقافات و�إز�لة �لعقبات �لتي تفرق �ل�سعوب بال�سعر. 
رفوفكم.  قبل  قلوبكم  يف  مكانها  �ملجموعة  هذه  جتد  �أن  ناأمل 

قر�ءة ممتعة«.
وقد �سم �لديو�ن بني �سفحاته ق�سائد لل�ساعر�ت:

  كاتبة اأردنّية من فل�شطني وتقيم يف اأملانيا 
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الثقافة

حياة الرايس

أزمة القول في أدب الذات  
بالكت��ب  مغرم��ة  وكن��ت  طفل��ة  كن��ت 
و�لكّتاب معا. ب��ل بحياة �لكّتاب على وجه 
�خل�سو�ص. كن��ت �أتل�س�ص على حياتهم 
يف كتبه��م ويف �حل��و�ر�ت �لت��ي يجرونه��ا 

معهم و�قر�أ بني �سطورهم...
ومل��ا كن��ت �ن��وي يف �س��ّر ومبك��ر� ج��د� �أن 
�أ�سبح كاتبة. رحت �قت�سد من م�سرويف 
�ليومي و��س��ري دفاتر �سغ��رية )ما زلت 
�أ�س��جل  وب��د�أت  �الآن(  �إىل  به��ا  �حتف��ظ 
عليه��ا يومي��ا ب��ل ليلي��ا كل �لتفا�سيل �لتي 
و�أن��ام،  �أخّبئه��ا حت��ت خمدت��ي  ع�س��تها. 
مرتاح��ة �ل�سم��ري، �أين �س��جلت �أه��م م��ا 
م��ّر علّي يف ذلك �لي��وم: �ليوم ذهبت �إىل 
زي��ارة جدت��ي. �لي��وم �أخذتني �أّم��ي معها 
�ل�س��وق. �ليوم ذهبنا �إىل �خلّياطة. �ليوم 
��س��رى يل �أب��ي ف�س��تانا. �لي��وم لعبت مع 
�أ�سحاب��ي لعبة �لغمي�س��ة. �ليوم حت�سلت 

على عدد جيد يف �حل�ساب...  
�كتبه��ا بكّل دقة و�سدق، خمافة �أن �أحرج 
�أم��ام �ل�سحفيني �إذ� ما جاوؤو� ي�س��األونني 
ي��وم �كرب و�أ�سبح كاتبة عن طفولتي كيف 

ع�ستها؟ 
ورح��ت �أت�سّي��د تل��ك �ال�س��ر�قات �و تل��ك 
�للحظ��ات �لت��ي ت�ساء فيها حياتي ب�س��كل 
غري��ب »�أو ب�س��كل ��س��تثنائي... حلظ��ات 

�لكينونة« كما ت�سّميها فرجينيا وولف.
وملا ك��ربت ودخلت �ملعرك �الأدبي وجدت 
�أن �أدب �الع��ر�ف غ��ري مرّح��ب ب��ه و�ن��ه 
يع��ّد خ��ارج �الأدب �لر�س��مي و�أن �الأدب��اء 
و�لكت��اب �لذي��ن كتب��و� ع��ن حياته��م �إمنا 
كانو� يهربون �إىل مرحلة �لطفولة كرب�ءة 
ال تد�ن. �أو �ىل متجيد �لذ�ت و��ستعر��ص 

�لبطوالت و�النت�سار�ت.
ة  و �أن��ا بعد �أكرث من ثلث ق��رن كتابة: )من ق�سّ
و رو�ي��ة و �س��عر و م�س��رح و �أدب رح��الت و �أدب 
�لر�س��ائل و�أدب �أطفال و �لبحث �لفل�س��في..(. 
عندم��ا ق��ّررت �قتح��ام �أدب �ل��ذ�ت و دخل��ت 
جتربة �لب��وح يف جمتمع يتلّذذ بالتل�س�ص على 
حي��اة �لغ��ري فم��ا بال��ك بحي��اة �مل��ر�أة.و كتب��ت 

رو�يتي �ل�سريية �سنة 2018
"بغد�د و قد �نت�سف �لليل فيها ". �لتي توؤرخ 
ملذكر�ت��ي �جلامعّية ببغ��د�د وملرحلة طويت من 

تاريخ بغد�د.
هل قلت كّل �سيء؟

هل ت�سّرت عن �مل�سكوت عنه و�ملمنوع؟
 وهل يجب �ن نقول كّل �س��يء يف �أدب �ل�س��رية؟
يف �لنهاية ويف كتابة �ل�سرية �لذ�تية لي�ص �ملهم 
م��ا نقوله ولك��ن �الأهم ما بقي يف ردهات �لقلب 
م��ن �أ�س��ر�ر و من م��ر�ر م�س��تع�ص ع��ن �لقول. 
ال �ل�س��رد يب��وح ب��ه وال �لذ�كرة تتكّرم بن�س��يانه 
وال �خليال يقتنع مبا ين�س��ج للت�س��ر عليه. ما ال 
يق��ال �كرب بكثري مما يقال.  حتى تاأتي �لرو�ية 
�لتي ال تعلن عن نف�س��ها - �س��ريية - وتبد�أ لعبة 
�لتخف��ي و�خلدعة و�لتح��ّرر... وه��ذ� ما يفعله 
ج��ّل �لكت��اب. الن �لكات��ب كائ��ن ح��ّر ال يري��د 
�لتقي��د بحدث. و�لق��ارئ حّر �أي�س��ا ليفهم كما 
يري��د ...�أو ه��و يفه��م م��ا يريد �أن يفهم��ه، الأنه 
يكت��ب معنا من حيث ال ن��دري، مبجرد �لتفكري 
 فيه وق��ت �لكتاب��ة ه��و يكت��ب معن��ا بالتاأكي��د.
وما �لن�ص �إال لعبة وخدعة بني �لكاتب و�لقارئ 

ولكنها خدعة ممتعة على �أية حال.

في الكالم الاّلمباح من هنا وهناك

و�الأحا�سي�ص  �مل�ساعر  كتلة  ب��اأّن��ه  �ل�سمري،  ع��ن  ُي��ع��رّب 
�أجهزته  وحدة  وِنتاج  �الإن�سان،  حتكم  �لتي  و�لقيم  و�ملبادئ 
�ل�سعورية  �الرت��ب��اط��ات  ت��ث��ري  �ل��ت��ي  و�مل��ع��رف��ي��ة  �ل��وظ��ي��ف��ّي��ة 

و�لعقالنية باال�ستناد �إىل ماهّية �لفرد �أو نظام قيمه.
�ل�سليمة  و�لفطرة  و�لوعي  �حل�ّص  ميز�ن  �أي�سا  �ل�سمري 
�ل�سيء  بني  للتمييز  وبو�سلته  �ل�ّسوّي  �الإن�سان  �أعماق  د�خل 
وجت�سيد  �الأخ��الق  بني  تربط  معادلة  �أي�سا  وه��و  ونقي�سه، 
مرتبط  جناحه  يكون  �إن�ساين  �أد�ء  �أو  عمل  فكل  �الأف��ع��ال، 

بتوفر �ل�سمري �حلّي.
مما  �الإن�ساين،  لل�سمري  تقاع�سًا  حالّيا  �لب�سرّية  تعي�ص 
�ساعت  و�جل�سع،  �ملطامع  من  متعّددة  �أ�سكال  ب��روز  �أت��اح 
من خاللها معامل �الإن�سان وح�سوره. فغياب �سلطة �ل�سمري 
�سنعت نخبة تربر للخيانة وحترف �لّظلم و جتيد �ل�ّسم�سرة 
مائر  �ل�سّ �أ�سحاب  من  �لغالبة  �لغلبة  �أّن  فنجد  باالأوطان، 
�لغائبة قد �سّنت قو�نينا خا�سعة مليز�ن �لقوى ولغريزة �لغلبة 
و�سلب �حلقوق، ففي �للحظات �لتي تتطلب فيها �لك�سف عن 
من  �ملو�قف  ُتفرغ  و�لرب�هني،  �الأدل��ة  و��ستح�سار  �حلقيقة 
�حلقيقة  ُت��ه��زم  ث��ّم  وم��ن  طريقه  �ل��ع��دل  وي�سّل  حمتو�ها، 
�ملر�ق�سة  يقة  �ل�سّ �ل�سخ�سية  �مل�سالح  وطاأة  وت�سيع حتت 
على �إيقاع �لو�قعّية بني �أق�سى �ليمني و�ق�سى �لي�سار ح�سب 

�لظروف و�لتحّوالت..
م��ه��م��ا ���س��اق��ت ���س��ب��ل �حل���ي���اة، ي��ب��ق��ى �ل�����س��م��ري �حل��ّي 
لبناء  و�لقابلة  �لفّعالة  و�الأد�ة  �حل��ّر،  �الإن�سان  �سوت  هو 
�لقو�نني �الأخالقية وطريق �خلال�ص الإد�مة �ملنهج �ملتكامل 
للمجتمعات �لو�عية، الّن �ل�سمري �لذي ال تهزه �ل�سر�عات 
�جلاه  وال  �لعلم  كان  وما  �الأبقى،  وهو  �خلري  هو  و�ملغريات 

يغني عن �ل�سمري!.
ج ربُّه بخ��الِق ال حت�س�نبَّ �ل�علَم ينفُع وحَده ... م�ا مل ي�توَّ
و�لع�لُم �إِن مل تكتنفُه �س�مائٌل... ُت�ْعليِه كان مطيَة �الإِخف�اِق

أ. سناء جاءباهلل

ميزان الّضمير... »خير وأبقى«!

