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الــــــــــــــــرهــــــــــــــــيــــــــــــــــب اآلقــــــــــــــــتــــــــــــــــصــــــــــــــــادي 
إدارة  ــبــــات  ــتــــقــ مــــســ اآلمـــــــريـــــــكـــــــي: 
ــيــــا الـــــصـــــراع الـــــدولـــــي عـــلـــى أوكــــرانــ

ــد  ــ ــديـ ــ نــــــــظــــــــام نــــــــقــــــــدي عــــــالــــــمــــــي جـ
ونــــــــــهــــــــــايــــــــــة اكـــــــــــــــذوبـــــــــــــــة الـــــــــــــــــــــدوالر

ــــدام الــوطــنــيــة  ــــعـ الـــتـــخـــلـــف ســبــبــه انـ
السودانية الشخصيات  بعض  عند 

مـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــى 
اإليـــــــــــــســـــــــــــســـــــــــــكـــــــــــــو 
لــــــــــــــلــــــــــــــشــــــــــــــاعــــــــــــــرات 
)شــواعــر( ومجلة 

مواكبة للذكرى الخامسة 
واألربعني لرحيل العندليب 
االسمر عبد الحليم حافظ 

الفنانة يسرا لـ«كل العرب«: 
لــــــــــــــدي »أحـــــــــــــــــــــام ســــــعــــــيــــــدة« 
ــــي ــــســ ــفــ ــ ــنــ ــ احـــــــــــتـــــــــــفـــــــــــظ بـــــــــــهـــــــــــا لــ

الــــــــــــــتــــــــــــــســــــــــــــلــــــــــــــل الـــــــــــصـــــــــــهـــــــــــيـــــــــــونـــــــــــي 
فــــــــــــــــــــــي الــــــــــــــــــــــوطــــــــــــــــــــــن الـــــــــــــعـــــــــــــربـــــــــــــي 
قراءة في اإلصطفافات الموجهة

ــبــــل  يــــقــ ال  وطــــــــــــــن  فـــــلـــــســـــطـــــني 
نـــفـــســـه عـــــلـــــى  إال  ــــة  ــــمـ ــــسـ ــقـ ــ الـ

هــــــــل نــــــحــــــن جــــــــــاهــــــــــزون لـــــلـــــنـــــظـــــام الــــــعــــــالــــــمــــــي الــــــجــــــديــــــد؟

البعث: أزمة داخلية أم مؤامرة خارجية أم كاهما؟

الــــــعــــــراق مـــــن االحــــتــــال 
االمريكي الى اإليراني: 
ــــل  ــ ــــشـ ــ ــفـ ــ ــ االزمــــــــــــــــــــــــــات والـ
والــــــــــــتــــــــــــغــــــــــــيــــــــــــر قـــــــــــــــــادم  

دعــــــــــــوة إفـــــــطـــــــار فـــــــي بـــــاريـــــس





الأمة  عن  بالدفاع  امل�شهود  تاريخها  لها  م�شتقلة،  عربية  جملة  تتناول  ان  غريبًا  لي�س 
اأو تنظيم او نظام عربي خا�شة  العربية وق�شاياها العادلة وامل�شروعة، الو�شع لأي حزب 
اإذا كان هذا املنطلق من احلر�س على احلا�شر العربي وامل�شتقبل الآتي لها، بال�شتناد على 
املا�شي املجيد لالمة العربية، وعليه نفتح ابتداًء من هذا العدد ملف حزب البعث العربي 
ال�شرتاكي الذي بات وا�شحًا اأنه مير يف منعطف خطري، فهل يعاين من ازمة داخلية اأم 

من موؤامرة خارجية اأم كالهما؟ 
التي  اأعلنا قبل ايام عن فتح هذا امللف و�شلتنا ع�شرات الر�شائل والت�شالت  عندما 
توؤيد هذه الفكرة ملعاجلة ا�شباب تراجع حزب البعث عن دوره الن�شايل، واي�شا من اجل 
امل�شاهمة يف ايجاد ت�شورات م�شتقبلية لهذا احلزب التاريخي، باملقابل و�شلتنا ات�شالت 
من بع�س القيادات يف احلزب التي متنت علينا ان ل نخو�س يف هذا املو�شوع وكاأن معاناة 
ال�شاذة  ال�شوات  بع�س  اأما  احلزبي!!  اجلهاز  على  فقط  مق�شورة  البعث  حزب  وم�شكلة 
والنكرة فلن نعري لها اي اهتمام. بالأ�شا�س نحن ننطلق بكل مو�شوعية ومهنية ـ كعادتنا ـ 
يف تناول هذا امللف، ولن نكون مع طرف �شد الطرف الآخر، ولن نحاول النيل من وحدة 
احلزب التنظيمية اأو جهازه الداخلي، وامنا �شنطرح اإ�شتنادًا على وثائق حزب البعث �شواء 
البعث  حزب  قيادات  من  �شهادات  خالل  ومن  احلديث،  الزمان  يف  او  املا�شية  بالعقود 
اأو لآخر وجميعهم  اأو خارجه ل�شبب  امل�شهود لهم بامل�شداقية، �شواء الذين داخل �شفوفه 

على قيد احلياة، �شواء باأ�شمائهم ال�شريحة اأو دونها ح�شب الظروف الأمنية لكل منهم.  
هناك معلومات كثرية لدينا وموثقة، �شنتناولها على حلقات، مع ا�شتعدادنا لكفالة حق 
الإعالمية.  الأ�شول  العرب« ح�شب  »كل  لالأفراد على �شفحات  او  للحزب  والتو�شيح  الرد 
للنظام  املوؤ�شف  الداخلية وما بها من تربيرات ومماحكاة وال�شتعمال  لن نتطرق لالأمور 

الداخلي للحزب، وتوظيفه ب�شكل خاطئ
ان الذريعة املوؤ�شفة لبع�س قيادات البعث اأنها م�شائل داخلية، ي�شكل �شابقة خطرية على 
حرية العالم امل�شتقل، لأن هذا المر قد ت�شتخدمه الأنظمة العربية �شدنا عندما نتناول 

اأو�شاعها باأن هذه م�شائل داخلية تعني النظام فقط ول تعني اجلماهري. 
لدينا من  العربي على كل ما  العام  الراأي  اأن يطلع  نريد  اأننا  نقول بكل �شراحة  نحن 
اأن  على  حري�شون  ونحن  احلياة،  قيد  على  زالوا  ما  ل�شهود  و�شهادات  ووثائق  معلومات 
يتجاوز احلزب الزمة التي يعي�شها، التي اأتت على ما يبدو نتيجة اخرتاقات خطرية اقليمية 

ودولية ا�شتطاعت الو�شول اىل مفا�شل مهمة �شواء داخل البعث اأو خارجه. 
ابراز  على  حري�شون  اي�شا  ونحن  و�شعبنا،  لأمتنا  منا�شبا  نراه  ما  عن  ندافع  نحن 
والقومي،  الوطني  نظامه  خالل  من  العراق  يف  البعث  حققها  التي  التاريخية  الإجنازات 
اأننا �شنكون اوفياء عادلني يف هذا  ونقول ملن يتخوف ب�شدق من موقفنا بفتح هذا امللف 
امللف. ونقول لبع�س القيادات التي ات�شلت بنا وطلبت عدم فتح هذا امللف نحن اآ�شفني، لأن 
العالم القومي العربي امل�شتقل يفر�س علينا ان نتناول هذا املو�شوع الهام. احللقة الأوىل 

بهذا العدد حتت عنوان: البعث من الدعوة اىل الدولة.
اأما احللقة الثانية بال�شهر املقبل �شتكون حتت عنوان: البعث من ال�شلطة اىل املقاومة ـ 

املرحلة ال�شعبة من �شدام ح�شني اىل عزة اإبراهيم.
للمجلة  اللكرتوين  املوقع  على  يومي  و�شبه  متالحق  ب�شكل  �شنن�شر  اأننا  مالحظة،  مع 

�شهادات ووثائق ت�شلنا تباعًا.

أ. علي المرعبي

نحن والبعث

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�شر  هويدا عبد الوهاب   مكتب الردن  غادة حاليقة  مكتب ال�شودان  معت�شم الزاكي
  مكتب فل�شطني  وفاء ر�شيد  مكتب تون�س  �شناء جاء باهلل  مكتب اجلزائر  اإن�شاف �شل�شبيل  مكتب اليمن: اإ�شحق الب�شري

�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�شارك بها الكثري من ال�شدقاء الكتاب منهم:
 حميدة نعنع   لهيب عبد اخلالق  مازن الرم�شاين  مايز الدهمي  اميان ال�شافعي  خليل مراد  زياد املنجد

  عبد النا�شر �شكرية  اأمل ح�شني   حممد زيتوين  عبد الرزاق الدليمي  اإياد �شليمان  اأمل بلحوت-بالل
ليلى قريي  ن�شيم قبها   عربية الق�شاق�شي    هالل العبيدي   ن�شيمة اأبرحو�س  علي القحي�س  خالد احلديدي  

 حياة راي�س  علي عبدالقادر   ا�شامة ال�شقر  دانييال القرعان  بهاء خليل  رانية �شعراوي

دعـــــــــــــوة إفـــــطـــــار 
فــــــــــــــــي بـــــــــــاريـــــــــــس

تتقدم اأ�شــرة التحرير 
باأ�شــدق التهاين ل�شــعبنا 
العربي  بالوطــن  العربــي 
عيــد  ملنا�شــبة  واملهجــر 
وعيــد  ال�شــعيد  الفطــر 

الف�شح املجيد.
عليكــم  اهلل  اعــاده 
باخلري والربكة واحلرية 

والتقدم

السعيدات:  السرطان  مريضات  جمعية 
لــــــن نـــســـتـــســـلـــم لـــــهـــــذا الــــــمــــــرض الـــخـــبـــيـــث

واســـــــــــيـــــــــــي األعـــــــــــــــــــــرج.. 
والحرّية الحياة  عاشُق 



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

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

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

ثمن الن�شخة

6
8

16

10
12

اإليراني:  الى  االمريكي  االحتال  من  العراق 
االزمـــــــــــــــــــــــــــات والـــــــــفـــــــــشـــــــــل والــــــــتــــــــغــــــــيــــــــر قــــــــــــادم 
هل نحن جاهزون للنظام العالمي الجديد؟

الـــــــتـــــــخـــــــلـــــــف ســـــــبـــــــبـــــــه انــــــــــــــعــــــــــــــدام الــــــوطــــــنــــــيــــــة 
عــــــنــــــد بــــــعــــــض الــــــشــــــخــــــصــــــيــــــات الــــــســــــودانــــــيــــــة

ــــن الـــعـــربـــي  الـــتـــســـلـــل الـــصـــهـــيـــونـــي فـــــي الـــــوطـ
ــــة ــــوـجــــهـ ــمـ ــ قــــــــــــــــــراءة فـــــــــي اإلصــــــــطــــــــفــــــــافــــــــات الـ

ــنــــظــــام الـــعـــالـــمـــي الـــجـــديـــد الــــقــــادم22 الــــصــــني والــ

الـــــــــــــتـــــــــــــوتـــــــــــــر فــــــــــــــــي الــــــــــــــــقــــــــــــــــدس انــــــــــتــــــــــهــــــــــاكــــــــــات 
صــــــــــــهــــــــــــيــــــــــــونــــــــــــيــــــــــــة لـــــــــــــــــلـــــــــــــــــرمـــــــــــــــــوز الـــــــــــديـــــــــــنـــــــــــيـــــــــــة

وتـــــــــــــــعـــــــــــــــود الـــــــــــــــقـــــــــــــــدس الــــــــــــــــــــى واـجـــــــــهــــــــــة 25
األحـــــــــــــــــــــــــــــداث فـــــــــــــي الـــــــــــــشـــــــــــــرق األوســـــــــــــــــط

الــــــــــفــــــــــنــــــــــانــــــــــة يــــــــــــســــــــــــرا لــــــــــــــــ«كـــــــــــــــل الـــــــــــــــعـــــــــــــــرب«: 
لدي »أحام سعيدة« احتفظ بها لنفسي

نـــــــــــــــظـــــــــــــــام نـــــــــــــــقـــــــــــــــدي عــــــــــــالــــــــــــمــــــــــــي جـــــــــديـــــــــد 
ونـــــــــــــــــهـــــــــــــــــايـــــــــــــــــة اكـــــــــــــــــــــــــذوبـــــــــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــــــــــــــــــدوالر

الرهيب اآلقتصادي اآلمريكي: مستقبات 
ــــا ــيـ ــ ــــرانـ أوكـ عــــلــــى  الـــــــدولـــــــي  الـــــــصـــــــراع  إدارة 

الــــــــــــــبــــــــــــــعــــــــــــــث... مــــــــــــــن الـــــــــــــــــدعـــــــــــــــــوة الـــــــــــــــــــى الــــــــــــدولــــــــــــة



اأخطاأ الكثريون حني اعتقدوا ان امريكا التي 
 11 احــداث  بعد  العراق  واحتالل  لغزو  خططت 
ايلول عام 2001، مل تكن متلك روؤية اإ�شرتاتيجية 
عن مرحلة ما بعد الحتالل. والعودة اىل موؤمتر 
جمع  الـــذي  ال�شيت،  �ــشــيء   2002 عــام  لــنــدن 
العراقيني  واحلاقدين  اخلونة  من  ال�شخا�س 
قامت  العراق،  يف  الوطني  احلكم  على  للتاآمر 
بفح�س  المــريــكــيــة  ال�ــشــتــخــبــاريــة  الجـــهـــزة 
موؤهالتهم للتاأكد من ولئهم للم�شروع المريكي 
الذي ا�شتند اىل مفهوم الحتالل واىل احلا�شنة 
الطائفية، التي ر�شمت معاملها بعد الغزو باأيام، 
من خالل تركيبة جمل�س احلكم الذي اأ�ش�شه بول 
برمير احلاكم املدين املحتل، كان ذلك املجل�س 
�شورة لنظام احلكم الطائفي والعرقي، خططت 
العراق  �شيا�شة  وا�شنطن لن يكون مهيمنًا على 
اي�شا �شاغت موقع املرجع  الغزو مبا�شرة.  بعد 
وهو  ال�شيا�شية  احلياة  يف  »ال�ش�شتاين«  الديني 
موقع �شيكون مبثابة حجر ال�شا�س ملنطق تداول 
املذهبية  ال�شيا�شية  الجتــاهــات  بــني  ال�شلطة 
لعبت  التي  الحــتــالل،  لقوى  املوالية  امل�شاركة 
ادوارا مهمة يف تطبيع برامج الحتالل وجترمي 
مقاومته والدعوة اىل تكري�س امل�شروع المريكي 
بالهيمنة على احلياة ال�شيا�شية والقت�شادية يف 
بالن�شبة  النجف«  »مرجعية  دور  كذلك  العراق. 
لالمريكان عدت اأهم من الحزاب التي جلبوها 
وحتييد  بــغــداد  حتكم  لكي  لــنــدن،  مــن  معهم 
ال�شارع املذهبي ال�شفوي ومتهد للحرب الهلية 
كان  اذ   .2006-2007 بــني  مــا  ا�شتعلت  الــتــي 
الطائفي  النظام  تثبيت  يف  دورًا  احلــرب  لتلك 

السياسة

الهوية  على  القتل  »مــبــداأ  تر�شيخ  خــالل  مــن 
نفوذها  و�شعت  النجف  مرجعية  املــذهــبــيــة«. 
املعممون  وا�ــشــبــح  والقــتــ�ــشــادي،  ال�شيا�شي 
و�شهد  ال�شيا�شي،  وال�شارع  املواطن  بني  و�شطاء 
انت�شارا  واجلــنــوب  الو�شط  يف  خا�شة  الــعــراق 
وا�شعا لظاهرة العمائم ال�شيا�شيني التي �شارت 
والــر�ــشــى  ــازات  ــي المــت عــلــى  للح�شول  و�شيلة 
ركيزة  ذلــك  يكمل  النا�س.  معامالت  لتمرير 
امليل�شيات املوالية لإيران التي ن�شفت كل مظاهر 
»احلياة املدنية« وا�شفت الطابع الديني املذهبي 
الدينيني  الزعماء  �شور  خــالل  مــن  ال�شفوي 
الطقو�س  ادارة  النظر عن جن�شياتهم يف  بغ�س 
لت�شويه  والزجنيل«  »اللطم  بطريقة  واملنا�شبات 
ال�شالمية،  للمنا�شبات  التاريخية  الحـــداث 
زيا  ا�شبح  الـــذي  احلــجــاب  فــر�ــس  عــن  ف�شال 
وتعزيز  العامة  واحلياة  اجلامعات  يف  ا�شالميا 
ت�شكل  بحيث  املــتــ�ــشــددة،  الــديــنــيــة  الــنــزعــات 
يدعم  �شعبيا  ر�ــشــيــدا  للمرجعيات  بالن�شبة 
�شكل  وحتديد  والقت�شادي  ال�شيا�شي  نفوذها 

احلكومات القائمة.
العراق  �شهد  املا�شيني  العقدين  مدى  على 
ــا ارهــابــيــًة  ــا وحــرب ــي ــران ــالل امــريــكــيــا واي احــت
وازمــة  طائفية  وهيمنة  جمتمعية  وانق�شامات 
التي  ال�شيا�شية  العملية  اطراف  ثقة عميقة بني 
ال�شلطة،  موؤ�ش�شات  لدارة  املحتلني  ن�شبها 

التي  العميقة«  »احلــكــومــة  عليها  يطلق  وكــمــا 
تخلق توافقات بني اطرافها على حكومة ت�شمن 
وتفجري  الزمــات  واثــارة  الطائفي  الطار  ابقاء 
ا�شخا�س  اظهرت  كما  الجتماعية.  التناق�شات 
اىل  وتدعوا  للعراق  تنتمي  ل  انها  جهارا  تعلن 
زعيم  اخلزعلي«  »قي�س  منهم  نذكر  تق�شيمة! 
مقدم  �شاأله  حــني  الــولئــيــة،  املل�شيات  احـــدى 
بني  حربا  ح�شلت  لو  العراقية:  القنوات  احدى 
العراق وايران مع من حتارب؟ اجاب ب�شالفته 
م�شرور  العراق.  �شد  ايران  مع  اقاتل  املعهودة: 
برزاين رئي�س وزراء القليم الكردي ي�شرح اىل 
اجربته  الظروف  كردي  انه  اعالمية:  �شحيفة 
عــراقــي.  لي�س  لكنه  ــراق  ــع ال يف  العي�س  عــلــى 
الــعــراق  يف  يعي�شون  الــذيــن  ــوؤلء  هــ ويتنا�شى 
تاريخه  عــرب  الــعــراق  ان  بــخــرياتــه،  ويتمتعون 
العراقي  الطيف  مــن  مــزيــجــًا  ي�شكل  الــطــويــل 
يف  وتعاي�س  تر�شخ  بع�شه  مع  املن�شجم  الزاهي 
قبل  العراقية  الدولة  ظل عقود طويلة من عمر 
اىل  ال�شغاء  حقا  املخجل  ومن  م.   2003 عام 
العراق  هوية  يف  ي�شككون  وهــم  النــفــار  هــوؤلء 
وعظمة  العتيد  الرافديني  احلــ�ــشــاري  ودوره 
اجماده وبطولته واجنازاته عرب التاريخ الغابر. 
وال�شيا�شي  المني  الو�شع  ان  القول  وميكن 
والقت�شادي طيلة �شني الحتاللت والتدخالت 
يزل  ومل  وعــانــى  حت�شنا،  ي�شهد  مل  الجنبية 
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الى اإليراني:  العراق من االحتال االمريكي 
االزمـــــــات والـــفـــشـــل والــتــغــيــر قـــادم  

د. خليل مراد



    كاتب واأكادميي �شيا�شي عراقي

وانت�شار  امنية  خروقات  ي�شهد  عراقيا  وجمتمعا  فا�شلة  دولــة  من 
اجلوا�شي�س والبط�س من الحزاب وامليل�شيات والع�شابات الرهابية 

الولئية لهذا الطرف احلزبي او ذلك.
اله�شة  والمــنــيــة  ال�شيا�شية  الو�ــشــاع  مــن  اخلــال�ــس  ميكن  ول 
تعمل  وهي  والدولية،  القليمية  والتدخالت  الداخلية  والتهديدات 
الر�ــس  باطن  يف  وثــرواتــه  امواله  ونهب  العراق  امــن  اخــرتاق  على 
ال�شاذة،  الو�شاع  ا�شتمرار هذه  �شبب  ان  ويت�شح  بوجوده.  والتنكيل 
هي �شراعات القوى واجلماعات ال�شيا�شية على ال�شلطة وال�شتحواذ 
على املوارد والفتقار اىل ق�شاء عادل و�شلطة قانونية قوية توحد ول 

تفرق.
ال�شعبة« مع هزال  »املعادلة  يعاين من  ايران  املحتل من  العراق 
طواقمه ال�شيا�شية وهيمنة املحا�ش�شة الطائفية على نظام �شيا�شي 
ثبت ه�شا�شته يف ادارة �شوؤون العراق وبدا وا�شحا ان ايران تتحكم 
اتباعها  وم�شمع  امام مراأى  وتنهبه بطرق خمتلفة  العراقي  املال  يف 

املتحكمني يف القرار احلكومي والأمني، ومرد ذلك عاملني: 
عن  الكالم  جتاربها،  باأ�شواأ  النتخابية  اللعبة  ممار�شة  الول، 
واهانة  املجتمع  لتدمري  المريكان  اوجدها  العراق  يف  الدميقراطية 
والقرار  الــروة  مراكز  على  اجلهلة  وهيمنة  ان�شانه  واذلل  تاريخه 
وتهمي�س الوطنيني، لذلك هو جمرد �شعار زائف وفا�شد ل وجود له 
على ار�س الواقع، كما ل ي�شتقيم ذلك ال�شعار املرفوع مع ايديلوجية 
دينية ـ �شيا�شية ـ مذهبية ـ تق�شيمية، كالتي تعتمدها الجنحة املهيمنة 
يف العراق اليوم، اذ لي�س باإ�شتطاعة احلاكمني اخلروج من الو�شايا 
حتت  ال�شيا�شية  ال�شفوية  ال�شلطة  بقاء  مع  واليرانية  المريكية 

عباأتها وهي تفر�س ارادتها بالقوة والرتهيب والت�شليل.
اجل  من  ت�شعى  مذاهبها  بكل  احلاكمة  الفئات  الثاين،  العامل 
البقاء يف ال�شلطة والخذ بثاراتها وزعزعة ال�شتقرار واثارة الزمات 

للعي�س على نتائجها و�شلبياتها.
العراق  قــوى  با�شتطاعة  هل  مقالنا:  به  نختم  الــذي  ال�شوؤال  و 
من  الــعــراق  حتــرر  ان  موحد  غــري  وطنية  �شعارات  عــرب  ال�شيا�شي 

الهيمنة اليرانية؟ 
احلكومات  داخــل  يف  كثريا  توغل  اليــراين  امل�شروع  ان  اجلــواب 
والقت�شادي  ال�شيا�شي  القرار  ويف  المنية  الجهزة  ويف  والحــزاب 
املتنوعة  الرهابية  اجلماعات  خرجت  اليرانية  العباءة  تلك  وحتت 
التي انطلقت من �شوريا وعبثت بالبالد ودمرت املدن وهجرت املاليني 
من ال�شكان، وانتقال اىل امللي�شيات التي تعمل خارج القانون ومتار�س 
دورا خبيثا يف تهديد  العراق الداخلي، وهذا يقودنا اىل ادراك معنى 
املعادلة ال�شعبة، ان ايران بعد عقد اتفاقية امنية مع ادارة اوباما عام 
2011 ا�شبحت هي الفاعل واملوؤثر و�شاحبة الراأي يف ر�شم ال�شيا�شة 
العراقية الداخلية واخلارجية، ا�شتمر هذا الو�شع حتى اندلع ثورة 
ليران  حقيقيًا  تهديدًا  �شكلت  التي  2019م  عام  الول  ت�شرين   25
وتوابعها يف الداخل، اذ عرب الثوار من خالل �شعاراتهم وت�شحياتهم 
ال�شخية عن رف�شهم للوجود اليراين يف العراق، اندفعت ايران  لواأد 
الثورة ومنع انت�شارها ومار�شت �شغطا �شديدا على القرار احلكومي 
تراجع  ورغم  امريكا.  مع  احل�شابات  لت�شفية  �شاحة  العراق  جلعل 
زخم الثورة اىل ان معطياتها ل تزال م�شتمرة وتنتظر حدوث املتغري 

الوطني الذي ينه�س من �شباته ليقول كلمة احل�شم.
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حرب اوكرانيا 
وتأثيرها على 

المشهد السوري

كاتب و �شحفي عربي من �شورية

ما زالت تداعيات الغزو الرو�شي لأوكرانيا تتفاعل على ال�شعيد الدويل، 
وتعطينا دلياًل على ان ميثاق الأمم املتحدة وقواعد القانون الدويل اداة بيد 

الدول العظمى لتمرير م�شاحلها وفر�س ما تريده على الدول الأخرى. 
هاجم بوتني اوكرانيا وكان يحلم بالو�شول اىل كييف خالل اأيام وتن�شيب 
ال  الو�شطى  القرون  تفعل امرباطوريات  له متامًا كما كانت  حكومة موالية 
العقوبات  ان حلمه مل يتحقق، فغا�س بالوحل الوكراين �شمن عا�شفة من 

القت�شادية الغربية على بالده ادت به اىل عزلة دولية �شبه تامة. 
بتقلي�س  ال�شوريني  بع�س  يتفاءل  اجلديد،  الرو�شي  الواقع  هذا  �شمن 
الوجود الع�شكري الرو�شي يف �شورية، وانح�شار الدعم الرو�شي لنظام الأ�شد، 
مما يعيد الفعل الثوري على ال�شاحة ال�شورية، ويعيد بريق الثورة من جديد 
�شيطرته  وا�شتعادة  النظام  كفة  ترجيح  اىل  الرو�شي  التدخل  ادى  ان  بعد 

على63% من الأرا�شي ال�شورية. 
لقد ن�شي الكثري من ال�شوريني ان ما ينطبق على اوكرانيا ل ينطبق على 
�شورية، فبو�شلة الأحداث يف منطقتنا هي م�شلحة الكيان ال�شهيوين، وان 
اختلفت الدول الكربى الفاعلة يف امل�شهد الدويل يف كل مناطق العامل، فاإن 
يف  الرو�شي  فالتدخل  العربية،  املنطقة  يف  توحدها  ال�شهيونية  امل�شلحة 
�شورية كان باتفاق مع اأمريكا  ومباركة �شهيونية، وان التفاق بني م�شت�شاري 
المن القومي يف رو�شيا، وامريكا، والكيان ال�شهيوين الذي عقد يف القد�س 
لإنهاء  واتفقوا على خطط  ال�شوري  الو�شع  وناق�شوا فيه   ،2019 يف حزيران 
تناق�س  رغم  املفعول  �شارية  زالت  ما  النظام  انتاج  واعادة  ال�شورية  الثورة 

م�شالح هذه الدول يف اأوكرانيا.
من جهة اخرى فاإن القاعدة الرو�شية يف حميميم هي القاعدة الوحيدة 
اىل  الرو�شية  القوات  او�شلت  التي  وهي  ارا�شيها،  خارج  العامل  يف  لرو�شيا 
نظامه  تعر�س  مهما  بوتني  عنها  يتخلى  ان  امل�شتحيل  ومن  الدافئة،  املياه 

لهزات نتيجة غزوه لأوكرانيا.
من هذا املنطلق ح�شب راأيي فاإن بوتني لن يتخلى عن �شورية، و�شيبقى 
احلال على ما هو عليه، ولن تتحرر �شورية ويتمتع ال�شعب ال�شوري باحلرية 

والكرامة ال بوحدة ال�شوريني، فهل نكون على م�شتوى امل�شوؤولية ونتوحد؟

أ.زياد المنجد

خالصة القول



هل نحن جاهزون للنظام العالمي الجديد؟
يبدو ان كل ما يحدث يف العامل منذ �شنوات 
ثمة  ــاأن  ب ال�شتنتاج  اىل  يف�شي  م�شت،  قليلة 
ــداأت تظهر عــلــى الــواقــع  ــ ب تــغــيــريات جــوهــريــة 
ال�شيا�شات  تركته  مــا  بعد  �شيما  ل  الــعــاملــي، 
وا�شتخفافها  الــكــربى،  القوى  لبع�س  الكارثية 
بالآخرين، منذ م�شرحية احداث �شبتمرب 2001 
مثل  �شيادة  دول ذات  واتخاذها ذريعة لحتالل 
فل�شطني  يف  يحدث  ومــا  وافغان�شتان،  الــعــراق 
احلــال  ــذا  وك ولبنان،  واليمن  و�شوريا  املحتلة 
عن  ناهيك  الالتينية،  وامريكا  وافريقيا  باآ�شيا 
اوروبــا،  دول  على  الخريين  العقدين  تداعيات 
ما  تداعيات  من  الخــرى  هي  تعاين  باتت  التي 

يحدث يف القارات الأخرى. 
ميكن تاأطري العنوان املنا�شب لكل ما يحدث 
يف  طريقه  اآخــذ  جــديــًدا  عاملًيا  نظاًما  اأن  اىل 
من  حــول  وتكهنات،  اآراء  هناك  كــان  الظهور، 
�شي�شكل النظام العاملي امل�شتقبلي، بعد ان حلت 
به،  ت�شببت  وما  العامل  على  ثقيال  �شيفا  كورونا 

السياسة

والنق�شام  الأوكراين  الرو�شي  ياأتي اخلالف  ثم 
من  الكثري  هناك  اأن  ـ  ظاهرًيا  ـ  حوله  العاملي 
املوؤ�شرات التي تدفع باإجتاه ت�شريع التحول الذي 
على  يركز  اأحدهما  جمالني،  اإىل  العامل  يقود 
الوليات املتحدة المريكية، والآخر على املحور 

الرو�شي ال�شيني.
منتدى  ويف  للحكومات  العاملية  القمة  يف 
الطاقة العاملي التابع للمجل�س الأطل�شي يالحظ  
الــروؤيــة  بهذه  القتناع  اأو  احلما�س  مــن  القليل 
ال�شرق  لدول  توجه  فهناك  للم�شتقبل،  املت�شعبة 
مع  الــعــالقــات  عــن  التخلي  عـــدم  يف  الأو�ـــشـــط 
للمملكة  الرئي�شي  التجاري  ال�شريك  ال�شني، 
العربية ال�شعودية والإمارات العربية املتحدة، اأو 
النف�شال عن رو�شيا، التي ر�شخت نف�شها كقوة 
يف املنطقة والعامل ل ي�شتهان بها وهي من اأنقذت 
تدخلها  خــالل  مــن  ال�شقوط  مــن  الأ�ــشــد  ب�شار 
ذلــك،  على  عــالوة  �شوريا،  يف  بقوة  الع�شكري 
فقد �شركاء امريكا يف ال�شرق الأو�شط الثقة يف 

التزام اأمريكا بقيادة العامل وحتديدا بعد ف�شلها 
يف عدد من امللفات بالعراق واأفغان�شتان وتعاملها 
طهران،  لنظام  النووي  امللف  مع  ال�شليم  غري 
حيث ي�شود ال�شعور باأن الدارات المريكية وعلى 
وجه اخل�شو�س ادارة جو بايدن اأنها ت�شعى اإىل 
العدوان  مراعاة  دون  املاليل  نظام  مع  التعامل 

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

الإقليمي لطهران ب�شكل �شليم، وي�شود الح�شا�س 
بالإحباط  لدى دول ال�شرق الأو�شط جتاه �شانعي 

ال�شيا�شة الأمريكيني.
ــاملــي«: كــتــب هــري  ــع يف كــتــابــه »الــنــظــام ال
»ما  حقيقي«.  عاملي  نظام  يوجد  »ل  كي�شنجر 
اأوروبــا  يف  ابتكاره  مت  ع�شرنا  يف  بالنظام  مير 
الغربية منذ ما يقرب من اأربعة قرون، يف موؤمتر 
اإجراوؤه  الأملانية، مت  �شالم يف منطقة وي�شتفاليا 
اأو  القارات  معظم  اإدراك  حتى  اأو  م�شاركة  دون 
ال�شوؤال  فــاإن  ذلــك،  مع  ــرى.«،  الأخـ احل�شارات 
اجلديد،  العاملي  النظام  عليه  �شيكون  ما  لي�س 
املتحدة وحلفائها  للوليات  كان ميكن  اإذا  ما  اأو 
عك�س  قد  اأوكرانيا(  يف  مايحدث  خالل  و)مــن 
نحو  اأوىل  كخطوة  املا�شي  القرن  مكا�شب  تاآكل 
ذكره  ملا  ووفقا  حقيقي،  عاملي  نظام  اأول  اإن�شاء 
م�شت�شار الأمن القومي الأمريكي ال�شابق �شتيفن 
النظام  لت�شكيل  حمــاولــة  اآخـــر  اأن  مــن  هـــاديل 
يف  الرابعة  املحاولة  يف  كانت  اجلديد  العاملي 

القرن املا�شي.
حماوالت تأسيس النظام العاملي

الأوىل،  العاملية  احلرب  بعد  الأوىل  املحاولة 
الأمم، وقد  من خالل معاهدة فر�شاي وع�شبة 
تعر�س  ذلــك،  من  بــدًل  ماأ�شاوي.  ب�شكل  ف�شلت 
العامل للفا�شية الأوروبية، والنعزالية الأمريكية، 
القتلى  وماليني  العاملية،  القت�شادية  والأزمــة 
العاملية  احلرب  بعد  الثانية،  العاملية  احلرب  يف 
و�شركاوؤها  املــتــحــدة  ــات  ــولي ال كــانــت  الثانية، 
ببناء  قــامــوا  حيث  كــبــري،  ب�شكل  جنــاًحــا  اأكـــر 
 ، الليربايل«  الــدويل  »النظام  ي�شمى  اأ�شبح  ما 
جديدة  وموؤ�ش�شات  مــار�ــشــال  خطة  خــالل  مــن 
والبنك  املتحدة  الأمم  مثل  الأطـــراف  متعددة 
�شمال  وحلف  الــدويل  النقد  و�شندوق  الــدويل 
جاء  ثم  وغريها،  ــي،  الأوروبـ الحتــاد  الأطل�شي 
احلرب  يف  الغرب  انت�شار  بعد  الثالث  اجلهد 
مت  اأو  الأوروبية  الدميقراطيات  ظهرت  الباردة، 
الحتاد  وتو�شع  الناتو،  تو�شيع  ومت  ا�شتعادتها، 
القواعد  اأن  الزمن  من  لفرتة  وبــدا  الأوروبـــي، 
الغرب  تطورت يف  التي  واملوؤ�ش�شات  واملمار�شات 
واأثناء فرتة احلرب  الثانية  العاملية  بعد احلرب 
الباردة ميكن اأن ت�شتوعب وتوجه النظام الدويل 
بالجتاهات املطلوبة. ا�شتفادت ال�شني من هذا 

الأمر واحت�شنته لبع�س الوقت.
الفشل االمريكي عامليا

الكــر  املو�شوع  هــو  المريكي  الف�شل  كــان 
املتحدة  الوليات  ادارات  تراجع  حيث  و�شوحا 
عــن الــدفــاع عــن هــذا الــنــظــام الـــدويل املو�شع 
»نظام  كي�شنجر  اأ�شماه  ــذي  ال ودفــعــه،  ودعــمــه 

تعاوين يتو�شع بال هوادة من الدول التي حترتم 
الأنظمة  وحتت�شن  امل�شرتكة،  واملعايري  القواعد 
الغزو  عــن  وتتخلى  الــلــيــربالــيــة،  القــتــ�ــشــاديــة 
الإقليمي، احرتام ال�شيادة الوطنية وتبني اأنظمة 
ال�شيا�شة  حكم ت�شاركية ودميقراطية«، ومل تكن 
يف  ا�شهمت  لكنها  مت�شقة،  الأمريكية  اخلارجية 
بعد  ملحوظ  ب�شكل  احلـــادة  التناق�شات  ــروز  ب
احلــرب  نهاية  وحــتــى  الثانية  العاملية  احلـــرب 
الباردة. منذ ذلك احلني، والتي مار�شها الرئي�س 
ــامــا »الــقــيــادة مــن اخللف«  ــاراك اأوب ال�ــشــبــق بـ
اأوًل«،  »اأمريكا  ترامب  دونالد  ال�شابق  والرئي�س 
كال منهما، ر�شخها بطريقته اخلا�شة، كان ذلك 
واحت�شنه  ا�ش�شه  الذي  منهج  عن  تراجع  مبثابة 
والهند�شة  ــان،  ــروم ت هـــاري  ال�شابق  الرئي�س 
املعمارية ملا بعد احلرب العاملية الثانية والقيادة 

العاملية للوليات املتحدة.
سياسات دول الشرق األوسط

والإمــارات  ال�شعودية  العربية  اململكة  تقوم   
حلفاء  اأقــرب  من  كانتا  والتي  املتحدة،  العربية 
امــريــكــا، بــالــتــحــوط يف رهــانــاتــهــا. بــعــيــًدا عن 
وان  �شيما  طــهــران،  يف  النظام  مــع  اخلــالفــات 
ت�شكيكه  تــرامــب يف  الــ�ــشــابــق  الــرئــيــ�ــس  مــوقــف 
المــر  الخـــرية  المريكية  النتخابات  بنتائج 
اأ�شدقائها  بني  م�شجعة  بر�شائل غري  بعث  الذي 
حول امكانية دميومة النظام ال�شيا�شي الأمريكي 
مع  الأمــريــكــيــة،  اخلــارجــيــة  ال�شيا�شة  واتــ�ــشــاق 
املتغريات التي حدثت وما تزال يف الو�شع العاملي 
ورمبا المر، اأبعد من ذلك، حيث ا�شتاء اأ�شدقاء 
اإدارة  تو�شيف  من  الأو�شط  ال�شرق  يف  امريكا 
بايدن للمناف�شة العاملية النا�شئة على اأنها تناف�س 

بني الدميقراطية وال�شلطوية.
العربية  ــدول  الـ قـــادة  ــدى  ل قناعات  هــنــاك 
اإىل  الــعــربــي  الــعــامل  يف  الــدميــقــراطــيــة  بتحول 
قناعات  هــنــاك  لــذلــك  قبلية،  اأو  اأيــديــولــوجــيــة 
الق�شايا  واأن  مهم،  �شئ  حتقيق  امكانية  بعدم 

بل  ثنائية،  لي�شت  وال�شتبداد  الدميقراطية  بني 
ق�شايا احلكم واحلل �شيء يف و�شط كليهما.