 �شاعرة تون�شية تقيم بفرن�شا نائبة رئي�س اجلمعية التون�شية لت�شامن ال�شعوب
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لن�سال  �لتحرر  قيم  عن  تعبري�  �لعاملي  بيومها  �مل��ر�أة  حتتفل  ع��ام  كل  يف 
تقيم  ع��ام  كل  ويف  �لعادلة.  �لق�سايا  �أج��ل  من  و�أخ��ري��ات  كولونتاي  �ألك�سندر� 
�ملر�أة  و�يديولوجياتها ما حققته  توجهاتها  و�ملنظمات على �ختالف  �حلكومات 
بالقو�نني  يتعلق  ما  خا�سة  �أي�سا..  �مل��ر�أة  �أجل  من  حتقق  وما  �مليادين  �ستى  يف 
و�لد�ساتري من �أجل حماية �ملر�أة و�سمان حقوقها وحرياتها �ملختلفة، حمايتها من 
�لعنف �الأ�سري و�لعنف �ملوجه جتاهها يف �ل�سارع �أو يف �لو�سط �ملهني.. وما ز�لت 
�لعنف  �أ�سكال  تتعدد  �لثغر�ت حيث  ل�سد خمتلف  �لقو�نني  تبحث يف  �لدر��سات 
�ملوجه نحو �ملر�أة وعل �أبرز �أ�سكاله ذلك �لذي ي�سعب �أن يقب�ص عليه �مل�سرعون 
يف قو�نينهم هو �لعنف �لرمزي �لذي يعي�سه جميع �أفر�د �ملجتمع وتعي�سه �لن�ساء 
بورديو  بيار  �أكرث، وجل در��سات علماء �الجتماع ويف مقدمتهم  كفئة م�ستهدفة 
�لعنف  ذلك  �ملو�قع،  كل  يف  �لو�قع  يالم�ص  �ل��ذي  �لعنف  هذ�  �أ�سكال  و�سحت 
�ملهذب و�لهاديء �لذي ال تر�ه حتى �ل�سحية ولكن �آثاره �لنف�سية بالغة �خلطورة، 
�ملوؤ�س�سات  يف  حتى  بارز  ب�سكل  �ملهني  �لو�سط  يف  �مل��ر�أة  تعي�سه  �لرمزي  �لعنف 
�لعنف  �لنوع �الجتماعي،  �لعنف �سد  �لتوعية وتناه�ص  �لتي تقدم  �أو  �حلقوقية 
�لرمزي �لذي يظهر يف �أ�سكال �ملعاملة، �أو �لعر�قيل �لتي تزرع كاألغام وعقبات 
حتيل دون جناحها وحتقيقها لطموحاتها و�أهد�فها، عدم حماية �ملر�أة من �لعنف 
�لن�ص  توفر  لو  حتى  �أحيانا  �لق�سور  يف  يتجلى  عنف  ذ�ته  حد  يف  هو  �لنف�سي 
�لقانوين �لذي ال يكفي لوحده و�إمنا يتطلب وجود وعي وخو�ص حرب �لقناعات 
�لتي ي�سعب تر�سيخها يف �ملجتمعات �لقبلية و�لذكورية خا�سة و�أن �لعنف �لرمزي 
بني  و�لتو�زنات  �لتفاعالت  من  للكثري  »كمخرجات  و�ل�سلطة  بالهيمنة  يرتبط 
�ملحدد�ت �حلتمية وكيفية �در�كها« ح�سب عامل �الجتماع �لفرن�سي بيار بورديو 
�إهماله  ورغم  �الإجتماعية  مو�قعهم  وتفاوت  لالأفر�د  �ملعريف  باجلانب  ويرتبط 
�آثاره  وعدم �الإعر�ف به قانونيا و�جتماعيا لكنه يعترب �أكرث خطورة من خالل 
�ل�سيا�سية و�الإقت�سادية. فت�سور عزيزي  �لنف�سية و�الجتماعية و�لثقافية وحتى 
�لقارئ حجم وخطورة ماتعانيه �ملر�أة من عنف لطيف وهادئ، مارد نائم ي�سعب 
�لق�ساء عليه خا�سة و�أن �ملجتمعات و�ملوؤ�س�سات �ملهيمنة �ستظل تكر�سه من خالل 

رموز كثرية كر�سا�سات �سامتة لن تب�سرها �لقو�نني

 العنف الرمزي..الرصاص الصامت

 اإعالمية من اجلزائر

د. زهرة بوسكين

و األســـــــــــــــــــودبــــــاألبــــــيــــــض

أ.خالد الحديدي

عاقة 
الرواية 
بالتاريخ

تطرح �لعالقة �مللتب�س��ة بني �لرو�ية و�لتاريخ جملة من �الأ�سئلة �ملنهجية 
و�لبنيوي��ة ح��ول طبيع��ة ه��ذه �لعالق��ة وحدودها، نظ��ر� للتد�خ��ل �حلا�سل 
بينهم��ا عل��ى م�س��توى �ل�س��كل و�لوظيفة من جه��ة، وعجز ه��ذه �لثنائية عن 
تقدمي هوية �س��ردية جامعة من جهة ثانية. يتم �لتعبري عن هذه �الإ�س��كالية 
من خالل �جلدل �مل�س��تمر حول �مل�سطلح �لد�ل على هذ� �لنوع من �لرو�ية 

بني كتاب �لرو�ية و�لنقاد و�لد�ر�سني.
يتن��ازع م�سطلح �لرو�ية �لتاريخية طرفان خمتلفان يف �لروؤية و�ملفهوم 
هم��ا �لرو�ي��ة و�لتاريخ، فالرو�ي��ة �لتي هي عمل ذ�تي وفن��ي وتخييلي يتميز 
ع��ن �لكتاب��ة �لتاريخية �لتي تدع��ي �ملو�سوعية وتعمل على تف�س��ري �لتاريخ. 
م��ن هن��ا كان �جل��دل وم��ا ز�ل مفتوح��ا ب��ني �لنق��اد و�لد�ر�س��ني ح��ول هذ� 
�مل�سطل��ح �مللتب���ص و�الإ�س��كايل وقدرته عل��ى �لتعبري عن و�ق��ع �لرو�ية �لتي 
تظل حمكومة بتاأثري �لتاريخ عليها. �إن هذه �الإ�سكالية تركز يف جانب هام 
و�أ�سا�س��ي منه��ا يف م�س��توى �لعالقة مع �لزمن بو�سف��ه �لف�ساء �حليوي الأّي 
ن�س��اط �إن�س��اين كان �أو م��ا �س��يكون، ف��اإذ� كان��ت �لرو�ية هي تاري��خ ما كان 
ميك��ن �أن يك��ون، ف��اإن �لتاريخ هو رو�ية ما كان �أو ح��دث يف �ملا�سي، ولذلك 
قي��ل ع��ن �لرو�ئ��ي باأنه موؤرخ �حلا�سر و�لرو�ية هي �س��رد م��ا كان ميكن �أن 
يق��ع. و�س��تت�سح دالل��ة ه��ذه �لعالق��ة �أوال يف �النتقال �لذي ح��دث من كتابة 

�لتاريخ �إىل �لرو�ية.
�إن �لتاري��خ ه��و رو�ي��ة الأح��د�ث ووقائع ج��رت يف �ملا�سي يح��اول �ملوؤرخ 
تف�س��ريها و�إب��ر�ز دالالته��ا، تختل��ف ع��ن �لوظيفة �لت��ي يقوم به��ا �لرو�ئي، 
الأن �لرو�ي��ة �لت��ي تتخذ من �لتاريخ و�أحد�ثه خلفية لها تظل تعك���ص يف بنية 
�أحد�ثه��ا وعي �حلا�سر باملا�سي. لذل��ك ال يدعي �لرو�ئي و�قعية ما يقدمه 
م��ن �أح��د�ث و�س��خ�سيات رو�ئية، نظ��ر� الأن �لرو�ية هي عم��ل فني تخييلي 
يقوم �لرو�ئي فيه باإعادة بناء وقائع �لتاريخ يف �س��ياق بنية حكائية �س��ردية 

تقوم على �لر�بط و�إنتاج �لداللة و�ملعنى.
يخت��ار �لرو�ئي من �لتاريخ ما يجده جدير� باإعادة �لقر�ءة و�لتمحي�ص 
من خالل ما يطرحه على �لوعي �لرو�ئي من �أ�سئلة معلقة يف ف�ساء �لكتابة 
�لتاريخية، �أو ب�سبب ما يجده جدير� باال�ستعادة نظر� ملا يحمله من دالالت 
تنطب��ق عل��ى �لو�قع �ملعا�سر �أو تك�س��ف عن �مل�س��كوت عنه يف ه��ذ� �لتاريخ. 
لذل��ك تتمّيز وظيف��ة �لكاتب �لرو�ئي ب�س��بب �ختالف �لدو�ف��ع و�لروؤية �إىل 
�لتاري��خ �إ�سافة �إىل �خل�سو�سية �لفنية و�لتخييل �لذي يحكم هذه �لكتابة. 
لك��ن ه��ذ� �الخت��الف يف �لروؤي��ة و�ملفه��وم مل مين��ع �لرو�ئي من �أن يناف���ص 
�مل��وؤرخ يف وظيفت��ه عندما يقوم باإعادة تاأويل �لتاريخ و�أحد�ثه و��س��تقر�ءها 
يف �س��وء روؤي��ة جديدة لكنها ال تقدم نف�س��ها بو�سفها بديال عن عمل �ملوؤرخ 

و�إن كانت �سلطة �لتاريخ تظل تفر�ص نف�سها على كتابة �لرو�ية. 

 كاتب م�شري
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الثقافة

مت���ت بنج���اح �إحتفالي���ة �لي���وم �لعامل���ي لل�س���عر 
�لتي �أقيمت م�س���اء يوم �ل�س���بت 19 �آذ�ر - مار�ص 
2022 يف قاع���ة �ملرك���ز �لثق���ايف �مل�سري بباري����ص 

و�س���ارك بها �لعديد من �ل�ساعر�ت و�ل�سعر�ء.
ب���د�أت �الحتفالي���ة بكلم���ة م���ن �لزمي���ل د. 
عل���ي عب���د �لق���ادر �ل���ذي ق���ام بالتق���دمي، ث���م �ألقى 
�ال�س���تاذ عل���ي �ملرعب���ي كلم���ة �الفتت���اح �ل���ذي 
رح���ب باحل�س���ور و�أك���د عل���ى �ل���دور �ل���ذي نق���وم 
ب���ه م���ن �أج���ل �إعطاء �ل�س���ورة �لنا�سعة للح�سارة 

و�لثقاف���ة �لعربي���ة يف فرن�س���ا و�أوروب���ا 
ث���م ب���ث فيدي���و لل�س���اعر �ال�س���تاذ �س���يدي ول���د 

�الأجم���اد ممث���ل موريتاني���ا باليوني�س���كو بباري����ص 
�ل���ذي ��سط���ر لل�س���فر خارج فرن�س���ا.

يف  �ملن�س���ة،  عل���ى  �ل�س���عر�ء  ت���و�ىل  ث���م 
قر�ء�ت ر�ئعة لل�سعر �أمتعت �حل�سور �لذي كان 
يتج���اوب بالت�سفي���ق وطل���ب �الإع���ادة، ويف خت���ام 
�الحتفالي���ة مت تك���رمي �مل�س���اركني م���ن �ل�س���عر�ء 
�لن���ي �س���ارك به���ا د. ن���ور �ل�س���بكي �مل�ست�س���ار 
�لثق���ايف و�لتعليم���ي �مل�س���ري بباري����ص، د. من���ى 
�لبيت���ي نائ���ب �س���فري �س���لطنة عم���ان بفرن�س���ا، �أ. 
علي �ملرعبي مدير عام »كل �لعرب« �الإعالمية.

�سمل �لتكرمي:

�ل�ساعرة د. نا�سرية بغد�دي �لعرجة 
�ل�ساعرة رمي �ل�سيد 

�ل�ساعرة رجاء �ل�سابي 
�ل�ساعر �سالح �لدين مرزوقي

�ل�ساعرة بثينة هرما�سي
�ل�ساعرة ر�نية �سعر�وي

وهك���ذ� تت���و�ىل �الن�س���طة �لثقافي���ة �لعربي���ة 
بباري����ص، حي���ث و�سع���ت خط���ة عم���ل �س���تتو��سل 

ط���و�ل ه���ذه �ل�س���نة.

ــلــــشــــعــــر احـــــــتـــــــفـــــــالـــــــيـــــــة بـــــــــــاريـــــــــــس بــــــمــــــنــــــاســــــبــــــة الـــــــــــيـــــــــــوم الـــــــعـــــــالـــــــمـــــــي لــ
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ذر�  ومرك���ز  �لع���رب،  كل  موؤ�س�س���ة  برعاي���ة 
للدر��س���ات و�الأبح���اث بفرن�س���ا، متَّ �إقام���ة �حتفالّي���ة 
�ل�س���عر وتك���رمي �ل�س���عر�ء يف �الأردن، يف مق���ر ر�بط���ة 
���ة لفي���ٌف م���ن  �لكت���اب �الأردني���ني، وق���د ح�س���ر �الحتفاليَّ

�الأدب���اء و�ل�س���عر�ء �الأردني���ني.
لنائ���ب  �الفتت���اح  بكلم���ة  �الحتفالّي���ة  و�بت���د�أت 
رئي����ص �لر�بط���ة ب�س���بب غي���اب �الأ�س���تاذ �أك���رم �لزعب���ي 
لوعك���ة �سحي���ة، تلته���ا كلم���ة �لرحي���ب لالأ�س���تاذ في�سل 
زك���ي باإ�س���م »كل �لع���رب« ، وج���ه �لتحي���ة و�لتقدي���ر 
�ىل  �ال�س���ارة  مت���ت  �ملكرم���ة،  �ل�س���عرية  للقام���ات 
�مل�س���وؤولية �لت���ي تق���ع عل���ى عات���ق �ل���رو�د و�ملبدع���ني 
م���ن �ل�س���عر�ء �لع���رب للتعري���ف بال�س���عر�ء �الف���ذ�ذ يف 
تاريخن���ا �لعرب���ي ومعهم �لقامات �ل�س���عرية يف ع�سرنا 
�حلديث و�لر�هن لنعرب معًا وجميعًا �ىل �لعاملية و�ىل 
م���ا ن�س���ميه ح���و�ر �حل�س���ار�ت، ولنعطي ما ه���و �أهم من 
غ���ذ�ء م���ادي ومعن���وي وروحي الأجيالن���ا �ل�ساعدة، و�أن 
�سعرنا هو تاج �أدبنا وثقافتنا، و�سنبقى يف »كل �لعرب« 
م���ع  م���ا يجم���ع وم���ا يبن���ي ويوح���د، وم���ا يحاف���ظ عل���ى 
ثو�بتن���ا ومقوم���ات وجودنا. تلتها �إلقاء بع�ص �لق�سائد 
لل�س���عر�ء �ملكرم���ون، و�لت���ي �بتد�أه���ا �ل�س���اعر �لدكت���ور 
حكم���ت �لنو�ي�س���ة، و�ل�س���اعر �لكب���ري زه���ري �أب���و �س���ايب، 
و�ل�س���اعر مو�س���ى �لك�س���و�ين، و�ل�س���اعر غ���ازي �لديب���ة، 
وق���د تغي���ب ع���ن �الحتفالّي���ة �ل�س���اعر �أحم���د �خلطي���ب 

���ة. لظ���روٍف خا�سّ

األردن فــــــــــــــــــــــــــــــي  الــــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــر  يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم  احــــــــــــــــــتــــــــــــــــــفــــــــــــــــــالــــــــــــــــــيــــــــــــــــــة 
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الثقافة

جنني ـ خاص كل العرب
يف  �لثقاف���ة  �آذ�ر  لفعالي���ات  �مت���د�دً� 
فل�س���طني، ومبنا�س���بة ي���وم �ل�س���عر �لعامل���ي، نّظ���م 
مرك���ز ذر� للدر��س���ات و�الأبح���اث فل�س���طني، �الإثن���ني 
�ملو�ف���ق 21/3/2022، بالتع���اون م���ع وز�رة �لثقاف���ة 
�لفل�س���طينية يف حمافظ���ة جن���ني، وبرعاي���ة موؤ�س�س���ة 
كل �لعرب �العالمية لقاًء �س���عرّيًا بعنو�ن »�الأ�س���رى 
و�الأر����ص« يف قاع���ة �ل�س���هيد ق���ّدورة مو�س���ى يف مبن���ى 

حمافظ���ة جن���ني )مثل���ث �لرع���ب �لفل�س���طيني(. 
�لوطن���ّي  بال�س���الم  �لّلق���اء  �فُتِت���ح  حي���ث 
�لفل�س���طيني وق���ر�ءة �لفاحت���ة عل���ى �أرو�ح �ل�س���هد�ء 
�الأب���ر�ر، ث���ّم ��س���تهّل مدي���ر �للق���اء �لكات���ب ن�س���يم 
قبه���ا مدي���ر مرك���ز ذر� يف فل�س���طني بالرحي���ب 
باحل�س���ور، و�إلق���اء كلم���ة �ملرك���ز ، و�لت���ي ب���ني فيه���ا 
�أهمي���ة �ل�س���عر يف �يق���اظ �لوعي �لوطني، مثمنا دور 
�ملثقفني يف وقوفهم بوجه �آالت �لتطبيع �مل�سوهة مع 
�لكيان �لغا�سب ، كما �أكد على ��ستمر�ر مركز ذر� 

يف تنظي���م فعالي���ات �أخ���رى تخ���دم �حلال���ة �لفكري���ة 
و�لثقافي���ة باعتب���ار �أن ه���ذ� �لن�س���اط ه���و �نطالق���ة 
مرك���ز ذر� يف فل�س���طني، وم���ن جن���ني مل���ا له���ا م���ن 
�أهمي���ة وطني���ة حملي���ة وعربي���ة، وب���دوره فق���د رح���ب 
�لل���و�ء �أك���رم �لرج���وب حماف���ظ جن���ني باحل�س���ور 
�س���اكر� �ملرك���ز عل���ى تنظيم هذ� �للق���اء، موؤكد� على 
�لثو�ب���ت �لوطني���ة للمثقفني، ومثمنًا جهود �لقائمني 
�لثقافي���ة  �ملنا�س���بات  تفعي���ل  يف  �لن�س���اط  عل���ى 
و�لوطني���ة وموؤك���دً� عل���ى دور �ملثقف���ني و�ل�س���عر�ء يف 

مو�جه���ة �حت���الل �لعق���ول و�لثقاف���ة.
كم���ا �أّك���دت �آم���ال غ���ز�ل مدي���ر وز�رة �لثقاف���ة 
يف حمافظ���ة جن���ني عل���ى ق�سي���ة �الأ�س���رى �لت���ي يجب 
�أن ي�س���لط عليه���ا �ل�س���وء يف كل حمف���ل وب���كل �لطرق 
ومنه���ا �ل�س���عر و�الأدب. ومبد�خل���ة �الأ�س���تاذ جم���ال 
عبادي ممثل معهد فل�سطني الأبحاث �الأمن �لقومي 
ح���ول �لتطبي���ع عموم���ًا و�لتطبي���ع �لثق���ايف، فق���د ب���ني 
ممار�س���ات �الحت���الل �ل�سهي���وين بطرق���ه �لناعم���ة 

، م�س���تعر�سًا م���ا تو�جه���ه �لق�سي���ة �لفل�س���طينية م���ن 
حتدي���ات ثقافية.