الإفــراج خالل  بايدن  الرئي�س جو  قرار  كان 
برميل  مليون   180 عن  املا�شية  القريبة  الفرتة 
من النفط اخلام »غري امل�شبوق« من الحتياطي 
باأن  اعرتاًفا  الأمريكي  ال�شرتاتيجي  البرتويل 
لن  النفط  اإنتاج  يف  التقليديني  اأمريكا  �شركاء 
�شيا�شاتها  امريكا يف  مل�شاعدة  م�شتعدين  يكونوا 
الطائ�شة، جاء القرار المريكي بعد �شاعات من 
الغربيني  ال�شيا�شيني  من  دعــوات  اأوبــك  جتاهل 
اأي اقرتاح  اأ�شرع - وملقاومة  ل�شخ النفط ب�شكل 
هذه  يف  ـ  املنظمة  من  رو�شيا  اإخـــراج  ب�شرورة 
حتركاتها  يف  رو�ــشــيــا  جنــاح  لحظنا  ــواء  الجــ
الدبلوما�شية، حيث زار وزير اخلارجية الرو�شي 
ني�شان  �شهر  بداية  نيودلهي  لفــروف  �شريجي 
الن�شمام  رف�شها  على  الهند  ل�شكر  املن�شرم 
ت�شاركه  نهج  وهــو  رو�شيا،  �شد  العقوبات  اإىل 
املتحدة،  العربية  والإمارات  واملك�شيك  الربازيل 
باأي  الهند  لتزويد  ا�شتعداد بالده  اأكد لفروف، 

�شلع تريد �شرائها.
الصني على اخلط الساخن

�شنوات  خــالل  ظهرت  التي  املفاهيم  ــد  اأح
ت�شابك  فك  فكرة  »الف�شل«،  كان  ترامب  حكم 
الدارة  وت�شعر  وال�شيني،  الأمريكي  القت�شاد 
رف�س  مع  خا�شة  قائم،  التهديد  ان  المريكية 
ان  الرو�شي لأوكرانيا، علما  الغزو  اإدانة  ال�شني 
التي  ال�شني  اأن  من  حــذرت  املتحدة  الــوليــات 
�شتواجه  الــعــامل  يف  اقت�شاد  اأكـــرب  ــاين  ث متثل 
ــم لــرو�ــشــيــا يف  ــدع ــي قــدمــت ال عــقــوبــات اإن ه
موقفها من اأوكرانيا، معروف للجميع ان لل�شني 
تايوان،  الغرب، )مثل  ق�شايا خالفية كبرية مع 
بكني  تعهدت  التي  احلكم  الذاتية  الدميقراطية 
لزم  اإذا  بالقوة  يــوم،  ذات  عليها  بال�شتيالء 
يف  املحفظة  مدير  بــاو،  �شياودونغ  قــال  الأمــر( 
�شركة اإدموند دي روت�شيلد لإدارة الأ�شول: »لي�س 
الدخول  احلايل  الوقت  يف  ال�شني  م�شلحة  من 
يف مناف�شة مع الغرب«. لكن احلرب يف اأوكرانيا 
الــدولر  على  اعتمادها  لتقليل  لل�شني  فر�شة 
�شحيفة  ذكرته  ما  اىل  ن�شري  وهنا  الأمريكي، 
المريكية  القت�شادية  جــورنــال  �شرتيت  وول 
حمادثات  جتري  بكني  اأن  من  النت�شار  وا�شعة 
ال�شينية  بالعملة  النفط  ل�شراء  ال�شعودية  مع 
م�شتمرة  فال�شني  الــدولر،  بــدًل من  )الــيــوان( 
ح�شورها  لها  و�شيكون  للم�شتقبل  اأ�ش�س  بناء  يف 

املتميز يف النظام العاملي اجلديد.
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السياسة

الــذي  الغمو�س  مــوؤ�ــشــرات  تتك�شف  بـــداأت 
يغلف �شطح الأجواء املت�شابكة يف منطقة ال�شرق 
ممار�شات  خــالل  مــن  ف�شيئا،  �شيئا  ــط  ــش الأو�

وتفاعالت الأو�شاط ال�شيا�شية يف املنطقة. 
ب�شعة،  ومواربة  خطرة،  دقيقة  حتولت  ثمة 
فهناك  املــلــغــومــة،  املــنــطــقــة  يف  ــا  ــدم ِق مت�شي 
اّت�شالت جتري بعيدة عن الأ�شواء املف�شوحة، 
جديدة  مرحلة  اأمــام  امللتهبة   املنطقة  اأن  توؤكد 
من  اأكــر  ويف  جتلياتها،  ترت�شم  معاملها  ــداأت  ب
اجّتاه، من اأجل ت�شكيل حتالفات �شيا�شية اإقليمية 

جديدة، مدفوعة من قرارات خلف املحيط. 
من  حالة  حاليًا  يعي�س  الأو�ــشــط  فال�شرق   
عديدة  باأفكار  وظيفية  لتحالفات  اأ�شكال  �شبط 
ت�شربت موؤخرا من ال�شحافة احلرة، ُت�شري اإىل 
ت�شكيل  لإعــادة  بت�شارع،  وتعمل  تريد  امريكا  اأن 
اخلريطة اجلغرافية لدول ال�شرق الأو�شط، تكون 
وفرن�شا  بريطانيا  و�شعتها  التي  تلك  عن  بدياًل 
التحولت  غبار  اأكلها  والتي  بيكو(  )�شايك�س 
اإىل  الــو�ــشــول  اأمريكيا  واملــدفــوعــة  امل�شطنعة 
التغريات املطلوبة اليوم، على الكيان الغا�شب اأن 
يكون القوة املهيمنة يف الإقليم )اأمريكيا( نظرًا 
والإقت�شادي  والتكنولوجي  الع�شكري  لتفوقه 

املدعوم من �شرائب العم �شام ولفيفه. 
وحالًيا نرى اأن هناك حراًكا اإقليمًيا وا�شًحا 
ــراين من جهة،  وكــبــرًيا على وقــع احلــدث الأوكـ
بني  الــنــووي  الإتــفــاق  توقيع  اإمكانية  وقــع  وعلى 
ل�شطب  املعلنة  وا�شنطن  ونّية  واإيـــران،  اأمريكا 

احلر�س الثوري الإيراين من قائمة الإرهاب من 
الأمريكي،  يعقوب  نف�س  اأخرى، حلاجة يف  جهة 
ب�شكل  مرتبط  املقبل  امل�شهد  اأن  يدرك  واجلميع 
كبري بنتائج تلك الأحداث، وما ميكن اأن حتدثه 
على  ل  والأدوار،  الــنــفــوذ  خلــرائــط  تــغــري  مــن 

م�شتوى الإقليم فح�شب بل على م�شتوى العامل.
املد�شو�شة،  ــام(  ــراهـ )اأبـ اإتــفــاقــيــات  كــانــت 
وا�شنطن  مــوا�ــشــلــة  ظــل  يف  بــ�ــشــرعــة  تت�شكل 
ان�شحابها )اإعادة متو�شع( من ال�شرق الأو�شط، 
واتفاقيات التطبيع اخلليجية مع الكيان الغا�شب، 
اإقليمية  حماور  ثالثة  بزوغ  بــوادر  حّركت  والتي 
العالقات  تر�شيخ  يعني  مــا  م�شبقا،  مر�شومة 
الأمنية لت�شكيل خريطة ال�شرق الأو�شط اجلديد، 
نتاجا  ال�شيا�شية،  بالعوا�شف  مَتــوج  منطقة  يف 

لتغذية بطنها الرخو بالإمالءات.
لقد بات وا�شحا فو�شى الإ�شارات الأمريكية 
اخلليج،  دول  م�شالح  تراعي  ل  اأ�شبحت  التي 
من  ــران،  ــ لإي املرحلية   ــة  ــوي الأول تعطي  وبــاتــت 
لتمهيد  ال�شينمائي،  الــعــداء  اأ�شحوكة  خــالل 
اإطالق عنانها على اأكر من م�شتوى نحو الت�شلح 
لالإنفاق  النفط  عائدات  من  ومتكينها  النووي، 
على اأذرعها العابثة ف�شادا يف قلب املحور العربي 
ال�شيا�شة  دهــاء  يف  بغريب  لي�س  وهــذا  الأ�شيل، 
�شيدت  والتي  الأمريكية،  �شيك�شونية  الأجنــلــو 
الوليات  ن�شاأة  منُذ  بها،  خا�شة  ثقافة  لنف�شها 
الربغماتية  ملفهوم  فكرًا  �شنعت  اإذ  املتحدة، 
العمل  فيها  يكون  فل�شفي  تيار  اإىل  حتولت  التي 

ال�شيا�شي قائمًا على م�شاحلهم. 
 وحتى الآن ل يوجد يف الأفق ما ي�شري اإىل اأن 
الأمريكي �شيتغري على املدى املنظور يف  املوقف 
الق�شية الفل�شطينية، واأمريكا بعد الآن لن تعود 
للقتال خارج اأرا�شيها، بل �شترتك حللفاء جدد 

مهمة حماية اأمنها واأمن اإ�شرائيل باأقل تكلفة.
ياأتي  اأن  اأحد كان  اأي  ببال  عموًما مل يخطر 
نحو  الهرولة  م�شارات  فيه  تقا�س  الــذي  اليوم 
اأمام  اأننا  فالوا�شح  مطاطي،  مبقيا�س  اإ�شرائيل 
م�شابقة فريدة من نوعها يف الهرولة نحو الدولة 
ينتهي،  ول  يتوقف  لن  ثمن  لها  والتي  العربية، 
خا�شة اأن املكا�شب من املمكن لها اأن تتحول اإىل 

اأثمان. 
اإن وترية الغرام ال�شيا�شي ت�شاعدت، ودولة 
من  اأف�شل  وقتًا  جتد  لن  ال�شهيوين  الإحــتــالل 
الوقت احلايل لتمرير جميع م�شاريعها، وحتقيق 
الغري  العربي  الت�شرذم  حالة  ظل  يف  اأحالمها 
بورقة  لعبها  من  ذلك  على  اأدل  ولي�س  م�شبوق، 

�شوريا يف جامعة الدول العربية.
اإن الكيان الغا�شب بعي�س حالة ت�شاعدية يف 
الفكرية  احليوية  امل�شادات  فيه  قلت  التمكني، 
واملناعة  احل�شانة  فيه  وانعدمت  وال�شيا�شية، 
داخل الأنظمة العربية، فالإقدام على غلق ملف 
وتبديل  تغري  هو  ال�شهيوين،  العربي  ال�شراع 
احلرة،  اجليو�س  ولعقيدة  ال�شراعات،  لبو�شلة 
تكتل  اأي  على  الــعــثــور  ال�شعب  مــن  بــات  فقد 
مناه�س لدولة الإحتالل، وها هو التطبيع معها 

التسلل الصهيوني في الوطن العربي 
قــــــراءة فـــي اإلصـــطـــفـــافـــات الــمــوجــهــة

أ.نسيم قبها
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الــدفــاع عن  اأجــل  مــن  ثمن  اأو  منة  بــال  الت�شحيات  تــقــدم   حــني 
تذكرها  ان  الالحقة  لالأجيال  بد  فال  وال�شرف  والعر�س  الأوطــان 
ت�شحيات  كانت  �شواء  الت�شحيات  لكل  والتقدير  العرفان  من  ب�شيء 
واملعدات  الأ�شلحة  مثل  مادية  اأو  ومعاقني  وجرحى  �شهداء  ب�شرية 

وحتى البنى التحتية. 
والذي دعاين لكتابة هذا املقال هو ان دولة قد تنا�شت ت�شحيات 
اجلي�س  هذا  قدمها  التي  الت�شحيات  كل  تذكر  ومل  العراقي  اجلي�س 
عدا  زائــد  ع�شكري  فيلق  بحجم  القطر  ذلك  تــراب  عن  يدافع  وهو 
حني  وهنا  والهليكوبرت  والقا�شفة  املقاتلة  الطائرات  مئات  م�شاركة 
لن  الن�شيان  طي  اجلي�س  هذا  ت�شحيات  تذهب  ل  ان  فغايتي  اأذكــر 

النظام يف �شوريا كان على خالف مع العراق مثال. 
 فق�شية الدفاع عن الرتاب العربي والأمن القومي العربي واجب 
يفخرون  ال�شهداء  اأبــنــاء  يبقى  ولكي  جتــزاأتــه  ميكن  ول  واحــد  لنــه 
�شاركوا  الذين  املقاتلني  وكل  واجلرحى  ال�شهداء  اآبائهم  بت�شحيات 
يف حرب ت�شرين على اجلبهة  ال�شورية فال بد من ذكر تلك الوقائع 
1973 وهي  ت�شرين  ايام حرب  الأر�س يف  التي كانت على  واحلقائق 
واهلل ت�شحيات ثمينة وغالية، قدمها اجلي�س العراقي والذي كان ميثل 
كل �شعب العراق من ال�شمال اىل اجلنوب و�شارت الدبابات العراقية 
على ال�شرف مئات الكيلومرتات لتحمي الر�س العربية من ال�شقوط  
ومئات  واملراتب  ال�شباط  من  �شهيدا   323 العراقي  اجلي�س  فقدم 
اجلرحى و137 دبابة وناقلة جنود و26 طائرة مقاتلة، فجي�س بهكذا 

ت�شحيات ملاذا ل يذكر كلما مرت ذكرى حرب ت�شرين؟ 
�شبيل  يف  العرب  قدمه  ما  تعرف  ل  الأجيال  هذه  جتعلوا  وملــاذا 
المن القومي العربي ووحدة الأر�س العربية؟ باملقابل فاإن العراقيني 
يذكرون بفخر دائما ما داأبت عليه و�شائل الإعالم يف جمهورية م�شر 
العربية حيث مل متر ذكرى حرب اأكتوبر، ال وذكرت م�شاركة �شربي 
الفريق  طائرات هوكر هنرت على اجلبهة امل�شرية كما حتدث عنها 

اركان حرب الراحل �شعد الدين ال�شاذيل يف مذكراته. 
دماء  لكل  ــاء  ووف وللتاريخ  ال�شوريني  لالأ�شقاء  تذكري  هو  فقط 
يف  معه  وقف  من  �شوريا  يف  العربي  �شعبنا  ين�شى  ل  ولكي  ال�شهداء 
مواجهة اجلي�س ال�شهيوين، اذكروا دماء ا�شقائكم العراقيني  فهم 
دم�شق  دفاعا عن  بدمائهم  وامنا جادو  لت�شحياتهم  ثمنا  يطلبوا  مل 

العروبة.

أ.علي الزبيدي

حين كان ينتخي 
العربي يجد 

العراق 

في الصميم

�شحفي من العراق  كاتب وروائي فل�شطيني 

اأ�شبح هو القاعدة، واملقاطعة ا�شتثناء؟
اإن التمادي من املنظومة العربية يف التعامل مع الكيان الغا�شب لهو اأمر 
دولة  اأن  واخل�شارة  الربح  ِبُلغة  يعني  ما  له،  ما  ال�شيا�شي  الإنتحار  فيه من 
الإحتالل هي الرابح الأكرب مّما يحدث، وهاكم قمة النقب الأخرية، والتي 

تكر�س وجود )اإ�شرائيل( كقوة اإقليمية فاعلة بتوقيعات عربية
املنبطحة  الأنظمة  من  �شوت  له  ُي�شمع  مل  الــذي  الوحيد  اخلا�شر  اإن 
الفل�شطينية  الق�شية  اأن  يعني  ما  الفل�شطيني،  ال�شعب  هو  القمم،  تلك  يف 
نحو  الهرولة  نتيجة  كبرية  م�شاحة  خ�شرت  العربي،  الر�شمي  باملنظور 
ق�شية  اإىل  الفل�شطينية،  الق�شية  حتويل  خالل  من  ال�شهيوين،  الإحتالل 

داخلية، تتوّلها الأجهزة الأمنية الإ�شرائيلية.
ال�شيخ  �شرم  لقاء  كان  اأخرًيا  مّتت  التي  الّلقاءات  املهم يف  اأما احلدث 
بني الرئي�س ال�شي�شي وحممد بن زايد ورئي�س وزراء الكيان الغا�شب نفتايل 
اأوروبــي  اأمريكي  اإتفاق  قرب  وعن  اإيــران،  خطر  حول  متحور  الذي  بينت، 
املنطقة،  وتداعيات ذلك على  الإيراين،  النووي  امللف  الإتفاق حول  لإمتام 
و�شعي م�شر اأي�شًا لتاأمني حاجتها من احلبوب )القمح( وتعديل الربوتوكول 

الأمني مع اإ�شرائيل املنبثق من معاهدة ال�شالم بينهما عام 1979.
الأمريكية،  ال�شيا�شة  انحراف  الآخر ل يعجبها  واأبو ظبي على اجلانب 

فهي ت�شعى اإىل توقيع اإتفاق اأمني معها ومبوافقة الكونغر�س حتديًدا.
لها  توفرها  التي  الفر�س  ا�شتغالل  على  �شتعمل  جهتها  من  واإ�شرائيل 
بل  فقط،  اجليو�شيا�شي  املجال  لي�س يف  نفوذها،  من  لَتمد  املنطقة  اأزمات 
يف جمالت الطاقة والإقت�شاد والأمن والتكنولوجيا، وال�شيطرة على املدخل 
مع  للمنطقة،  الإقت�شادية  البوابة  ت�شبح  بحيث  الأحمر،  للبحر  اجلنوبي 
العمل على هدفها الأيديولوجي لإحياء احل�شارة اليهودية وتن�شيط واإثراء 
الهوية  ذات  الكربى«  »اإ�شرائيل  واإقامة  اأ�شا�شي،  كمبداأ  ال�شهيونية  فكرة 
اليهودية النقية، واإعادة بناء الهيكل مكان امل�شجد الأق�شى باإعتباره الهدف 

الأ�شا�شي ل�شهاينة العامل.
دور  تــدرك  اأمريكا  فــاإن  والتحالفات،  القوى  تــوازن  عد�شة  خالل  ومن 
الغربية،  ال�شفة  والدميوغرايف مع  الرتابط اجليو�شيا�شي  الأردن مع حالة 
فهي تنظر لالأردن كالعب رئي�شي من املمكن اأن يخفف من وطاأة مواجهات 
حمتملة بني الفل�شطينيني وال�شهاينة، ولقاء العقبة اخلما�شي ياأتي ا�شتكماًل 
لإجتماع �شرم ال�شيخ، فقبل تلك الجتماعات والقمم ا�شتقبل امللك عبداهلل 
الثاين، خالل فرتة ق�شرية يف الأ�شابيع املا�شية وزير اخلارجية الإ�شرائيلي 
ووزيــر  بارليف(،  )عومر  الوطني  الأمــن  وزيــر  بعده  ومــن  لبيد(،  )ياأير 
الدفاع )بيني غانت�س( ، وبعد ذلك ا�شتقبل رئي�س دولة الإحتالل )بت�شحاق 
هريتزوغ( الذي اأُ�شتقبل ا�شتقباًل ر�شميًا يف الق�شر امللكي، وبعد ذلك زار 

رام اهلل والتقى الرئي�س عبا�س.
وتاأثريهما يف جل  اإيران وتركيا يف ازدياد وبات ح�شورهما  اإقليًما قوة 
تقم  مل  فال�شعودية  للعيان،  باديًا  الأو�شط  ال�شرق  يف  القائمة  ال�شراعات 
اأقامت  ال�شعودية  اأن  اأمريكي  م�شوؤول  ح�شب  لكن  اإ�شرائيل،  مع  بالتطبيع 
اإيران،  �شد  واقت�شادية  اأمنية  و�شراكات  واإ�شرتاتيجية،  ع�شكرية  عالقات 

وبات ال�شراع يف اليمن هو الأكر تعقيدًا باملنطقة.
على  �شارفت  فقد  للتما�شك،  قابلة  تعد  مل  القدمية  التحالفات  اإن 
خيوط  فثمة  الوظيفي،  والإختالل  املكان  مراوحة  يف  الأق�شى  حّدها  بلوغ 
والنقب  ال�شيخ  ب�شرم  ُعقدت  التي  الإجتماعات  جميع  بني  تربط  م�شرتكة 
)قمة الأمل(، والعقبه، ورام اهلل، وزيارة الرئي�س ال�شوري لأبو ظبي، وكلها 
تتمحور بني هاللني، تقوية الكيان الغا�شب من جهة، واإحالل عقيدة الياأ�س 

بني ال�شعوب العربية من جهة اأخرى.
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السياسة

الــــــــتــــــــوتــــــــر فــــــــــي الــــــــــقــــــــــدس انــــــتــــــهــــــاكــــــات 
صــــــــهــــــــيــــــــونــــــــيــــــــة لــــــــــــلــــــــــــرمــــــــــــوز الــــــــديــــــــنــــــــيــــــــة

بعد  القد�س  يف  التوتر  مــن  ــواء  اأجـ �ــشــادت 
باحات  ال�شهيوين  الحتالل  اأن اقتحمت قوات 
ال�شاخنة  النقطة  الذي يعترب  الأق�شى  امل�شجد 
باحاته  ت�شهد  ــذي  والـ للم�شلمني،  واملقد�شة 
ال�شهيونية  ال�شرطة  بني  مواجهات  باإ�شتمرار 
لالأرا�شي  الحــتــالل  بــدء  منذ  والفل�شطينيني 
الأق�شى  على  الهجوم  الفل�شطينية. فيما مثل 
على  الــوافــديــن  عــدد  تقلي�س  عرقلة  بــهــدف 
على  وا�ــشــح  تــعــد  رمــ�ــشــان  �شهر  يف  امل�شجد 
احلرمات املقد�شة وا�شتفزازا مل�شاعر امل�شلمني 

وخرقا لقواعد القانون الدويل والإن�شاين.
وتتزامن هذه الأحداث ال�شاخنة مع موجات 
الحتجاجات ال�شعبية التي اندلعت مطلع �شهر 
مبا  الفل�شطينية،  ــدن  املـ معظم  يف  رمــ�ــشــان 
هذه  عنوان  وكــان  والنا�شرة،  الفحم  اأم  فيها 
اأعلن  الذي  الأق�شى  امل�شجد  املواجهات حماية 
امل�شتوطنون نيتهم اقتحامه وتقدمي القرابني يف 

�شاحاته. 
ــررت حمــــــاولت الإحــــتــــالل يف  ــكـ ولـــقـــد تـ
يف  �شواء  الإ�شالمية  املقد�شات  على  ال�شيطرة 
وكانت  املناطق،  من  وغريها  واخلليل  القد�س 
الأق�شى  على  الحــتــالل  اعــتــداءات  ح�شيلة 
امل�شلني،  �شفوف  يف  م�شابا   160 مــن  اأكـــر 
ونحو 400 معتقل، وتخريب وتدمري يف امل�شاجد 
وم�شلياته، خا�شة امل�شلى القبلي الذي اعتكف 

فيه نحو 2000 م�شل. 

قــوة  بو�شفه  الــكــيــان  يــوا�ــشــل  عـــام  ب�شكل 
ــهــاك حــقــوق املــواطــنــني  ــت ــدار وان ــ ــالل اإهـ احــت
اجلرائم  مــن  مزيد  وارتــكــاب  الفل�شطينيني، 
العهد  اأحكام  مع  وا�شح  ب�شكل  تتناق�س  التي 
وغــريه  وال�شيا�شية  املــدنــيــة  للحقوق  الـــدويل 
من ال�شكوك الدولية يف جمال حقوق الإن�شان، 
حقوق  مبنظومة  ت�شتهني  الحتالل  دولة  وباتت 

الإن�شان الدولية ول تقيم لها وزنا.
خطة صهيونية موضوعة وانتهاك 

واضح للرمز الديين
ان تكرر اقتحام قوات الحتالل ال�شهيوين 
على  واعــتــدائــهــم  الأقــ�ــشــى  امل�شجد  لــبــاحــات 

املقد�شيني  على  العدوانية  وا�شتعمال  امل�شلني 
ــاأتــي نــتــيــجــة تــر�ــشــم �ــشــورة  والــتــنــكــيــل بــهــم ي
املتاأ�شل  وللعدوان  �شهيونية  للخطة  وا�شحة 
النيل  وحمــاولت  واملعتقد،  العبادة  حرية  على 
واحل�شارية  والتاريخية  الدينية  الــرمــوز  من 
للقد�س، بو�شفها العا�شمة الروحية وال�شيا�شية 

للفل�شطينيني، وِقبلة العرب وامل�شلمني الأوىل.
يندرج  امل�شيحية  الدينية  املعامل  اإن تهمي�س 
�شمن املخطط الذي يتالءم مع تهمي�س طابعها 
دينية  معامل  امل�شيحي واختالق   - الإ�شالمي 
التي  ــالل  والإحـ القــتــالع  عملية  عــرب  يهودية، 
امل�شلمني  الفل�شطينيني  �شد  ممار�شتها  متت 
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 �شحفية تون�شية مقيمة بفرن�شا 

وامل�شيحيني. 
ومن املعروف اأن جوهر ال�شراع الذي يتبعه 
ال�شيا�شي  القرار  فر�س  هو  ال�شهيوين  الفكر 
ال�شيطرة  وخا�شة  املقد�شات  على  ال�شيطرة  يف 
ال�شيا�شية  فل�شفتهم  اأحد جواهر  الأق�شى  على 
ال�شهيونية. ليكون بذلك هذا العتداء حماولة 
لإلغاء اأي مالمح دينية مغايرة ملالمح اليهودية. 
كما يعك�س العتداء على الفل�شطينيني امل�شلمني 
ــالل اأيــــام �ــشــهــر رمــ�ــشــان ومــنــازعــتــهــم يف  خـ
ونابل�س  واخلليل  القد�س  يف  املقد�شة  اأماكنهم 
املــريــر  الـــواقـــع  اأخـــــرى،  فل�شطينية  ومـــواقـــع 
عليهم،  الحتالل  يفر�شه  الذي  للفل�شطينيني 
�شواء بعد احتالله لأرا�شيهم اأو بعد توقيعه مع 

منظمة التحرير على اتفاق اأو�شلو عام 1993.
الظلم  ان  والكبري  الوا�شع  الإجــمــاع  وهنا 
ال�شعب  ال�شهيونية بات من  نواة  الأ�شا�شي يف 
ا�شتمرار  خطورة  من  نحذر  اأن  بد  ول  اإنكاره. 
ول  القمعية  ممار�شاته  يف  ال�شهيوين  الكيان 
املقد�شات  على  هجومه  عــن  الــرجــوع  مــن  بــد 

واملقد�شيني.
ال�شعب  فـــيـــه، بـــاأن  جــــدال  ل  ممـــا  ــه  ــ  واإنـ
اإعادة حقوقه  املنا�شل له احلق يف  الفل�شطيني 
وامل�شجد  الــقــد�ــس  ــن  ع املــخــتــ�ــشــبــة والــدفــاع 
الإ�شالمية  املقد�شات  و�شائر  املبارك،  الأق�شى 
والإجــــرام  ال�ــشــتــبــاحــة  وجـــه  يف  وامل�شيحية، 
لكل  مــ�ــشــروع  حــق  ال�شهيوين  وال�ــشــتــهــداف 

امل�شلمني وامل�شيحيني. 
اعتداءات صهيونية على كنيسة 

القيامة
ال�شرطة  لت�شييق  منطقي  تف�شري  يوجد  ل 
الإ�شرائيلية على امل�شلني يوم �شبت النور، حيث 
حرم الإحتالل الآلف من  امل�شلني من الو�شول 
اإىل كني�شة القيامة، يوم عيد الف�شح الذي ُيعد 
من اأكر الأيام قد�شية لدى الطوائف امل�شيحية، 
وعلى الأرجح ما يف�شر ذلك هو اأهداف الحتالل 
لليهودية  خمالفة  دينية  رمــوز  لوجود  املعادي 
الوقائع  فبح�شب  الفل�شطينية  الأرا�ــشــي  على 
الزمنية، ومع تزامن الأحداث بني القيود التي 
البلدة  اإىل  الــدخــول  على  الحــتــالل  فر�شها 
القدمية يف القد�س املحتلة، وعلى الو�شول اإىل 
امل�شجد الأق�شى املبارك، فاإن الحتالل يهدف 
وهم  الوطنية  الفل�شطينية  بالهوية  التنكيل  اإىل 

�شد التواجد الإ�شالمي وامل�شيحي بالقد�س. 
انتهاك  القد�س من  ما يجري يف  اأن  اأعتقد 
يف حق املقد�شات الإ�شالمية وامل�شيحية يتناق�س 
مــع الــو�ــشــع الــقــانــوين والــتــاريــخــي الــقــائــم يف 
ممار�شة  يف  املكفول  العاملي  احلق  ومع  القد�س 

ال�شعائر الدينية.
من  امل�شيحيني  اآلف  ع�شرات  منع  وبالتايل 

بالقوانني  واملكفول  الطبيعي  حقهم  ممار�شة 
مبمار�شة  الــدولــيــة  ــفــاقــيــات  والت والــ�ــشــرائــع 
تعٍد  اإل  لي�س  هــو  بحرية،  الدينية  �شعائرهم 
للمقد�شات  وانتهاك  ال�شماوية  ــان  الأديـ على 
الت�شييق  اأدوات  تكثيف  الفل�شطينية عن طريق 
�شكانها  على  والت�شييق  املدينة  معامل  وتغيري 

وا�شتفزاز امل�شلمني وامل�شيحيني.
احلرب األوكرانية

ارا�شي  على  قرعت  التي  احلرب  طبول  اإن 
الأوكرانية مل تكن لها تداعيات دولية واقت�شادية 
احلرب  تلقي  النزاع  من  اآخر  �شق  يف  بل  فقط 
الوكرانية بظاللها على ال�شيا�شة الفل�شطينية. 
القائم  بالنزاع  باأ�شره  العامل  ين�شغل  فبينما 
ال�شهيوين  الكيان  ي�شتغل  واأوكرانيا  رو�شيا  بني 
يف  جديدة  خطوات  نحو  ليتجه  الن�شغال  هذا 

اأن الزمة القائمة يف اجلانبني  الت�شعيد. ومبا 
�شارخا  حتــديــا  ت�شكل  والوكـــــراين  الــرو�ــشــي 
الوا�شح  من  بات  الأمريكية  وللحكومة  لبايدن 
اأو�شلو وفتح القن�شلية يف  تعرقل امل�شار ل�شلطة 
منظمة  ممثلية  فتح  واإعــادة  ال�شرقية  القد�س 
هذا  ويف  وا�شنطن.  يف  الفل�شطينية  التحرير 
طبيعة  على  الأوكرانية  الأزمــة  تنعك�س  ال�شياق 
�شاهم  مما  بالفل�شطينيني  »اإ�شرائيل«  عالقة 
للحقوق  الكيان  جتاهل  عقب  الو�شع  تفاقم  يف 
ــدويل  ال الــقــانــون  لغياب  نــظــرًا  الفل�شطينية، 
الــدويل. ورمبا ما يربهن ذلك  الأمــن  وجمل�س 
طاولة  على  الفل�شطينية  للق�شية  التجاهل 
المريكية  الإ�شرائيلية  اللقاءات  املفاو�شات 
اإيــران  اهتمامها على  ركــزت كل  التي  الأخــرية 

وغريها من امللفات ال�شيا�شية.
ختاما اإن ما يجري يف القد�س من اعتداءات 
خطرية  خطوة  هــو  املقد�شات  على  �شهيونية 
تقوم بها احُلكومة اليمينية املُتطرفة من خالل 
لالإعتداء  امل�شتوطنني  لُقطعان  العنان  اإطــالق 
مقد�شاتهم  وتدني�س  الفل�شطيني  ال�شعب  على 
وم�شحيني  م�شلمني  اأمــامــهــم  الــقــيــود  وو�ــشــع 
ومنعهم من مُمار�شة حقهم يف العبادة.  واأمام 
ال�شهيوين  العن�شري  الف�شل  نظام  حماولت 
و�شموده،  الفل�شطيني  ال�شعب  اإرادة  لك�شر 
الفل�شطيني  ال�شعب  اأمام  الوحيد  اخليار  يبقى 
للمحتل  والت�شدي  الن�شال  يف  ال�شتمرار  هو 
واملقاومة. ل بد ان ن�شري اىل اأن املرحلة الراهنة 
مما  تاريخ ال�شراع  مــدار  على  الأخطر  تعترب 
انتفا�شة  مــوعــد  حـــان  هــل  الــتــ�ــشــاوؤل:  يــطــرح 