وق���د تخّل���ل �لّلق���اء م�س���اركات �س���عرية لل�ّس���عر�ء 
وه���م، حمم���د �الأخر����ص، حمم���د فقه���ا، عب���د �لق���ادر 

مر�عب���ة، �نت�س���ار ربايع���ة وحمم���د �أبو عون.
وق���د ح�س���ر �لّلق���اء ممثل���ون ع���ن �ملوؤ�س�س���ات 
�لر�س���مية و�الأهلي���ة وجمموع���ة م���ن �لو�س���ط �لثق���ايف 
و�الإعالمي���ون، ويف نهاي���ة �للق���اء قّدم���ت، دروع���ًا 
تكرميي���ة لل�ّس���عر�ء �مل�س���اركني تقدي���رً� لعطائه���م 

وفاعليته���م يف �إحي���اء ي���وم �ل�س���عر �لعامل���ي. 
وُيذك���ر �أّن برنام���ج �لفعالي���ة كان ق���د �عتم���د يف 
ختامه بزيارة مقربة �ل�سهد�ء �لعر�قيني يف جنني، 
باالإ�ساف���ة �إىل مق���ربة �ل�س���هد�ء يف خمي���م حن���ني 
لو�سع �أكاليل �لزهور على �أ�سرحتهم �لطاهرة، �إال 
�أنه وب�سبب �حلالة �جلوية �ملاطرة ب�سدة، فقد متت 

ق���ر�ءة �لفاحت���ة عل���ى �أرو�حهم يف مكان �لفعالية.

فــــــلــــــســــــطــــــن  فــــــــــــــــــي  واألبــــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــــاث  لــــــــــــــــــلــــــــــــــــــدراســــــــــــــــــات  ذرا  مـــــــــــــــركـــــــــــــــز 
يــــــنــــــظــــــم لـــــــــــقـــــــــــاًء شــــــــعــــــــريــــــــًا بــــــمــــــنــــــاســــــبــــــة يــــــــــــــوم الــــــــّشــــــــعــــــــر الــــــعــــــالــــــمــــــّي
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عا�س��ت مدين��ة �حلمام��ات عل��ى �مت��د�د نحو 
ثالث��ة �أ�س��ابيع )م��ن 1 ولغاي��ة 23 مار���ص 2022( 
كرنف��ااًل دوليًا للف��ن �لت�س��كيلي، يف �ملركز �لثقايف 
�لدويل باحلمامات �لذي يعد معلما تاريخيًا مهمًا  
حم��ل ب�سم��ات �إبد�عية عاملية م��ن خمتلف �أنحاء 
�لعامل، به �جتمع فنانون متمر�س��ون يف فن �لنحت 
و�حلفر و�لر�س��م وتركو� �أثره��م يف �ملركز �لدويل 
و�أ�سبح��ت حديقة �ملرك��ز متحفًا حيًا الأعمال كبار 
للملتق��ى  �خلام�س��ة  �ل��دورة  �إط��ار  يف  �لفنان��ني  
�ملتو�س��طي للف��ن �ملعا�س��ر و�ل��ذي �س��هد م�س��اركة 
فنانني من 18 بلدً� من �لبلد�ن �لعربية و�الأوروبية 
�لعدي��د م��ن  �إىل م�س��اركة  و�الآ�س��يوية باالإ�ساف��ة 
�لفنان��ني �لت�س��كيليني �لتون�س��يني، ومتي��زت ه��ذه 
�ل��دورة بتع��دد �الخت�سا�س��ات م��ن فن��ون �لنحت 
عل��ى �لرخ��ام و�حلف��ر و�لر�س��م �ىل جانب تنظيم 

ندو�ت ثقافية.
�ل��دويل  �لثق��ايف  �ملرك��ز  مدي��ر  �س��رح  و 
باحلمام��ات ل�س��عد �س��عيد �إىل �أن �حت�سان �ملركز 
وحلق��ات  �لتكوي��ن  ولق��اء�ت  �لنح��ت  لور�س��ات 
�لتفك��ري و�ملعار�ص �لفنية، يف �إط��ار �مللتقى، ياأتي 
يف �إط��ار مو��سل��ة �ملرك��ز عمل��ه لتحقي��ق �لتالقح 
�لفنان��ني �ملحرف��ني وب��ني  ب��ني  �لفن��ي و�لثق��ايف 
�أ�س��اتذة وطلب��ة �لفن��ون �جلميل��ة مب��ا ي�س��اهم يف 
تكري�ص م�س��روع »حد�ئق �لفنون« و�مل�سلك �لثقايف 
باحلمامات لت�سبح متحفًا مفتوحًا ملختلف �لفنون 
و�لتعبري�ت �لفنية �لتي ميتزج فيها جمال �لطبيعة 
بجم��ال �الأعمال �لفنية �لتي حتمل خلفيات فكرية 

وثقافية متنوعة تعزز معاين �اللتقاء و�النفتاح.
ومت خ��الل هذ� �مللتقى تكرمي �لفنان �لتون�س��ي 

أ.ربيعة شلغوم

�لها�س��مي مرزوق �ساحب �أ�س��هر منحوتة بورقيبة 
يف تون���ص و�ل�س��اعرة و�لرو�ئية فاطم��ة بن ف�سيلة 
لل�س��عر  ب�س��ري  زبي��دة  جائ��زة  عل��ى  �ملتح�سل��ة 
و�ساحبة ديو�ن »ملاذ� يخيفك عريي« ورو�ية »رو�ه 

�لعا�سقان« وديو�ن »حمالة �سدر بعني و�حدة«.
وك�سر �مللتقى �حلدود �لتقليدية ليجعل �لفنان 
يف تو��س��ل مع حميطه يف حلظة �الإبد�ع �خلال�سة 
عل��ى  ومفتوح��ة  حّي��ة  فني��ة  ور�س��ات  خ��الل  م��ن 
�إمي��اء�ت �ملحيط وتفاعل �الآخر، بعيد� عن �لنمط 

�ل�س��ائد حلياة �لفنان �لت�س��كيلي �لفنية �لتي تقوم 
يف �الأ�سا�ص على �ختالء �لر�سام بلوحته و�عتكاف 
�لنح��ات م��ع منحوتته و�عت��ز�ل �لفنان �لت�س��كيلي 
عموم��ا للع��امل �خلارج��ي يف تو��س��ل م��ع ري�س��اته 

و�ألو�نه.
وتختل��ف  �لديان��ات  وتتع��دد  �الأع��ر�ق  تتن��وع 
�للغات ويبقى �لفن لغة موحدة لكل �س��عوب �لعامل 
وذل��ك حتت ر�ية �مللتقى �ملتو�س��طي للفن �ملعا�سر 

باحلمامات.

ــــات:   ــامـ ــ ــمـ ــ ــحـ ــ ــر الـ ــ ــــاصـ ــــعـ ــمـ ــ ـــن الـ ــفـ ـــلــ ــتــــقــــى الــــمــــتــــوســــطــــي لـ ــلــ الــــمــ
عاصمة دولية للفن التشكيلي على امتداد 3 اسابيع

 �شحفية من تون�س
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الثقافة

تز�من��ا مع �الحتف��االت باليوم �لعامل��ي للمر�أة، 
مت يف تون�ص �الإعالن عن ترجمة كتابني من �أعمال 
�لكاتب��ة و�لنا�س��طة �لن�س��وية و�ملحامي��ة �لتون�س��ية 
�لفرن�س��ية جيزي��ل حليم��ي )1927 ���� 2020(، الأول 
م��رة �إىل �لعربية وهو تكرمي ياأتي تقدير� و�عر�فا 
مبكانة هذه �لكاتبة و�ملنا�سلة و�حلقوقية �ملُنت�سرة 

ب�سر��سة للحرّية و�لعدل وللق�سايا �الإن�سانية.
يحم��ل �لكت��اب �الأول عن��و�ن »حري��ة �سر�س��ة« 
وقد ت��وىل ترجمته �لكاتب و�ملرجم وليد �س��ليمان 
ترجم��ه  وق��د  وقح��ة«  »حمامي��ة  بعن��و�ن  و�لث��اين 

�لكاتب و�ل�ساعر وليد �أحمد �لفر�سي�سي. 
خ��رب �الإعالن عن هذ� �الإجناز �لهام مت خالل 
لقاء �حت�سنه �ملعهد �لفرن�سي بتون�ص م�ساء �الإثنني 
7 مار�ص وهو لقاء تكرميي للر�حلة جيزيل حليمي، 
لالحتف��اء به��ذ� �الإجناز �له��ام �ل�س��ادر عن »د�ر 

إنجاز تونسي: 
ألول مرة في العالم ترجمة أعمال جزييل حليمي إلى العربية

�لكت��اب« للن�س��ر وقد حظ��ي م�س��روع �لرجمة هذ� 
بدع��م �ملعهد �لفرن�س��ي بتون���ص ويف �إط��ار برنامج 

»كتب من �ل�سفتني«.
يه��دف ه��ذ� �لربنام��ج �إىل تعزيز �حل��و�ر بني 
�سفت��ي �ملتو�س��ط ع��رب م�س��اريع تع��اون يف جم��ال 
�لكت��اب م��ن خ��الل دع��م حرك��ة �لرجم��ة ودع��م 
�لنا�س��رين يف تون���ص و�جلز�ئ��ر و�ملغ��رب وفرن�س��ا 
ومر�فقته��م الإ�س��د�ر موؤلف��ات يف جم��االت �الأدب 
�ل�س��باب  و�أدب  و�الجتماعي��ة  �الإن�س��انية  و�لعل��وم 

و�لر�سوم �مل�سورة.
�للمو�س��ي،  �أح��الم  �أد�رت��ه  �لتكرمي��ي  �للق��اء 
للم��ر�أة  �ل��دويل  لالحت��اد  تون���ص  مكت��ب  رئي�س��ة 
�الإفريقية، وح�سرته �أي�سا، �إىل جانب �ملرجمنْي، 
و�لنا�س��طة  �ملحامي��ة  حمي��دة،  بلح��اج  ب�س��رى 
�حلقوقية �ملعروف��ة يف جمال �لدفاع عن �حلريات 
في��ه ع��رب  �س��ارك  �مل��ر�أة. كم��ا  �لفردي��ة وحق��وق 
�النرن��ت كل م��ن كرمي��ة دير����ص وه��ي موؤرخ��ة 
فرن�س��ية جز�ئرية �س��اركت يف بودكا�س��ت »جيزيل 
حليم��ي، مث��رية �مل�س��اكل« الإيالنا نافارو، و�س��امية 
مقط��وف �ملحامي��ة �لتون�س��ية �لفرن�س��ية ورئي�س��ة 

جمعية �ملحامني �لفرن�سيني �لتون�سيني.
�أن  �لكات��ب و�ملرج��م ولي��د �س��ليمان فيق��ول: 
ُيق��ر�أ كت��اب »حري��ة �سر�س��ة« م��ن قب��ل �لن�س��اء يف 
�لع��امل �لعرب��ي، فهو يعطي لهن �لكث��ري من �الأمل. 
وي�سيف: �أنا بنف�س��ي ��س��تفدت كثري� من �لرجمة 
حي��ث تعرف��ت عن كثب على فال�س��فة كب��ار وكتاب 
مهم��ني و�س��خ�سيات �سيا�س��ية هام��ة مم��ن كان��و� 
�أ�سدق��اء جليزيل حليمي وحتدثت عنهم يف كتابها 

م��ن بينه��م باخل�سو���ص �س��ارل ديغول وج��ون بول 
�س��ارتر و�س��يمون دي بوفو�ر، علما �أن جيزيل كانت 
�أي�س��ا حمامي��ة �لرئي���ص �لر�حل �حلبي��ب بورقيبة 

زمن �ال�ستعمار �لفرن�سي لتون�ص.
�ل�س��ادرة  �لكت��ب  �آخ��ر  ه��و  �سر�س��ة«  »حري��ة 
جلزي��ل حليمي وقد مت ن�س��ره بع��د فرة وجيزة من 
وفاته��ا وهو عبارة عن حو�ر �س��رية مع �ل�سحافية 

�أنيك كوجان.
ويقول مرجم »حرية �سر�س��ة« )�ملوجود حاليا 
يف �ملكتبات( لدّي 9 كتب قمت برجمتها لكن هذ� 
�لكتاب بالذ�ت �أنا فخور به جد�، فقد ظهر �لكتاب 
يف لغته �لفرن�س��ية بعد نحو �س��هر م��ن وفاتها، وهو 
�لت��ي  و«�حل��روب  ون�ساالته��ا  م�س��ريتها  ي��روي 
خا�سته��ا«. وي�سي��ف: مل يك��ن م��ن �ل�س��هل ترجمة 
لغ��ة حمامية مولودة �س��نة 1927 فق��د تطلب �لعمل 
�لكث��ري م��ن �لدق��ة يف �لرجمة للحف��اظ على روح 
جيزيل حليمي و�أنا �س��عيد الأن ترجمة �س��ريتها �ىل 

�لعربية �ستجعل �جليل �جلديد يتعرف عليها.  
�أم��ا ولي��د �أحمد �لفر�سي�س��ي �ل�س��اعر و�لكاتب 
و�ملرجم فق��د �عترب �أن ترجمت��ه لكتاب »حمامية 
وقح��ة«، ه��و »بع���ص م��ن رد دي��ن ملنا�سل��ة عظيمة 
�إعجاب��ه  ع��ن  و�أع��رب  �لكث��ري«.   لتون���ص  قدم��ت 
وتقديره �لكبري ل�س��خ�سية جيزي��ل حليمي �لتي مل 
ت��رث فقط عل��ى �لع��اد�ت و�لتقاليد بل ث��ارت �أي�سا 
عل��ى مهن��ة �ملحاماة وهو ما �سيكت�س��فه ق��ر�ء هذه 
�لكتاب �لذي �سيكون يف �ملكتبات يف �لفرة �ملقبلة. 
�مل�س��اركني  كل  ب�س��هادة  حليم��ي،  جيزي��ل 
وتتمت��ع  لزمنه��ا،  �س��ابقة  كان��ت  �للق��اء،  يف 
بنظ��رة ��ست�س��ر�فية، وق��د كان��ت حمامي��ة تبن��ي 
عالق��ات جي��دة م��ع موكليه��ا، وخا�سة مع �لن�س��اء 

أ.ريم قاسم
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و�ال�س��تبد�د.  �ال�س��تغالل  �سحاي��ا  �مل�سطه��د�ت، 
وح��ني كان��ت تر�ف��ع يف �ملحاك��م �لع�س��كرية كان��ت 
�س��اهدة عل��ى عذ�ب��ات �ملنا�سل��ني �لوطني��ني وه��و 
�سف��وف  يف  �ملقاوم��ني  ع��ن  دفاعه��ا  يف�س��ر  م��ا 
جبه��ة �لتحري��ر �جلز�ئرية، و�أنق��ذت منهم عديد 
�ملنا�سل��ة  مقدمته��م  ويف  باالإع��د�م،  �ملحكوم��ني 
»جميل��ة بوبا�س��ا« �س��نة 1960 �لت��ي تر�فع��ت عنه��ا 
وجعل��ت م��ن ق�سيته��ا ق�سي��ة عاملي��ة. فق��د جعلت 
جيزي��ل حليمي �لعدي��د من �أ�سدقائه��ا يقفون �إىل 
جانبه��ا ملقاومة �ال�سطهاد و�لظلم على غر�ر جان 
ب��ول �س��ارتر و�س��يمون دي بوف��و�ر وبابل��و بيكا�س��و، 
و�لفنان��ني  و�لفال�س��فة  �ملفكري��ن  م��ن  وغريه��م 
و�ل�س��خ�سيات �ملعروفة، وك�س��بت تاأييده��م �إميانا 
بعد�لة �لق�سايا �الإن�سانية �لتي تد�فع عنها، ومنها 

باخل�سو�ص ق�سايا حترير �ل�سعوب.
و�إىل جان��ب �لدف��اع ع��ن �ملقاوم��ني �لوطني��ني 
عرف��ت  �ال�س��تعمار  زم��ن  و�جلز�ئ��ر  تون���ص  يف 
جيزي��ل حليم��ي بدفاعه��ا �مل�س��تميت ع��ن حق��وق 
وق��د  �الإجها���ص،  يف  حقه��ا  ع��ن  وخا�س��ة  �مل��ر�أة 
كان��ت ال ته��اب �ملخاطر )رغم �أن له��ا �أبناء(. كما 
تر�أ�س��ت جلن��ة �لتحقيق ح��ول �جلر�ئ��م �الأمريكية 
يف فيتن��ام.  و��س��تهرت كذل��ك بدعمه��ا للق�سي��ة 
�لفل�س��طينية، ومناه�س��ة �لعن�سري��ة. ومت تعيينها 

�سنة 1985 �سفرية فرن�سا لدى �ليون�سكو.
و�عت��رب عدي��د �لكت��اب و�حلقوقي��ني يف تون���ص 
�أن ترجم��ة �أعم��ال جيزي��ل حليم��ي، �س��تفتح نو�فذ 
عل��ى حياته��ا و�س��ريتها، و�سي�س��تفيد م��ن �أعماله��ا 
�لعرب��ي  �لع��امل  يف  �لفتي��ات  بالعربي��ة  �ل�س��ادرة 
خا�س��ة مع ما ت�س��هده �أو�ساع �مل��ر�أة من تر�جع يف 

�لوقت �حلايل.
تقول جيزيل حليمي يف خامتة كتابها �حلو�ري 
ك��ّن  ماّدي��ا،  م�س��تقاّلت  »ك��ّن  �سر�س��ة«:  »حري��ة 
�أنانيات، كّن غازيات، �أر�سْلن �الأعر�ف �الجتماعية 
��ن  �إىل �جلحي��م، �رف�سْ �لنا���ص  و�لتقالي��د وكالم 
�الأم��ر �ملتكّرر �آالف �ل�س��نني باإجن��اب �أطفال مهما 

كان �لثمن..«. 
ويف ه��ذ� �ل�س��ياق تعترب �لكاتبة �لتون�س��ية �آمنة 
�لرميلي �أن جيزيل حليمي من �أعظم و�أهم �لن�ساء 
�ملوؤثر�ت يف تاريخ �حلركة �لن�س��وية يف تون�ص، وقد 
و�جه��ت »ذكوري��ة �ملحاكم« يف تون���ص ويف فرن�س��ا، 
وفق ما جاء يف مد�خلة قدمتها يف لقاء نظمه ق�سم 
�لفرن�سية بكلية �الآد�ب ب�سو�سة )و�سط تون�ص( يوم 

9 مار�ص . 
و�عت��ربت �أن ترجم��ة �أعم��ال جيزي��ل حليم��ي 
ون�س��رها من قبل مبدعني رجال »�أمر يب�ّسر بتغيري 
فعل��ي يف �لعقلي��ات �إذ مل يعد �لفكر �لن�س��وي حكر� 

على �لن�ساء وقر�ءتهّن«.