فل�شطينية �شاملة يف ال�شفة؟
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السياسة

اكر من �شتة �شهور مرت على ظهور نتائج النتخابات يف العراق 
و ما زال البلد يعاين من ان�شداد �شيا�شي متمثل بعدم امكانية اكتمال 
الن�شاب القانوين باجتماع  ثلثي اع�شاء جمل�س النواب )220 نائب( 
للت�شويت على اختيار رئي�س اجلمهورية ثم الذهاب اىل ت�شمية الكتلة 
الكرب التي ن�س عليها الد�شتور العراقي يف املادة 76 لغر�س ت�شكيل 
احلكومة، مل ت�شتطع القوى ال�شيعية الكربى التي دخلت يف النتخابات 
لت�شمية  بينها  فيما  من�شجم  القل  على  او  موحد  موقف  تاأ�شي�س  من 
الكتلة الكرب، حيث ان كل طرف من طريف معادلة هذه القوى )التيار 
ال�شدري، و الطار التن�شيقي( يدعي انه هو )ول احد غريه( �شاحب 
احلق يف ت�شمية رئي�س الوزراء و ت�شكيل احلكومة م�شتندين يف ذلك 
على خالف قدمي و لكنه متجدد بني زعيم التيار ال�شدري )مقتدى 
ال�شدر( الذي فاز ب 73 مقعد وبني زعيم الطار )نوري املالكي( الذي 
)الدعوة(  ت�شدر حزبه  ان  بعد  النتخابية  ا�شواته  الكثري من  خ�شر 
امل�شهد طوال �شنوات احلكم املا�شية وف�شل على جميع ال�شعد يف بناء 
دولة قانون وموؤ�ش�شات لتاأتي النتائج معاك�شة متاما )بالرغم من ان 
الثالثي  التحالف  تاأ�شي�س  ورغم  القانون(  دولة  ا�شم  يحمل  حتالفه 
البارزاين(  )م�شعود  الدميقراطي  احلــزب  مع  ال�شدريني  قبل  من 
مع ال�شنة يف حتالفهم اجلديد )اخلنجر مع احللبو�شي( ال انهم مل 
ي�شتطيعوا جمع العدد املطلوب من النواب اعاله، ونف�س هذا املوقف 
يف  التن�شيقي(  )الطــار  املعادلة  من  الخــر  الطرف  على  �شينطبق 
عدم ا�شتطاعتهم الو�شول اىل جمع عدد ثلثي جمل�س النواب، وهكذا 
ف�شتبقى جهود التيار يف النفراد باختيار رئي�س الوزراء معتمدا على 
النواب ال�شنة ومن معهم من احلزب الدميقراطي بعيدا عن الطار 
يف  التن�شيقي  الطــار  جهود  اي�شا  و�شتبقى  جنــاح،  دون  التن�شيقي 
عزل ال�شنة والكرد من قرار اختيار رئي�س الوزراء وح�شرها بالبيت 
ال�شيعي فقط دون  جناح اي�شًا، وامام كل هذا امل�شهد ال�شريايل املعقد 
ال�شيا�شية يف عراق ما بعد الحتالل ميكننا ان نحدد ان  العملية  يف 
الكتلة الكرب احلقيقية املمثلة لل�شعب هي القوى ال�شعبية التي قاطعت 
2021. وهنا حتديدًا  2018 ثم قاطعت انتخابات عام  انتخابات عام 
وهي  امل�شتقبلي  و  الوطني  دوره  اي�شًا عن  ليبحث  فاعل جديد  يظهر 
القوى الوطنية العراقية وال�شخ�شيات املجتمعية التي ارهقها التواجد 
خارج العملية ال�شيا�شية دون ادنى امل بوجود �شوء يف نهاية النفق، 

ال�شيا�شي يف  ال�شتقرار  اعادة  م�شروع دويل حول  اي  ويف ظل غياب 
ظل  ويف  والرهــاب  الف�شاد  خربه  ان  بعد  البلد  بناء  واعــادة  العراق 
يبقى  اجلــوار  دول  مل�شاريع  رهينة  العراق  باإبقاء  القليمي  التعنت 
ال�شوؤال مطروحا، اىل اي مدى ت�شتطيع هذه القوى الوطنية الفاعلة 
فعال  تكون  ان  ال�شيا�شية  احل�شابات  خارج  طويلة  لفرتة  كانت  والتي 
موؤثرا وان تقلب الطاولة على اجلميع من خالل انتخابات قادمة �شواء 
هذه  عودة  ان  خ�شو�شًا  املبكرة؟  ب�شرورتها  او  الد�شتوري  بتوقيتها 
ويف  بالذات  التوقيت  هذا  يف  جديد  من  ال�شاحة  اىل  الوطنية  القوى 
�شتكون  ال�شيا�شية  العملية  اليوم يف  ال�شيا�شي احلا�شل  الن�شداد  ظل 
التحالف  التن�شيقي والذي يعمل على تفكيك  ورقة �شغط بيد الطار 
الثالثي الذي يقوده مقتدى ال�شدر من خالل اخراج ال�شنة من هذا 
النتخابات  اغلب  الكرب ويف  الكتلة  ان  يعلم اجلميع  فكما  التحالف، 
التي جرت موؤخرا يف عراق ما بعد 2003 مل تكن يف داخل قبة الربملان 
بل كانت القوى الراف�شة لالحتالل و للعملية ال�شيا�شية والتي قاطعت 
النتخابات بن�شبة و�شلت اىل ٪80 و ح�شب بع�س التقديرات ال�شادرة 
نتائجها  احدى  كان  التي  ال�شعبية  املقاطعة  الر�شد، هذه  مراكز  من 
ثورة ت�شرين التي حملت اهم �شعار يعرب عن طموح اجلماهري )نريد 

وطن(.
هذه  جميع  اىل  مفتوحة  اليوم  العراقية  اجلماهري  دعوة  �شتبقى 
ترك  وعــدم  اخلــارج  من  جاهزة  م�شاريع  على  التعويل  بعدم  القوى 
تدعي  التي  الحــزاب  من  ال�شيا�شة  �شما�شرة  اىل  العراقية  ال�شاحة 
تكليفها  خالل  من  عورتها  العراقية  اجلماهري  ك�شفت  والتي  التدّين 
يبدو  اليوم  العراق  الواقع،  ار�ــس  على  الفعلية  ال�شيا�شية  املمار�شة 
ب�شبب  والعربي  القليمي  حميطيه  عن  ال�شعدة  جميع  على  متخلفا 
هذه الحزاب احلاكمة التي قتلت الوطن واملواطن حل�شاب م�شاحلها 
احلزبية وال�شخ�شية وم�شالح دول اجلوار ولكن يبقى امل العراقيني 
توقيتاتها  و�شبط  ال�شيا�شية  العملية  خارطة  ر�شم  اعــادة  يف  كبريا 
ح�شب قناعة واحتياجات املواطن العراقي ومن ثم لقلب الطاولة على 

اجلميع يف اي انتخابات مقبلة. 

أ.هالل العبيدي

العراق، انسداد العملية السياسية 
وعودة القوى الوطنية

نقطة اول السطر 

كاتب وحملل �شيا�شي
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الفكر المتطرف ونشر االرهاب في المنطقة العربية
أ.بهاء خليل

 �شحفي وكاتب عراقي 

من  وعــدد  العام  هــذا  الرم�شانية  للدراما  متابعتي  خــالل  من 
فكرة  تكوين  ا�شتطعت  الرهــاب  مو�شوع  تناولت  التي  امل�شل�شالت 
املجاميع  املتطرف يف خلق  الديني  الفكر  اختيار  �شبب  مب�شطة عن 
لتنفيذ  ال�شخا�س  لك�شب  الدين بحرفية عالية  وا�شتغالل  الرهابية 
اجندات الدول التي ت�شتفيد من الو�شع الراهن يف املنطقة العربية. 

من  الكثري  بداخلها  حملت  املب�شطة  النمطية  الــفــكــرة  هــذه 
التف�شري احلقيقي وبني املنت�شر من خرافات وجهل  التناق�شات بني 
الو�شع  وبني  القراآنية،  لالآيات  الديني  التف�شري  حول  مغلوط  وفكر 
القت�شادي املرتدي يف املنطقة العربية والموال املدفوعة لالإرهابيني 

يف خمتلف املناطق. 
الدينية  ال�شحوة  الثالث خل�س فكرة  العا�شوف بجزئه  م�شل�شل 
التي  املكي  احلرم  احتالل  حادثة  بعد  الثمانينات  يف  انت�شرت  التي 
قام بها جهيمان العتيبي وا�شتغلها تنظيم الخوان امل�شلمني لل�شيطرة 
يف  اجلهاد  بفكرة  يقتنعون  وجعلهم  ال�شعودي  ال�شباب  عقول  على 
يف  ال�شعودي  النظام  تهاون  هو  ذلك  على  �شجعهم  وما  افغان�شتان 
تلك الفرتة معهم حتى ا�شبح التطرف الديني يتحكم مب�شري �شعب 

اتبعها كامل واغلبهم عن قناعة ب�شبب  التي  املغلوطة  التفا�شري 
تنظيم الخوان يف ن�شر الفكر 

اجلهادي املتطرف. 
امل�شل�شالت  ومـــن 
الخــــــــــــرى الـــتـــي 
مو�شوع  تناولت 
اجلـــمـــاعـــات 
الرهــابــيــة 

من  خمتلف  جانب  نقل  امل�شل�شل  هــذا  الـــروح(،  )بطلوع  م�شل�شل 
واأو�شح دور اجهزة  املقاتلني  الرهابية يف ك�شب  التنظيمات  طريقة 
املخابرات الجنبية يف تكوين تلك اجلماعات داخل املنطقة العربية 
�شيح�شلون  التي  املطلقة  وال�شلطة  واجلاه  بالأموال  الأغــراء  بطرق 
عليها، وا�شتغالل البع�س من املر�شى النف�شيني واملغامرين وحتويلهم 

اىل وحو�س ب�شرية هدفها القتل فقط. 
البائ�س  الواقع  �شردوا جزءًا �شغريًا من  امل�شل�شالت  موؤلفي هذه 
نف�شها  حماية  على  تركز  والتي  العربية  النظمة  اغلب  تعي�شه  الذي 
المن  زعزعة  يحاول  ملن  والت�شدي  النا�س  وتثقيف  توعية  من  بدل 
وال�شتقرار فيها، ويف النهاية جند ان املوؤ�ش�شات الدينية هي احللقة 
والفكر  التفرقة  لزرع  طريق  وا�شهل  الــدول  امن  يف  دائمًا  ال�شعف 
الهدام واملتطرف فيها وجند اي�شًا �شعف الجهزة المنية يف ك�شف 
تعمل  جهات  وجود  وعدم  الدينية  املوؤ�ش�شات  داخل  املتغلغلني  هوؤلء 

على تقييم اخلطاب الديني يف الدولة. 
هذه الثغرات كانت اكر من كافية لن�شر الفكر الديني املتطرف 
داخل دولنا العربية والتي ا�شبح من خاللها �شباب المة بني نارين، 
الدول  عملت  التي  الخالقي  والنحالل  ونــار  الديني  التطرف  نار 
ال�شرقية  الخالقية  قيمنا  لت�شويه  دولنا  يف  ن�شره  على  العظمى 

وموروثنا الديني. 
ان الت�شدي لهذه الطرق و�شد الثغرات والهتمام بالتعليم وجتديد 
اخلطاب الديني وتعزيز روح املواطنة لدى الفرد العربي 
هو بداية الطريق نحو جيل جديد بعيد عن التطرف 
والتع�شب الديني والفكر الرهابي وهذا يحتاج اىل 
ب�شورة  العربية  النظمة  من  وجــادة  حقيقية  وقفة 

عامة لأنقاذ اوطاننا من النهيار الكامل.
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الــــــتــــــخــــــلــــــف ســــــبــــــبــــــه انــــــــــــعــــــــــــدام الـــــوطـــــنـــــيـــــة 
عـــــنـــــد بـــــعـــــض الـــــشـــــخـــــصـــــيـــــات الـــــســـــودانـــــيـــــة

السياسة

د.علي عبدالقادر

الوكرانية  الرو�شية  احلــرب  اأحــداث  لعل 
ــعــاملــي لأهــمــيــة  ــاه ال ــب ــت ــي لــفــتــت الن ــت هـــي ال
ــة بــ�ــشــورة عــامــة والــقــمــح  ــزراعـ مــو�ــشــوع الـ
البحث  غمرة  ويف  خا�شة،  ب�شورة  والزيوت 
للقا�شي  املعلوم  من  ا�شبح  لعله  البدائل  عن 
ــاأن هناك بلد  ــوع الــعــامل ب ــداين يف كــل رب والـ
غــذاء  �شلة  يكون  ان  ميكن  الــ�ــشــودان  ي�شمى 
يف  دوًل  هناك  ان  احلظ  ح�شن  ومن  العامل. 
اخــريا  انتبهت  والــعــربــي  ال�ــشــالمــي  الــعــامل 
يجب  وانها  الغذائي،  لأمنها  ال�شودان  لهمية 
ان ت�شعه �شمن خططها لالمن ال�شرتاتيجي 
فيما يتعلق بالغذاء. ولعله كان من احلكمة ان 
الغذائي  امنها  ومل�شلحة  الــدول  تلك  ت�شاعد 
اأمر  وهــو  ال�شيا�شي  ال�شودان  اإ�شتقرار  على 
مــرتــبــط بــال�ــشــتــقــرار القــتــ�ــشــادي ووجـــود 
م�شاريع �شخمة للبنى التحتية واإدخال احدث 
املاكينات الزراعية ل�شتثمار ارا�شي ال�شودان 
مرت   4200 ي�شاوي  )الفدان  فدان  مليون   175

احليوانية  الروة  تلك  يف  وال�شتثمار  مربع(، 
التي تفوق ال100 مليون را�س من البقر والغنم 

واملاعز والبل.
لكن لن بع�س احلكومات لها عقلية ت�شبه 
اأكرب  الذي يبحث عن  اليهودي  التاجر  عقلية 
ربح باأقل جهد، فهي ت�شر على وجود ا�شتقرار 
ويوؤيد  ا�شتثمار!!  اأي  قبل  لها  موايل  �شيا�شي 
ذلك ح�شول دولة م�شر يف ال�شابيع املا�شية 
 15 ال  حــدود  اىل  و�شلت  وقرو�س  منح  على 

مليار دولر من بع�س دول العامل الإ�شالمي.
امل�شتثمر  عــلــى  الـــلـــوم  الـــقـــاء  قــبــل  لــكــن 
ا�شباب  يف  الــغــو�ــس  يجب  وبــخــلــه،  الجــنــبــي 
عدم ال�شتقرار ال�شيا�شي يف ال�شودان وكيفية 
يف  للم�شاركة  ال�شعب  يتفرغ  حتى  معاجلته، 

التنمية.
لعل املوقع اجلغرايف الفريد واملناخ املميز 
ان  ماآ�شييه،  ا�شباب  اأوائــل  من  هي  لل�شودان 
�شهول  يف  املنب�شطة  ال�شودان  ارا�شي  طبيعة 

النيل  لــوجــود  املــيــاه  وتــوفــر  للزراعة  �شاحلة 
ومياه  والوديان  الخــرى  النهار  من  والعديد 
لهجرات  ادى  اأمــر  اجلوفية  واملــيــاه  المــطــار 
املــوارد  ذات  الت�شع  ــدول  ال تلك  من  خمتلفة 
اأي  ال�شودان،  جتاور  التي  ال�شعيفة  الطبيعية 
افريقيا  وو�ــشــط  و�ــشــرق  �شمال  مــن  هــجــرات 
وراء  من  حتى  لل�شودان  الهجرات  و�شلت  بل 

البحر الحمر اأي اململكة العربية ال�شعودية. 
اإذن جاء ذلك »الزول« املواطن ال�شوداين 
وديــانــات خمتلفة  عــدة  ثــقــافــات  مــن  هجني 
الهوية  �شراع  بداأ  وهنا  �شتى،  اأثنية  وعنا�شر 
بني الفريقانية والعروبة او ما �شمي بعد ذلك 
�شراع الغابة وال�شحراء، وقد ا�شتغل امل�شتعمر 
فثبتها  الثغرة  هــذه  الجنــلــيــزي  ثــم  الــرتكــي 
ال�شودان  جنوب  يخ�س  فيما  خا�شة  وعمقها 
620.000 كم مربع تقريبًا- فجعله منطقة   -
مقفولة ل ي�شمح ل�شوداين اآخر بالو�شول اليها 
ال بت�شريح ر�شمي من امل�شتعمر الإجنليزي! 

ــام حمــمــد اأحـــمـــد املـــهـــدي يف  ــ جنـــح المـ
او  اثنية  فــوارق  اأي  بــدون  ال�شودانيني  توحيد 
وق�شى  الجنليزي  امل�شتعمر  ملحاربة  جهوية 
1885م، ولكن  26 يناير  على غردون با�شا يف 
التعاي�شي  عبداهلل  املهدي  خليفة  عهد  منذ 
املتعاقبة  الوطنية  احلــكــومــات  بكل  مـــرورا 
ظلت ازمة الهوية »مع�شلة« مل حتل بل عملت 

الزمــة  تعميق  على  احلــكــومــات  تلك  بع�س 
بالوطنية  توؤمن  ل  التي  احلكومات  وخا�شة 
اجلغرافية وت�شتبدلها مبفهوم المة، حتى ان 
ابتدعت  ال�شالموية  الب�شري  املخلوع  حكومة 
ال�شخ�شية  الوراق  يف  فا�شافت  �شيئة  بدعة 
احلكومات  ا�شتغلت  وبالطبع  القبيلة!  ا�شم 
ت�شد«  »فرق  بقاعدة  توؤمن  التي  ال�شتبدادية 
اأخرى  وتهمي�س  قبائل  لتحفيز  املع�شلة  تلك 
جماعات  بتحفيز  اآخر  م�شتوى  اىل  نزلت  ثم 
حزبية او فكرية على اخرى وحتفيز جهويات 
على اخرى، وهكذا قليال قليال بداأت ت�شعف 

الروح الوطنية ال�شودانية.
هو  الوطنية  الـــروح  �شعف  ا�شباب  ثــاين 
فروق  برزت  ال�شودان  ا�شتقالل  قبل  انه حتى 
ال�شوداين  واملجتمع  كلية غردون  بني خريجي 
او  التحق  ثم  والعامة،  النخب  اأي بني  العامي 
الطوائف  »�شباك«  يف  النخب  هوؤلء  »ارمتــى« 
وزعماء القبائل والحزاب العقائدية، فتكونت 
طائفة الن�شار كحا�شنة حلزب المة ومتيل 
للتبعية لربيطانيا و طائفة اخلتمية كحا�شنة 
لالحزاب الحتادية ومتيل لالحتاد مع م�شر، 
من  الي�شار  كاأق�شى  ال�شيوعي  احلــزب  وبــرز 
جــهــة وجــبــهــة املــيــثــاق كــاأقــ�ــشــى الــيــمــني من 
الوطنية  �شعف  على  وكدليل  الخرى،  اجلهة 
اىل  الــ�ــشــودان  وجــهــاء  مــن  وفــد  �شفر  حينها 
الجنليزي  املــلــك  ملقابلة  1919م  يف  لــنــدن 
على  بــاإنــتــ�ــشــاره  وتهنئته  اخلــامــ�ــس  جـــورج 
او  الــولء  خطاب  اأعترب  ما  له  وقدموا  املانيا 
»...اإن  املريغني  علي  ال�شيد  فقال  املبايعة 
على  تتوقف  امل�شتقبل  يف  ال�شودان  اأهل  حياة 
باإمرباطورية جاللتكم،  البالد  ارتباط  زيادة 
مينح  اأن  القدير  العلي  اهلل  اإىل  ن�شرع  لــذا 
بال�شعادة،  املقرون  الطويل  العمر  جاللتكم 
لــواء  رافــعــة  العظمى  بريطانيا  يحفظ  واأن 
ال�شيد  تقدم  ثم  العامل«،  يف  واملدنية  احلرية 
والـــده  مــقــدمــا �شيف  املــهــدي  عــبــدالــرحــمــن 
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 كاتب واأديب �شوداين

ذلك  يقدم  »اإنه  وقائال  للملك  املهدي  المام 
للعر�س«،  ولئه  على  دلياًل  التاريخي  ال�شيف 
قاطعًا  دلياًل  جلاللتكم  ت�شليمه  يكون  ولكي 
اأتباعي  وجميع  جتعلوين  اأن  يف  لرغبتي  ثابتًا 
واأهلي بال�شودان، يف دائرة �شلمكم وعطفكم، 
ويف ال�شودان الآن اأعدادًا كبرية من املواطنني 
عطفكم،  جزيل  على  حــائــزًا  عــودتــي  تنتظر 
وهـــم يــرجــون اأن تــعــتــربوهــم بــني رعــايــاكــم 

املخل�شني«!.  
التي  احلزبية  الربــعــة  املجموعات  هــذه 
زعماء  واأبــنــاء  والثــريــاء  النخب  ا�شتقطبت 
القبائل مل تنجح يوما يف اعداد م�شروع وطني 
وال�شالح  بالع�شكر  ت�شتعني  ظلت  بــل  قومي 
لهزمية املجموعات الخرى والو�شول لكر�شي 
 17 يف  عبود  اجلــرال  انقالب  فجاء  احلكم. 
خليل  عــبــداهلل  حكومة  �شد  1958م  نوفمرب 
الحتادي  وحزب  المة  حزب  بني  الئتالفية 
الــعــداء فيما  تنامى هــذا  ثــم  الــدميــقــراطــي، 
وامل�شاندة  الدعم  عن  تبحث  فراحت  بينها 
جعفر  العميد  انقالب  كان  فمثال  اخلارجية 
م�شري،  بدعم  1969م  مايو   25 يف  منــريي 

العميد  بقيادة  1976م  يوليو   2 انقالب  وجاء 
حممد نور �شعد بدعم ليبي.  

منذ  الــ�ــشــوداين  املــواطــن  يتمتع  مل  اإذن 
تاريخ  وحتى  1956م  بناير   1 يف  ال�شتقالل 
مدنية  بحكومات  عاما   66 حــوايل  اأي  اليوم 
لتحكم  دميقراطية  بطريقة  انتخابها  يتم 
حبي�س  ال�شوداين  املواطن  ظل  بل  بالتوايل، 
مع  �ــشــنــوات   6 لــفــرتة  ــد  اإمــت ع�شكري  حــكــم 
اجلرال عبود و16 �شنة مع امل�شري منريي و30 
�شنة مع املخلوع الب�شري، ثم انقالب الربهان 
فرتة  متتد  مل  اأي   ، 2021م  اكتوبر   25 منذ 
12 عاما، مما مل  احلكم املدين �شوى حوايل 
مما ي�شاعد على ن�شج التجربة الدميقراطية 

وتر�شيخها.
املتعاقبة  للحكومات  الــوحــيــد  الــهــم  ظــل 
بكل  احلــكــم  كر�شي  على  حمافظة  تظل  ان 
وال�شجن  ــداد  ــب ــت ــش ال� فــيــهــا  مبــا  الــو�ــشــائــل 
من  وخلوفها  واملناف�شني.  للمعار�شني  والقتل 
تلتفت  ل  فهي  حماكمتها  او  عليها  النقالب 
حتتية  بنية  بناء  او  �شخمة  م�شاريع  لقامة 
باخلارج  الموال  ت�شتثمر  و  تهرب  بل  بالبالد 

يف دول مثل ماليزيا وتركيا وغريها. مما ادى 
وافقارها  البالد  مــوارد  من  كثري  ل�شتهالك 
بدل عن تنميتها وتطويرها. وكدليل على ذلك 
العربي  وال�شمغ  والبل،  ال�شان  اناث  تهريب 
للذهب  تهريب  الخرية  الآونة  ويف  وال�شم�شم 

اىل دول اأخرى.
من املوؤكد ان حكم البالد باحلديد والنار 
الوطنية  ا�شعاف  اىل  ــوؤدي  ي ال�شعب  وافقار 
لدى املواطن وي�شبح غري فاعل للم�شاهمة يف 
التنمية فهو يف عي�شة �شنك يبحث عن لقمة 
من  اخلوف  مع  واطفاله  به  يتبلع  وما  العي�س 
احلاكم، وقد يوؤدي به احلاجة واخلوف لظلم 
اخيه املواطن الخر مما يولد اح�شا�س بعدم 
النتماء ل لل�شعب ول للوطن. وي�شبح يف حالة 
جاهزية لبيع امانته وولوؤه ملن يدفع اكر من 
الف�شاد  فينت�شر  بالداخل  واحلكام  املتنفذين 
وتتف�شى الر�شوة وي�شبح اجلميع خونة للوطن.
الهوية  ازمـــة  مل�شكلة  ــعــالج  ال ان  يبقى 
الطويل  املــدى  على  عــالج  هو  وال�شتبدادية 
ويحتاج روؤية ا�شرتاتيجية ومثابرة عليها عرب 
التعليم ون�شر الوعي ابتداء من البيت واحلي 
واملدر�شة الأولية، ويف و�شائل العالم املختلفة 
وبالندوات واملحا�شرات لرت�شيخ معاين »عقد 
اجلميع  يعلم  ان  مقت�شاه  جديد  اجتماعي« 
املواطنة  حقوق  يف  مت�شاوون  باأنهم  ويوؤمنوا 
هي  الف�شلية  وان  واحلقوق.  والواجبات  ويف 
اف�شلية كفاءة. وانه ل انتماء �شيق يعلو فوق 

النتماء لل�شودان. 
الكلي  للعالج  ال�شتباقية  اخلــطــوة  امــا 
مكانهم  ــاأن  ب الع�شكر  اقتناع  يف  تتمثل  فهي 
التجارة  يف  املناف�شة  ول  احلكم  �شدة  لي�س 
يف  امل�شاركة  وميكنهم  اخلــا�ــس  القطاع  مــع 
�شيا�شة الدولة عرب وزارتي الدفاع والداخلية. 
املدين  باأن احلكم  الحــزاب  اقتناع جميع  ثم 
يحتاج احزاب نا�شجة ووطنية تقدم م�شلحة 
الــوطــن فــوق كــل انــتــمــاءات اخـــرى. وت�شكيل 
حكومة من كفاءات مهنية غري م�شي�شة لفرتة 
هذه  كل  بتنقيح  تقوم  �شنوات   3 ملدة  انتقالية 
الد�شاتري التي وجدت والتي �شبق وان در�شت 
وتعقبها  منها،  الف�شل  لختيار  بحثا  وقتلت 

انتخابات حرة.
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االســرار

مـــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــدعـــــــــــــــــــوة الــــــــــــــــــــــى الــــــــــــــدولــــــــــــــة
الـــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــث

ــعــث الــعــربــي  ــب ــزب ال ــكــن تــاأ�ــشــيــ�ــس حــ مل ي
حدثا   1947 عــام  ني�شان  �شهر  يف  الإ�ــشــرتاكــي 
عاديا يف تاأريخ الأمه العربية يف ذلك الوقت، لأن 
الأفكار والكتابات التي طرحها القادة املوؤ�ش�شون 
الأوائل اأمثال مي�شيل عفلق و�شالح البيطار كانت 
تتناغم مع تطلعات اجلماهري العربية التي عانت 
والرتدي  وال�شعف  والتبعية  ال�شتعمار  لعقود من 
التاأ�شي�شي  املوؤمتر  بــداأ  فقد  املجالت.   كافة  يف 
ني�شان1947   4 اجلمعة  يوم  �شباح  اعماله  الأول 
مقهى  بهو  يف   1947 ني�شان   7 الأثــنــني  واإنتهت 
عفلق  مي�شيل  اقـــرتح  حــيــث  بدم�شق  الــر�ــشــيــد 
اعلن  الذي  للموؤمتر  رئي�شا  ال�شيد  جالل  ت�شمية 
عبدالرحمن  الفحام،  �شاكر  ال�شر:  اأمناء  تعيني 
�شالح  القى  ثم  ال�شريف،  عبداملنعم  املارديني، 
د�شتور  اقر  ثم  ال�شيا�شي،  البيان  البيطار  الدين 
احلزب وانتخبت اول قيادة له. وقد ح�شر املوؤمتر 

التاأ�شي�شي حوايل 200 ع�شو. 
احلرب  اأعقبت  التي  الفرتة  تلك  يف  �شادت 
ــزاب وجــمــعــيــات وحــركــات  الــعــاملــيــة الــثــانــيــة احــ
قطري  طابع  ذات  العربية  املنطقة  يف  �شيا�شية 
وطبقي عاجزة عن مواجهة امل�شكالت التي تواجه 
والتخلف  اجلهل  يف  الغارقة  املنطقة  يف  ال�شعب 
للدول الكربى، بينما جاء حزب  والفقر والتبعية 
نب�س اجلماهري  تالم�س  واأفكار  ب�شعارات  البعث 

يف  والثورية  بالواقعية  اأت�شمت  وقــد  وحاجاتهم 
ذات الوقت. فطرح احلزب �شعاره املعروف » اأمة 
عربية واحدة   ذات ر�شالة خالدة« وحدد اأهدافه 
ــة والإ�ــشــرتاكــيــة الــتــي وجــدت  بــالــوحــدة واحلــري
كبرية خا�شة يف  �شرائح  والتاأييد من  الإ�شتجابة 
امل�شرق العربي التواق اىل فكرة القومية العربية 
وتو�شعت  اإنت�شرت  ما  و�شرعان  اأبنائها.  ووحــدة 
املــوؤمتــر  عقد  بعد  اأنطلقت  الــتــي  البعث  خــاليــا 
التاأ�شي�شي الأول لتظهر يف كال من �شوريا والعراق 
وبع�س  والــ�ــشــودان  وفل�شطني  ولــبــنــان  والأردن 
الطلبة  او�شاط  يف  العربي  واملغرب  اخلليج  دول 

واملثقفني.
من  العقد  يتجاوز  ل  ومبا  قليلة  �شنوات  بعد 
ا�شتطاعت تنظيمات احلزب وكوادره يف  الزمان 
يف  وتاأثريها  وجودها  توطد  ان  والــعــراق  �شوريا 
احلياة ال�شيا�شية والإجتماعية يف البلدين خا�شة 
املد  و�شعود  م�شر  يف   1952 يوليو   23 ثــورة  بعد 
بدء  وكذلك  النا�شر  القومي يف عهد جمال عبد 
ك�شب بع�س الع�شكريني من ال�شباط اىل �شفوفه.

البعث يف بع�س القطار العربية
تاأ�شي�س  البعث دورا هاما منذ  لعب  لبنان  يف 
و�شعدون  جابر،  علي  د.  يد  على  الأوىل  اخللية 
الأمريكية  حمادي )عراقي كان طالبا باجلامعة 
اأ�شتاذا  كان  )�شوري  اجلندي  واإنعام  ببريوت( 

من  او  م�شتقل  ب�شكل  �شواء  �شور(  يف  بالعاملية 
من  ولحــقــًا  اللبنانية،  الوطنية  احلــركــة  خــالل 
جنوب  يف  العربية  التحرير  جبهة  وجــود  خــالل 

لبنان واملخيمات الفل�شطينية.
لبنان  يف  للبعث  الهامة  الــكــوادر  اأحــد  يقول 
بــارزا  دورا  لعب  اجلبهة  مع  ا�شتطاع  البعث  ان 
متكنوا  لهم،  بالعراق  البعث  نظام  دعم  وبف�شل 
ع�شكري  جهاز  اأن�شاأ  حيث  الكبري،  احل�شور  من 
بعد  وتعر�س  لبنان،  يف  املعارك  كافة  يف  �شارك 
و�شول نظام خميني لل�شلطة يف اإيران، اإىل حملة 
اإيران واملخابرات  اغتيالت بالتن�شيق بني ادوات 
وي�شيف  منه.  وكـــوادر  قــيــادات  طالت  ال�شورية 
العراقي  الدعم  بفعل  احلــزب  اآخــر: متلك  كــادر 
بالعا�شمة بريوت، مبا  العقارات خا�شة  ع�شرات 
الــدروز،  كركول  يف  القطرية  القيادة  مبنى  فيها 

والنقاهة يف برج ابي حيدر.

ملف من اعداد قسم التحرير

الجزء 
االول
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حيث  احلــزب  انت�شر  وفل�شطني  الأردن  ويف 
ــذاك مــئــات الأعــ�ــشــاء الــعــامــلــني، وبــداأ  ــ �شم اآن
وعلى  املــ�ــشــتــويــات  جميع  عــلــى  ين�شط  احلـــزب 
ال�شباب وطالب اجلامعات واخذ احلزب  راأ�شها 

بالنت�شار والتو�شع جماهرييًا ونقابيًا.
ال�شودان  يف  للبعث  انت�شار  مع  ذلــك  ترافق 
وبدرالدين  �شليمان  حممد  قادته  ابرز  من  وكان 
البعث  ا�شتطاع  ــذي  ال تون�س  يف  واأي�شا  مــدثــر، 
اإيجاد ح�شور فاعل وقوي خا�شة و�شط الطالب و 

الكوادر وكان من ابرزهم م�شعود ال�شابي.
بالعراق  ــه  ــورات وث العربية  ــوحــدة  وال البعث 

و�شوريا

ولأجل حتقيق البعثيني ل�شعاراتهم واأهدافهم 
الوحدة  حلم  لتحقيق  واإخال�س  بجد  عملوا  فقد 
ــدة بـــني م�شر  ــوحـ ــة الـ الــعــربــيــة فــكــانــت جتــرب
ب�شبب  طويال  تدم  مل  والتي   1958 عام  و�شوريا 
التجربة.  هذه  رافقت  وعقبات وحتديات  اأخطاء 
التي  الــعــراق  يف   1958 متــوز  ثورة14  جــاءت  ثم 
ونفذها  قــادهــا  والــتــي  امللكي  النظام  ا�شقطت 
تنظيم ال�شباط الأحرار ومعظمهم من ال�شباط 
البعثيني قد انخرطوا يف ت�شكيل  القوميني، وكان 
واحلزب  ال�شيوعي  احلــزب  مع  الوطنية  اجلبهة 
الثورة  هــذه  قبل  اخــرى  �شيا�شية  وقــوى  الوطني 
لذلك كان من الطبيعي ان يتم ا�شراكهم ببع�س 
بعد  حكومة  اول  ت�شكيل  يف  الــوزاريــة  احلقائب 

الركابي  فــوؤاد  الأ�شتاذ  احلزب  مثل  حيث  الثورة 
امني �شر احلزب كوزير للموا�شالت.