و�س��اءل  �لقل��م  �س��طر  �لطماأنين��ة  ع��ن 
�ل��ورق عن ماهيتها وفحو�ها وكيف �ل�س��بيل 
�إليه��ا؟ �أه��ى دميومة �س��عورية بر�ح��ة �لبال 
و�ل�سكينة، توؤن���ص �لقلب وتغلفه دون �إ�ستياء 
مل��ا يحيط به من �س��لوكيات و�أح��د�ث جمة، 
وكي��ف ل��ه ذل��ك وجميعن��ا بد�ئ��رة �لتاأث��ري 
و�لتاأث��ر!!؟، �أم هى حالة وقتية تنتهي بزو�ل 
�أ�س��بابها، وعلي��ه يظ��ل �الإن�س��ان عال��ق ب��ني 
�لتمن��ي و�لرج��اء يف معاودتها م��رة �أخرى، 
�أم بات��ت ح��روف كلم��ة جت��ري عل��ى �أل�س��نة 
�لد�رج��ة.  �لكلم��ات  م��ن  كغريه��ا  �لع��و�م 
فق��د �سارت �حلياة �س��باق و�س��ر�ع وحروب 
مفتعل��ة، ال مته��ل �لعق��ل �لب�س��ري م�س��احة 
وق��ت من �لتاأم��ل و�لتفكر يف مع��اين كلمات 
�سعب��ة  غاي��ة  �لطماأنين��ة  و�أ�سح��ت  ك��رث، 
ه��ل  ولك��ن  �ب��د�،  �لنف���ص  تن�س��دها  �ملن��ال 
يختل��ف �إدر�ك �ملعن��ى م��ن �إن�س��ان الآخر كل 
وف��ق معطيات��ه �ملادي��ة و�لروحي��ة؟ ف��اإذ� ما 
تطرقن��ا �إىل ما حتمله ه��ذه �لكلمة من كنز 
عظي��م، »ق��د ي�س��كن �لقل��ب يوم��ًا ويه��د�أ«، 
�س��وف ي��ر�ءى لن��ا مدل��والت ع��دة، »فعل��ى 
�س��بيل �ملث��ال ال �حل�س��ر«،  قد يعتق��د �آحاد 
�لعاطف��ة  يف  تكم��ن  �لطماأنين��ة  �أن  �لنا���ص 
باإقامة ج�سور من �ملحبة و�لعطاء و�الإهتمام 
�ملتب��ادل، �أو رمبا يطر�أ عل��ى ذهن �آخر �أنها 
يف �لعم��ل و�لنج��اح �ملهن��ي و�الإبد�ع��ي على 
�إخت��الف جماالت��ه، �و م��ن خ��الل تاأكيدها 
يف �جلان��ب �الإجتماعي ببناء �لعائلة و�لعمل 
على ��س��تقر�رها، �أو موؤ�ن�س��ة �ل�سغري �لذي 
ميثل »معني �لطاقة« �لذي ال ين�سب ملجابهة 
ع��رث�ت �حلياة، �أو �لعي���ص بحري��ة دون قيد 
�أو �س��رط و�لتج��و�ل و�لتو��س��ل كيف��ا �س��اء 
وقتم��ا �س��اء، وقب��ول �ل��ذ�ت ب�س��لبياتها قبل 
تتجل��ى  ق��د  �أخ��رى  و�أحيان��ا  �إيجابياته��ا. 
لالإن�س��ان يف رزق �الإل��ه ل��ه بال�سح��ة ودو�م 
�لعافي��ة، فيغدو كالع�سفور يغ��رد طربًا بني 
�أقر�ن��ه ومل ال فال�سح��ة »ت��اج عل��ى روؤو���ص 
�الأ�سح��اء«، �أو يف نظ��رة ر�سا م��ن �لغري قد 
خ�سك �ملوىل عز وجل على رعايتهم وتلبية 

الـــــــــــــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــأنـــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــة

أ.سميرة داود

�إحتياجاته��م ب��ل ويتم نعمته علي��ك بنفحة ذ�ك 
�ل�س��عور �خلف��ي �لذي ي�س��ري يف خاليا �جل�س��د 
ب��ال �إ�س��تئذ�ن. ويف ه��ذ� �الإط��ار �أي�سا ق��د يلجاأ 
�لبع�ص �إىل ممار�س��ة فن ريا�سة �ليوجا و�لتاأمل 
كو�س��يلة للروح و�لعقل و�جل�س��د مع��ًا يف �لتحرر 
�س��ويعات م��ن نوب��ات �لقل��ق و�لتوت��ر، �أي�س��ًا قد 
يك��ون بالذك��ر و�لتق��رب �ىل �لعل��ى �لقدي��ر �أن 
مينحن��ا ق��درً� عظيم��ًا م��ن �لطماأنين��ة ب�س��جدة 
وقب��ول  كني�س��ة،  يف  �س��معة  �إ�س��اءة  �أو  �س��كر 
عطاي��اه �س��و�ء �أكان��ت منح��ة �أم حمن��ة فهو جل 
ع��اله �لوهاب. هكذ� نلم��ح �أن كل منا ينظر �إىل 
�لطماأنين��ة من منظوره �خلا���ص وفق معطياته، 
فعل��ى �لرغ��م �أن �لكلمة ب�س��يطة يف حروفها، �إال 
�أنه��ا معق��دة تعقيدً� يف مغز�ها. هي �أمر ن�س��بي 
فما يطمئني ال يطمئنك وما  يطمئنك ال يطمئن 
�آخ��ر عل��ى حافة �حلياة. قد نرتق��ي �إليها وقد ال 
نرتق��ي، لك��ن دوم��ًا �أمل �لقل��وب ب��اهلل معلقًا �أن 

تدركها �لطماأنينة ذ�ت يوم.
  

 كاتبة من م�شر

 �شحفية من تون�س 
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الثقافة

تف�سل 3 �أ�س��هر عن �نطالق فعاليات �لدورة 
�ل��� 19 الألع��اب �لبح��ر �الأبي���ص �ملتو�س��ط �لت��ي 
خ��الل  �جلز�ئري��ة  وه��ر�ن  مدين��ة  حتت�سنه��ا 
5 جويلي��ة  �إىل  25 ج��و�ن  م��ن  �ملمت��دة  �لف��رة 
2022، بعدم��ا مت تاأجيله��ا �س��نة كامل��ة ب�س��بب 

جائحة كورونا.
وجتري حالي��ا �لتح�سري�ت �لنهائية للحدث 
�لريا�س��ي �ل��ذي �س��بق و�أن �حت�سن��ت �جلز�ئ��ر 
و�س��اق  ق��دم  عل��ى   1973 �س��نة  دور�ت��ه  �إح��دى 
لتك��ون وه��ر�ن يف �أرقى و�أبه��ى �سورها من �أجل 
�لعر���ص  26 دول��ة م�س��اركة يف  ��س��تقبال وف��ود 
ملختل��ف  �أوملبي��ني  باأبط��ال  ممثل��ة  �ملتو�س��طي 
�لريا�س��ات و�أزي��د م��ن 4500 ريا�س��ي يخو���ص 
ك��رة  منه��ا  ريا�س��ة    24 يف  �ملناف�س��ات  غم��ار 
�لقدم، �ل�س��باحة، �لفرو�سية، �سباق �لدر�جات، 
�لرماية، كرة �ل�سلة، �لكرة �لطائرة، �لتجديف، 
�لت��ي ح�س��ر  �لريا�س��ات  �لتن���ص وغريه��ا م��ن 
الإجن��اح  �ملنا�س��بة  �الأر�سي��ات  �ملنظم��ون  له��ا 
مناف�س��اتها من خالل هياكل ومن�س��اآت متطورة 
�أجن��زت بتقنيات عاملية منها من �أجنزت حديثا 
ومنه��ا من�س��اآت خ�سع��ت لعملي��ة �إع��ادة �لتهيئة 
و�لرمي��م عل��ى غ��ر�ر ق�سر �لريا�س��ات ومركز 

�لفرو�سية  وملعب �لتن�ص.
كما �س��هدت وهر�ن ت�س��ييد مر�ف��ق ريا�سية 
�سخم��ة الحت�س��ان �ملناف�س��ات �لريا�سي��ة منها 
�لرئي�س��ي  �مللع��ب  ي�س��م  �يل  �الأوملب��ي  �ملرك��ب 
للتظاه��رة يت�س��ع ل��� 40000 متف��رج، �إ�سافة �إىل 
3 �أحو��ص مائية، منها م�س��بحني �أوملبيني ب�س��عة 
1000 مقع��د، وملع��ب �ألعاب �لقوى ب�س��عة 4200 

ــــع آخـــــــــر الـــــــرتـــــــوشـــــــات النـــــــطـــــــاق الـــــــعـــــــرس الــــــدولــــــي ــــضـ وهــــــــــــــران تـ
الدورة 19 لألعاب المتوسطية من 25 جوان إلى 6 جويلية 2022

أ.إنصاف سلسبيل

مقعد، وقاعة متعددة �لريا�سات تت�سع ل� 6 �آالف 
متفرج.