ن�شب  الــذي  قا�شم،  الكرمي  عبد  تفرد  وبعد 
ورئي�س  ــورة  ــث ال وقــائــد  ــد  ــ الأوح الــزعــيــم  نف�شه 
عن  بعيده  �شعوبية  �شيا�شة  واإنتهاجه  احلكومة 
بني  مــن  كــان  التي  القومية  ثــورة متــوز  اهـــداف 
بع�س  اأعلن  م�شر،  مع  الوحدة  اأقامة  اأهدافها 
حكومة  على  ع�شكريا  متــردا  الأحـــرار  ال�شباط 
قا�شم واأعلنوا الثورة بقيادة العقيد عبد الوهاب 
ولكنها   1959 مار�س   7 يف  املو�شل  من  ال�شواف 
ال�شواف  الوهاب  عبد  قائدها  مقتل  بعد  ف�شلت 
خالل احلركة الأمر الذي دعى قا�شم واتباعه من 
ال�شيوعيني لرتكاب افظع املجازر بتاريخ العراق 
والبعثيني،  القوميني  بحق  وكركوك  املو�شل  يف 
برئا�شة  ال�شيت  �شيئة  ال�شعب«  »حمكمة  و�شكلت 
املهداوي وهو ابن خالة عبد الكرمي قا�شم والذي 
ال�شباط  مــن  ــادة اجلي�س  ق بــاإعــدام خــرية  قــام 
ناظم  بينهم  املــحــاولــة  يف  املــ�ــشــاركــني  ــرار  الحــ
يف  واآخـــريـــن  �ــشــري  ــاج  احلـ ورفــعــت  الطبقجلي 
منطقة ام الطبول. لقد احدثت هذه العدامات 
العراقي  العام  ــراأي  ال او�شاط  يف  كبرية  �شدمة 
والعربي، ومل مت�شي �شوى اأ�شهر قليلة حيث قرر 
البعث بالعراق تنفيذ اإغتيال عبد الكرمي يف �شارع 
1959 خطط لها  7 ت�شرين الول  الر�شيد بتاريخ 
ثابت،  �شعيد  ايــاد  القيادة  ع�شو  عليها  وا�شرف 
و�شارك يف التنفيذ كال من: عبد الوهاب الغريري 
ال�شيخلي،  الكرمي  العملية«، عبد  اثناء  »ا�شت�شهد 
�شمري عزيز النجم، حامت حمدان العزاوي، �شليم 

الزيبق، �شدام ح�شني، احمد طه العزوز 
ا�شيب  ان  بعد  باأعجوبة  قا�شم  جنــى  وقــد 
بر�شا�شات يف كتفه. وقد �شدرت احكام العدام 
باإ�شدار  قا�شم  قــام  فــرته  وبعد  امل�شاركني  بحق 
ل�شغوط  نتيجة  املحكومني  عــن  بالعفو  قـــرارا 
خــارجــيــة وداخــلــيــة. لقد قــامــت قــيــادة احلــزب 
ل  احلــزب  ان  باإعتبار  العملية  ب�شجب  القومية 

يوؤمن بالإغتيال ال�شيا�شي.
الــعــراق  مــن  كــال  يف  الوىل  البعث  حكومتا 
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االســرار

و�شوريا
قامت   1963 ــام  عـ �ــشــبــاط  مــن  الــثــامــن  يف 
العراق  يف  واملدنية  الع�شكرية  البعث  تنظيمات 
قا�شم  بحكومة  اأطــاح  ع�شكري  انقالب  بتنفيذ 
نظام  واقــامــة  له  امل�شاند  ال�شيوعي  املــد  واإنــهــاء 
وحكومة هي الوىل للبعث يف العراق. ولكن اخلطاأ 
انهم  والــثــورة هــو  قــيــادة احلــزب  ارتكبته  ــذي  ال
لين�شبوه  منزله  من  عارف  ال�شالم  بعبد  جــاءوا 
رئي�شا للجمهورية وهو لي�س له علم او عالقة بهذه 
الثورة. و�شرعان ما دبت اخلالفات وامل�شاكل بني 
وفقدان  اخلربة  قلة  ب�شبب  والثورة  احلزب  قادة 
ال�شالم  عبد  وا�شتغل  واحلكم  ال�شلطة  مركزية 
بتاريخ  اأنقالبية  بحركة  ليقوم  الو�ــشــاع  عــارف 
خاللها  مــن  ا�شتطاع   1963 الــثــاين  ت�شرين   18
والتنكيل  البعثيني  وابعاد  احلكم  على  ال�شيطرة 
بهم وبذلك تكون فرتة احلكم و�شلطة احلزب ل 

تتجاوز ثمانية ا�شهر فقط.

ا�شتالم  من  تقريبا  �شهر  وبعد  �شوريا  يف  اما 
حزب  ا�شتطاع  العراق،  يف  لل�شلطة  البعث  حزب 
البعث يف �شوريا بالتعاون مع القوميني والنا�شريني 
وقوى اخرى من تنفيذ انقالب ع�شكري بتاأريخ 8 
مار�س 1963 اأطاح بحكومة النف�شال يف دم�شق 
لي�شبح البعث يقود اهم دولتني يف املنطقة وهما 

�شوريا والعراق.
يف �شوريا ا�شتطاع �شالح جديد وحافظ ال�شد 
وبع�س اع�شاء اللجنة الع�شكرية الطاحة بقيادة 
امني  من  كال  وابــعــاد  واعتقال  القومية  احلــزب 

احلافظ رئي�س اجلمهورية ومي�شيل عفلق و�شبلي 
يوم  ال�شا�شية  احلــزب  قيادات  وكافة  العي�شمي 
البعث  نهاية حلكم  الذي يعترب   1966 23 �شباط 
يف �شوريا وان ما تبقى هو �شلطة ل عالقه للبعث 
بها، ثم قام حافظ ا�شد الذي ا�شبح وزيرا للدفاع 
للعدو  اجلولن  ه�شبة  وت�شليمه  خليانته  ومكافاأة 
بالإنقالب   1967 حزيران  حرب  يف  ال�شهيوين 
ا�شماها  حركه  يف  وجماعته  جديد  �شالح  على 
ت�شرين   16 بتاأريخ  الت�شحيحية  ت�شرين  حركة 

الثاين 1970.
ثورة 17 - 30 متوز والدولة احل�شينة

العراق  30 متوز يف   -  17 ثورة  اعتبار  ميكن 
والع�شكرية  املدنية  بعنا�شره  البعث  قادها  التي 
العربية،  ــة  والأمـ الــعــراق  تــاأريــخ  مهما يف  حــدثــًا 
اعتربها الكثري من املراقبني جتربة مميزة على 
خما�س  بعد  جاءت  لأنها  العربي  الوطن  م�شتوى 
الوجدان  هزت  التي  حزيران  نك�شة  وبعد  ع�شري 
العربي وبعد جتارب فا�شلة يف احلكم خا�شة يف 
العراق و�شوريا، فكان ل بد للبعث ال�شتفادة من 
الأخطاء ال�شابقة وحماية الثورة وتثبيت دعائمها 

والنطالق اىل امل�شتقبل فعمدت اىل ما يلي: 
الوطنية  والحزاب  القوى  على  النفتاح  اول: 
بهدف م�شاركتها يف احلكم فكانت من ثمار ذلك 
اإقامة اجلبهة الوطنية التقدمية مب�شاركة احلزب 
وال�شخ�شيات  القوى  وبع�س  والكــراد  ال�شيوعي 
ملنح  اآذار  بيان  اأ�ــشــدار  ومت  والوطنية  القومية 
يف  مــرة  لول  ــكــردي  ال ل�شعبنا  ــي  ــذات ال احلــكــم 

من  البعث  املقبلة:  احللقة  يف 
السلطة اىل املقاومة.

املظاهر  بدء  اىل  التنويه  مع 
وتاريخ  فكر  مع  تستقيم  ال  اليت 

ونضال البعث.
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دول  يف  الكــراد  يتواجد  حيث  واملنطقة  العراق 
اجلوار العراقي.

 ثانيا: ت�شفية �شبكات التج�ش�س التي ع�ش�شت 
اأ�شعافه  يف  وت�شببت  طــويــلــة  لــعــقــود  بــالــعــراق 
ــالل زرع  واخــ�ــشــاعــه لــلــنــفــوذ الجــنــبــي مــن خـ
اجلوا�شي�س والعمالء يف املرافق املهمة واحليوية 

يف الدولة.
ثالثا: تاأميم الروات النفطية لتوفري القاعدة 
وزراعيا  �شناعيا  الوطن  ببناء  لالإنطالق  املادية 

ويف جمـــالت العــمــار والــطــرق 
والتعليم  والــ�ــشــحــة  واجلــ�ــشــور 
وغريها من احلاجات ال�شا�شية 

التي يحتاجها املواطن. 
التاأميم  كان من ثمار عملية 
لالعوام  اخلم�شية  اخلطة  و�شع 
والـــتـــي   1980  -  1975 ــن  مــ

العراق:  تــاأريــخ  يف  م�شبوقة  غري  نه�شة  �شهدت 
مع  الــعــراق  تربط  التي  ال�شريعة  الطرق  �شبكة 
دول اجلوار، واجلامعات وامل�شت�شفيات وامل�شانع 
خا�شة يف جمالت احلديد وال�شلب والفو�شفات، 
حياة  يف  كــبــريه  نقله  ــت  اأحــدث الــتــي  وال�ــشــكــان 

املجتمع العراقي.
رابعا: بناء القوات امل�شلحة وجتهيزها باأحدث 
عن  للدفاع  قــادرة  تكون  لكي  وال�شلحة  املعدات 

حـــدود الــوطــن ومــنــجــزات احلــكــومــة، وكـــان لها 
يف  املواجهة  دول  معارك  كل  يف  امل�شاركة  �شرف 
والعربية  القومية  امل�شالح  عن  والدفاع  فل�شطني 
عربية  اأقــطــار  ويف  موريتانيا  اىل  ال�شودان  من 

اأخرى.
والعلمية  ال�شناعية  القاعدة  بناء  خام�شا: 
املتقدمة من خالل ايفاد الطلبة وتخريج العلماء 
العامل  جامعات  اأرقــى  يف  والفنيني  واملهند�شني 
طلبتهم  اىل  لنقلها  وعلومهم  بخرباتهم  ليعودوا 
ال�شناعة  توطيد  بهدف  واملعاهد  اجلامعات  يف 

والتكنلوجيا يف العراق. 
الدول  مع  التعامل  يف  ال�شتقاللية  �شاد�شا: 
وعدم  اول  الوطنية  امل�شالح  يخدم  مبا  الكربى 
وتعزيز  ذاك  او  الــدويل  الطرف  لهذا  اخل�شوع 
دم  ودول  العربية  الـــدول  مــع  الــتــعــاون  عــالقــات 
ــاز خــا�ــشــة يــوغــ�ــشــالفــيــا وكــوبــا والــهــنــد  ــحــي الن

والربازيل.
م�شمى  حتــت  لل�شلطة  خميني  جمــيء  وبــعــد 
الدول  اىل  ت�شديرها  و�شعار  الإ�شالمية«  »الثورة 
لل�شعب  لبــد  كــان  الــعــراق،  مــن  ابــتــداء  العربية 
هذا  بــوجــه  يقف  ان  امل�شلحة  وقــواتــه  الــعــراقــي 
الــتــحــدي اخلــطــري فــكــانــت احلـــرب الــعــراقــيــة ـ 
�شوكة  ك�شر  خاللها  العراق  وا�شتطاع  اليرانية 
ثورته  بت�شدير  اأحالمه  وانهاء  اليــراين  النظام 
يجرع  وان  العربية  الـــدول  وبــاقــي  ــعــراق  ال اىل 

مر�شده خميني كاأ�س ال�شم يف 8/ 8/ 1988.
حزب  جتــربــة  ــاأن  بـ الــقــول  ن�شتطيع  واخـــريا 
ــة  ــدول ــاء ال ــن ــعــربــي الأ�ـــشـــرتاكـــي يف ب الــبــعــث ال
والنظام ال�شيا�شي يف العراق كانت جتربه رائدة 
عليها  تكالب  لذلك  والإحــرتام  التقدير  ت�شتحق 
ال�شهاينه  مــن  العربية  ــة  والمـ الــعــراق  ــداء  اعـ
عجزوا  وملــا  وعمالئهم،  وايـــران  والمربياليني 
كافة  اأحــبــاط  ومت  الو�شائل  مبختلف  ذلــك  عــن 
العراق  ا�شتهدفت  التي  واملــحــاولت  املــوؤامــرات 
ح�شني  �شدام  ال�شهيد  وقائده  الوطني  ونظامه 
جلوؤوا اىل طريق الغزو والحتالل املبا�شر خالفا 

لكل العراف واملواثيق الدولية.

موسى شعيب كمال ناصر

عدنان املالكيعبد الوهاب الكيايلحتسني االطرشعدنان سنوعبد االمري حالوي

حممد سليمان
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لن نتناول النظام السوري يف هذا امللف بعد ردة 
23 شباط 1966، بعد أن تأكدنا باملعلومات والوثائق 

عدم عالقته بالبعث، وألنه قمع الشعب السوري، 
املقاومة  واستهدف  الوطين،  العراق  على  وتآمر 
اللبنانية،  الوطنية  واحلركة  الفلسطينية، 
واملسؤول عن عدد كبري من االغتياالت والتصفيات 

خاصة يف لبنان.



القادم الجديد  العالمي  والنظام  الصني 
السياسة

بــالأحــرى  اأو  القــتــ�ــشــاديــة  املــنــافــ�ــشــة  لن 
ــوليــات  وال ال�شني  بــني  القــتــ�ــشــادي  الــ�ــشــراع 
املتحدة الأمريكية، تفاقم اىل درجة تبادل فر�س 
ولو  الأعــمــال،  ورجــال  ال�شركات  على  العقوبات 
كلف ذلك املليارات من الدولرات، ارتاأيت اإعادة 

التاأكيد يف هذا املقال ما كنت اأن�شره �شابقا. 
الأمم  وتاأ�شي�س  الثانية  العاملية  احلرب  بعد 
الفيتنام  وحــــرب  ــاردة  ــبـ الـ واحلــــرب  املــتــحــدة 
ال�شوفياتي  الحتـــاد  وتفكك  الكورية  واحلـــرب 
عن  العامل  دول  تكف  مل  برلني،  جــدار  و�شقوط 
مبني  جديد  عاملي  نظام  اىل  والــتــوق  الطموح 
فما  الدائم،  وال�شالم  وال�شتقرار  التوازن  على 
اأ�شبحت  كقوة  ال�شني  �شتلعبه  الــذي  الــدور  هو 
هذا  حتقيق  يف  امل�شتويات،  كــل  على  عمالقة 

احللم؟
احل�شارات  اعرق  من  واحــدة  ال�شني  تعترب 
هذا  عــرف  حيث  الب�شرية،  تاريخ  عرفها  التي 
�شنة،  اآلف  الأربــعــة  جتـــاوزت  حــ�ــشــارة  البلد 
التذكري  لل�شينيني  يحلو  )كما  انقطاع  بــدون 
تفوق  م�شاحة  على  ال�شني  متتد  بــه،اعــتــزازا(. 
عدد  اكرب  وحتت�شن  كلم2  ون�شف  مليون  ت�شعة 
املليار  وربع  مليار  يقارب  مبا  العامل  يف  ال�شكان 

ن�شمة. 
الــ�ــشــني عــمــرت طــويــال حتــت وطـــاأة  اإل ان 
نتج  مما  الزمن،  من  قرون  القطاعي،  النظام 
ال�شينيون،  منها  عانى  حت�شى  ل  ويــالت  عنه 
وجعلها  ــة،  ــي والم واملــجــاعــة  والأوبــئــة  التخلف 
ال�شتعمارية،  لالأطماع  وعر�شة  �شهلة  فري�شة 

اليابانية والفرن�شية والربيطانية.
�شفحة  فتحت  الع�شرين،  القرن  مطلع  وبعد 

 ،1911 �شنة  الوطنية  بالثورة  د�شنت  جــديــدة، 
وتوجت بثورة 1949، التي قادها احلزب ال�شيوعي 
ال�شيني بزعامة ماو ت�شي تونغ. وبعد �شتني �شنة 
العامل  يف  اقت�شادية  قوة  ثاين  ال�شني  اأ�شبحت 
بعد الوليات املتحدة المريكية، متجاوزة بذلك 

اليابان واأملانيا.
فما هو �شر هذا النجاح الباهر الذي حققته 
والجتماعي  القت�شادي  امل�شتوى  على  ال�شني 
الذي  الــدور  هو  ومــا  والعلمي؟  والديبلوما�شي 
�شتلعبه يف النظام العاملي القادم الذي اأ�شبحت 

معامله تلوح يف الأفق؟
ال�شني  جمهورية  تاأ�شي�س  عن  الإعــالن  منذ 
ال�شعبية ميكن الإ�شارة اىل ثالثة مراحل اأفرزت 
القوة القت�شادية والتنموية التي تعرفها ال�شني 

الن:
1 ـ مرحلة الثورة ب�شقيها ال�شيا�شي املجتمعي 
ماو  الزعيم  دبرها  التي  املرحلة  وهي  والثقايف 

ت�شي تونغ.
والإنتاج  القت�شادية  الرباغماتية  ـ مرحلة   2

والنفتاح وهي مرحلة الرئي�س دينغ زياو بينغ. 
على  والنفتاح  والنمو  الت�شنيع  مرحلة  ـ   3
وهي  اجلديدة  ال�شينية  والدبلوما�شية  العامل 

مرحلة الرئي�س احلايل �شي جني بينغ. 
التنموية  للنه�شة  احلقيقية  الأ�ــشــ�ــس  اإن 

ال�شينية ميكن ح�شرها فيما يلي:
ـ التكوين والتعليم حتت قواعد اعلى م�شتويات 
باملحا�شبة  املرتبطة  امل�شوؤولية  وروح  الن�شباط 

ارتباطا وطيدا.
ـ نهج ال�شرتاكية ذات اخل�شائ�س ال�شينية، 

او »�شيننة« ال�شرتاكية.
وتقييم  اخلما�شية  املــخــطــطــات  اإعــتــمــاد  ـ 

نتائجها.
ع�شر(  )الثالث  الأخري  اخلما�شي  فاملخطط 
مثال، والذي انطلق �شنة 2016 وت�شادف نهايته 
2021، الذكرى املئوية لتاأ�شي�س احلزب ال�شيوعي 

ال�شيني، يعتمد على خم�شة روؤى وهي: البتكار، 
والــتــنــاغــم، والــتــقــا�ــشــم، والــبــيــئــة اخلــ�ــشــراء، 

والنفتاح. 
اإجبارية  م�شروع  امتام  املخطط  هذا  ويلزم 
ال�شني،  اأنحاء  الإعدادي يف كل  التعليم  وتعميم 

هذا على م�شتوى التعليم.
فقد  والــتــجــاري  القت�شادي  امل�شتوى  على 
حول  يتمحور  عمالقا  م�شروعا  ال�شني  د�شنت 
ميناء  من  ميتد  الــذي  البحرية،  احلرير  طريق 
�شمال  طــارق  جبل  م�شيق  حــدود  اىل  �شنغهاي 
القت�شادي  واحلــزام  ا�شبانيا.  وجنوب  املغرب 
يف  ال�شدارة  تبوؤ  من  ال�شني  �شيمكنان  اللذان 
التعامل التجاري العاملي. كما يجب الإ�شارة اىل 
التي  العليا  واملثل  والقيم  والتكوين  التعليم  ان 
الإجناز  دورا كبريا يف  لها  ال�شينيون  بها  يوؤمن 
امل�شتوى  على  حققته  الــذي  والــبــاهــر  العمالق 

القت�شادي والتنموي والعلمي.
النفتاح على العامل

اإن ما مييز عهد الرئي�س �شي جني بينغ، هو 
تعرفه  الذي  العامل،  على  م�شبوق  الغري  النفتاح 
امل�شتوى  على  امل�شتويات.  جميع  وعلى  ال�شني، 
للحوار  ال�شني �شنويا موؤمترات  ال�شيا�شي تنظم 

أ.محمد زيتوني
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 �شحفي من املغرب

»القبس« تقتبس 
تصريحات 
الشيخ حمد الجاسم

التي  الف�شائية،  القب�س  قــنــاة  ا�شت�شافت 
ال�شهرية  الورقية  الكويتية  ال�شحيفة  من  تنطلق 
القب�س، يف برناجمها ال�شهري ال�شندوق الأ�شود، 
وزراء قطر  رئي�س  ثاين  اآل  ال�شيخ حمد اجلا�شم 
لقاء  اأي�شًا، يف  الأ�شبق  ووزير خارجيتها  الأ�شبق 
مثري للغاية والده�شة والأهمية وال�شتغراب، من 
حتدث  اإذ  واملحتوى،  واحلــديــث  التوقيت  حيث 
وجراأة،  و�شفافية  و�شراحة  اأريحية  بكل  ال�شيف 
اإىل حد  حــادة  �شراحة  من  عنه  ُعــرف  ما  وبكل 
الأ�ــشــرار  ف�شح  يريد  ل  من  مع  )اخل�شومة(، 

واللعب يف ال�شيا�شة على املك�شوف.
وباأ�شلوبه،  طريقته  على  حمد  ال�شيخ  اأو�شح  
الكثري من النقاط الغام�شة واخلفية، وامل�شكوت 
عنها منذ زمن، ورمبا اأحرج الكثري من امل�شوؤولني 
للجدل، »حتى  املثري  والعرب بحديثه  اخلليجيني 
دولته، قطر«، حني حتدث من دون خوف اأو تردد، 
وبال خطوط حمراء، حيث �شّرح باأ�شرار وخفايا 
كيفية  وبـــنّي  اخلليجية،  الأمــريــكــيــة  الــعــالقــات 
املعهودة  بجراأته  الــقــادة،  مع  الأمريكان  تعامل 
جعل  مــا  خـــوف،  اأو  دبلوما�شية  بــال  املتناهية، 
ويركبونه،  حديثه،  من  بع�شًا  يقطعون  املتابعني 
ب�شيع خمتلفة، ويوزعونه على اأ�شدقائهم ب�شكل 
ا�شتغرب،  من  فمنهم  للت�شاوؤل،  ومثري  متوا�شل 
باأن  وفرح  ت�شفى  من  ومنهم  انزعج،  من  ومنهم 
ويك�شف  الأنظمة  ُيعري  كبريًا  خليجيًا  م�شوؤوًل 
حقيقتها بهذا ال�شكل الفا�شح  الوا�شح ال�شريح 
اأمــام  احليلة  وقلة  والتبعية،  بالنك�شار  املوغل 

القوي يف زمن الرتاجع والإحباط والياأ�س!
وحني انتهى ال�شيخ حمد اجلا�شم من مقابلته 
املتفردة  وت�شريحاته اجلريئة  ولقاءاته احلادة، 

ح�شابه  على  غــّرد  والو�شوح،  ال�شادم  بالطرح 
والقائمني  القناة  اإدارة  �شكر  اأن  بعد  ال�شخ�شي 
ــذر لأ�ــشــحــاب  ــع ال األــتــمــ�ــس  قـــال:  عــلــيــهــا، لكنه 
اإجاباتي  بع�س  يتحملوا  اإنهم مل  بالقب�س،  ال�شاأن 
على  قــادريــن  وغــري  حمرجني  لأنهم  ال�شريحة 

حتمل �شراحتي التي حتدثت بها يف احلوار!
ونحن نقول ونت�شاءل: ماذا بقي بعد هذا كله، 
الع�شاء(؟  )كب  اأن  بعد  عنه  وُيف�شح  يقوله  كي 
واأو�ـــشـــح وبـــنّي وكــ�ــشــف كــل الــنــوايــا واخلــطــط، 
واحتالله،  العراق  بتدمري  ال�شلوع  عن  واأف�شح 
لتفتيت  العربي،  بالربيع  �شمي  فيما  والــدخــول 
وتدمريها،  العربية  الأنــظــمــة  بع�س  واإ�ــشــقــاط 
النف�س  عــلــى  اخلــلــيــج  دول  يف  اعــتــدنــا  ولأنـــنـــا 
الطويل بال�شيا�شة اخلارجية، وعدم اخلو�س بها 
مبا�شرة، وك�شف الأ�شرار والعمل خلف الكوالي�س، 
النارية! لذلك  الت�شريحات  مل ن�شت�شغ مثل هذه 
ال�شيخ  �شراحة  من  وتفاجاأنا  عقنا،  و�شُ دمنا  �شُ
احلــاد،  الــو�ــشــوح  بهذا  وجــراأتــه  اجلا�شم  حمد 
وهو  حمد  لل�شيخ  املمكن  من  كــان  هل  نعلم  ول 
بهذا  يتحدث  اأن  ال�شلطة  يف  ومن�شبه  موقعه  يف 
الو�شوح واجلراأة، وعدم التحفظ، اأم لأنه اأ�شبح 
بهذا  تكلم  امل�شوؤولية،  عن  وبعيدًا  ال�شلطة  خارج 
الأ�شلوب ال�شادم وبنوع متقدم من ال�شالفة من 

دون اأي حتفظ؟
املحاور  ي�شاأله  اأن  اأمتنى  كنت  احلقيقة،  يف 
اإعجابي  من  الرغم  على  ال�شوؤال،  هذا  املتميز، 
اإدارة  مــن  ومتكنه  الوا�شعة  وثقافته  بــاملــحــاور 

احلوار الذي ف�شح امل�شتور وك�شف الثبور؟!

د. علي القحيص

 كاتب �شعودي

مع الحزاب العاملية وخا�شة منها احزاب العامل 
عدم  وتلتزم  الو�شطى،  واآ�شيا  وافريقيا  العربي 
والنزاعات  للدول  الداخلية  ال�شوؤون  يف  التدخل 

الإقليمية.
عــلــى املــ�ــشــتــوى القــتــ�ــشــادي، اإطــــالق تكتل 
منو  ا�شرع  �شاحبة  الــدول   وهــي  الربيك�س  دول 
والهند  ورو�شيا  الربازيل  العامل:  يف  اقت�شادي 
مبداأ  من  وانطالقا  اإفريقيا،  وجنوب  وال�شني 
رابح/رابح وعلى قاعدة امل�شروع العمالق والغري 
م�شبوق الذي يحمل ا�شم طريق احلرير البحرية 
بناء  يف  ال�شني  �شرعت  القت�شادي  واحلـــزام 
و�ــشــريي لنكا  والــيــونــان  اآ�شيا  كــربى يف  مــوانــئ 
ومكنت دول افريقية عديدة من قرو�س لتجهيز 
البنيات التحتية الطرقية وال�شناعية والتجارية.
ار�شت  ال�شرتاتيجي  الع�شكري  امل�شتوى  على 
كاآ�شيا  ا�شرتاتيجية  مناطق  يف  قواتها  ال�شني 
ال�شني  وبــحــر  الأفــريــقــي  الــقــرن  يف  وجيبوتي 
من  جي�س  على  اليوم  وتتوفر  الهادئ.  واملحيط 
على  ويتوفر  باملاليني  ويعد  العامل  جيو�س  اقوى 

احدث ال�شلحة والعتاد واملهارات العالية.
كما ان القيادة ال�شينية ل تخفي طموحها يف 
ان حتتل ال�شني مركز العامل وامل�شاهمة يف تقدم 
مرة،  من  اكر  يف  ذلك  على  عرب  كما  الب�شرية 

الرئي�س ال�شيني �شي جني بينغ.
جمهورية  حققته  الــذي  القوي  التمركز  اإن 
والتي تعترب  ال�شمراء  القارة  ال�شعبية يف  ال�شني 
م�شتقبل العامل القت�شادي والتجاري، وال�شعبية 
يف  بينغ  جــني  �شي  الرئي�س  عليها  يتوفر  الــتــي 
اأو�شاط �شناع القرار الأفارقة، بالإ�شافة خلخلة 
التعامل  وا�شتقواء  والربك�شيت  الأوروبي  الحتاد 
التجاري ال�شيني يف القارة ويف العامل، وما�شي 
ــا  اأورب حــال  هو  )كما  ا�شتعماري  الغري  ال�شني 
واأمريكا( والإمكانيات التي تتوفر عليها يف جميع 
وجوهرية  قوية  معادلة  منها  �شيجعل  املجالت، 
لبلورة وحتقيق نظام عاملي جديد بديال للنظام 
احلايل املبني على اأحادية القطبية والذي يعي�س 
العامل حتت وطاأته، ويالت احلروب والتطاحنات 

وعدم ال�شتقرار والإرهاب والأزمات. 
فهل �شتعرج مناطق عديدة من العامل نظرتها 

نحو ال�شرق؟
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آليات السيطرة االستعمارية
كيف واجهت إسرائيل التحرك الشعبي 
الفلسطيني األخير!!!

فل�شطني  يف  ال�شتعمارية  املنظومة  �شتطاعت 
ب�شكل ل نظري  وعلى مدار عقود توطيد دعائمها 
وقد  الــعــاملــي،  ال�شتعمار  حقب  خمتلف  يف  لــه 
لإدامــة  الكفيلة  الو�شائل  املنظومة  هــذه  اأ�ش�شت 
ا�شتعمارها وتعميقه لأبعد مدى ممكن. واملالحظ 
ال�شتيطاين  الحتالل  اأن  عقدين  من  اأكــر  منذ 
الإحتاليل ال�شهيوين قد اتخذ جمموعة متنوعة 
من ال�شيا�شات املتتالية واملتوازية على �شكل �شبكة 
الفل�شطيني  الفعل  ملحا�شرة  تهدف  عنكبوتية 
ــه الــ�ــشــيــا�ــشــيــة والقــتــ�ــشــاديــة  ــواحــي مبــخــتــلــف ن
الفل�شطيني  ال�شعب  ا�شتهدفت  وقد  والجتماعية، 
التاريخية  فل�شطني  حــدود  داخــل  عليه  امل�شيطر 
ب�شكل ممنهج ومتوا�شل للق�شاء على اأي حماولة 

اأو فعل مقاوم مهما كانت طبيعته اأو حجمه.
ــري  الأخـ الفل�شطيني  الــتــحــرك  �ــشــكــل  ــد  وقـ
ال�شتعمارية  ال�شيطرة  لطبيعة  �شارخا  امنوذجا 
»حتقيق  مــن  فعليا  اقــرتبــت  الــتــي  ال�شهيونية 
ــات »الـــهـــبـــات اأو  ــرك ــح ــت اأهـــدافـــهـــا« بــعــكــ�ــس ال
اأ�شارت  ما  بال�شبط  وهو  ال�شابقة.  النتفا�شات« 
التي  الأبــحــاث«  »مراكز  الأفكار  توليد  جممعات 
من  الــعــرب  با�شتخال�س  دومـــا  منظروها  نـــادى 
الأحداث املا�شية وخا�شة هبة القد�س وانتفا�شة 
اأيار املا�شي، وهو ما ح�شل فعال خالل الأ�شابيع 
الحــتــالل  وح�شية  مــن  الــرغــم  فعلى  املــا�ــشــي، 
للمقد�شات  امل�شتفز  التدني�س  وحجم  وم�شتوطنيه 
الب�شعة،  القتل  وجــرائــم  وامل�شيحية  الإ�شالمية 
الفل�شطينية  الفعل  ردة  يف  وا�شحا  تراجعا  نرى 
وهذا  والإ�شالمي،  العربي  التن�شل  عن  ناهيك 
تعي�شه  الذي  املــاأزق  الو�شوح حلجم  �شديد  تعبري 

لتلك  ثمرة  تاأكيد  بكل  وهو  الفل�شطينية  الق�شية 
وبخالف  العدو،  بها  ويقوم  قام  التي  الإجــراءات 
يف  خمتلفة  اإ�شرائيل  راأينا  ال�شابقة  التحركات 
اأ�شلوب التعاطي مع الأحداث فبعد التحييد التام 
العاملي  والن�شغال  والإ�شالمية  العربية  للحا�شنة 
من  وغريها  كورونا  جائحة  واآثار  اأوكرانيا  باأزمة 
الأحداث جاء دور الفل�شطينيني ليتم �شلخهم عن 
اأقد�س مقد�شاتهم. وللدللة على ذلك ن�شتح�شر 
عاما  وع�شرين  اثنني  قبل  �شارون  املجرم  زيــارة 
ــة واجلــارحــة جلــنــود الحــتــالل  ــوؤمل واملــ�ــشــاهــد امل
احلــرم  قلب  يف  امل�شليني  على  يــدو�ــشــون  وهــم 
ا�شتخدمت  حــرب  ل�شاحة  حتــول  الــذي  ال�شريف 
�شد  الإرهـــاب  اأ�شكال  كل  املعتدية  القوات  فيها 
الردود  العزل ومقارنة طبيعة  امل�شاملني  املعتكفني 
احلدثني.  على  والإ�شالمية  والعربية  الفل�شطينية 
خلق  الحتالل  ا�شتطاع  كيف  الأهــم  ال�شوؤال  اأمــا 
وال�شعف  ال�شرذمة  من  الالمعقولة  احلالة  هذه 
وال�شلل لدى �شرائح وا�شعة من ال�شعب الفل�شطيني 
بعناية  مدرو�شة  ل�شيا�شات  زال  وما  تعر�س  الذي 

للو�شول اإىل النتيجة احلالية.
وقبل احلديث عن اآليات ال�شيطرة ال�شتعمارية 
فاإ�شرائيل  ثابتة  حقيقة  على  التاأكيد  من  بد  ل 
ال�شتعمارية مبختلف منظوماتها واذرعها ت�شيطر 
بالفل�شطينيني،  يحيط  ما  كل  على  مطلق  ب�شكل 
وهي ل ت�شمح باأي نوع من العمل بعيدا عن عيونها 
القيام  الفل�شطيني  اأو دون »رعايتها« ول ي�شتطيع 
اقت�شادي  اأو  اجتماعي  اأو  اإن�شاين  ن�شاط  ــاأي  ب
اأو  »الع�شكرية«  اخل�شنة  العدو  عيون  عن  مبناأى 
ولذلك  واملتتبعة.  املراقبة  »التكنوجلية«  الناعمة 

الوقائع  من  جمموعة  الأر�ــس  على  ر�شخت  فهي 
والتمزيق  التفرقة  �شيا�شات  مبقدمتها  ياأتي  التي 
املختلفة  الفل�شطيني  ال�شعب  فئات  بني  والتفاوت 
عام  املحتلة  فل�شطني  حــدود  داخــل  متار�شه  فما 
1948 يختلف بالو�شائل والأ�شاليب عما متار�شه يف 

القد�س، وما تنفذه يف ال�شفة الغربية وهو يختلف 
ولذلك  غزة،  قطاع  جتاه  �شيا�شاتها  عن  جوهريا 
الت�شنيف  بح�شب  متفاوتة  الأفــعــال  ردود  تاأتي 
الإطار هي امل�شيدة  الإ�شرائيلي، والأهم يف هذا 
م�شلطا  �شيفا  ت�شكل  التي  »املعي�شية«  القت�شادية 
على رقاب الفل�شطينيني يتم اإنزاله ورفعه ح�شب 
ال�شتعماري  للنظام  والأمنية  ال�شيا�شية  احلاجة 
القت�شادية  احلياة  باأوجه  املتحكم  العن�شري 
حانون  بيت  معرب  واإغــالق  جنني  اإغــالق  »ولي�س 
يف غزة اإل دليال على ذلك« لهذا فهي تقيم نظام  
التي  وامل�شتوطنات  واجلدار  واحلواجز  املنعزلت 
الفل�شطيني،  لل�شعب  احلــيــوي  باملحيط  تتحكم 
»نف�شيا  حقيقيا  ــا  رادعــ ي�شكل  الــنــظــام  وهـــذا 
الردع  هذا  الفل�شطيني.  لل�شعب  وماديا«  ومعنويا 
الأفــعــال  ردود  خــالل  مــن  وا�شحا  اأ�شبح  الــذي 
الفل�شطينية وهو ذات الردع الذي ت�شخمه دعاية 
ال�شهيونية  والف�شائيات  الع�شكريني  الناطقني 
والإ�شاعات  الإحباط  لبث  اأ�شبحت م�شدرا  التي 

والت�شليل. 
الكثري  وغــريهــا  ال�شتعمارية  ــيــات  الآل هــذه 
وهي  ال�شتعماري  الفعل  يف  الزاوية  حجر  �شكلت 
اآنيا  جنــاحــا  تعترب  الــتــي  النتائج  عــن  املــ�ــشــوؤولــة 
الأر�ـــس  على  القائمة  ال�شتعمارية  للمنظومة 

الفل�شطينية املحتلة.