�الأوملبي��ة  �لقري��ة  �إىل  باالإ�ساف��ة  ه��ذ� 
�ملخ�س�سة الإقامة �لوفود �مل�ساركة يف �ملناف�سات 
�لريا�سية �ملربجمة طيلة �أيام �لتظاهرة بطاقة 
��س��تيعاب تتجاوز 4500 �سرير، وت�سم عدد� من 
�لهي��اكل �لريا�سي��ة منه��ا 3 مالع��ب و5 قاعات 
متعددة �لريا�سات، ويرتقب ت�سليم هذه �ملن�ساأة 
�ل�سخم��ة بع��د �النته��اء من �لرتو�س��ات �الأخرية 
م��ع نهاية هذ� �ل�س��هر �إىل جانب باقي �ملن�س��اآت 
�لريا�سي��ة �لت��ي �أ�سبح��ت جاه��زة �لي��وم كلي��ا 

الحت�سان فعاليات �لتظاهرة. 
تقري��ر �إيجابي للجنة �لدولي��ة الألعاب �لبحر 

�الأبي�ص �ملتو�سط
وق��د عاين��ت �للجن��ة �لدولية الألع��اب �لبحر 
�الأبي���ص �ملتو�س��ط ممثل��ة  يف رئي�س��ها د�في��دي 
تيز�ن��و و�أمينه��ا �لع��ام �إياكوفو���ص فيليبو�سي���ص 
�س��هر فرب�ير �ملا�سي بع�ص �ملن�ساآت �ملخ�س�سة 
للمناف�سات �لريا�سية و�ملو�قع �ل�سياحية و�بدت 
�إعجابها بتق��دم �لتح�سري�ت وجاهزية خمتلف 
�ملر�ف��ق �لريا�سي��ة بع��د جول��ة ر�فقهم��ا فيه��ا 
حماف��ظ �الألع��اب حمم��د عزي��ز درو�ز و�أع�ساء 
�للجن��ة �ملنظم��ة الألع��اب �لبح��ر �ملتو�س��ط، كما 
�س��بقت هذه �لزيارة زيارة �أخرى للجنة �لدولية 
و�لذي �أكد نائب رئي�س��ها �لثاين برينار �وم�سامل 
يف �إجتم��اع ملتقى روؤ�س��اء �لبعث��ات لالحتاديات 
�لريا�سي��ة �لدولي��ة جاهزي��ة وه��ر�ن الحت�سان 
�لطبع��ة �ل��� 19 الألع��اب �لبحر �الأبي�ص �ملتو�س��ط 
بع��د معاين��ة �لوف��د كل �ملر�ف��ق و�ملن�س��اآت �لت��ي 
�س��تحت�سن �ملناف�س��ات �لريا�سي��ة ومل ت�س��تثني 
�لزي��ارة �لتع��رف عل��ى م��ا تزخر به وه��ر�ن من 

معامل �أثرية ومو�قع �سياحية �ساحرة.
�حل�سرية �لفندقية جاهزة وم�س��ار �سياحي 

للوفود
و�ملن�س��اآت  �لتجهي��ز�ت  م��ع  وبامل��و�ز�ة 
�لريا�سي��ة تبذل �ل�س��لطات �جلز�ئرية و�لوالئية 
�ل��دويل  للمحف��ل  للتح�س��ري  ك��ربى  جه��ود� 
يتعل��ق  م��ا  وكل  �لوف��ود  ��س��تقبال  جان��ب  م��ن 
�ل�س��ياحية  و�مل�س��ار�ت  و�لتوجي��ه   باال�س��تقبال 
وخمط��ط �لروي��ج للمناطق �ل�س��ياحية وجتهيز 
�حلظ��رية �لفندقي��ة �لت��ي �رتفع��ت �ىل �ل�سعف 
ب��� 191 موؤ�س�س��ة فندقي��ة توف��ر 19190 �س��رير، 

ف�س��ال على �أزيد من 20 م�س��روع �س��ياحي �آخر، 
كما �س��هدت والي��ة وهر�ن عمليات تهيئة و��س��عة 
�سملت خمتلف �ملو�قع �ل�سياحية و�ملعامل �الأثرية 
�لت��ي تدخل يف برنامج �مل�س��ار �ل�س��ياحي للوفود 
�لريا�سي��ة ول�سي��وف وه��ر�ن ولو�س��ائل �الإعالم 

�لدولية.
ومع بد�أ �لعد �لتنازيل للتظاهرة �ملتو�س��طية 
ت�سع عرو�ص �ملتو�سط وهر�ن �لباهية مبقوماتها 
�ملبه��رة  و�لتاريخي��ة  �لطبيعي��ة  �ل�س��ياحية 
�ال�س��تقبال  وبهي��اكل  �لريا�سي��ة  ومبن�س��اآتها 
�أعل��ى  فيه��ا  �تبع��ت  �لت��ي  �لتح�س��ري�ت  وكل 
�لرتو�س��ات  �آخ��ر  �لعاملي��ة  و�ملعاي��ري  �لتقني��ات 
�ألع��اب  دورة  الحت�س��ان  �جلز�ئ��ر  لتتجه��ز 
�س��تكون ��س��تثنائية بالنظ��ر �إىل م��ا و�سل��ت �إليه 

�لتح�سري�ت يف �جلانب �ملادي و�لب�سري.

 �شحفية من اجلزائر

Avril 2022 / نيسان 2022 العدد 44 50



من هنا وهناك

م��ن �أبرز قر�ر�ت �إجتماع وزر�ء �خلارجية �لعرب �الأخري �لذي عقد 
يف مق��ر جامع��ة �ل��دول �لعربي��ة ف��ى دورته �لعادي��ة �ل 157 ه��و مو�فقة 
�ملجل�ص على عقد �لقمة �لعربية �ل 31 فى دولة �جلز�ئر بعد �أن �أعلنت 
عن �إ�ست�سافتها بعد تاأخري �أكرث من عامني ب�سبب كوفيد 19 حيث �أعلن 
وزي��ر �ل�س��وؤون �خلارجي��ة �جلز�ئ��ري رم�س��ان �ملطارمة حتدي��د موعد 
�إ�س��ت�سافتهم للقم��ه ي��وم �لو�ح��د م��ن نوفمرب ه��ذ� �لعام ومل��دة يومني. 
وكان��ت �آخ��ر قم��ة عربية عقدت يف تون���ص يف مار���ص 2019 وهو �لتاريخ 
�لثاب��ت و�ملعت��اد لعق��د �لقم��م �لعربي��ة. و�إختي��ار �لرئي���ص �جلز�ئ��رى 
عبد�ملجي��د تبون لهذ� �لتاريخ الإنعقاد �لقمة يعود �إىل �أنه ميثل للجز�ئر 
رم��ز� للوطني��ة �لتاريخية و�لبع��د �لقومي �لعربي ويكر���ص قيم �لن�سال 
�مل�سرك حيث يو�فق هذ� �لتاريخ �لعيد �لوطني لثورة �جلز�ئر �ملجيدة 
)عي��د �الإ�س��تقالل(. وموؤخ��ر� كان �لرئي���ص عب��د �لفت��اح �ل�سي�س��ي ق��د 
�إ�س��تقبل �لرئي���ص تبون ورح��ب باإ�س��ت�سافة �جلز�ئر للقم��ة و�أعرب عن 
ثقته يف جناح �لدول �جلز�ئرية يف �إ�س��ت�سافة فعالياتها بال�س��كل �الأمثل 
موؤك��د� عل��ى �أن تل��ك �لقم��ة حمطة مهم��ة لتوحيد �ل��روؤى �لعربي��ة �إز�ء 
خمتل��ف �لق�ساي��ا كما متت �ملو�فق��ة باالإجماع من كافة �ل��دول �لعربية 
عل��ى �إنعق��اد �لقمة يف ه��ذ� �ملوع��د دون �أي �إعر��ص م��ن �أي دولة وفقا 
لت�سريح��ات �أحمد �أبو �لغيط �الأمني �لعام جلامعة �لدول �لعربية وكان 
�ل�س��فري ح�سام زكي م�ساعد �الأمني �لعام جلامعة �لدول �لعربية قد ز�ر 
�جلز�ئر موؤخر� على ر�أ�ص وفد من �جلامعة للوقوف على �الإ�ستعد�د�ت 
�لتي �تخذتها �ل�سلطات �جلز�ئرية من �أجل �سمان جناح �لقمة وتي�سري 

م�ساركة وفود جميع �لدول �الأع�ساء على �أعلى �مل�ستويات. 
و�جلدي��ر بالذك��ر �أن ه��ذه �لقم��ه �س��تكون ه��ي �مل��رة �لر�بع��ة �لت��ي 
ت�س��ت�سيف فيه��ا �جلز�ئر �أعم��ال �لقم��ة �لعربية حيث �حت�سنتها �س��نة 
1973 و�س��نة 1988 ث��م �س��نة 2005 و�الأخ��رية كانت �أول قم��ة عربية بعد 
وفاة �لرئي���ص �لفل�س��طينى يا�س��ر عرفات و�لتي �أكد فيها �لقادة �لعرب 
عل��ى �الإلت��ز�م مبب��ادرة �ل�س��الم �لعربيي كحل �أ�سا�س��ى ووحي��د لالزمة 

�لفل�سطينية 
و�جلدي��د يف ه��ذه �لقم��ة كم��ا يظهر م��ن �لتح��ركات و�لت�سريحات 
عل��ى �ل�س��احة �الآن �أن هن��اك م�س��اعي جادة من �أجل �لع��ودة �إىل �لعمل 
�لعرب��ي �مل�س��رك خ��الل �لقم��ة �ملقبلة فهل �س��تنجح �جلز�ئ��ر يف ذلك 
وه��ل �س��تكون قمه تعود بعد غياب لتعمل عل��ى ر�أب �ل�سدع �لعربي وحل 
حقيقي لالأزمات �لعربية �لتي تفاقمت وعلى ر�أ�سها �مل�سكلة �لفل�سطينية 

باعتبارها �لق�سية �ملركزية و�الأم لكل �لعرب.
 هذ� ما �سرن�ه ونتمنى �أن يتحقق.