أ.أسامة األشقر

 اأ�شري فل�شطيني يف �شجون الإحتالل    

السياسة
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وتــــــــــــــعــــــــــــــود الــــــــــــــقــــــــــــــدس الــــــــــــــــــى واـجــــــــهـــــــــة 
األحــــــــــــــــــــــــــداث فـــــــــــي الـــــــــــشـــــــــــرق األوســـــــــــــــط 

د. دانييال القرعان

 اأكادميية وباحثة اأردنية

اإذا اردنا تق�شيم الق�شية الفل�شطينية اىل اأق�شام فهي لن تخرج عن التق�شيم 
الذي يقول عن ق�شمها الأول اأنه ال�شراع العربي الفل�شطيني ال�شهيوين ككل، 
وعن ق�شمها الثاين اأنه الو�شع النهائي للقد�س، وكال الق�شمان يكمالن بع�شهما 
البع�س، وكل الأحداث التي تع�شف باملنطقة ناجم عن عدم ايجاد حل مر�شي 
ودائم لكل الأطراف حول ال�شراع الرئي�شي املتمثل حول احلدود وال�شتيطان 
هذه  بالقد�س،  متمثلة  الكربى  املع�شلة  �شتبقى  لكن  الدولتني،  وحل  وال�شكان 
اجلانب  الأحادي  العرتاف  بعد  ال�شدارة  اىل  تعود  الهادئة  الوادعة  املدينة 
من الطرف الأمريكي بنقل �شفارتها اليها مرورًا مب�شكلة م�شاكن ال�شيخ جراح 
من  امل�شلني  ومنع  الأق�شى  لباحات  املتكررة  اليهود  املتدينني  واقتحامات 

ال�شالة والتعبد يف هذا ال�شهر املبارك.
للواجهة، لكنه  القد�س  لقد بات �شهر رم�شان مو�شمًا دوريًا لربوز ق�شية 
اأعياد الف�شح اليهودي وخدعة قرابينه،  اأتى بالتزامن مع طقو�س  هذه املرة 
وعودها  بتحقيق  لها  ت�شمح  فر�شة  اأمــام  نف�شها  احلكومة  هذه  وجدت  حيث 
التقارب  باأن  جمهورها  اأمام  نظرها  وجهة  لإثبات  حمطة  عن  عدا  لناخبيها 
الفعل  ردة  من  �شيحد  والكويت(  قطر  دولتي  )عــدا  اخلليجي  ال�شهيوين 

الفل�شطيني الداخلي جتاه اأي فعل تقوم به يف املدينة املقد�شة.
وبداأ الإعالم ال�شرائيلي من قبل رم�شان باأ�شابيع وهو يلوح باأن رم�شان 

بن�شر  الذريعة  ليجد  ا�شتخباراته  تقارير  بح�شب  �شاخنًا  �شيكون  العام  هذا 
املزيد من قواته ويغلق ال�شفة الغربية كاملة مبا فيه معابر قطاع غزة و�شول 
العدو  لأن  القد�س،  كانت  طبعًا  واملدخل  واحلياة،  للمعي�شة  اأكرب  ت�شييق  اىل 
توقف  عدم  بدليل  الفل�شطينيني  عند  املقد�شات  ح�شا�شية  يعرف  ال�شهيوين 
اأي�شًا،  اخلليل  يف  البراهيمي  احلــرم  لي�شمل  امتد  بل  الأق�شى  عند  الأمــر 
يزيد  فهو  واحـــد،  بحجر  ع�شافري  ثالثة  ي�شرب  راأيـــه  بح�شب  بذلك  وهــو 
المني  بالتن�شيق  ا�شتمرت  التي  الفل�شطينية  ال�شلطة  اأمــام  احلــرج  اعباء 
ويزيد  املا�شية،  القليلة  بالفرتة  متت  التي  الثالث  امل�شلحة  العمليات  ظل  يف 
ا�شتنفار حركة حما�س التي لن تقف مكتوفة الأيدي والتي �شتطلق بع�شًا من 
�شواريخها التحذيرية مما يعطي الذريعة للرد بحجة الدفاع عن النف�س وهذا 
ما حدث موؤخرًا فعاًل، واأخريًا ي�شتفز القيادة الأردنية التي رف�شت امل�شاركة 
يف اجتماع النقب، والتي حاولت من بداية رم�شان باعتبارها متلك الو�شاية 
الدينية بتنظيم عملية العبادة يف الق�شى جتنبًا لحتدام املواجهة، وقد جنح 
العدو ال�شهيوين ن�شبيًا لول متادي ال�شرطة ال�شرائيلية يف حماية جمموعات 
املقتحمني لباحات امل�شجد الأق�شى والذين و�شل بهم الأمر لدخول امل�شلى 

القبلي نف�شه والعبث مبحتوياته وترويع امل�شلني.
تراخت  الفل�شطينية  فال�شلطة  التطور،  من  املزيد  اىل  ت�شري  ــداث  الح
ال�شتنفار  حالة  اأعلنت  ال�شالمية  واحلــركــات  قليال،  الأمــنــي  تن�شيقها  يف 
الق�شوى، واحلكومة الردنية �شعدت من اجراءاتها الدبلوما�شية ودعت لعقد 
العديد  الثاين  اهلل  عبد  امللك  جاللة  واأجــرى  العربية،  الوزارية  الجتماعات 
ال�شهيوين  العدو  على  لل�شغط  المريكية  الدارة  مع  اأهمها  الت�شالت  من 
لإعادة المور كما كانت تفاديًا للمزيد من التوتر والت�شعيد يف املنطقة، لهذا، 
م�شلحة  القد�س،  بوابة  من  للربوز  عادت  الفل�شطينية  الق�شية  اأن  نرى  فاإننا 
بجهد عربي جماعي كنا نفتقد اليه، م�شافًا اليه دعم رو�شي وا�شح هذه املرة 
املوقف  تداعيات  من  ذلك  كان  لو  وحتى  العربي،  احلق  جانب  اىل  بالوقوف 
القادمة  اليام  لنا  و�شتك�شف  اوكرانيا،  يف  الرو�شي  التدخل  جتاه  ال�شهيوين 
كيف �شينك�شف وينقلب ال�شحر على ال�شاحر وكيف �شي�شطر العدو ال�شهيوين 
مرغما على تهدئة الو�شع بعد تكبدها فاتورة باهظه لقاء ت�شرفاتها العدوانية.
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االقتصاد

يف الــعــدد الــثــاين مــن جملة »كــل الــعــرب« 
�شنوات حتدثنا يف مقالة  الأربعة  وقبل حوايل 
بعنوان »هل �شي�شهد العامل عملة بديلة للدولر« 
وذلـــك بعد ظــهــور عــدة مــوؤ�ــشــرات تــوؤكــد بــاأن 
العديد من دول العامل بداأت تظهر امتعا�شها 
الدولر  ا�شتخدام  يف  الأمريكية  ال�شيا�شة  من 
مع  خــالفــات  تظهر  عندما  �شيا�شي  ك�شالح 
كال�شني  املــوؤثــرة  القت�شادية  الــقــوى  بع�س 

أ.د. غسان الطالب

تركيا  مثل  ال�شاعدة  القت�شاديات  او  مثال 
املتحدة  الوليات  تلجاأ  والهند حيث  والربازيل 
لل�شغط على  الدولر  ا�شتخدام  الأمريكية ايل 
حتقيق  او  �شيا�شي  ابتزاز  بهدف  الــدول  هذه 
رئي�س  له  ا�شار  ما  وهذا  اقت�شادية،  م�شالح 
جلنة ال�شواق املالية يف جمل�س الدوما الرو�شي 
)اناتويل اك�شاكوف(، يف العام 2014 بعد �شم 
حيث  الرو�شية  الأرا�ــشــي  اىل  القرم  جزيرة 
على  العقوبات  من  جمموعة  امريكا  فر�شت 
لنف�س  الرو�شي  الروبل  تعر�س  عندها  رو�شيا 
با�شتخدام  امريكا  متار�شه  الــذي  ال�شيناريو 
الدولر للتاأثري على عمالت الدول التي تختلف 
معها اأو ل توافقها الراأي، فكانت حينها �شدمه 
انخف�س  ــذي  ال الرو�شي  الــروبــل  لقيمة  قوية 
تتجاوز  ان  رو�شيا  ا�شتطاعت  لكن  حاد  ب�شكل 
اقت�شادية  ــراءات  اجــ باتخاذ  امل�شكلة  هــذه 
بداأ  بعد ذلك، عندها  الروبل  تعافى  اإىل  ادت 
الرو�س بالتلميح ايل امكانية حتول العامل اىل 
المريكي  للدولر  بديلة  عملة  باإيجاد  التفكري 
ت�شكلت  الدولية وبالفعل  املالية  التعامالت  يف  
جمموعة »بريك�س« املكونة من )ال�شني والهند 

حيث  ــل(،  ــربازي وال افريقيا  وجنوب  ورو�شيا 
للدولر  بديل  عن  البحث  جديا  تناق�س  بــداأت 
بينها،  فيما  التجارية  املبادلت  يف  المريكي 
ويعزز فر�شة هذا التوجه ان هذا التكتل ميثل 
وال�شني  الهند  بان�شمام  العامل  �شكان  ن�شف 
 40% و  العامل  �شناعة  من   30% وميتلك  لــه، 
بــه من  يتمتع  مــا  اىل  ا�ــشــافــة  الـــزراعـــة  مــن 
مواقع جغرافية عاملية ومهمة جدا وما ميتلك 
الطبيعية،  املــوارد  من  �شخمة  خمزونات  من 
التكتل هو و�شع حد لهيمنة  ومن اهداف هذا 
الدولر على اقت�شاديات العامل وك�شف القيمة 
احلقيقية له امام العامل الذي انخدع بالدولر 
منذ العام 1944 بعد ما و�شعت احلرب العاملية 
العمالت  قيمة  وانخف�شت  ــا  اوزارهــ الثانية 
الوطنية للعديد من الدول امل�شاركة يف احلرب.
لــلــدولر  الــذهــبــي  الع�شر  اىل  ــعــودة  وبــال
العاملية  �شفة  اخــذ  كيف  املــطــروح  والــ�ــشــوؤال 
امريكا  ت�شتخدمه  اقت�شاديا  �شالحا  وا�شبح 
فبعد  طاعتها،  عــن  تخرج  التي  الـــدول  �شد 
الثانية  العاملية  احلــرب  يف  احللفاء  انت�شار 
الدعوة  حينها  يف  الأمريكية  الدارة  وجهت 

نـــــــــظـــــــــام نـــــــــقـــــــــدي عــــــــالــــــــمــــــــي جــــــديــــــد 
ونـــــــــــهـــــــــــايـــــــــــة اكـــــــــــــــــذوبـــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــــــدوالر
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  اأ�شتاذ جامعي و باحث اقت�شادي

اإىل 44 دولة اىل عقد موؤمتر يف مدينة بريتون 
جديد  عاملي  نقدي  نظام  اىل  للتو�شل  وودز 
القت�شاد  على  احلـــرب  ــار  اآثـ جتـــاوز  بــهــدف 
له،  النمو  وعوامل  ال�شتقرار  وتاأمني  العاملي 
والتي  وودز«   بريتون  »باإتفاقية  املوؤمتر  وخرج 
تهدف اإىل اإيجاد نوع من الثبات يف ال�شيا�شات 
النقدية واأ�شعار ال�شرف بني دول العامل وو�شع 
ال�ش�س الالزمة لتنقل روؤو�س الأموال بني الدول 
بهدف ت�شهيل عوامل تن�شيط التجارة العاملية، 
المريكية  املتحدة  الــوليــات  تعهدت  حينها 
بريتون  اتفاقية  يف  امل�شاركة  والطراف  للدول 
وودز بتبديل موجداتها من الدولرات الورقية 
اأ�شعار  ثبات  نظام  يعد  اأن  وميكن  بالذهب، 
�ــشــرف الــعــمــالت مــن اهــم مــقــررات موؤمتر 
ال�شرف  قاعدة  على  باعتماده  وودز،  بريتون 
الذهبية،  الــدولر  بقيمة  اي  الذهبي  بالدولر 
العملة  ــي  ــريكـ الأمـ الـــــدولر  ا�ــشــبــح  وبــذلــك 
يف  التجاري  التبادل  على  امل�شيطرة  النقدية 
حملية  عملة  من  وانتقل  الــعــامل،  دول  معظم 
اإىل عملة  المريكية  املتحدة  بالوليات  خا�شة 
احتياط دولية، وقد ا�شتمر العمل بهذا النظام 
اأعلن  عندما   1971 اأغ�شط�س/اآب   15 حتى 
تبديل  قابلية  وقف  نيك�شون  الأمريكي  الرئي�س 
بريتون  اتفاقية  وهو جوهر  اإىل ذهب  الــدولر 
التي  الـــدول  جمموعة  دفــع  ــذي  ال وهــو  وودز، 
الذهبي  الدولر  قبول  املوؤمتر على  �شاركت يف 
هذا  ا�شتطاع  ان  وبعد  الدولية  معامالتهم  يف 
نــوع من  مــن حتقيق  الأمـــر  بــدايــة  النظام يف 
ال�شتقرار القت�شادي والنقدي الدويل، تفاجاأ 
العامل  باعالن الرئي�س المريكي نك�شون تخلي 
يف  ت�شبب  ممــا  الــذهــب،  قــاعــدة  عــن  امريكا 
الذهول بني الدول التي حولت موجوداتها اىل 
وامل�شاركة يف  والطــراف  الــدول  وكذلك  دولر 
موؤمتر بريتون وودز، حيث �شمي هذا العالن 
عندما   )Nixon shock نيك�شون  )�شدمة  ب 
قال كلمته امل�شهورة  “يجب ان نلعب اللعبة كما 
و�شعناها”  كما  يلعبوها  ان  ويجب  �شنعناها 
على  عملت  التي  الــدول  جميع  ان  يعني  وهــذا 
اىل  للتحويل  قابل  كونه  بــالــدولر  الحتفاظ 
ذهب، قد خ�شرت القيمة احلقيقية لأر�شدتها 
حيث  خزائنها  يف  ورق  ملــجــرد  حتــولــت  الــتــي 
عرفها  واحتيال  ن�شب  عملية  “اكرب  اعتربت 

التاريخ تعر�شت لها اقت�شاديات الدول”. 
ت�شاعد  هو  اليوم  عنه  احلديث  اردنــا  ما 
رو�شيا  �شد  ــيــة  والأوروب الأمريكية  العقوبات 
ب�شبب حربها مع اوكرانيا م�شتخدمني الدولر 
ك�شالح يف وجه رو�شيا، حيث اخذت الأحداث 
يف  الــدولر  ا�شتخدام  يف  جديد  اجتاها  تاأخذ 
ت�شعيد العقوبات، تبع جتميد كافة ا�شتثمارات 
هذا  ــرو�ــس،  ال وامل�شتثمرين  العــمــال  رجـــال 

ما  ــاأن  ب الــرو�ــس  ادرك  هنا  اجلــديــد،  الو�شع 
�شوى خطة  يكون  والغرب مل  امريكا  به  قامت 
على  وال�شيطرة  الــرو�ــشــيــة  الأمــــوال  ل�شرقة 

ا�شتثماراتهم اخلارجية.   
يف خـــطـــوة فـــاجـــاأت احلـــلـــف الأمــريــكــي 
ــدم الــبــنــك املـــركـــزي الــرو�ــشــي  ــ الأوروبــــــي اق
ملواجهة  ثابتة  بقيمة  بالذهب  الروبل  بربط  
رو�شيا  على  املفرو�شة  القت�شادية  العقوبات 
قــرار  حــدد  فقد  الــروبــل  �شرف  ل�شعر  ودعــم 
روبل   )5000( ب  الذهب  غــرام  �شعر  الربط 
يف الوقت الذي ي�شاوي فيه غرام الذهب )62 
دورلر( اي ان كل 5000 روبل ت�شاوي 62 دولر 
 80.5 وبالق�شمة الب�شيطة ي�شبح �شعر الدولر 
مغطى  ا�شبح  الــروبــل  ان  هــذا  معنى  ــل،  روبـ
بالذهب وان �شعر النفط والغاز الرو�شي �شوف 
اخلطوة   هذه  يف  ــدولر،  ال بدل  بالذهب  ُتدفع 
بنحو  الــدولر  قيمة  تقلي�س  رو�شيا يف  جنحت 
قيمته  مقارنة  عند  العامل  م�شتوى  على   30%
ب�شبيكة الذهب، وميكن لنا التنبوء لبداية ربط 
�شيوؤدي اىل  بالذهب مما  البرتول عامليا  �شعر 
ارتفاع الطلب يف الأ�شواق العاملية على الذهب 
التحول  على  للنفط  املنتجة  الـــدول  وي�شجع 
بدل  الذهب  اىل  النفط  من  منتجاتها  بيع  يف 
بدول  اخلطوة  هذه  �شتدفع  وباملقابل  الــدولر، 
اخرى ذات ثقل اقت�شادي مثل ال�شني والهند 
النقدي  النظام  اىل  التحول  اىل  والــربازيــل 
ا�شبحت  ان  بعد  بالذهب  املــدعــوم  اجلــديــد 
غري  بــالــدولر  املــقــدرة  النقدية  احتياطياتها 
الدولر  ل�شقوط  البداية  هذه  تكون  وقد  اآمنة، 
من عر�شه الأقت�شادي الذي تربع علية من بعد 

احلرب العاملية الثانية.
عاملي  خمزون  خام�س  متتلك  اليوم  رو�شيا 
من الذهب حيث يقدر خمزونها 2241 طن من 
الذهب وهي اكرب بلد م�شنع للذهب وتنتج منه 
300 طن �شنويا، ثم بداأت بتخزين  بحدود ال 
اجتياحها  عــنــد   2014 ــام  ــع ال مــنــذ  ــذهــب  ال
جلزبرة القرم و�شمها اىل ارا�شيها وتعر�شت 
يف حينها اىل �شل�شلة عقوبات فر�شتها امريكا 
ردا على �شمها جلزيرة القرم، رو�شيا بدورها 
ملواجهة  ت�شتعد  ــداأت  وب الر�شالة  جيدا  قــراأت 
العقوبات،  من  ومزيدًا  امريكا  مع  اقت�شادية 
العقوبات  جمموعة  يف  الــيــوم  نــراه  مــا  وهــذا 
اعــالنــهــا احلــرب  بــعــد  فــر�ــشــت عليها  الــتــي 
وهي  هــذه  الرو�شية  اخلــطــوة  اوكــرانــيــا،  على 
ال�شكل  بهذا  للروبل  كغطاء  الذهب  ا�شتخدام 
ينذر مب�شعى رو�شيا وب�شكل جدي لعودة نظام 
الذهب الذي اقرته اتفاقية بريتون وتخلت عنه 
امريكا كما ا�شلفنا �شابقا، وهي بهذه اخلطوة 
الـــدولر  امـــام  الــروبــل  ا�شتقرار  على  عملت 
الداخلي  اقت�شادها  ا�شتقرار  ثم  الأمريكي 
ب�شبب  وا�شحة  اختاللت  اىل  تعر�س  ان  بعد 
العقوبات املفرو�شة عليها من امريكا وحلفائها 

الغربيني.
العديد  زالت متلك  رو�شيا ل  اأن  باإعتقادنا 
من الأوراق فيما يخ�س النظام النقدي الدويل 
ــدولر الأمــريــكــي عن  وهــي جــادة يف انـــزال الـ

عر�شه...نحن بانتظار قادم اليام.
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الأدوات  ــد  اأحـ القــتــ�ــشــادي  الــرتهــيــب  ُعـــد 
القت�شادية، التي اقرتنت بتوظيف اإحدى الدول 
الإقت�شادية  تلك  وب�شمنه  التاأثريية،  لقدراتها 
الفائ�شة عن حاجتها، �شبيال للتاأثري يف قرارات 
ل�شاحلها.  اأخــــرى،  ــة  دولـ ــال  ــع اأف ثــم يف  ومـــن 
الوقــات  يف  الأداة  هــذه  اإ�شتخدام  يتم  وعـــادة 
دولتني،  بني  الثنائية  العالقات  فيها  تتميز  التي 
بخ�شائ�س  اأخــرى،  ودولة  دول  اأو بني جمموعة 
ال�شراع، �شواء قبل ت�شعيده اإىل م�شتوى احلرب 
اأو بعد هذا الت�شعيد رفدًا لدعم الأداءاحلربي. 
ال�شراع  اإدارة  م�شتقبالت  يف  البحث  وقــبــل 
اأداة  تناول  �شرورة  نرى  اأوكرانيا،  على  الدويل 
الرتهيب القت�شادي، وحتديد املق�شود مبفهوم 

اأدارة ال�شراع بالتتابع.
اأو  الرتهيب  اأداة  اإ�شتخدام  كــان  تاريخيا، 
ال�شابقة على  القرون  القت�شادي خالل  الإكراه 
احل�شاري  فالواقع  ــدودا.  حم الع�شرين  القرن 
اإىل  اأدت  خ�شائ�س  بثمة  اقــرتن  اآنــذاك  للعامل 
ــر  ــة حمــــدودة الأطـــــراف والأطــ ــي ــات دول ــالق ع
والإهتمامات. وهذه اخل�شائ�س مل ت�شمح بهذا 

الإ�شتخدام على نطاق وا�شع.
بيد اأن حتول الإقت�شاد وال�شيا�شة تدريجيًا، 
ول�شيما يف عامل اليوم، اإىل وجهني لعملة واحدة  
الأداة  هــذه  وتــاأثــري  اإ�شتخدام  دعــم   اإىل  اأدى 
ذلك  على  �شاعد  وممــا  م�شاف.  مهم  مبدخل 
العامل  التي عا�شها  الكربى  التحولت  خمرجات 
ال�شيا�شة/ �شعيد  على  الع�شرين  القرن  خالل 
العالقات/ الدولية. فهذه املخرجات اأف�شت اإىل 
اأن تتميز هذه العالقات بخ�شائ�س تكمن، مثال، 

أ.د. مازن الرمضاني

يف منو عدد الالعبني الدوليني وتنوعهم )الدول 
الدول،  م�شتوى  دون  الدولية  والوحدات  القومية 
التفاعالت  يف  م�شاركتها  وت�شاعد  باإنواعها(، 
الدولية، ف�شال عن �شمولية اإطار هذه العالقات 
وقيعان  اخلــارجــي،  والف�شاء  الأر�ــشــيــة،  للكرة 
ق�شاياها  تنوع  اإىل  اإ�شافة  واملحيطات،  البحار، 

وجتددها امل�شتمر.
بني  للعالقات  اجلديد  الواقع  هذا  اأتاح  وقد 
الإكراه  اأداة  لتوظيف  م�شافة  فر�س  ثمة  الدول 
تقت�شر،  تعد  مل  فاإ�شتخداماتها  القت�شادي. 
اأوقات  وب�شمنه  ال�شالم  اأزمنة  على  كانت،  كما 
فح�شب،  حــروب  اإىل  حتولها  قبل  ال�شراعات 
اأزمــنــة احلـــروب  اأيــ�ــشــا  ت�شمل  ــارت  ــا �ــش واإمنــ
و/اأو  احل�شار،  األــيــات  اإىل  اللجوء  خــالل  مــن 
ال�شاملة  و/اأواملقاطعة،  احلظر،  و/اأو  العقوبات 
اأو اجلزئية، حتقيقا لأحد، اأوعدد، من الأهداف 

الآتية: 
ـ اإرغام اإحدى الدول، يف اأوقات ال�شلم، على 
وم�شالح  ليتماهى  �شلوكها  اأمنــاط  اأحــد  تغيري 

الدولة القائمة بفعل الإكراه القت�شادي. 
اأحداث التغيري ال�شيا�شي الداخلي يف  ـ دعم 
ال�شيا�شي  نظامها  لتغيري  �شبياًل  الــدول،  اأحــدى 
ــوال لــلــدولــة الــقــائــمــة بــفــعــل الإكــــراه  ــ بــاآخــر م

القت�شادي.
دولة،  اإىل  مبا�شرة  غري  تهديد  ر�شالة  بث  ـ 
بفعل  القائمة  للدولة  مناه�شة  اأخــرى  دول،  اأو 

الإكراه القت�شادي.
ـ اإ�شعاف قدرات الدولة املراد معاقبتها، يف 
املن�شود  للهدف  داعمًا  �شبيال  احلــرب،  اوقــات 

جراء اإ�شتخدام القوة الع�شكرية ب�شيغة مبا�شرة 
اأو بالنيابة، �شدها.

الدولة  يف  الداخلي  العام  ــراأي  ال اإ�شتمالة  ـ 
لتاأمني  الإقت�شادي �شبيال  الإكراه  القائمة بفعل 
تعتمدها  خارجية  و/اأو  داخلية  ل�شيا�شة  دعمه 

حكومتها. 
ــراه  الإك ب�شيا�شة  الأخــذ  على  �شاعدت  وقــد 
ابرزها  ولعل  مهمة،  مدخالت  ثمة  الإقت�شادي 

الآتي:
ـ اأول، اجتاه ن�شق القوة يف ال�شيا�شة الدولية 

اإىل اأن يكون، يف العموم، اقت�شاديا. 
ــمــاد  ــرة العــت ــاهـ ــو ظـ ـ ثــانــيــا، تــ�ــشــارع منـ

القت�شادي الدويل املتبادل. 
ـ ثالثا، تفاوت القدرات التاأثريية بني الدول.

العام  الــراأي  معار�شة  ت�شاعد  منو  رابعا،  ـ 

العــلوم

الرهيب اآلقتصادي اآلمريكي: مستقبات 
ــا ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ أوكـ عــــلــــى  الـــــــدولـــــــي  الـــــــصـــــــراع  إدارة 

الرهيب االقتصادي االمريكي: مستقبات 
ــا ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ أوكـ عــــلــــى  الـــــــدولـــــــي  الـــــــصـــــــراع  إدارة 
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الع�شكرية  القوة  لإ�شتخدام  والعاملي  الداخلي 
جراء تاأثريمتغريات اأخالقية ومادية.

الأداة  هــذه  توظيف  خمرجات  تباينت  وقــد 
ــان والــفــاعــلــيــة يف  بــني عـــدم الــفــاعــلــيــة يف احــي
العديد  يف  مــوؤثــرة  تكن  مل  فهي  اخــرى.  احيان 
مــن الــ�ــشــراعــات الــدولــيــة. وثــمــة اأمــثــلــة، عرب 
العقوبات  تــوؤد  مل  فمثال،  ذلــك.  توؤكد  الــزمــان، 
ع�شبة  بها  اخذت  التي  اجلماعية  القت�شادية 
اإىل  ايطاليا  �شد   1936-1935 عامي  يف  المم 
توؤد  مل  كذلك  للحب�شة.  غزوها  دون  احليلولة 
املقاطعة العربية اجلماعية ل�شرائيل اإىل التاأثري 
اأن احل�شار  �شلبا يف منو قدراتها ال�شاملة. كما 
عام  العراق  على  ال�شامل  الــدويل  القت�شادي 
نظامه  اإ�شقاط  اإىل  ذاتــه  بحد  يدفع  مل   1991
له  الأمريكي  والحتالل  بالغزو  واإمنا  ال�شيا�شي، 
عام 2003. كذلك مل تف�س، حلد الآن، العقوبات 
رو�شيا  �شد  امل�شبوقة  غري  والأوروبية  الأمريكية 
يف  الع�شكرية  للقوة  اإ�شتخدامها  بعد  الإحتادية 
اأو  منها  الع�شكرية  قواتها  �شحب  اإىل  اأوكرانيا 

وقف اإ�شتخدامها لها.
العقوبات  به  اقرتنت  الذي  الف�شل  وين�شحب 
اي�شا  احيان  يف  اجلماعية  الدولية  القت�شادية 
الــدول  احــدى  عمدت  التي  العقوبات  تلك  على 
فمثال  اأخـــرى.  دولــة  �شد  تبنيها  اإىل  منفردة 
كوبا  على  الأمريكي  احل�شار  اإ�شتمرار  يــوؤد  مل 
لعقود اإىل ازاحة فيدل كا�شرتو عن قمة النظام 
على  ين�شحب  ذاتــه  والف�شل  الكوبي.  ال�شيا�شي 
ال�شوفيتي  الحتـــاد  على  الأمريكية  العقوبات 
)ال�شابق( جراء تدخله الع�شكري يف افعان�شتان 

عام 1979. فهذه مل حتل دون ا�شتمراره.
القت�شادية،  العقوبات  لأداة  الف�شل  اإن هذا 
كان  اأوالــفــردي،  اجلماعي  ال�شعيد  على  �شواء 
ــاأثــري خمــرجــات عـــدد مــن املــتــغــريات،  مـــرده ت

ومثالها الآتي: 
ـ اأول، مقاومة الراأي العام املحلي للفكرة التي 
تتاأ�ش�شت عليها هذه العقوبات. فتجربة العقوبات 
اإىل  خمرجاتها  تف�شي  اأن  اأريـــد،  بها  اأن  تفيد 
املجتمعات  لأحــد  القت�شادية  احلــالــة  تــدهــور 
بيد  قيادته.  على  النــقــالب  اإىل  لدفعه  �شبيال 
هذا  اإلتفاف  اأن  اأي�شا  تفيد  التجربة  هــذه  اأن 
املجتمع او ذاك حول قيادته هو الذي اأف�شل هذه 
العراق  حالة  لنتذكر  ال�شدد،  وبهذا  العقوبات. 
خالل فرتة احل�شار خالل �شنوات 1991ـ  2003.
على  معاقبتها  املــراد  الدولة  توافر  ثانيًا،  ـ 
بعالقات  مدعومة  عالية  ذاتية  اقت�شادية  قدرة 

اقت�شادية خارجية متبادلة وطيدة. 
اإىل  معاقبتها  املــراد  الــدولــة  ذهــاب  ثالثا،  ـ 
الداخلي  القــتــ�ــشــادي  واقــعــهــا  ترتيب  ــادة  ــ اإع
بالدعم  الإ�شتعانة  خالل  و/اأومــن  ذاتــي  بجهد 

تتمتع به الأوىل. 
لأداة  العملية  التطبيقات  خمرجات  وجــراء 
ب�شدد  ــروؤى  ــ ال تباينت  القــتــ�ــشــادي،  ــراه  ــ الإك
الأول،  اإجتاهات:  ثالثة  على  وتوزعت  فاعليتها 
الن�شبي  وقال: بفاعليتها خ�شو�شا بعد الرتاجع 
لأهــمــيــة مــفــهــوم اجلــيــوبــولــتــيــك )اجلــغــرافــيــا 
الباردة  احلــرب  بعد  ما  مرحلة  يف  ال�شيا�شية( 
الثاين،  اأمــا  اجليواقت�شادي.  مفهوم  ل�شالح 
اأن  ،وراأى  بجدواها  الت�شكيك  اىل  ذهــب  فقد 
الــدولــة  على  تقت�شر  ل  �شلبية  خمــرجــات  لها 
املراد معاقبتها والدول التي تتبادل وهذه الدولة 
عالقات جتارية واقت�شادية وا�شعة ح�شب، واإمنا 
بــالإكــراه  القائمة  الــدولــة  على  اأي�شا  تن�شحب 
تقوم  عندما  خ�شو�شا  هذا  ذاتها،  القت�شادي 
�شبكة  معاقبتها  املـــراد  وتلك  الــدولــة  هــذه  بــني 
هذين  وبني  امل�شامني.  متعددة  وطيدة  عالقات 
على  يوؤكد  الذي  الثالث،  الإجتاه  يقع  الإجتاهني 
بني  الــ�ــشــراع  يف  عنها  غني  ل  الأداة  هــذه  اأن 
الدول على اأن يراعى يف تنفيذها عدم الإ�شرار 

باملدنيني وم�شالح الدول الأخرى. 
فتعدد  الــ�ــشــراع  اإدارة  مــفــهــوم  عــن  ــا  ــ واأم
هذه  م�شامني  وتفيد  بــه.  العالقة  ذات  الـــروؤى 
الأول،  وخمتلفني:  اأ�شا�شيني  باإجتاهني  ــروؤى  ال
يرى ان هذه الإدارة تعرب عن كيفية التعامل مع 
امل�شامني  خمتلفة  اأدوات  عرب  ال�شراع  دينامية 
�شبيال لتطويعه وال�شيطرة عليه ومبا يحول دون 
م�شتوى  اأي  خطوره،  اأكر  م�شتوى  اإىل  ت�شاعده 
اإدارة  مفهوم  ي�شتوي  املعنى  وبــهــذا  ــرب.  احلـ
م�شتوى  عند  ال�شراع  �شبط  ومفهوم  ال�شراع 
درا�ــشــات  اأ�ــشــتــاذ  فالن�شتاين،  ويــوؤكــد  حمـــدد. 
حديثة  معر�س  يف  ال�شويدي،  وال�شراع  ال�شالم 
خالل  العظميني  الدولتني  بني  املفاو�شات  عن 
»اإن  بقوله:  الــروؤيــة،  الــبــاردة، مثل هذه  احلــرب 

مناه�شة  لدول  العلني،  اأو  ال�شري  القت�شادي، 
للدولة القائمة بفعل الإكراه القت�شادي.