أ.هويدا عبد الوهاب

الثورة الجزائرية 
والقمة

�شحفية وكاتبة م�شرية

وأغــرب  أجمل 
العالم أ.لطيفة محمد حسيب القاضيطيور 

  �لطائر من �حليو�ِن هو كل ما يطرُي يف �لهو�ء بجناحني فهو حيو�ن ُذو 
جناحني ي�ساعد�نِه على �لتنقل يف �لهو�ء فتعد �لطيور من �أذكى �حليو�نات 
عل��ى �س��طح �لك��رة �الأر�سي��ة وذل��ك الأنه��ا ت�س��تطيع �أن ت�س��تخدم �الأدو�ت 
�لب�سيطة و�لعديد من �الأنو�ع �لتي تعي�ص يف �أ�سر�ب تنقل معرفتها من جيل 

�إىل �أخر حتى �أن �لعلماء �سنفو� هذه �ملعرفة بالثقافة. 
جمي��ع �لطي��ور كائن��ات �جتماعي��ة تتو��سل م��ع بع�سها �لبع���ص ب�سرًيا 
ع��رب �لعالم��ات �جل�س��دية و�الإمياء�ت و�سوتًي��ا عرب �لن��د�ء�ت و�لتغريد�ت 
وين�س��وي ذل��ك باأن �لطيور تهتم بفر�خها لفرة طويلة بعد �لفق���ص وهناك 

طيور غريبة يف �سكلها و�سلوكياتها مثل: 
طائ��ر �جلنة �لكبري: حي��ث �أنه يوجد يف �إندوني�س��يا ويتميز هذ� �لطائر 
بالرق�س��ات �جلميل��ة و�لر�ئع��ة �لتي يقوم بها من �أجل ج��ذب �الأناث وذلك 

الأن عدد �لذكور من هذه �لنوع �أكرب من �الأناث.  
طائ��ر ملك �لن�س��ور: مظهره فريد يبدو وكاأنه ن�س��ر لكن��ه متعدد �الألو�ن 
�ألو�ن��ه جميل��ة، يعي���ص يف �أمري��كا �لو�س��طى و�جلنوبي��ة وجن��وب �ملك�س��يك 

و�سمال �الأرجنتني ويعترب من �لطيور �ملهددة باالنقر��ص.  
طائر �أبو قرن: يعد من �لطيور كبرية �حلجم ويعي�ص يف جزيرة �ملاليو، 

و�سومطرة، منقاره كبري جد� ومن هنا �أ�سبح �سكله غريب ومميز. 
طائ��ر �لكي��وي: ه��و طائ��ر غري ق��ادر عل��ى �لطري�ن له �س��لوكيات ت�س��به 
�لثديي��ات يعي���ص يف نيوزيلند�، �س��كله غري��ب وعجيب ويتمي��ز بو�سعه �أكرب 

بي�سة يف عامل �لطيور مقارنة بج�سمه. 
طائر �لكاردينال: يعي���ص يف �س��رق �لواليات �ملتحدة، �أمريكا �ل�سمالية، 
وجن��وب كند� وجتده يف �لغابات و�حلد�ئق. حجمه متو�س��ط وياأكل �حلبوب 
و�حل�س��ر�ت و�لذكر منه لونه �أحمر و�س��كله جميل و�الأنث��ى لونها تر�بي وكل 

و�حد منهما له مهامه �خلا�سة به.
طائ��ر �لبناناكوي��ت: يعي���ص يف جنوب �ملك�س��يك و�س��مال �الأرجنتني لونه 
�أ�سف��ر وحجم��ه �سغري غذ�وؤه رحي��ق �لزهور فياأكل �حل�س��ر�ت ويقوم ببناء 
�لع���ص �خلا���ص ب��ه بو��س��طة �الأع�س��اب و�أور�ق �ل�س��جر، و�أن��ه ال يخاف من 
�الإن�س��ان ويك��ون موج��ودً� يف �الأماك��ن حول �ملن��ازل يف �أنح��اء �ملدينة وعند 

برك �ملياه. 
حمام��ة نيكوب��ار: �س��كلها جمي��ل للغاي��ة وري�س��ها مل��ون توج��د يف �س��رق 
�آ�س��يا و�لفلبني حيث �أنها تقوم �أنثى نيكوبار بتغذية �سغارها و تطري ب�س��كل 

ع�سو�ئي. 
طائر �أبو مركوب: طائر �سخم غريب مظهره ومنقاره كبري للغاية ي�سبه 

�حلذ�ء ويعترب �أ�سبه بطيور ع�سور ما قبل �لتاريخ.  
طائر �أطي�ص �الأزرق �لقدمني: �أقد�مه لونها زرقاء مميزة وهذ� ما مييز 

هذ� �لطائر �لغريب.
 كاتبة من فل�شطني 
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تابعت على �لقناة �لرو�سية مقابلة مع عميد كلية غوركي لالآد�ب، وكان هذ� �لكاتب قد ��سدر كتابا 
عن �ل�سخ�سية �ل�سهرية )ر��سبوتني(، ور��سبوتني ملن ال يعرفه مغامر خرج من �سيبرييا وتنقل يف مدن 
رو�سيا �لقي�سرية حتى و�سل �لعا�سمة �سان بير�سبورغ، وب�سكل �و باآخر و�سل �ىل ق�سر �لقي�سر و��سبح 
من �ملقربني جد� من زوجته �لتي كانت تعتقد �نه ي�سنع �ملعجز�ت. جنح يف تخفيف �آالم ويل �لعهد �لذي 
كان م�سابا مبر�ص تخرث �لدم، والأن مر�ص ويل �لعهد �سرً� من ��سر�ر �لق�سر مل يعرف �ل�سعب �لرو�سي 
مبر�سه، بعد حرب رو�سيا مع �ليابان ح�سل �نفتاح يف �لنظام فتاأ�س�ص �ول جمل�ص للدوما و�أعطيت حرية 

�ل�سحافة، ونظًر� 
عليه  �ل�سوء  �ل�سحافة  �سلطت  �ملعجز�ت  �سناعة  و�دعائه  ر��سبوتني  مغامر�ت  عن  ي�ساع  كان  ملا 
و�نتقدته ب�سدة و�نتقدت �لق�سر لتقريب �سخ�ص م�سعوذ يدعي �الميان و�ملعجز�ت، وحتى �فر�د �ال�سرة 
كتبو� للقي�سر يطلبون �بعاده �ال �ن تاأثريه على �مللكة كان قويا. يف �لبد�ية َباَرْكت �لكني�سة هذه �لعالقة الن 
�مللكة حتولت من �للوثرية �ىل �الرثوذك�سية، ومن �ساأن عالقة مع �سخ�سية كر��سبوتني �ن  متنت �ميانها 

باالأرثوذك�سية.  
ويِف نوفمرب 1916  �ألقى �حد نو�ب �لدوما خطابا هاجم فيه ر��سبوتني )�لعبقرية �لرو�سية �ل�سريرة( 
و�الإمرب�طورة �ألك�سندر� )�لتي بقيت �أملانية وغريبة عن �ل�سعب �لرو�سي( وقرر �ربعة �أمر�ء �غتياله على 
له حلويات  وقدم  فيلك�ص �ىل ق�سره  �لقي�سى، فدعاه �المري  �خ  �بنة  �إيرنا  زوج  فيليك�ص  ر��سهم �المري 
م�سممة ِب�ْسم �ساندي �لبوتا�سيوم، �ال �ن ر��سبوتني �عتذر عن �كل �حللويات ب�سبب مر�ص �ل�سكر و�أح�ص 
�المري �ن خمططهم  ف�سل فذهب غا�سبا �ىل �لغرفة �لتي فيها �سركائه من �المر�ء، وملا عاد  �ىل غرفة 
�لطعام ومعه م�سد�ص ر�أى ر��سبوتني يلتهم �حللوى دون �ن يوؤثر به �ل�سم مما ��سطره الإطالق �لنار عليه، 
و�ن�سم �ليه رفاقه وعندما حاولو� �لتاأكد من موته نه�ص ر��سبوتني وقب�ص على رقبة �حدهم حتى كاد يقتله 
فاأطلق �المري فيلك�ص ثالث ر�سا�سات �خرى فقتله. كان ر��سبوتني قد كتب للقي�سر �نه �ذ� �غتيل من �حد 

�فر�د �لعائلة �سي�سقط حكم �ل رومانوف، وي�ساء �لقدر �ن يبد� حترك �لفالحني بدفع من �ل�سيوعيني.  
و�ن  لل�سعب، ال�سيما  �الول  �لعدو  فكان  �لقي�سر  وبني  بينه  يقف  ر��سبوتني  �ن  �لرو�سي  �ل�سعب  �سعر 
كان  �ل�سحافة.  يف  �ساعت  قد  كانت  �ال�سود  �ل�سحر  وممار�سة  �لق�سر،  ن�ساء  و�إغر�ء  جمونه  حكايا 
�ملوقع  �لقي�سر كبري� ومن هذ�  تاأثريه على زوجة  وكان  �أعطاه قدر�ت خارقة،  �ن �هلل  يدعي  ر��سبوتني 
�لتي عينته  �الإمرب�طورة  ويخلعهم  من خالل  �لوزر�ء  �سوؤون �حلكم  بحيث كان يعني  يتدخل يف  ��سبح 

م�ست�سار� خا�سا 
يبقى  �لتي  �النظمة  حال  كذلك  لالنحد�ر،  كثرية  ال�سباب  حتتاج  ال  �الإمرب�طوريات  ت�سيخ  عندما 
حكامها لفرة طويلة يف �حلكم، ومن هنا ت�سبح �لدميقر�طية و�النتخابات دو�ء لي�ص بال�سرورة مثاليات.

جاءت ثورة �لبال�سفة بح�سناتها و�سيئاتها لتنقل �المرب�طورية �ىل عهد جديد لكنه خمالف للطبيعة 
�لب�سرية ولطبيعة �ل�سعب �لرو�سي حتديد� �لذي كان �لقرن �لتا�سع ع�سر كما يف �وربا قرن �لتنوير و�البد�ع 

يف رو�سيا ودخولها ع�سر �ل�سناعة.
تري كم ر��سبوتني حو�يل �حلكام �لعرب من �النتهازيني و�لطاحمني بالرثو�ت؟  بل �ن �حلكام �نف�سهم 
ال يحتاجون لو�سيط كي يديرو� ظهورهم ل�سعبهم، بل هم ال يعرفون �آالم �سعوبهم ومعاناتها. �عتقد �ن 
هذه �لظاهرة هي �لتي �ستنهي �أنظمة عربية �سارت عبئا على �حل�سارة �الإن�سانية �ذ� مل ت�سلح �أمورها.
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