التعامل  يف  دول  ثــمــة  ا�ــشــتــمــرار  رابـــعـــا،  ـ 
ــة املـــراد  ــدول القــتــ�ــشــادي، غــري املــعــلــن، مــع ال
معاقبتها على الرغم من تبنيها ل�شيا�شة ر�شمية 
الإكـــراه  بفعل  القائمة  لــلــدولــة  داعــمــة  معلنة 

القت�شادي �شد هذه الدولة.
ـ خام�شا، تعاطف الراأي العام العاملي والدويل 

مع الدولة املراد معاقبتها اقت�شاديا.
بيد اأن احلالت التي تفيد بعدم فاعلية اأداة 
الإكراه القت�شادي يف احيان ل تلغي اإنها كانت 
فاعلة يف اأحيان اخرى. فالإكراه القت�شادي كان 

فاعال يف ثالث حالت: 
م�شاف  كــداعــم  ُي�شتخدم،  عندما  اأول،  ـ 
عندما  وكذلك  مثال،  كاحلرب  اخــرى  لأدوات 
املراد  للدولة  واخلارجي  الداخلي  الواقع  يقرتن 
و/ باملقاومة  لها  ت�شمح  ل  مبعطيات  معاقبتها 
كانت هذه  لذا  اإف�شاله.  او  و/  بها  الإ�شتمرار  اأو 
ثمة  حيال  توظيفها  مت  عندما  ناجحة  الأداة 
اأو  دول يف عامل اجلنوب، ل �شيما تلك املتاأخرة 

املتخلفة منها.
ـ ثانيا، عندما ُي�شتخدم يف تلك التوترات و/ 
حمدودة  ق�شايا  جراء  تندلع  التي  النزاعات  اأو 
تندفع  الق�شايا،  هذه  لنوعية  والتي،  الأهمية، 
الإ�شتجابة  اإىل  معاقبتها  املــراد  الثانية  الدولة 
اأن  الثانية  قناعة  جــراء  الأوىل  الدولة  ملطالب 
اإ�شتجابتها ل تنطوي على حتملها خ�شارة مهمة 

يف م�شاحلها.
ـ ثالثا، عندما ُي�شتخدم من قبل دولة موؤثرة 
�شد دولة اخرى من�شاقة وراء �شيا�شاتها، واإدراك 
الخرية اإنها ل ت�شتطيع اإف�شال هذه الأداة جراء 
الذي  التاأثريالدويل  ثم  ومــن  الــقــدرات،  نوعية 
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العــلوم

هذه املفاو�شات مل تهدف اإىل 
اجلوهرية  خالفاتهما  اإزالــة 
وعلى  �شراعهما  لإدارة  واإمنا 
الــنــحــو الــــذي يــ�ــشــمــن عــدم 
خروجه عن نطاق ال�شيطرة«. 
واقع  ذلــك  على  �شاعد  وممــا 
ــوازن الــرعــب، الـــذي كانت  تـ
الأمريكية  الثنائية  العالقة 
فهذا  بــه.  تتميز  ال�شوفيتية  ـ 
الأخذ  الذي فر�س  الواقع هو 
الــ�ــشــراع،  اإدارة  مبــفــهــوم 
مبعنى �شبطه، �شبيال ل�شمان 
اإىل  �شراعهما  ت�شاعد  منع 

حرب نووية.
اإدارة  ــاين  ــث ال الجتــــاه  ــــدرك  ي وبــاملــقــابــل، 
ال�شراع بدالة ال�شعي نحو ايجاد ت�شوية �شلمية له 
تتيح ح�شيلتها ف�شه/حله على نحٍو دائم، ومن 
ثم يرى دعاة هذا الإجتاه اأن اإدارة ال�شراع وحل 
متماثلني.  مفهومني  يعربان عن  �شلميًا  ال�شراع 
دعاة  عند  ال�شراع،  اإدارة  تتميز  لذلك  وتبعا 
هذا الإجتاه، بتدرج توظيفها لعدة اإ�شرتاتيجيات 
من  ابــتــداًء  املن�شودة،  النهائية  للغاية  حتقيقا 
اإ�شرتاتيجية منع ال�شراع، اإىل اإ�شرتاتيجية �شنع 
ال�شالم،  حفظ  باإ�شرتاتيجية  مــرورًا  ال�شالم، 
ف�س  بعد  ال�شالم،  بناء  باإ�شرتاتيجية  واإنتهاًء 

ال�شراع، كهدف نهائي. 
ويف �شوء ما تقدم، نرى اأن اإدارة ال�شراع ل 
تتحدد مب�شمون هذا الإجتاه اأو ذاك واإمنا جتمع 
ال�شراع  اأن، وعلى وفق معطيات  بينهما معا يف 
يراد، يف  قد  الإدارة  بهذه  اإذ  وقته.  ال�شائدة يف 
يكون  عندما  خ�شو�شا  ال�شراع،  �شبط  اأحيان، 
من منط تلك ال�شراعات التي تعرب عن تناق�س 
ولن  املواقف.  يف  ثم  ومن  امل�شالح،  يف  حقيقي 
مثل هذه ال�شراعات ل تقبل احلل خالل زمان 
ق�شري اإل عرب م�شمون معادلة اللعبة ال�شفرية 
اأخــر(،  لطرف  واخل�شارة  لطرف  الربح  )اأي 
ت�شاعده  دون  للحيلولة  عليه  ال�شيطرة  ت�شحى 
املو�شوعي/  ال�شبيل  هي  احلــرب  م�شتوى  اإىل 
على  ال�شيطرة  اأن  بيد  معه.  للتعامل  الواقعي 
قد  خمرجاتها  فــاإن  تتحقق،  عندما  ال�شراع، 
الظروف  تهيئة  اإىل  اأخــرى،  اأحيان  يف  تف�شي، 
اإيجابية  معطيات  لبلورة  واملــالئــمــة  الالحقة 
مل�شمون  تبعًا  ال�شراع  مع  التعامل  على  ت�شاعد 
الــربــح  الــ�ــشــفــريــة )اأي  الــلــعــبــة غــري  مــعــادلــة 
�شلميا  حله  ثم  ومن  اأطرافه(،  لكافة  واخل�شارة 

على نحو دائم.
بيد اأن اإدارة ال�شراع، �شواء كانت ترمي اإىل 
اأنها  تعني  �شلميًا، ل  اإىل حله  اأو  ال�شراع  �شبط 
فالف�شل  ال�شراع.  ناجحة يف كافة حالت  كانت 

الدولية  احلــروب  وُتعد  اأي�شًا.  بها  ل�شيقا  كان 
بعدها،  اأو  الباردة  اإنتهاء احلرب  قبل  املتكررة، 
بعد  الداخلية  احلروب  اإنت�شار  كرة  عن  ف�شال 
هذا  على  الدليل  مبثابة  احلـــرب،  هــذه  اإنتهاء 
للعبة  ــاح  اأتـ الـــذي  هــو  الــواقــع  هــذا  اإن  الف�شل. 

ال�شفرية اأن تكون هي البديل لإدارة ال�شراع. 
امل�شتقبلية  امل�شاهد  مــا  نــتــ�ــشــاءل:  وعــلــيــه، 
ـ  الرو�شي  ال�شراع  لإدارة  املحتملة  اأو  املمكنة 
الأمريكي، غري املبا�شر، على اأوكرانيا. اإننا نرى 
اإنها ثالثة م�شاهد: فاإما ف�س ال�شراع، على وفق 
م�شمون اللعبة ال�شفرية، ومب�شهدين: اأما بربح 
اأمريكي وخ�شارة رو�شية، اأو بربح رو�شي وخ�شارة 
الذي  الثالث،  امل�شتقبلي  امل�شهد  واأما  اأمريكية. 
يكمن يف تبني م�شمون اللعبة غري ال�شفرية عرب 
اإ�شرتاتيجية احلل الو�شط وبح�شيلة تف�شي اإىل 
رو�شيا  الأ�شا�شني:  وكل من طرفيه  ال�شراع  حل 
الإحتادية والوليات املتحدة الأمريكية، رابحان 

وخا�شران يف اآن واحد.
اخلــ�ــشــارة  الأمـــريـــكـــي/  ــح  ــرب ال م�شهد  ـ   1

الرو�شية:
ــة الــواقــعــيــة  ــنــظــري ــ�ــس ال ــقــد �ــشــبــق ملــوؤ�ــش ل
على  التاأكيد  موركنثاو،  هانز  )التقليدية(، 
من   تنطلق  بع�س،  مــع  تعاملها  يف  الـــدول  اأن 
ينطلق  التي  تلك  عن  تختلف  خا�شة  اأخالقية 
حماية  اأخالقية  هي  العموم،  يف  الإن�شان  منها 
م�شاحلها احليوية. لذلك دعا اإىل عدم اخللط 
بني الإثنني. وين�شحب النزوع الدائم اإىل حماية 
اإىل  باإنواعه،  الأمريكي،  الدعم  على  امل�شالح 
مت�شك  جــراء  ينجم  مل  الدعم  فهذا  اأوكرانيا. 
الوليات املتحدة بالقواعد القانونية والخالقية 
ال�شيا�شة  تاريخ  واأن  �شيما  عامليا،  عليها  املتفق 
اخلارجية الأمريكية ينطوي على اأمثلة عديدة ل 

توؤكد مثالية هذه ال�شيا�شة.
ان  اريــد  لأوكــرانــيــا،  الأمريكي  بالدعم  اإن   
حتارب هذه الدولة بالإنابة عن الوليات املتحدة 
اإحتواء املدخالت الداخلية، ومن  اإىل  يف �شعيها 

ثــم اخلــارجــيــة، لــبــدايــة تــاأكــل دورهـــا الـــدويل. 
الآحادية،  الدولية  القطبية  نظام  اأن  ولنتذكر 
بداأ  ال�شوفيتي،  الإحتــاد  اإنهيار  عن  جنم  الــذي 
ومنذ زمان، يتاآكل ل�شالح نظام دويل اآخر قيد 
الأقطاب،  متعدد  الــدويل  النظام  هو  الت�شكل، 
اأقطابه  اأحـــد  الإحتـــاديـــة  رو�ــشــيــا  ت�شكل  الـــذي 

الأ�شا�شية. 
املتحدة  الــوليــات  تعمد  اأن  املرجح  من  لــذا 
جاهدة، ك�شواها من القوى الكربى عرب الزمان، 
وقد وجدت يف  الــدويل.  اأفول دورها  تاأخري  اإىل 
يف  الع�شكرية  للقوة  الحتادية  رو�شيا  ا�شتخدام 
من  العمل  اإىل  فاإ�شافة  لذلك.  الأداة  اأوكرانيا 
الرو�شية  القوات  يف  باهظة  خ�شائر  اإيقاع  اأجل 
حمــدودة  على  كموؤ�شر  اخل�شائر  هــذه  وتوظيف 
اأي�شا  تر�شل  هي  الفعل،  على  الرو�شية  القدرة 
البازغة  الــكــربى  لــلــدول  كامنة  تهديد  ر�شائل 
باإعتبارها  الــ�ــشــني،  اإىل  �شيما  ول  الأخــــرى، 
الت�شكل  قــيــد  ــدويل  ــ ال للنظام  ــر  الخـ الــقــطــب 
المريكية.  الدولية  للقيادة  الأهـــم  واملناف�س 
واملــدعــوم  املكثف،  الآمــريــكــي  اجلهد  هــذا  ومــع 
الرو�شية،  تاأمني اخل�شارة  اإىل  والرامي  اأوروبيًا، 
ولنتذكر  التحقيق.  يقبل  الهدف  اأن هذا  نرى  ل 
هو  الحتادية،  رو�شيا  مع  المريكي  ال�شراع  اأن 
مع  المريكية  ال�شراعات  مع  يتماهى  ل  �شراع 
دول يف عامل اجلنوب. اإذ هو �شراع مع قوة نووية 
املرجح  غري  من  لذا  قومي.  م�شروع  ذات  كربى 
اإ�شرتاتيجية  بخ�شارة  الحتادية  رو�شيا  تقبل  ان 
اأن  لنتذكراأي�شا  ال�شدد  وبــهــذا  اوكــرانــيــا.  يف 
عادة  يحتاج  القت�شادي  الإكــراه  اأداة  توظيف 
املن�شودة.  مردوداتها  تتجلى  حتى  طويل  لزمان 
وحتى ذلك الوقت �شتكون احلرب يف اوكرانيا قد 
انتهت. وباملقابل من املرجح اأن تبقى التداعيات 
ال�شيا�شية لهذا التوظيف على العالقات الثنائية 
لزمان  ممتدة  الرو�شية-المريكية-الآوربية 

لحق طويل.
الـــرو�ـــشـــي/ اخلــ�ــشــارة  الـــربـــح  ـ مــ�ــشــهــد   2

الأمريكية:
من  �شواها  عن  الحتادية  رو�شيا  تختلف  ل 
و�شمان  حماية  اإىل  ت�شعى  الأخرى  فهي  الدول. 
م�شالح  �شمان  بينها  ومــن  العليا،  م�شاحلها 
ال�شعي  بال�شرورة. لذا وجدت يف  القومي  امنها 
�شمال  حلف  حــدود  مد  اإىل  الــرامــي  الأمريكي 
اأوكــرانــيــا، ومـــن ثم  ــنــاتــو( اإىل  الطــلــ�ــشــي )ال
لها، تهديدا خطريا  اإىل قاعدة معادية  حتويلها 
لآمنها القومي. ومن هنا جاء اإ�شتخدامها للقوة 
ت�شريح  ح�شب  التهديد،  هذا  لــدرء  الع�شكرية 
املرجح  غري  ومن  ذاتــه.  بوتن  الرو�شي  الرئي�س 
املن�شودة  الهـــداف  حتقيق  بعدم  �شتقبل  اإنها 
يعني  ل  الف�شل  فقبولها  الإ�شتخدام.  هذا  جراء 
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 اأ�شتاذ العلوم ال�شيا�شية ودرا�شات 
امل�شتقبالت/ لندن

 كاتب م�شري

خ�شارة  واإمنا  ح�شب  الإقليمية  اخل�شارة  قبول 
لذا  املتحدة.  الوليات  الدويل ل�شالح  موقعها 
من املحتمل اأن تعمل جاهدة على ك�شب احلرب 
الع�شكرية  القوة  اإ�شتخدام  ت�شعيد  خالل  من 
على  الإحتادية  رو�شيا  توافر  اأن  اأوكرانيا.  يف 
على  ت�شفي  الأمريكية  تلك  تفوق  نووية  قدرة 
وهو  م�شافا،  تاأثريا  الرادعة  اإ�شرتاتيجيتها 
ال�شراع  ف�س  نحو  نزوعها  يدعم  الذي  الآمر 

ل�شاحلها.
تقبل  ان  املـــرجـــح  غـــري  مـــن  ــل،  ــاب ــق ــامل وب
الوليات املتحدة باخل�شارة يف اأوكرانيا، �شيما 
عملية  تــدعــم  خمــرجــات  على  تنطوي  واإنــهــا 
اأفول دورها الدويل. اإن الإ�شرار الرو�شي على 
الربح والإ�شرار المريكي على عدم اخل�شارة 
لزمان  اأوكرانيا  على  ال�شراع  اإمتداد  يدعم 
قد  الــذي  الأمــر  وهــو  م�شاف،  بعن�شر  طويل 
يقرتن باإحتمالية ت�شاعد ال�شراع اإىل م�شتوى 
يهدد العامل باخلطر. لذا ل بديل امام كل من 
الثالث  امل�شهد  �شوى  املت�شارعني  الطرفني 

ل�شراعهما.
3 ـ م�شهد اإ�شرتاتيجية احلل الو�شط:

اإن الإ�ــشــرار الأمــريــكــي والــرو�ــشــي على   
بني  اخلــيــار  تتطلب  حالة  اإىل  يف�شي  الــربــح 
العاملية،  مبخاطره  ممتد  �شراع  فاأما  بديلني: 
للحل،  �شبيال  اإيجاد  اأجل  من  التفاو�س  واأمــا 
اأنه  نرجح  الثاين،  بالبديل  املقرتنة  ولالرباح 
�شيقرتن بهذا امل�شهد. تفيد اإ�شرتاتيجية احلل 
تاأمني  اإىل  ينزع  التفكري  من  باإ�شلوب  الو�شط 
�شبيال  ال�شراع  اأطراف  امل�شرتك بني  التعاون 
اأما  باملح�شلة  اأحدها  يكون  اأن  دون  للحيلولة 

رابحا اأو خا�شرًا.  
قوامها  باآلية  الإ�شرتاتيجية  هــذه  وتتميز 
الأخــذ  واإ�ــشــتــمــرار  بالعطاء  الأخـــذ  مقاي�شة 
ال�شراع من حتقيق  اأطــراف  تتمكن  بها حتى 
التوافق بني تناق�س م�شاحلها وتاأمني ر�شاها 
امل�شرتك. لذا ُتعد تطبيقًا عمليًا مل�شمون اللعبة 
باإ�شرتاتيجية  الأخــذ  ويجد  ال�شفرية.  غري 
عندما  م�شافًا،  اإيجابيًا  دعمًا  الو�شط  احلل 
ــراف  ــالأطـ ــة لـ ــوعــي ــو�ــش ــات امل ــعــطــي تــفــيــد امل
اإرادتــهــا  فر�س  ت�شتطيع  ل  اأنــهــا  املت�شارعة 
لتحقيق  �شبيال  الآخـــر  البع�س  بع�شها  على 
طرف  يتدخل  عندما  وكذلك  اليه،  ت�شبو  ما 
ثالث يف ال�شراع وي�شتطيع تاأمني التقارب بني 
الأطــراف. وهذا هو  لهذه  املت�شاربة  امل�شالح 
الرو�شي-الأمريكي  لل�شراع  الراهن  الواقع 

على اأوكرانيا. 

أ.خالد الحديدي

النضال ضد آلة الحرب 
الصهيونية

الأق�شى  امل�شجد  الأخــرية يف  الأحــداث  األقت 
مواقع  عرب  تداوله  مت  ما  على  بظاللها  بالقد�س 
العربي  الــعــامل  يف  و�ــشــوم  وانت�شرت  الــتــوا�ــشــل، 
بني  وال�ــشــتــبــاكــات  الأقــ�ــشــى  باقتحام  للتنديد 

الفل�شطينيني واجلي�س ال�شهيوين.
لــقــد تــابــعــت وتـــابـــع املـــاليـــني يف الـــعـــامل ما 
بقتل  الــدولــيــة  لل�شرعية  انــتــهــاكــات  مــن  يـــدور 
باآلة  واإبــادتــهــم  املدنيني  الأبــريــاء  الفل�شطينيني 
واخالء  ال�شريف  القد�س  يف  ال�شهيونية  احلرب 
املواطنني الفل�شطينيني اأ�شحاب البيوت الأ�شليني 
من منازلهم ل�شالح اإحالل امل�شتوطنني مكانهم.

يــاأتــي هـــذا بــعــد ال�ــشــتــبــاكــات الــتــي �شهدها 
الفل�شطينيني  بــني  بالقد�س،  الأق�شى  امل�شجد 
ا�شت�شهاد  عــن  اأ�ــشــفــرت  والــتــي  الــعــدو،  و�شرطة 
ما  بح�شب  الفل�شطينيني،  من  الكثريين  واإ�شابة 
عن  ف�شال  الفل�شطيني،  الأحــمــر  الهالل  اأعلنه 

اعتقال مئات الفل�شطينيني.
وكانت ردود الفعل العربية عرب مواقع التوا�شل 
ال�شهيونية  القوات  جاءت منددة مبا حدث، من 

با�شتخدامها »للقنابل الغازية والعيارات احلية«.
 ان ال�شمت الدويل اإزاء ما يحدث يف القد�س، 
احلرب  حيال  العاملي  بالتعاطف  مقارنته  مت  اإذا 
واأظهروا  كله  العامل  احت�شد  عندما  اأوكرانيا  يف 
اإن�شانيتهم فيما يرونه منا�شبًا لهم، لكنهم جميعًا 
الأق�شى  يف  يجري  مــا  حيال  ال�شمت  التزموا 

وفل�شطني.
اإن اأنظمتنا العربية تقف موقف احلياد املتفرج 
على هذه املجازر الب�شعة �شد �شعبنا الفل�شطيني 
الغا�شم  العدوان  هذا  اأثر  على  فاإننا  القد�س،  يف 
قبل  مــن  الــقــد�ــس   لــه  تتعر�س  الـــذي  والهمجي 

والب�شري  ــادي  امل الــدمــار  اأثــر  وعلى  ال�شهاينة، 
الذي �شببته الآلة الإرهابية ال�شهيونية واعتدائها 
ال�شالمية  واملقد�شات  الق�شى  امل�شجد  على 
الذي  البطويل  ال�شمود  اأثــر  وعلى  وامل�شيحية، 
�شد  الفل�شطيني  والــ�ــشــعــب  املــنــا�ــشــلــني  ــداه  ــ اأبـ
م�شاربهم  اخــتــالف  على  ال�شهيوين  الحــتــالل 
اأهلنا يف القد�س ال�شريف  واألوانهم، نت�شامن مع 
ال�شر�شة  ال�شهيونية  الهجمة  هــذه  ندين  نحن 
ال�شريف  الــقــد�ــس  يف  الفل�شطيني  �شعبنا  على 
وا�شتخدماها اآلة احلرب ال�شهيونية �شد املدنيني 
الدولية  املواثيق  احلائط  عر�س  �شاربه  الأبرياء 

حلامية للمواطنني العزل من ال�شالح.
الدول  جامعة  ومنها  الدويل  املجتمع  ونطالب 
احلرب  قــادة  حماكمة  املتحدة  والأمم  العربية 
ال�شهاينة يف املحكمة الدولية عم ح�شل ويح�شل 
لإر�ــشــاء  احلــــرب«  »جـــرائـــم  ــول  حـ فل�شطني  يف 
امل�شداقية يف تطبيق املواثيق الدولية دون ا�شتثناء 
وحتيز دويل بهذا ال�شاأن. ننا�شد الأنظمة العربية 
القيام  املتحدة  والأمم  العربية  ــدول  ال وجامعة 
الإن�شانية  حقوقهم  على  احلــفــاظ  يف  بــدورهــا 
ــالل  والــطــبــيــعــيــة وحــمــايــتــهــم مـــن بــطــ�ــس الحــت

الإ�شرائيلي ال�شهيوين.
البطل  الفل�شطيني  ال�شعب  مقاومة  ونثمن 
ــة لــتــحــقــيــق مــطــالــب  ــث ــي ونــثــمــن جـــهـــوده احلــث
من  تبذله  مــا  خــالل  مــن  العادلة  الفل�شطينيني 
وعن  النف�س  عــن  للدفاع  م�شروعة  ممــار�ــشــات 

الهوية الفل�شطينية والعربية. 
ــاء والــكــتــاب والــ�ــشــعــراء  ــ وادعــــوا كــافــة الأدبـ
واملثقفني القيام بواجبهم من خالل حتقيق �شعار 

رب كلمة تكون اأق�شى وقعًا من �شاروخ مدجج. 
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الثقافة

لـــــــقـــــــب الـــــــســـــــلـــــــطـــــــان هــــــــــو ســـــــــــــر  إســـــــتـــــــقـــــــرار 
الـــــــــــحـــــــــــكـــــــــــم الــــــــــمــــــــــمــــــــــلــــــــــوكــــــــــي فــــــــــــــــي مــــــصــــــر

صعود املماليك إىل السلطة
بعد انهيار ال�شــالجقة، بداأت الإمرباطورية 
يف النق�شــام اإىل دول �شغــرية، برئا�شــة اأتابك. 
اأ�شــهر واأقــوى الأتابــكات كان يف حلــب، وعندما 
مت اإحتــالل حلب والقد�ــس يف عــام 1099 خالل 
احلملة ال�شليبيــة. قام عماد الدين زنكي الذي 
كان قائدا يف اجلي�س الزنكي بكم املو�شل وانتقل 
اإىل الق�شــم الغربــي، حيــث اأ�شبــح غازيــًا اأثناء 
قتالــه لل�شليبيــني. وقبل اأ�شــهر قليلة من وفاته، 
متكن من حترير حلــب من الحتالل ال�شليبي، 
ثــم تــوىل ابنــه نــور الديــن مقاليــد ال�شــلطة يف 
حلــب وقــام بتحرير دم�شــق بعد فــرتة ق�شرية. 
وكان لنــور الدين م�شــاعدين، الأول ع�شــكري - 
�شريكويه )�شــرجون( كردي، والثاين م�شت�شاره 
واأخوه جنم الدين )والد �شالح الدين الأيوبي( 

- الذي اأ�ش�س الدولة الأيوبية. 
يف نف�ــس الوقــت، خــالل هذه الفــرتة، بداأت 
الأ�شــرة الفاطمية يف م�شر بالإحت�شار. واأ�شبح 
الــوزراء حكاًما بحكم الأمــر الواقع بينما اأ�شبح 
اخلليفــة دميــة يف اأيديهــم. وكان الوزير �شــاور، 
الذي اأراد ال�شتيالء على ال�شلطة، يلجاأ يف كثري 
مــن الأحيــان اإىل اململكــة ال�شليبية يف القد�ــس 
مل�شــاعدته. ولكن نور الديــن زنكي الزاهد الذي 
كّر�س حياته لتحرير القد�س، قد فهم نور الدين 

اأنه لن يتمكن من حترير القد�س بدون م�شاعدة 
م�شر. لذلك عندما جلاأ اإليه الوزير �شاور طلًبا 
للم�شاعدة، انتهز هذه الفر�شة واأر�شل �شريكويه 
اإىل م�شــر. وقــد ندم الوزير لطلــب النجدة من 
اجلي�ــس الأيوبــي، فخ�شعــت م�شــر بعــد ذلــك 
وفــاة اخلليفــة  بعــد  زنكــي  الديــن  نــور  حلكــم 
الفاطمــي الأخــري العا�شد، وحكمها نــور الدين 
زنكــي عرب �شــريكويه وبعد عام انتقلت ال�شــلطة 

اإىل �شــالح الدين، الذي جتنب الو�شول اإىل نور 
الديــن زنكي يف دم�شــق، ومبجرد وفــاة الأخري، 
تــوىل ابنه البالغ من العمر 8 �شــنوات ال�شــلطة، 
وتــوىل  الفر�شــة  هــذه  الديــن  �شــالح  فاإغتنــم 
زمــام الأمــور يف م�شــر وال�شــام. قــرر �شــالح 
الديــن، ومبجــرد اأن �شــيطر على حلب ودم�شــق 
وم�شــر قــرر اأنــه يجــب حتريــر منطقــة �شــوريا 
الكــربى باأكملهــا. يف معركة حطــني عام 1187، 

د. اياد سليمان

قامت السلطة قدميا على فكرِة الساللة ووراثة احلكم، إال استثناءاٍت بسيطة، وضمن هذه االستثناءات 
كانــت دولــُة املماليــك، الــي ســيطرْت على مصَر والشــام واحلجــاز وأطرافهم، واختذ ســالطيُنها من القاهرة 
عاصمًة هلم. مل يكن احُلكم يف الســلطنة اململوكية وراثيا، فاملماليك ليســوا من عائلٍة أو بلٍد واحد، لكنهم 
أنــاٌس مســتجلَبون قســرا مــن بقــاٍع شــى، تطــورت مكانتهــم يف عهــِد الدولــِة األيوبيــة )1250-1174(، حــى 
ورثوهــا. هــذا اململــوك »املســتجلَب مــن بــالده يف أوقــاٍت كثــرٍة وهــو طفل« كان حباجة إىل أٍخ وأٍب وأٍم وأســرة 
حاضنة، خاصة وهو يعيُش غريبًا يف بالٍد ليست ببالده، فكيَف عاش املماليك؟ وكيف عوضوا أنفسهم عن 

قطِعهم القسري من أسِرِهم وأوطاِنهم بعالقاٍت بديلة؟ 
كان هيكُل املجتمع اململوكي مبنيا على ما ميكن تسميُته بـ«العائلة اململوكية« أو »عائلة العبيد«، ومل تكن 
هــذه العائلــة قائمــًة علــى عالقــاِت الــدم، لكــن علــى عالقــاِت العبوديــِة والترابط الذي ختلقه. وشــكَّل الراعي 
أو »املحــرر مــن العبوديــة« مــع مماليكــه، وكذلــك الرفــاق يف العبوديــة عالقــاٍت مشــاهبًة جدا لتلــك العالقات 
اخلاصــة بالعائلــة البيولوجيــة، وكانــت املصطلحــاُت الــي تشــر إىل العالقــات فيمــا بينهــم متطابقــًة مــع 
مصطلحاِت العائلة البيولوجية أو صلة الدم، حبسب الباحثني. وقامْت دولة املماليك )1250 - 1517م( على 
أمراء »حمررين« يستجِلب كلُّ واحٍد منهم املماليَك من جتار النخاسة، فربيهم يف معسكراٍت مغلقة، على 
فنون القتال، مع إكساهبم معارَف دينيًة إسالمية، وفوق كلِّ ذلك على الوالء والطاعة له. وكان من ميلك 
أكــَر عــدٍد مــن املماليــك )العبيــد املقاتلــني(، مــع دعائــم قوة أخرى، هو الذي حيكم الســلطنَة، وفقًا للمنطق 
احلاكم يف الدولة اململوكية »احلكم ملن غلب«، إال يف استثناءاٍت حيث كان يتم توريُث احلكِم مث يعود احلكم 
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هــزم �شــالح الديــن اجليو�ــس ال�شليبية واأ�شــر 
ملــك القد�ــس. بعد ذلــك بعامني بــداأت احلملة 
دارت   ،1190-1198 بــني  الثانيــة،  ال�شليبيــة 
معــارك �شر�شــة بينــه وبــني اجلي�ــس ال�شليبــي 
بقيادة ريت�شــارد قلب الأ�شــد. وبعــد وفاة �شالح 
الدين الأيوبي عام 1198، بداأت الأ�شرة الأيوبية 

يف حكم م�شر.
مــن  مكوًنــا  الأيوبــي  اجلي�ــس  معظــم  كان 
العــرب،  وبع�ــس  و�شرك�ــس  واأكــراد  تركمــان 
كان الرتكمــان ي�شــكلون غالبيــة اجلي�ــس وكان 

معظمهم من املماليك.
يف عــام 1250، حكــم م�شــر اآخــر احلــكام 
الأيوبيــني ال�شالــح جنــم الديــن. كانــت زوجته 
�شــجرة الــّدر قويــة للغايــة. ويف هــذا العــام قرر 
الفرن�شــيون غزو م�شر خالل احلملة ال�شليبية 
ال�شــابعة، بقيادة لوي�ــس ال�شــابع، ولكنه هزم يف 

معركة املن�شورة ومت اأ�شره واعتقاله.
يف هــذه املرحلة بداأ جنم املماليك بال�شعود 
وخا�شة يف ظل �شــقوط اخلالفة العبا�شــية على 
يــد هولكــو املغــويل وقتــل اخلليفــة امل�شــتع�شم 
اآخر خلفاء بني العبا�ــس وتدمري بغداد واإقرتاب 
اخلطر املغويل من م�شر بعد اإجتياحهم لل�شام، 
ويف هــذه الأثناء �شعد جنم قطز عندما �شــيطر 
علــى ال�شــلطة يف م�شر ورف�ــس التهديد املغويل 
وقــرر اأن يواجــه املغــول خــارج م�شــر. فخــرج 
يف جي�ــس اأغلبــه مــن املماليــك اىل منطقة عني 
جالــوت القريبــة مــن مدينــة بي�شــان يف �شــمال 
فل�شطني وجنح املماليك يف هزمية املغول ووقف 
زحفهــم. وبعــد ب�شعــة اأ�شــهر قام بيرب�ــس بقتل 

قطز وال�شــيطرة على مقاليد ال�شلطة يف م�شر، 
ويزعــم البع�س اأن بيرب�ــس هو من بداأ ال�شــاللة 
الرتكيــة للمماليك، ميكن تق�شــيم فــرتة احلكم 

اململوكي اإىل ق�شمني:
1 ـ ما بني الأعوام 1382-1250م - املماليك 

الربجية )اأغلبهم من الأتراك(
املماليــك   -  1382-1517 الأعــوام  بــني  ـ   2

البحرية )اأغلبهم من ال�شرك�س(
مــن  كثــري  قتــل  مت  الرتكيــة،  الفــرتة  يف 
ال�شــالطني اأكــر ممــا كانــت عليــه يف الع�شــر 
اأكــر  الأخــرية  الفــرتة  وكانــت  ال�شرك�شــي، 

ا�شتقراًرا. ما عالقة لقب ال�شلطان بهذا؟
مبىن احلكم اململوكي

مبجــرد  اأنــه  الدرا�شــات  مــن  كثــري  تزعــم 
و�شــول �شــلطان مملوكــي جديــد اإىل ال�شــلطة، 
فاإنه �شــيح�شر معــه املماليك، الذين ا�شــرتاهم 
�شابًقا، وي�شعهم يف منا�شب رئي�شية، ويعزل كل 

مماليك ال�شلطان ال�شابق من ال�شلطة.
اأ�شا�شــي  ب�شــكل  �شـــاأتناول  املقالــة  هــذه  يف 
ــا  الفــرتة الثانيــة - ال�شرك�شــية - وميكــن اأي�شً
تطبيــق النتائج امل�شــتخل�شة حول هــذه الفرتة، 

كما ُيقال، على الفرتة ال�شابقة.
عالقات األخوة و«اخلشداشية«

كانــت  املماليــك  بــني  الروابــِط  واأقــوى  اأوُل 
تتــم داخــل ثكنــاِت �شــيدهم، فيمــا كان يطلــق 
عليهــا »اخل�شدا�شــية«، وهــو م�شطلــٌح يعرُب عن 
عالقــٍة اأخالقيــٍة مثالية بني جمموعــة املماليك 
التابعــني ل�شــيٍد واحــد. وبع�ــسُ الأ�شــياد كانــوا 

ميتلكــون الآلَف مــن املماليك. ويتفــق املوؤرخون 
علــى وجــوِد هــذه الرابطــة بــني املماليــك، على 
عك�ــس روابــط اأخــرى اعتربوهــا جمازيــًة اأكــر 
منها حقيقية. وداخل اخل�شدا�شــيِة كانت هناك 
رابطــٌة اأقوى، هي “الأخــوة” اأو “املوؤاخاة”، وتعني 
عالقــًة بني اثنني مــن املماليك موثقــًة ومعروفًة 
للنا�ــس. هــذا النــوع مــن الروابــط )املوؤاخــاة( 
انق�شــم اإىل نوعــني، اأولهمــا الذي كان ين�شــاأُ يف 
طفولة املماليك وهم يف الثكنات لدى �شــيدهم، 
اأمــا الثــاين فلم يكــن من نــوِع ال�شداقــة طويلة 
الأمــد، بــل كان حتالفًا بــني اثنني منهمــا يعززه 
“َق�َشــم” على الإخال�ــسِ والــولء لبع�شهما. هذه 
الأخــوُة مل ت�شمــن حقوَق املــرياِث اأو ت�شع قيودًا 
علــى الزواج، كما يف العالقات الطبيعية، بحكِم 
تقت�شــي  كانــت  لكنهــا  الإ�شــالمية،  ال�شــريعة 
التزامــاٍت وا�شحــًة بــني املتاآخــني، اأهمهــا رمبا 
تكــون الوليــُة على اأبنــاء الأخ من ِقبــل اأخيه اإذا 
مــا تويف، بح�شــب كوبــي. واأحيانــًا كانــت األفاُظ 
الأخــوة والأبوة ت�شــتخدم يف �شــياقاِت ال�شــلطة، 
ك�شــكٍل من اأ�شــكال التعبــري عن الــولء والوفاء، 

خا�شًة يف فرتات ال�شراع ال�شيا�شي.
ومــن النماذج التــي تو�شح ذلك، ما ورد عن 
الظاهر بيرب�س )1676/1277( اأنه قال ل�شنقر 
الرومــي، وكان مــن كبــار الأمــراء: “اأنــت اأخي”، 
بح�شب ما ذكر املقريزي، وكانت العالقة بينهما 
عالقــَة �شــلطان بقائــد. وتظهــر معظــم حــالت 
ا�شــتخدام م�شطلحــات “الأخــوة” يف الت�شــال 
ال�شــراع  مــن  فرتتــني  يف  والكتابــي،  ال�شــفهي 
امل�شــتمر على ال�شــلطة، وهي فرتة مــا بني مقتِل 
الأ�شــرف خليــل وتوطيــد حكم النا�شــر حممد، 
والفرتة بني مقتِل الأ�شرِف �شعبان وتوطيد حكم 

الظاهر برقوق، بح�شب كوبي.
اأخــوة املحاربــني  اأن  املوؤرخــني  بع�ــس  يــرى 
)اخل�شدا�شــية( هــي التي وحــدت املماليك على 
اأ�شا�ــس قا�شــم م�شــرتك اأو�شــع. توحيد الف�شيل 
)اقت�شاد مملوكي واحد(، لكن اأماليا ليفانوين 
تــزال  ل  ال�شرك�شــي،  الع�شــر  يف  اأنــه  تّدعــي 
الف�شائل اململوكية القدمية - مثل اأولئك الذين 
خدمــوا ك�شــلطان مــن قبــل - ن�شــيطة �شيا�شــًيا 
حتى يف مراتب ال�شــلطان اجلديد. هوؤلء �شغلوا 
منا�شب عليا حتى �شــن متاأخرة، واأحياًنا ماتوا، 
موًتــا طبيعًيا، اأثنــاء اأداء واجباتهم. ولكي نفهم 
كيــف تتعار�ــس هــذه الظاهــرة مع الدعــاء باأن 
اخل�شدا�شــية وحــدت املماليك، ل بد من فح�س 
هيــكل البيــت اململوكــي، ل �شــيما مــن الناحيــة 

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

الفنانة يسرا لـ«كل العرب«: 
لدي »أحام سعيدة« احتفظ بها لنفسي

ال حيلو شهر رمضان الكرمي، بدون 
وجودهــا ضمن الســباق الرمضاين، 
فمنذ الصغر نشاهد أعماهلا الفنية، 
وبشــكل خــاص املسلســالت الــيت 
تقدمها وجيتمع عليها أفراد العائلة، 
ونذكر منها مسلسل »حياة اجلوهري« 
الذي تعايشــنا مع قصتهــا وتأثرنا 
هبا وكذلك شــخصية »فاتن« بـ«أين 
قلــي«، وهناك الكثري من األعمل ال 
نستطيع حصرها يف السطور التالية 
ألن لديها مشــوار فين طويل وقصة 
جنــاح دامت على مر الســنني، حنُن 
نتحــدث عــن الفنانة يســرا، اليت 
قــررت أن تقدم هذا العام مسلســل 
كوميدي، وهو »أحالم سعيدة«، لذلك 
التقينا هبا وأجرينا معها حوار ملجلة 

»كل العرب«.
ويف هذا الســياق، كشفت »يسرا« 
خالل احلوار عن احللم الذي تتمىن 
أن يتحقق، كما روت ســبب أختيارها 
لعمل كوميدي كي تشارك به يف دراما 
رمضان، وبعيًدا عن الفن حتدثت عن 
تأثــري دور املــرأة باملجتمع، وهناك 
الكثري من األسئلة اليت أجابت عليها 

النجمة القديرة باحلوار التايل. 

حوار: هايدي عبد الرافع

للمراأة مطلق احلرية يف حياتها ال�شخ�شية
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ـ مــن وحــي اســم مسلســلك اجلديــد، هــل 
يسرا لديها »أحالم سعيدة«؟

ـ نعم، لدي الكثري من الأحالم اخلا�شة التي 
احتفظ بها لنف�شــي، ولكن ب�شــكل عام امتنى اأن 

يعي�س العامل باأكمله يف اأمان و�شالم.
ـ مــا رأيــك بــأن بعــض النســاء ال يريــدن 
الــزواج برغبتهــن مثلما طرح مسلســل »أحالم 

سعيدة«؟
ـ بالتاأكيد املراأة لها مطلق احلرية يف حياتها 
ال�شــخ�شية �شــواء كان قرارها بــاأن تتزوج اأو ل، 
فعندمــا تكــون املــراأة اأمــام جتربــة ت�شــلب منها 

حريتها من حقها اأن تدافع عنها.
ٌقمــي  الــي  »ديــدي«  شــخصية  هــل  ـ 
بتجســيدها يف مسلســل »أحالم ســعيدة« تشــبه 

»بكيزة الدراملي«؟
ـ ل يوجــد �شــبه بينهمــا اأطالًقا، و�شــخ�شية 
»بكيــزة الدراملــي« التي قدمتها �شــهري البابلي، 
كانت عظيمة، واإذا اجلمهور �شبهني بها مقارنة 

جميلة مثلها.
ـ ملــاذا اختــرت مسلســل »أحالم ســعيدة« كي 

تقومي ببطولته يف السباق الرمضاين؟
ـ لأن م�شل�شــل »اأحالم �شــعيدة« عمل ن�شــائي 
واإح�شا�شــي بــاأن امل�شــاهد حينما ي�شــاهد العمل 
اأمــام ق�ش�ــس حقيقــة، ووجــود  �شي�شــعر باأنــه 
العديــد مــن البطــالت مثــل غــادة عــادل فنانة 
عظيمــة، ومــي ك�شــاب متاألقــة بدورهــا �شمــن 
اأحداث امل�شل�شــل، و�شيماء �شــيف، جعلت العمل 

له طابع كوميدي اأكر.
ـ ألول مرة تتعاوين مع املؤلفة هالة خليل 
والثانيــة مــع املخرج عمــرو عرفة، حدثينا عن 

هذا التعاون؟
ـ املخــرج عمــرو عرفــة تربطنــي بــه �شداقة 
قوية منذ العديد من ال�شــنوات، ولدينا ذكريات 
�شــوًيا ل ُتن�شــى، وهذه بالفعل املــرة الثانية التي 
اأقــدم عمــل مــن اخراجــه لكــن كان اأول عمــل 
تعاونــت معه قــام بالإ�شــراف على اإنتــاج اإحدى 
حُمــرتف  خمــرج  احلقيقــة  يف  فهــو  اأفالمــي، 
وُمتقــن جًدا يف عمله، بالإ�شافة اإنه لديه موهبة 
�شرح امل�شهد باإي�شاح وب�شكل ب�شيط للممثل، اأما 
هالة خليل، فهي رائعة لأنها كتبت ن�س كوميدي 

بحرفية �شديدة وُرقي عايل.
لـ«يســرا« مسلســل ضمــن  نشــاهد  دائًمــا  ـ 

السباق الرمضاين.. ملاذا؟
ـ لأننــي اأعتــرب �شــهر رم�شــان مــن ال�شــهور 
التــي تتجمــع بها اأفــراد الأ�شــرة اأمام م�شــاهدة 
التلفزيــون، لذلك اأحب اأن ُيعر�س يل عمل بهذا 

ال�شهر الكرمي. 

وجــه جديــد يف  بوجــود  ملــاذا حترصــني  ـ 
معظم أعمالك الفنية؟

ـ اأحر�ــس دائًما على تقدمي وجه جديد مثلما 
حــدث معي من قبل، فهذا واجب على كل فنان، 
وهــذه قناعتــي اأن جنــاح اأي فنــان يعتمــد جــزء 

كبري على باقي الفنانني املتواجدين معه.

ـ مــا زال لديكــي قلــق قبــل أي عمــل فــي 
تقومي ببطولته؟

ـ نعــم، مــا زالــت حتــى الآن بالرغــم من كل 
هذه ال�شــنوات اإل اأنني اأ�شــعر بامل�شــوؤولية اجتاه 
اجلمهــور، وهديف دائًمــا اأن اأر�شي امل�شــاهدين 

�شواء كان العمل كوميدي اأو تراجيدي.
وهــو  فقــط  واحــد  فيلــم  بإنتــاج  ُقمــي  ـ 
»ضحــك ولعــب وجــد وحــب«.. ملــاذا مل تقدمي 

عمل آخر من إنتاجك؟
ـ مل اأعيــد جتربــة الإنتــاج مــرة اآخــرى، لأنه 
يتطلــب مهارة خا�شة وبعد جتربة فيلم »�شحك 
ولعــب وجــد وحــب« اأمام عمــر ال�شــريف وعمرو 

دياب، لن اأكررها لنني مل اأجنح يف الإنتاج. 
ـ هــل ممكــن تتدخلــي يف اختيــار األبطــال 

بأي عمل تقومي ببطولته؟
ـ ل اتدخــل واترك هذا الأمر للمخرج، ولكن 
مــن املمكــن اأن اأُر�شــح واأعر�ــس وجهــة نظــري 
للمخــرج اإذا راأيــت ممثــل منا�شــب لــدور يف اأي 
عمــل فنــي اأقدمــه، ويف ذات الوقــت الختيــار 

النهائي بالتاأكيد للمخرج.
ـ بعيًدا عن الفن.. برأيك هل هناك تأثر 

بدور املرأة باملجتمع؟

ـ نعــم، يف ال�شــنوات الأخــرية تغــريت مكانــة 
املراأة باملجتمع، فاأ�شبح لدينا قا�شيات، وهناك 
الكثري من الن�شــاء الالتــي اأبدعن يف الكثري من 

املجالت �شواء الفن اأو جمالت اآخرى.
ـ هــل برأيــك هنــاك امرأة مظلومة يف زمنا 

احلايل؟
ـ اإذا هناك امراأة تعترب نف�شــها نظلومة اأقول 
لها: انت ال�شــبب يف ذلــك، لأن املراأة اإذا ارادت 

�شيء ت�شتطيع فعله.
ـ هــل هتتمــني بالتواصــل علــى »السوشــيال 

ميديا«؟
ـ ل، لي�ــس لدي عالقة قويــة مبواقع التوا�شل 
الجتماعي، ولكن اأ�شــارك من وقت لآخر فقط، 
واأحب اأحتدث على التليفون اأكر من اأين اأُر�شــل 

ر�شالة ل�شخ�س ما.
ـ هل استمرار يف النجاح أمر صعب؟

ـ بالتاأكيــد، ولكــن علــى اأي فنــان اأن يكــون 
لديــة الكثري من ال�شــرب، واحرتام عمله، وعدم 
التعامــل مع الفن علــى اأنه م�شدر رزق و�شــهرة 
وفقــط، لأن هــذا الأمر خطــاأ، لأن الفن ر�شــالة 

مهمة جًدا.
ـ هل من املمكن أن تشعر يسرا بامللل؟

ـ يف حلظات من املمكن اأن اأ�شعر بامللل، لكن 
مــع كل عمل فنــي اأقوم ببطولته يحدث تغيري يل 

واأجدد �شغفي من جديد.
ـ حدثينا عن طقوسك يف شهر رمضان؟

ـ قبــل وفــاة والدتي كنت اذهــب اأول يوم من 
�شــهر رم�شــان لهــا كــي نفطر �شــوًيا، لكــن هذا 
العــام معظم الوقت اأتواجد يف ت�شوير م�شل�شــل 

»اأحالم �شعيدة« لذلك اأفطر مع فريق العمل.
فــي  لعمــل  هــل حتضريــن  النهايــة،  ـ يف 

جديد؟
ـ يف الفرتة احلالية ا�شــتمتع بنجاح م�شل�شــل 
»اأحالم �شعيدة« وانرت عر�س فيلم »ليلة العيد«.

للمراأة مطلق احلرية يف حياتها ال�شخ�شية
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الثقافة

د وطنًا �شغريًا عاديًا، بل هو التاريخ وموطن ميالد  هو لي�س جمرَّ
ِمرارًا  عنها  الكتابة  ر  و�شاأكرِّ ث؛  اأحتدَّ فل�شطني  عن  الب�شرّية، 
وتكرارًا، فجميعنا م�شوؤوٌل عن حماية هذا الوطن ال�شليب كٌل يف 
اأ�شد فتكًا  اأحيانا كثرية  بال�شالح وبالكلمة، والقلم يكون  موقعه، 
والوحدة  الِعلم  اأنَّ  كما  الكيان،  يرعب  فالقلم  الر�شا�س،  من 
ُترهبه، لهذا ي�شعى جاهدًا لتفتيت ال�شعب الفل�شطيني وجتهيله، 

ه على اأر�شه، ولطم�س مالمح هويته. ليجهل حقَّ
قيام  واإعالن  1948م،  عام  الفل�شطيني  ال�شاحل  احتالل  بعد   
ل رئي�س وزراء  ح اأوَّ الدولة ال�شهيونيَّة على الأر�س امل�شلوبة، �شرَّ
ميوتون  »الكبار  قائاًل:  غوريون(  )بن  املزعومة  الدولة  لهذه 
وال�شغار ين�شون«، ويبدو باأنَّ الكيان برمته عقد الأمل على حتقيق 
زعزعت  �شفعًة  تلقى  طويلة،  عقوٍد  م�شي  وبعد  ه  لكنَّ قاله،  ما 
ين�شون،  ل  ال�شغار  لأنَّ  م�شطنعة،  دولٍة  اأركان  و�شّدعت  اأمنه، 
هنا  ومن  ومالحمهم،  عاداتهم  ثون  يورِّ كما  الذاكرة  ثون  يورِّ بل 
بداأ ال�شعي لن�شر الفتنة والتجهيل بني اأبناء ال�شعب، وقد جنحوا 
ال�شفة،  عن  غّزة  وانف�شال  ال�شلطة  قيام  بعد  خا�شًة  ما،  نوعًا 
منهم  متكنوا  قد  باأّنهم  وظّنوا  وذاك،  هذا  بني  ال�شعب  فت�شتت 
و�شيطروا عليهم، ولكن، ومع كّل حدث، يعود ال�شعب اإىل حلمته 
من جديد، ليقف �شامدًا اأمام املوت، فلم يعد املوت يرهب اأهل 

الأر�س املُقد�شة. 
قام العدو ال�شهيوين بال�شيطرة على العديد من البالد العربيَّة، 
من  يتمكن  حّتى  العربيَّة،  ال�شعوب  اأبناء  بني  العقول  وت�شميم 
عزل ال�شعب، وت�شديد اخلناق عليه، وعدم دعم حّقه يف املحافل 
ُم�شتمّرة،  الن�شالّية  فالعمليات  ح�شل؟؟..  ماذا  لكن  الدوليَّة، 
الذي  للكيان  وموجعة  متمكنة  الأخرية  الآونة  يف  كانت  اأنَّها  بل 
الوحيد  الوطن  باأنَّ  النتيجة  الرعب، وكانت  ة  �شدَّ اأفراده من  فرَّ 

الذي مل يتمكن ال�شهاينة - بكل حماولتهم العبثيَّة وتر�شانتهم 
القتاليَّة - منه حتَّى يومنا هذا هو فل�شطني.

ة من  فل�شطني ل تقبل الق�شمة اإل على نف�شها، بكل حدودها املمتدَّ
البحر اإىل النهر، �شقطت اأ�شطورة اجلي�س الذي ل ُيقهر واأعوانه 
وُمنا�شريه من العرب والغرب اأمام �شالبة ال�شعب، فرى اأبناء 
الوطن ال�شليب يتحد اليوم قادمًا من كلِّ البالد، متحديًا املتاري�س 
واملواجهة،  الدفاع  خطوط  يف  جنب  اإىل  جنبًا  ليقف  واحلواجز 
فالكيان مل يتمكن من تهويد عرب الـ48، ول ف�شل غزة بالرغم 
ة الواحدة،  ة الفل�شطينيَّ من عزلها، ومل يتمكن من طم�س الأبجديَّ
بعا�شمتها وُمدنها وقراها، موؤكدين باأنَّ هذا الوطن لأبنائه بكل 
التي  طوائفه، ومن تبقى هم جمّرد عابرون �شاأنهم �شاأن الدول 
�شقطوا  النهاية  ويف  التاريخ،  فجر  منذ  عليه  لل�شيطرة  ت�شابقت 
جميعًا وبقي ال�شعب، فال �شالم مع كياٍن فا�شي متعط�س للدماء 

على اأر�س الديانات.
الق�شايا،  طرح  يف  احلياديَّة  منا  مطلوبًا  يكون  ا  رمبَّ وختامًا، 
ال�شتيالء  اأمام  احليادّية  هذه  ت�شقط  ولكن  �شحيح،  هذا  نعم 
دون  ال�شعب  على  والعتداء  الأر�س،  واغت�شاب  احلقوق  على 
الأمر يف عرف  وهذا  وامراأة،  �شيخ  اأو  وكبري،  �شغرٍي  بني  تفرقة 
الكيان معاٍد لل�شامية، وال�شامية من وجهة نظرهم ا�شتعباد كافة 
ال�شعب، لأنَّ العقيدة ال�شهيونّية تعلم ُمعتنقيها باأنَّ كافة الب�شر 
تراهم  لهذا  واأمالكهم،  اأرواحهم  بكلِّ  لل�شهاينة  عبيدًا  ُخلقوا 
يقتلون ُهنا وي�شلبون هناك، وُهم يف قرارة اأنف�شهم يعلمون باأّنهم 
�شيذهبون يف رحلة تيٍه اأخرى ليتحولوا لعبيٍد لكافة �شعوب الأر�س 

من جديد.

فلسطين: 

أ.غادة حاليقةوطٌن ال يقبل القسمة إال على نفسه

 ع�شو احتاد كتاب الردن
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في�شعر  اأنيابها  عن  تك�شر  بداأت  لكنها  الإن�شان  عا�شمة  هى  الأر�س 
�شكانها بتقلبات جوية عنيفة نتيجة ظاهرة الحتبا�س احلراري الذي 
يقلب اأحوال الطق�س يف جميع دول العامل راأ�ًشا على عقب ويوؤدي اإىل 
ال�شغل  املناخية هى  الأزمة  الغابات؛ مما جعل  الهائلة فى  احلرائق 
ال�شاغل جلميع احلكومات واملوؤ�ش�شات فى العامل، لذلك اأطلقت الأمم 
املتحدة اليوم العاملى لأمنا الأر�س لنحتفل بها فى يوم 22 اأبريل من 
كل عام و �شعار هذا العام »ا�شتثمروا فى كوكبنا« وياأتى هذا الحتفال 
بالتحديد منذ اإعالن ال�شيناتور جايلورد نيل�شون تاأ�شي�س هذا اليوم 
لأول مرة فى عام 1970؛ لكن كيف و�شل بنا احلال اإىل الحتياج املُلح 
نحن  هل  اأنف�شنا  مع  �شراحة  اأكر  ولنكون  الأر�س؟  اأمنا  لإ�شتعادة 
اأ�شعناها من بني اأيدينا عن عمد ومع �شبق الإ�شرار والرت�شد، كاأنها 
اأن نحاول  اأمنا التى جتلب لنا اخلريات؟ علينا الأن  عدوتنا ولي�شت 
اإ�شالح ما اقرتفناه من اأخطاء فى حق اأمنا الأر�س قبل فوات الأوان، 
العلم احلديث ون�شب كامل تركيزنا عليها  و  اأن نح�شد قوتنا  علينا 
وعلى التقنيات اخل�شراء النا�شئة ل�شتعادة النظم البيئية يف العامل 
والأرا�شي، وعليه �شرتكز  واملياه  بالنقرا�س  الأنواع املهددة  ولإنقاذ 
حملة هذا العام على اإيجاد حلول اأ�شرع ملكافحة تغري املناخ و ت�شريع 

النتقال نحو القت�شاد الأخ�شر، بح�شب ما ن�شرته جملة »اإي اإ�س اآي 
اأفريكا« املتخ�ش�شة يف الطاقة، والتغلب على العراقيل التي و�شعها 
اإىل خلق اقت�شاد  واإعادة توجيه النتباه  الوقود الأحفوري،  اقت�شاد 
الفر�س  ويوفر  الب�شري  اجلن�س  ويحمي  الكوكب،  بيئة  �شالمة  يعيد 

للجميع.
على  رّكز  قد   2021 املناخي  للتغري  املتحدة  الأمم  »موؤمتر  كان  اإذا 
تعهدات الدول لتجنب تغري املناخ الكارثي؛ فاإَنّ »موؤمتر الأمم املتحدة 
ب�شرم  م�شر  �شت�ش�شيفه  والذى    )COP 27(  2022 املناخي  للتغري 
ال�شيخ �شيكون حول جمع ال�شيولة الالزمة من البلدان الغنية وحتديد 
هدف امل�شاهمات املالية ملا بعد عام 2025 حتى تتمّكن الدول النامية 
ب�شاأن  العاملية  املحادثات  تقدم  على  و�شيعمل  بدورها،  القيام  من 
املناخ، وتعبئة العمل، واإتاحة فر�شة هامة للنظر يف اآثار تغري املناخ يف 
اأفريقيا، حيث تثبت التقارير اأنه بحلول عام 2030 �شيتعر�س ما ي�شل 
اإىل 118 مليون اأفريقي للفقر املدقع وللجفاف والفي�شانات واحلرارة 
ال�شديدة. وهو ما �شيوؤثر بدوره على التقدم نحو التخفيف من حدة 
يف  ال�شتثمار  اأن  التقرير  ويقدر  القت�شادي،  النمو  وحتقيق  الفقر 
ما  �شيتكلف  الكربى  ال�شحراء  اأفريقيا جنوب  املناخ يف  مع  التكيف 
ما  اأو  املقبل،  العقد  مدى  على  عام  كل  دولر  مليار   50 اإىل   30 بني 
ما  وهو  الإجمايل،  املحلي  الناجت  من  املائة  يف   3 اإىل   2 من  يقرب 
اإعطاء الأولوية  يكفي لتحفيز فر�س العمل والتنمية القت�شادية مع 

لالنتعا�س امل�شتدام والأخ�شر.
تفى  اأن  ت�شتطيع  لن  الدول  حكومات  اأن  اإل  تقدم  مما  بالرغم 
على  فيجب  دولة،  كل  فى  املوؤ�ش�شات  جميع  تكاتف  دون  بتعهداتها 
لالأطفال  املناخي  للتثقيف  مناهج  تتبنى  اأن  التعليمية  املوؤ�ش�شات 
وحتفيز ال�شباب على ح�شن ا�شتغالل املوارد املتاحة لتلبية احتياجات 
املجتمعات وا�شتثمار طاقاتهم واأفكارهم النرية يف ت�شكيل كوكب اأكر 

اأمانا وقدرة على البقاء.

خطة إنقاذ عاصمة اإلنسان
أ.جاكلين جرجس 

 كاتبة م�شرية
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الثقافة

من املعروف اأن مو�شيقى اجلاز هي تغريبة العذاب للعبيد حيث 
ظهرت يف �شكلها الأول با�شم %الراغتامي% الذي يجمع بني اأغاين 

العمل والأنا�شيد الدينية واأحلان الفال�س والبولكا الأوروبية.
يف  يعرف  مبا  ينطلق  للراغتامي  الرئي�شي  اللحن  قوام  وكان 
املقامات ال�شرقية %القرار% ليت�شاعد ب�شورة متموجة اإىل قمة 
%اجلواب% ورمبا ل يعرف البع�س �شعوبة النتقال بني املقامات 
اأن يرى هذا حيا فلين�شت ملو�شيقى يحيى خليل  ولكن ملن يريد 
�شنوات  لها  اأخل�س  التي  الدرامز  اآلة  على  يعزف  وهو  املتفردة 
 1966 عام  الأمريكية  املتحدة  الوليات  من  بداأه  الذي  م�شواره 
م�شاهما يف تاأ�شي�س فرقة »الوعي« ومن ثم اأ�ش�س فرقته اخلا�شة 
واهتماما  تقديرا  املو�شيقى  هذه  تلقى  حيث  هناك  من  وانطلق 
كبريا، ثم عاد مل�شر لتقدمي عدد من الربامج مثل %عامل اجلاز% 
واحلفالت و�شارك عدد من الفنانني تلحني اأغانيهم مثل حممد 
منري، كما ارحتل مبو�شيقاه التي حتمل طابعا خا�شا وفرقته التي 
بتجديد  يهتم  فهو  اأمريكان  اأوربيني، عرب،  عرقيا  تنوعا  حتوي 
العامل  اأنحاء  اأنه جاب  بالذكر  دائم. وجدير  ب�شكل  دماء فرقته 

اآلف  خم�شة  من  اأكر  يف  م�شاركا  املا�شية  �شنة  الأربعني  خالل 
حفل ومهرجان، كما مت تكرميه من مهرجانات وموؤ�ش�شات عدة 
مثل مهرجان »بيت اأون« ملو�شيفى اجلاز يف اإيطاليا كما اختارته 
اجلامعة الأمريكية عام 1988 ليكون على غالف املطبوعة بو�شرت 

اخلا�شة بهم. 
الرحلة  باآلته طوال هذه  الرجل  البع�س مت�شك  ي�شتهجن  وبينما 
الطويلة مل�شرية عطاءه ي�شفق له من يعي �شعوبة هذا الإخال�س 
وندرته والذي لبد ناجما عن قناعة وحب متفردان، ويف اأجواء 

عرف بها هذا العازف ال�شتثنائي حيث 
في�شت�شعر اجلال�شون  لأنغامه اخلا�شة  يجل�س اجلموع من�شتني   
اأنهم يعربون حدود املكان والزمان حملقني خارج حدود الأر�س 
نفو�شهم  لتتطهر  ياأخذهم  اإىل حيث  اأرواحهم معه  حيث تطوف 
وتغت�شل من هموم واأعباء حياة يومية يف هذا امل�شهد ال�شتثنائي. 
ولي�س غريبا على جمهور يحيى خليل هذا الت�شفيق احلار الذي 
يف  حلظة  اآخر  حتى  امل�شرح  �شعوده  منذ  جمهوره  به  ي�شتقبله 
احلفل مت�شمرين يف مقاعدهم من فرط الده�شة ومبحبه بالغة 
منذ  واحلقيقة  اأياديهم.  حتمر  حتى  ي�شفقون  الودود  ل�شخ�شه 
زمن مل اأر كم هذا احلب والتقدير لعازف وفنان كما راأيت هذا 
الرجل كما اأن حفالته يتخللها الغناء لبع�س الأ�شوات الراقية من 
دول عربية واأوربية على اأنغام فرقته التي ت�شم اأف�شل العازفني 
اأنك  الأجواء  هذه  داخل  واأنت  لت�شت�شعر  اجلن�شيات،  �شتى  من 
حتيى يف زمن امللكية وترتدي ال�شموكن وف�شاتني ال�شهرة املطرزة 
بل وتخرج من قنينة عطر لت�شتن�شق هذا الزمن الباري�شي البهجة 
امل�شري احل�شور يف ح�شرة حممد علي با�شا، هذا الزمن الراقي 
الذي تعود اإليه بتذكرة عبور �شاحب مدر�شة التذوق املتفرد للجاز 

يحى خليل.

أسطورة الجاز يحيى خليل

أخلص آللة واحدة عشقها، فبادله 
جمهوره عشقا بعشق!

 اأديبة و�شحافية م�شرية

إيمان الشافعي
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اأن الّزمن مل يعد هو »الّزمن« واأن املقاهي الأدبّية يف باري�س قد  رغم 
اأ�شماء  غري  والثقافّية  والفنّية  الأدبية  اأجوائها  من  يبق  مل  اذ  تغرّيت. 
والأدباء  والكتاب  والفنانني  الّر�شامني  م�شاهري  من  القدامى  روادها 

والفال�شفة... الذين اكت�شبت منهم �شهرتها.
نوع من  روادها يف  بورتريهات  زالت جدرانها حتمل  املقاهي ما  بع�س 
تلك  مفخرة  كان  الذي  الباروكي  الع�شر  وحُتّدث عن  اجلميل.  الوفاء 
نف�س  على  رمّبا  جال�شون،  اأو  اأطاللها  على  واقفون  ونحن  الأماكن. 
الطاولة التي كان يجل�س عليها اأبو ال�شرياليني »اأندري بروتون« اأو »غيوم 
اأبولينري« اأو »روفيار« و«�شاملون« و »جون بول �شارتر«.... وقد حّولوها اىل 
�شالة للتحرير. بعدما اأ�شبح ل »اأبولينري« مكتب بها ي�شتقبل فيه �شيوفه 
ة.  اخلا�شّ مملكته  املقهى  من  ال�ّشاعر  جعل  حيث  حمّددة.  �شاعات  يف 
وقد كان يجل�س مثل احلرب الأعظم على حّد و�شف ال�شاعر فيليب �شوبو. 
وانه بف�شله ا�شتطاع التعرف على اأندريه بريتون يف عام 1917. اأندريه 
بروتون الذي كان ي�شدر بياناته من املقاهي الباري�ّشية وقد التف حوله 

مريدوه واأ�شحاب مذهبه.
الغربة،  يف  وجهتي  كانت  النو�شتاجلي.  بطعم  مقهى  فلور«  دو  »كايف 
الّروح  ا�شتداد غربة  لها عند  م�شتقرا  النف�س جتد  عّل  وقبلتي.  مقّري 
واجل�شد. اقتفي فيها اآثار الوجوديني عّلها ت�شّكن يّف حرية اأ�شئلة العدم 

والوجود... وا�شتح�شر اأوراق »�شارتر« الّتي كان يحرّبها يف هذا املقهى: 
»الوجودية مذهب ان�شاين« اأو »الوجود والعدم« �شنة 1934.

اأّيام اجلامعه: »هل املاهية �شابقة  وذلك اجلدل الذي كّنا نتخّبط فيه 
على الوجود« اأم اأن »الوجود �شابق على املاهية« كما يريده العّم »�شارتر« 

لُيحّملنا م�شوؤولية مواقفنا.
دربه،  رفيقة  مع  �شارتر،  ج.ب.  فيه  يجل�س  كان  الذي  فلور«  دو  »كايف 
ل  املراأة  اأّن   « عّلمتنا  التي  بوفوار«.  دو  »�شيمون  الوجودية  الفيل�شوفة 
دونية  الّتي جتعلها  املجتمع،  ثقافة  بفعل  بل ت�شبح كذلك«  امراأة  تولد 
وخملوقا من درجة ثانية. اأو تعطيها �ُشمّوها الإن�شاين. يف كتابها الذي 
 .)1949( ال�شادر  الثاين«  »اجلن�س  ال�شنوات  تلك  يف  اإجنيلنا  كان 
ونقطة انطالق املوجة الثانية من احلركات الن�شوّية. يزوبع يف العقول، 
دو  »يل  مقهى  اإىل  الفيل�شوفان  ينتقل  اأن  قبل  وعيها...  ويطّور  يغرّيها 
ماغو« هروبا من الف�شوليني. يظاّلن يكتبان هناك خالل �شاعتني بدون 
توقف )من ال�ّشاعة العا�شرة حّتى منت�شف الّنهار( وقد كانت تقول »دو 
اأ�شبحت جزء  اأّنني  اأ�شعر  الثانية: »كنت  العاملّية  اأثناء احلرب  بوفوار« 

من العائلة. وهذا ما كان يحمي املرء من النهيار الع�شبي«. 
املقاهي  ارتياد  يف  تقريبا  الوحيد  ال�شتثناء  وكانت 
الّتي �شهرت باأ�شماء اأدبائها الّرجال مع جوليا رفيقة 

بيكا�شو حينها. وانا اأت�شاءل:
اأين كّن بقية الن�شاء الكاتبات واملبدعات والر�ّشامات 

واملثقفات الفرن�شّيات؟ 
 تذكر امل�شادرالتاريخّية: اأّن �شّيدات الطبقة املخملّية، 
اأمام املقاهي،  ياأتني يف عربات، تقف  الفرن�شّية، كّن 
حيث يقوم ال�شاقي مبناولتهن داخل العربات فناجني 
الف�شّية،  اأوانيها  من  اأمامهّن،  �شكبها  بعد  القهوة، 

ليحت�شينها...«
و يبقى ال�شوؤال: اأين هي هذه املقاهي الأدبية الآن؟ بل 

اأين هم الفال�شفة؟

أ.حياة الرايسالمقاهي األدبّية الباريسّية: أين هي اآلن؟

 كاتبة تون�شية تعي�س يف فرن�شا

في الكالم الاّلمباح 
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الثقافة

الـــــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــل

وهمهمٍة طرقت ثم غاب ال�شدى  
وعلى بعِد فجٍر يتيٍم 

�شمعُت �شهياًل 
فقلُت لعلَّ الفوار�َس قادمٌة  

واخليولُ املطهّمُة البي�ُس لهفى 
لعلَّ اجلحافَل ترتى ...

ثم اأدركت ُ اأين اأثرثر يف حلمي 
فهداأُت قلياًل ، وما هي اإّل ...

وعاَد ال�شهيُل على بعد ليٍل بال قمرٍ  
كانت الريُح �شكرى 

والدقائُق حبلى 
وما بني قلبي وحنجرتي تن�شج القد�ُس ثكلى 

ثم عاد ال�شهيُل ...
كاأن على الروِح طرقًا خفيفًا 

و�شّدقُت اأيّنَ يف واقع احلاِل ل حلمًا  
ل خياًل جتّلى 

اأمطُت عن العني غا�شيًة كان ظني يرى 
فقلُت الفوار�ُس عادت 

لتفتح باب النهار 
لتغ�شَل دمع احلرائر بالن�شِر 

كي تنزَع القد�َس من كفٍّ �شارقها 
ترجُع القد�س .. ترجُع .. ترجُع 

والفجُر يبزُغ بني الي�شاميغِ 
اأقلُت الفوار�سُ  عادت ؟

ترى هل اأ�شّدُق ظني اأم اأكّذب عيني ؟
فال خيَل

ل فار�شًا ل �شهياًل يهزُّ القالع 
لي�س غرُي الرياح على البعٍد �شكرى 

والدقائق حبلى 

ساجدة الموسوي

  �شاعرة وكاتبة عربية 

وما بني قلبي وحنجرتي 
تن�شُج القد�ُس ثكلى 

قد جتيُب الق�شيدُة عن اأميا قلٍق 
اأو �شوؤال 

رب اأيُّ احتمال  واأدري باأين اأطلُت وما عاد لل�شّ
ولكنني قد �شمعُت ال�شهيل 

فال تعجبوا 
لي�س من خيلكم اأو غبار معارككم 

بل �شهيل البـُراق 
كا�شرًا هداأة  الليلِ فيكم 

وي�شاأل هل من رجال ؟
وما زال هذا ال�شوؤال 

عالقًا بني قلبي وحنجرتي 
�شدقوين 

�شمعت ال�شهيل 
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أحمد القيسي 

ُقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْل لـــــــــــــلـــــــــــــحـــــــــــــبـــــــــــــيـــــــــــــبـــــــــــــة 

الأَهَيــِف بالُفــوؤاِد  للحبيبــة  قــل 
فــي َتَلطَّ و  فــي  َفاأْن�شَ  - ِرْفقــًا  َليــالَي   

اأ�شــواَقنا َفاأّجلــي  َهـــلَّ  َرَم�شــاُن 
َتنَطفــي  ُعيونــك  يف  �ِشــعٍر  َجَمـــرات 

ماأَمــاًل اجَلــوارِح  َعــزَف  لنبتهــْل  و 
فاآحلفــي َبـــتُِّل-  بالتَّ َوجــــٍد  حِمــــراَب 

ِمرهــٍف عــن  َوداَعــًة  الِعنــاَن  �شــّدي 
لَعواطفــي غـــــــوايًة  اأ�شيــَع  ل  كــي 

الَغــوى َدرَب  انَتحــي  و  اإزاَرَك  ملّــي 
َتعّفـــِف وقــــــاِر  اأو  ُن�شــكٍ  فـــــاِف  ل�شِ

لقـــا الِّ ُيغرينــي  الــرُبِء  ليــاِل  يــا  اأَنــا 
�شــاأكتفي الِهــــالٍل  َمـــــــراآى  نــي  لكنَّ

فكـــــرًة للّتكامــِل  َحثيثــا  ي�شــعى 
ُرفـــُرِف روعـــَة  الزرقــــــاِء  للهالـــِة 

َحوامِلــًا اجلميــِل  بالنظــِر  فاأطيلــي 
فاآعـــريف روحــَي  تلــَك  جنــٌم  َخـــرَّ  اإْن   

َنيــَزكًا الَهواج�ــِس  َلَظــى  اإليــِك  تهــوي 
خــُرِف الزُّ َمــــداِر  مــن   - روحــًا  اأرَتــــدُّ 

ــَوى يــام علــى الطَّ �شــّتاَن َو�شَلــِك وال�شِّ
ت�شــّويف هيــــاِم  يف  الَهواج�ــِس  �َشـــرَح 

الَهـــوي لَدجــالِت  بغـــداَد  نخــل  مــن 
واآراأَيِف امَلتاهـــِة  يف  ــربًا  �شَ نف�ــُس  يــا   

ــوى النَّ نايــاِت  َهـــْذَو  ُيرّتــُل  �شلعــي 
تلّطفـــي احلاِلــكاِت  يـــــاجي  الدَّ َقعــــــَر 

َعـــدا  فمــا  مــوِع  الدُّ بــنَي  مــا  فّت�شــُت 
َتَخّطفــي  ظـــــــّل  و  وحرمــــاين  قلقــي 
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ــًة وم�شَ  َ َخطرتــي  لــو  مينــُع  كاَن  مــا 
ــَتخَتفي  ــحاِب �َش ــِج ال�شَّ ــن ِفَجــ ــرَبِق ِم  لل

�شاعـــٍر ُغربــَة  ماَهيــِت  لــو  كاَن  مــا 
َتَخـــــّويف طفــَل  اأَدَركــِت  لـــو  ـــرَّ  �شَ مــا 

عــًا قلبــي اأ�ْشــَتكان علــى الِفطــاِم َمرا�شِ
ــّرِف َت�شَ ُجنــوَن  يف  امَلرايــا  جَنــــَوى 

ــوَى النَّ َحني  َبـــرَّ احُلــّب  َليــاِل  يــا  اأنــا   
َفـــاآراأَيف امَلتاهـــِة  يف  ــــك  حبُّ جَمنــوَن 

اأحالُمنــا َنوار�شــًا  مو�ــِس  ال�شُّ ــوَب  �شَ
ــوالِك َتخَتفــي خلــَف النُّجــوم ُدجــى احَلـ

�ُشــّباَبتي �َشــَدْت  مــا   - لــول  لــولك 
اأَحَتـــِف مل  َق�شائـِــدًا  َهـــــــــواك  لــول 

َفرَحتــي  امَلحّطــِة  خــاِو  يف  لبــُت  �شَ و 
مبعطفــي  واحلنــنُي  انتظــارِك  غــودو 

َبلَقــٌع ُعيونــك  َعــدا  اجِلهــات  كل   
َتفــي ل  ِظلِّــك  ُدوَن  وَغـــــربًا  �َشرِقـــا 

الأَ�شــى َيــذروُه  للُعمــِر  بَخــوارٍط 
َمتَلــِف  َوح�شــــــــــَة  قا�شــيُت  كــــــم  هلِل 

ــَحت َتو�شَّ الُفــرات  يف  ُبـــرٍء  ِلَقطــاة 
امَلاألــِف �َشــفرِي  علــى  امَلــــــداِر  َحلــَك 

اأفالُكنــا  َق�َشــْت  مهمــا  تياأَ�شــي  ل 
َنفــي قــد  يــــوٍم  ذاَت  قنـــــــا  افرَتَ فكمـــا 

َرتابــٍة كئيــِب  يف  ُرُكــوٌد  ُعمــري 
 يــا ريــَح روحــي باحلنــني اأَل اآع�شفــي

لقاَءنــا الــَودوُد  الأر�ــسُ  َتبخــل  قــد 
�َشــَنحَتفي ال�ّشــماِء  يف  ع�شــٍق  ِفرَدو�ــس 

بــًا تغرُّ َنــــذّل  اأْن  اأكـــرُم  فــاهلل 
تفل�شــفي و  تاأّملــي  و  ا�شحكــي  هّيــــــا 



ميس خالد
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الثقافة

ق�شمِت ظهر ق�شائدي 
بناعمات القب�س 

كاأنِك تعلنني انقالبا على مقام ال�شبا
وتنكرين انتماء التوليب 

ذات ذبحة زهرية..
انا ذلك العاكُف يف م�شاجِد قلبِك

اأ�شّمُد اأدعيَة الهوى املك�شورة
واأ�شُع قمَح املودِة يف حرِم قلبِك املقّد�س

فتاأكلـُه حمـائُم الـولء
اأنا مْن ُيعّمُد قرابنَي الِو�شاِل مب�شِك التوبة

كي تتنّزَل اآياُت لقاِك 
فاأتُل ما تي�شَر منها على جراحي

فما من دمعٍة يف ح�شرتِك..
ال وحمْت ذكرى خلْت قبلِك

ول نظرة يف �شماحِة وجهِك.. 
 ال حّطْت خطيئَة �شعٍر دونِك

اأنا من زهَد بح�شناواِت اأ�شعارِه
غداَة انثياِل عطُرِك يف �شبابيِك رئتي

يَّ هذا احلكاية حتى �شرُت َو�شِ
ل مِيُلّ من حنـنٍي متذمـٍّر 

ول يكُلّ من �شوٍق حلوٍح
تتكاثُر ح�شناتُه على عدِد اأنفا�شِك

فيجعلني هواِك من ال�شاحلني
حينما قطعُت ما �شاَء اجَلدب

م�شيًا على ال�ّشوِق
رميُت بثغري على حاّفِة حو�ِس اإلهاِمِك

ل �شيء ُيلجُم ق�شائدي عنِك
ل �شيء يحجُب نّيَة الإف�شاح بِك

واأنا املوبوُء بال�شعِر..
املُّتهُم بالتمّني

جئُتِك حاِماًل نب�شي 
وال�ّشغُف يف مي�شرِة الروح

اأف�شي �شمائَم اأمنياتي على ِدرايتِك
اأطلُق �شراحهّن يف �شماِء وجهِك

يا وطنـًا ل يقـبـُل الق�شمـة اإل علّي
ل ترتكيني 

بفِم املنايف لقمَة غـربة
ول ل�شوارِع الياأ�ِس ُم�شّرَد القوايف

ول حلاناِت الأحزاِن ثمَل الأوزان 
ل يّتِزُن لُه �شاٌق..

ول ي�شتقُرّ لُه بيُت �شعٍر 
�شاأكوُن جمرًا من�شودًا باحلّب

ُيبيعِك الدفَء لقاَء دراهم ر�شاِك
ِجئُت ِمن اأقا�شي اللوعات 

تفي�ُس من عينّي رغباُت العناِق
فام�شحي يا ُقّرَة ال�ّشعِر

عن اأحداقي اإحتمالِت الفراق
يا امراأة من توليفة ال�ّشحر

 فرد قلبها..
حدث وولدت يف عيني بعد �شياع الأوان
اإنتهت حرب ال ليت.. وكان كل ما كان 

وتبادلنا اأ�شرى امل�شاعر وجثث الولع والدموع
على اأحلان خ�شر ينهال على حوا�شك بب�شملة توق

يتعاىل هم�س ال�شحاب ب�شٍد وجذٍب رقيق 
ومن قمي�س غيمة �شومرية اجلنبات

غا�س ماء الهوى يف �شغف الريق
ُي�شبي الروح بزلل ال�شوق

ويجرف ما فا�س من روا�شب الأَم�س احلزين
يا لهفة العمر وطراوة الأنداء..

تعال واغ�شل وجهي بيمينك
زمزم دمي برحيق اأنفا�شك امل�شطربة

لت�شتقيم اأنوثتي..
�شنابل ع�شق يف اأعذاق قلبك

ترت�شف ال�شقيا من نب�س �شمائك
وتتو�شاأ باأنفا�س تخ�شب ما فاتني منك �شفاًء 

وغفرانا
ثم اجعلني يف هواك من النا�شكات 

يا كل قطرة جتري يف دمي

ليتك تعلم كم من ليلة طويتها انتظارا
وكم من �شهاد ارجتف خواًء

دون هدب عينيك يحتويني!!..
كم تعرت بفراٍر كلما باغتني ح�شورك

لأنحاز عنك ب�شو�شاٍء
ت�شي بنب�ٍس يع�شف بهدوئي..

كم اأخفيت عنك ابت�شامة عذبة املنهل
وتوردا خجول ي�شبغ بالن�شوة وجنتي 

كم غمرت تنهيدة حرى يف جوف �شدري 
وناجيت الرب يف �شري

اأن ل يلمحوك يف حدقة عيني
يف بحة �شوتي

يف اإرتباك حريف
ويف قلب بني اأعطافه يبكي..

كم ناديتك بنربة حتنان يف اخلفاء
واأعود لأبتلع �شوتي واأرتكن حزنا اىل �شمتي 

ليتك تعلم كم كنت �شريرة يف البعد
بدون قناديلك ت�شعف وح�شة عتمتي

اأ�شق �شدر ال�شماء بحزين
فال ينق�شع الغياب

ويتعاظم العط�س ق�شوة.. ت�شهب يف قتلي
ليتك تعلم يا ر�شول الع�شق

باأنني كنت اأعلم مبا يعرتيك
من اأنفا�س �شامتة جت�س نب�شي

واأنني اأ�شمع اأجرا�س حبي 
متو�شق بني حناياك حروف ا�شمي

واأ�شعر بدفء همهماتك دائما تدور حويل 
كثريا ما متنيت اأن تكون يل 

ت�شم اأ�شياءك اإىل مت�شعي
تكد�س دروب عتمتي بقناديل وجهك 

تبلل خطاي بطراوة فجرك
تلتقيني يف اأم�شية �شاردة الأقدار
فت�شكنني حلظة ل تاأفل ول ت�شيخ!
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نيسان سليم رأفت 

وشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
تاأكلنا الذئاب ثاأًرا للقمي�س 

وتاأكلنا الأ�شود لتقول اأنها اأ�شود، 
وتبتلعنا احليتان لتلفظنا على ال�شطاآن مرًة اأُخرى 

اهم ما يف الأمر اأننا اأحياء 
تنه�س احلرية اأدمغتنا وتكرب فينا حجوم اأ�شئلتنا 

 من منا ميتلك ال�شجاعة 
 من ي�شيء حلكمة ال�شماء ليوقظ املالئكة 

ويخربهم باأمر املُف�شدين يف الأر�س يف اأنبل و�شاية تاريخية 
�شاأكتب.. 

�شاأكتب عن اأتفه الأ�شياء
�شاأكتب عن فكرة اأن نعي�س لعبة غري متكافئة 

وكيف اأ�شبحنا كالفئران 
نبحث عن امل�شيدة

 لريح النف�س 
من حياة اأهملنا فيها ال�شيادون 

نحن الذين اأ�شعنا بو�شلة البالد ورحنا نح�شد النوار�س على اجلزر. 
والغربان على القبور.. 

ل هدهد ي�شي باأمرنا ول نبوءة تخل�شنا ممن كفر بنا وكّفرنا..
ماتت فينا املدن وال�شوارع تاهت 

عن اأغانيها واحلياة التي قتلت البيوت واأفقدت الأبواب عملها لالأبد 
ل اأمل طيب يف هذه الأر�س املطعونة حتت اأقدامنا؟ 

هي هي الريح ل فرق بني اأم�شها وغدها كلما عادت اأ�شتد ع�شفها 
ونحن ما زلنا نبحث عنا 

متى �شنعود وهل �شتجمعنا؟ رمبا.

من هنا وهناك

 كعــادة الإحتــالل ال�شهيــوين يف �شــهر رم�شــان الكــرمي مــن كل عــام  
اإ�شــتخدم اأ�شــلوب الغــدر وهاجــم امل�شلــني العــزل مــن الفل�شــطينيني بطرق 
حربيــــة وبالأ�شلحــــة النارية  وارتكب كعادته اأي�شا جرائم  ب�شعة  يف باحات 
امل�شــجد الأق�شــى املبــارك �شــد املعتكفني املدنيــني والتنكيــل بامل�شلني مبن 
فيهــم الن�شــاء والأطفال وكبار ال�شــن وكذلك بطواقم الإ�شــعاف والعالمني 

مما خلف مئات من الإ�شابات  اخلطرية.  
وهــذا بال �شــك يــدل علــى نوايــا الإحتــالل الهادفــة اىل فر�س ال�شــيادة 
ال�شهيونيــة على الأق�شى وتق�شــيمه زمانيــا ومكانيا وبناء الكني�ــس اليهودي 
داخــل باحاتــه وكذلك الهيكل املزعوم، وذلك ل �شــك اأنه جــزء ل يتجزاأ من 
عمليــات تهويد القد�ــس ومقد�شــاتها الإ�شــالمية وامل�شــيحية، واإلغــاء طابعها 
العربي الإ�شــالمي وامل�شــيحي وعزلها عــن باقي الأرا�شي الفل�شــطينية حيث 
اأنه مل يقت�شر الطرد والقمع على امل�شليني امل�شلمني فقط وامنا امتد كذلك 
للم�شليــني امل�شــيحيني، ومنعهــم مــن الدخــول لكني�شــة القيامــه لالإحتفــال 

باأعيادهم. 
اإىل متــى �شي�شــتمر هــذا  القهــر والظلــم  والعــدوان الهمجــي علــى اأهلنا 
الفل�شــطينيني �شــواء فــى القد�ــس اأو اأنحــاء الأرا�شــي الفل�شــطينية املحتلــة 
واإقتحام الأق�شى، وتدني�شــه للمقد�شــات بال�شافــة اإىل الت�شعيد الإجرامي  
وال�شتيطان الإ�شتعمار، بال�شافة اإىل �شيا�شات الإعدام بدم بارد للمواطنني 
واملواطنات الفل�شــطينيني كانت اآخرهم )غادة �شباتني( اأم ل% اأبناء، والتي 
اأدمــت قلوبنــا ومــا يحدث اأي�شــا يف جنني ونابل�ــس وكافة مناطــق ال�شفة من 
هجوم ع�شابات امل�شــتوطنني والإعتقالت التع�شــفية املو�شــعة واأ�شر الأطفال 
وانتهــاك اأدميتهــم ممــا ينبــئ باأننــا مقبلــون على موجــة جديدة من �شــفك 
الدماء الربيئة لأبناء ال�شــعب الفل�شــطيني، خا�شة اأننا مل نعد ن�شــمع عن اأية   
مبادرات ول اإجتماعات من اأجل الو�شول اإىل حل عادل للق�شية الفل�شطينية 

وا�شتقرت الأو�شاع لالأ�شف على هذا الظلم والقهر والوح�شية. 
  يف ظــل انعــدام العدالــة والإن�شــانية وال�شمــري مــن العــامل، واإزدواجيــة 
املعايــري جتاه حقوق الإن�شــان والكيل مبكيالني، واإن�شــغال العــرب ب�شعفهم و 
باأزماتهــم الطاحنة وخالفاتهــم واملوؤامرات الداخليــة واخلارجية من خالل 
حلقــات مفرغــه يــدورون داخلهــا بالإ�شافــه اإىل �شــبح الإرهــاب والتطــرف 

والطائفية وكذلك ال�شمت الدائم للعامل الإ�شالمي.
حقيقــة ل منلــك الآن اإل الدعــاء اإىل اهلل لرفــع الغمــة وندعــو لأهلنــا 
الفل�شــطينيني اأن يثبت اأقدامهم ويرحمهم ونوجه اأعظم حتيه  لهذا ال�شــعب 

ال�شامد الذى  ي�شتيقظ وينام على مرارة الحتالل ال�شهيوين الغا�شم. 

أ.هويدا عبد الوهاب

تحيه للصمود 
الفلسطيني

�شحفية وكاتبة م�شرية

Mai 202243 / أيــار 2022  العدد 45



الثقافة

يف اآخر اآذار
�شجرة املّل

تلك ال�شنديانة الوارفة الظل
ت�شيح بنا ملئ عقريتها

اأن هلّموا واأن�شدوا
ل اأر�س غري اأر�س فل�شطني املغت�شبة

اأر�شنا وعر�شنا وحرثنا
لنا ما يزهر فوقها

باقية ما بقي زعرتها وزيتونها
طني اهلل 

ال�شرع والزرع 
بدء اخلليقة ومنتهاها 

حق ل ولن ي�شيع 
نطلبه حثيثا و�شعيا 

ينزف حلن حنني 
كل ذكرى 

يطلب اللقيا 
فل�شطني 

عرو�س قد�شية 
خ�شب ومعطاء اأدميها 
كل يوم وما اكر ايامها

 ت�شرب لنا موعد مع احلب 
وال�شهادة

ومع اأبدية املوت والولدة 
فل�شطني 

غ�شة يف احللق
اإن مل نهتف بها عاليا 

نبت ال�شوك يف كل جنباتها
وبّدلت الأر�س غري الأر�س
ام ال�شهيد تهزج �شادحة 

يا من قّدت اأج�شادكم من طينها 
وملحها

هلموا جلث ا�شواكها
ودحر اأعدائكم واأعدائها

اللعنة اللعنة 
على من خانها ومن باعها

اخلزي اخلزي 
ملن جعلها بورا وقبور

العار العار 
ملن قطع اأو�شالها 
اخللود اخللود  

ملن �شانها
واملجد املجد 

ملن �شقى ادميها بدمه وبعرقه

أ.عالء الدين سعيدي

األرض يــــــــــــــــــــــوم  ذكـــــــــــــــــــــــــــرى  فـــــــــــــــــي 
30 مارس/ أذار

من هنا وهناك

الف�شائل  واأنــبــل  ال�شفات  اأ�شمى  مــن  ال�شدق  ُيعترب 
الن�شانّية، ويعّرف على اأنه مطابقة وا�شتواء ال�شّر والعالنية 
مهما  واحلقيقة  احلــّق  بقول  مرتبط  والأفــعــال،  الأقــوال  يف 
دق ركيزة  تغرّيت الظروف وتعّددت ال�شغوطات. كما اأّن ال�شّ
عالقات  وبناء  وتطّورها  الفرد  �شخ�شّية  بناء  يف  اأ�شا�شّية 

اإن�شانية تتخللها املحّبة والثقة والأمان.
عليها  يقوم  التي  احل�شارية  الأ�ش�س  اأحــد  ال�شدق  اإّن 
بناء املجتمع الإن�شاين وتطور الدول وتفوقها. ويبدو اأّن اليوم 
اأكر من ذي قبل حاجة املجتمع الإن�شاين اإىل خلق ال�شدق، 
عندما نالحظ الكثري من العالقات الجتماعية واملعامالت 
عن  وغابت  ال�شادقة  الكلمة  على  تعتمد  تعد  مل  الإن�شانية، 
املعربة،  احلقيقية  الكلمة  الأقـــالم  وحملِة  الفكر  اأربـــاب 
املظّللة،  الأخبار  ترويج  املغر�شة  الّنوايا  اأ�شحاب  وامتهان 
بالكذب  ال�شدق  وخلط  الأباطيل،  ن�شر  الأكاذيب،  وتلفيق 

واحلق بالباطل لبلبلة الراأي العام، واإف�شاد املجتمع.
ال�شدق مبداأ ل يتجزاأ، وهو �شجاعة، اإقدام والتزام يف 
الأقوال والأفعال. ال�شدق اأهّم اأ�ش�س الإنتاج واأ�ش�س العطاء، 
اإل  ــراده  اأفـ يعرف  فال  معطاًء،  منتجًا  املجتمع  ي�شبح  به 

ال�شدق يف القول وال�شدق يف التعامل وال�شدق يف العمل. 
املحبة  تنت�شر  القيم،  تزهو  بال�شدق...  الكتفاء  حني 
والقت�شادية  الجتماعية  جمالتها  ب�شتى  احلياة  وتنه�س 
وال�شيا�شية والأخالقية... لّن ال�شدق منارة املجتمع ومراآة 

احل�شارة!...

أ. سناء جاءباهلل

الّصدق... منارة المجتمع!...

 نائبة رئي�س اجلمعية التون�شية لت�شامن ال�شعوب
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واســــــــــــــــــيــــــــــــــــــي األعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرج.. عــــــــــــــــــاشــــــــــــــــــُق الــــــــــــــحــــــــــــــيــــــــــــــاة والــــــــــــــحــــــــــــــرّيــــــــــــــة

أجرت الحوار: رفيف فتوح

ة وكاتبة من لبنان  قا�شّ

ـ وا�شيني الأعرج ما هي الكتابة بالن�شبة اإليك؟
�شعبــة  مُماَر�شــٍة  بجوهــر  يتعّلــق  �شــوؤاٌل  هــذا  ـ 
التعريــف، ولكــن ومع ذلــك تظــّل الكتابة اأجمــل فعٍل 
ــر توازنــًا ا�شــتثنائّيًا لــدى الكاتــب ولــدى  اإن�شــاين يوفِّ

القارئ املُِحّب لهذا الكاتب.
الكتابــة ل حتــّل امل�شــكالت التــي نتحــّدث عنهــا، 
ر م�شــاحًة وا�شــعًة لتجّلي الروح، اأو لإعادة  ولكّنها توفِّ
ال�شوؤال املُتعلِّق باليقينّيات. املُ�شكلة هي اأّنه ل يقني يف 

الكتابة اإّل يقني اله�شا�شة.
حيــاًة  لأقــول  ع�شــري،  اأو  زمنــي  لأقــول  اأكتــب 
ُم�شــرَتكة فيها مــن اخل�شو�شّية اأي�شًا ما ي�شــتحّق اأن 

ُيكتب عنه.
ولهذا اأ�شتطيع اأن اأقول، اإذا كان ل بّد من تعريٍف 
للكتابــة، اإّنها حياٌة ُموازيــة ن�شنع اأقدراها ونتاأّثر بها 
اأي�شــًا.. فنحن ندخل الن�شو�ــس برباءة طفل ونخرج 

لني بكمٍّ من الن�شغالت والأ�شئلة. مَّ منها حُمَ
ْت  اأكتب لأقول اإيّن ما زلُت حّيًا واإّن �شيئًا يفَّ مل مَيُ
بعــد ا�شــمه: احُلّب. اأن تكتــب هذا يعني اأّنــَك ما زلَت 

قادرًا على احلياة وال�شتمرار..
ـ هل الكتابة عملّيٌة �شهلة، ُمرِهقة، ُمتِعبة؟

ـ الكتابــُة حالــُة ت�شــّوٍق ُم�شــتِمرٍّ ودائــٍم للحرّيــة.. 
وبقــدر مــا هــي حالة وجدانّيــة هــي اأي�شًا مادّيــة، اأي 
اأّنــك عندما تكتب ل تكتفي برت�شيِع اجُلمل، ولكن اأن 
جتل�ــس خلــف طاولــٍة اأو َمكتٍب وتبقى هناك ل�شــاعاٍت 
طويلــة حّتــى الإجهــاد، وهــذا الأمــر لي�ــس متوافــرًا 
للجميع. وكثريًا ما ُيخطئ النا�ــس ويظّنون اأّن العملّية 

�شهلة، وخ�شو�شًا يف مرحلة ال�شباب.
اأن تكتــَب يعنــي اأن تكوَن قــادرًا على ركوب الَغيمة 
املُ�شــتحيلة، علــى الدخــول يف ُعمــق العا�شفــة، علــى 
ُمالَم�شــة اجلمــر بيَديــك وتقبُّــل نتيجــة ذلــك بــروٍح 

عالية..
اأّنهــا  اأي�شــًا  اأّن الكتابــَة ُمتعــٌة و�شحيــح  �شحيــح 
لــّذة، قريبــة من الّلذة اجلن�شــّية، لأّنهــا يف حلظة من 
الّلحظات متنحَك الإح�شا�ــس الغريب باأّنَك َمِلٌك لّلغة 
واأّنها ِمْلٌك لَك يف حالِة اندماٍج كّلي ومن دون التفكري 

يف ما مُيكن اأن يح�شل لحقًا..
الأ�شا�شــيَّني يف  املُعَطَيــنْي  ناأخــذ  اأن  يجــب  لهــذا 
الكتابــة: وهــي القــدرة على الفعــل املــاّدي اأي الكتابة 
نف�شــه  الوقــت  يف  ولكــن  طويلــة،  ل�شــاعاٍت  والبقــاء 

ال�شتمتاع مبا نفعل واإّل ل قيمة ملا نقوم به..
طبعًا هناك العديد من الن�شو�س التي َت�شعر اأّنها 
م �شــيئًا وبالتــايل ل توقظ فينا اأّي �شــيء ولكْن  ل ُتقــدِّ
هناك اأي�شًا ن�شو�س لها قدرة ا�شــتثنائّية على اإيقاظ 
مــا ينام يف داخلنا من تراُكمــات، وحدها الكتابة َمن 
يوقظهــا من غفوتها وُيعطيها حياة.. تلك هي الكتابة 
التــي اأريــد واأحلــم باإجنازهــا، تلــك التي تتحــّول اإىل 

ج�شٍر راِبٍط بيني وبني نف�شي وبني القارئ.

وَبيتــه  الّلغــة  وطنــه  واحلرّيــة.  للحيــاة  عا�شــٌق 
الكلمــات. مفتــوٌن باحلرّية واحلّب و�شــط عــامَلٍ يفقد 
اإن�شــانّيته. يف كّل حمّطــة مــن  الكثــري مــن  يــوم  كّل 
حمّطــات حياتــه كان احُلّب رفيق دربــه، وهو القائل: 
»احُلــّب ق�شّيتي«. غزير الإنتاج، يتدّفق حنينًا و�َشــوقًا 

و�ِشعرًا اإىل وطٍن ُحرٍّ َيِلُد َفرحًا و�شالمًا.
اأ�شــتاذ يف جامعَتْي اجلزائر وال�شوربون، ُترجمت 
اأعمالــه اإىل العديــد مــن ُلغــات العــامَل. ح�شــل علــى 
العديــد من اجلوائز والأو�شــمة منها: »جائزة ال�شــيخ 

زايــد للِكتــاب«، »جائزة قطر 
»جائــزة  للروايــة«،  العامَلّيــة 
الإبــداع  »جائــزة  كتــارا«، 
الأدبّي« التي متنحها موؤ�ّش�شة 

الفكر العربّي.
والروائــّي  الكاتــب  اإّنــه 
الــذي  الأعــرج،  وا�شــيني 
احلــوار  هــذا  يف  ثنــا  ُيحدِّ
عــن عالقتــه بالكتابــة، عــن 
طفولتــه، عــن احُلــّب واملراأة 
يف حياته، وعن كيفّية ذهابه 

اإىل الّلغة العربّية.

املشــوق  احلــوار  علــى  لإلطــالع  مالحظــة: 
والكامل العودة للموقع االلكتروين للمجلة

احلوار نشر يف مؤسسة الفكر العريب
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الثقافة

املو�شــم  هــذا  التون�شــية  الدرامــا  عرفــت 
الّرم�شــاين الفريــد مــن نوعــه مــن حيــث املحتوى 
التلفــزي علــى ال�شعيــد التون�شــي والعربــي اأي�شا، 
ثــورة يف الإنتــاج الدرامي باأعمال خمتلفة، �شــاملة 
ومتنوعــة �شــكليا وعلــى م�شــتوى امل�شمــون. اأعمال 
تون�شية، رم�شانية بتقنيات ت�شوير عالية وكفاءات 
حمنكــة يف ميــدان الت�شويــر، تعتــرب جديــدة على 
ال�شــاحة التلفزية التون�شــية. �شــاهم ذلك يف انتاج 
كــم مزدهــر مــن الدرامــا، انتــاج خمتلــف ومثــري 

جلدل جرئ.  
درامــا تون�شــية ملفتــة لالنتبــاه عرفــت طــرح 
ق�شاياهــا ح�شــب الأولوية ومن العــام اىل اخلا�س 
وفــق ت�شل�شــل ذكــي يف ال�شــيناريو طبقــه املخــرج 
اأر�ــس الواقــع بفــن كبــري.  وفريــق الت�شويرعلــى 

أ.أمل بالحوت ـ بالل

فكانت ن�شــب م�شــاهدة عالية منذ اليــوم الأول من 
رم�شان الكرمي.  

من�شــات  اأحدثــت  اخلا�شــة  القنــوات  بع�ــس 
ت�شمن امل�شــاهدة الع�شرية عرب النخراط والدفع 

للتمكن من امل�شاهدة. 
 عرف املو�شــم الدرامي بداية متميزة وجناحا 
و�شــوق  الدرامــا  يف  كبــريا  منعرجــا  يعــد  ح�شــب 
الدراما املفتوحة، مقارنة بالأعوام ال�شابقة خا�شة 

عقب جائحة كورونا
مــن  معظمهــا  يف  اجلــودة  عاليــة  اإنتاجــات 
القنــوات  علــى  تتــوزع  الدرامــي  اإىل  الكوميــدي 
التلفزيــة اخلا�شــة والقناة الوطنيــة العمومية مثل 
»احلرقة 2« و«كان يا ماكان�س« و«الفوندو« و«براءة« 
و«13 نهــج غاري بلــدي« و«البال�ــس« و«حب ملوك« 

وغريها.
»حرقة 2 ال�شفة الأخرى« اإنتاج املخرج اخلارج 
عــن املعتــاد، ل�شــعد الو�شــالتي، �شــيناريو وحــوار 
الكاتــب عماد الدين احلكيم الذي ا�شــتطاع بقلمه 
الإملام بكل الق�شايا الوا�شحة وامل�شترتة التي تغلف 
امل�شــهد الإجتماعي التون�شــي بني �شفتني، الهجرة 
الغــري �شــرعية والتداعيات هو امل�شل�شــل الرئي�شــي 
الوطنيــة  القنــاة  علــى  الرم�شــاين  املو�شــم  لهــذا 
التون�شــية الوىل ويعد مك�شبا �شمعيا ب�شريا كبريا 
يف القطــاع العام، وهــو توا�شل للجــزء الأّول الذي 
لقــى جناحا كبــريا لدى الراأي العام وحقق ن�شــبة 
م�شــاهدة عاليــة مفروقــة بالإ�شتح�شــان. وي�شــور 
امل�شل�شــل بطريقــة درامية يتقنها ممثلــون امتهنوا 

امل�شــرح واآمنــوا بامل�شــرح التلفزيــوين علــى اأر�ــس 
مهنتهم ووطنهم. تقنيات عالية وب�شكل فني متميز 
ظاهــرة الهجرة غري ال�شــرعية ومــا ي�شاحبها من 
واقــع مريــر وتاأثــريات كبــرية علــى ال�شفتــني عرب 
قوارب املوت التي تزج بال�شــباب املغلوب على اأمره 
يف �شــجون اإيطاليــا بال�شفة الأخــرى ونحو عواقب 

م�شترتة جمهولة ت�شيع فيها الهوية العربية.   
اخــرتت مقايل هــذا لأنــه امتدادًا ملــا كتبنا يف 
جملة »كل العرب« حول الهجرة يف العدد ال�شــابق، 
كل مــن موقعه تنــاول هذه الق�شيــة التي تعترب من 
اأهــم الق�شايا، مــن زاويته اخلا�شة ح�شــب موقعه 
ومهنته. عمل قابل للرتجمة لأكر من لغة اأجنبية، 
قــادر اأن يجد مكانه ويناف�ــس اأعمال على ال�شعيد 
الأجنبــي، لأنــه تناول موا�شيــع اجتماعية تون�شــية 
�شائكة وبطريقة ت�شوير فنية، متميزة خارجة عن 
املعتاد بطاقم ت�شوير تون�شــي مائة باملائة ا�شتطاع 
ويالم�ــس  التلفــزي  الدرامــي  باإنتاجــه  يبهــر  اأن 
ال�شــينما يف تلفزيون البيوت. ي�شم امل�شل�شــل نخبة 
من املمثلني التون�شــيني مثل منى نورالدين ووجيهة 
اجلندوبــي، ومهــّذب الرميلــي، عبــد اللطيف خري 
الّدين، عائ�شة بن اأحمدو مرمي بن ح�شني، واأحمد 
امل�شــرحية  الوجــوه  مــن  كبــرية  ون�شــبة  احلفيــان 

ال�شاعدة. 
راهــن القطاع العــام التلفــزي التون�شــي اأي�شا 
علــى ال�شل�شــلة الهزليــة، اخلارجــة عــن املاألــوف 
»كان يــا ماكان�ــس« يف جزئهــا الثاين علــى التوايل 
و التــي لهــا جمهورهــا اخلا�ــس و فيهــا مــن الفــن  

اآلن، اإلنتاج الدرامي التونسي، في أوج نجاحه
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  اأديبة و�شاعرة من اجلزائر  كاتبة واإعالمية

أ.رانية شعراوي

الكوميدي-الرتاجيدي. �شل�شــلة تعترب خيال علميا 
كبــريا، عمل من اإخراج عبد احلميد بو�شــناق ابن 
الفنــان لطفي ببو�شــناق، كان دائمــا حري�شا على 
اأن يكون جناحه م�شــتقال عــن جناح اأبيه مع كامل 
امتنانــه لف�شــل الأب. عبداحلميــد بو�شــناق الذي 
عودنــا بال�شــكيزوفرينيا الفنيــة يف دليــل ت�شويره 
و اأعمالــه املوجهــة لنخبة تفهمه بالأ�شا�ــس و تفهم 
ر�شــائله. ي�شــم العمــل وجــوه كثــرية مــن املمثلــني 
التون�شــيني واأ�شــهرهم مثــل نــور الديــن بــن عياد، 
واملنجــي العوين، وفتحي الهداوي، وكمال التواتي، 
وفي�شــل بالزيــن، ونعيمــة اجلــاين، والكثــري مــن 

املمثلني املبدعني. 
يبقى »حرقة 2« م�شل�شل رم�شاين يليق بق�شايا 
تون�ــس الأوىل، علــى القنــاة الرئي�شــية التــي تبقــى 
»مك�شــب بــال منــازع« واجلامعــة للعائلــة يف �شــهر 
رم�شاين يتوق اإىل الإنتاج التلفزي التون�شــي. عمل 
رائــع تقنيا وفنيا خــرج عن النمطية الإ�شــتهالكية 
والنفعيــة  املن�شــات  م�شل�شــالت  فر�شتهــا  التــي 

ور�شكلة الإنتاج. 
لــدى  املرجــوة«  »الده�شــة  العمــل  هــذا  حقــق 
املتفرج وهو اليوم قادر على و�شع تون�س من �شمن 
الأوائــل الذيــن يت�شدرون �شــوق الدراما يف العامل 
العربــي ولهم مكانــة بالتوازي يف ال�شــوق الأجنبية 

عرب البث املرتجم. 
اليــوم ملن�شــات مدفوعــة الأجــر  هــل نحتــاج 
لن�شــاهد مــا تنتجــه القنــوات العربيــة التلفزية يف 
رم�شــان؟ اأم زمــن الرقميات و الرقمنة حتم علينا 
اأن نكــون ا�شــتهالكيني يف كل �شــيء؟ هــل النجــاح 
الدرامي يقرتن بالنفعية وبيع العمل رقمي، دبلجته 

وت�شديره على اأو�شع نطاق؟    
الدراميــة  باإنتاجاتهــا  موؤخــرا  تون�ــس  حققــت 
�شــينما وتلفزيــون خطــوة كبــرية يف انتــاج الدراما 
الرم�شانيــة، تون�ــس فيهــا مــن مدار�ــس الإخراج و 
من�شــات امل�شــارح ما يكفــي لذخرية ثــورة درامية 
كربى، خطوة جناح على م�شتوى الدراما ت�شتدعي 
اعــادة الرتتيــب و النظــر يف اإمكانية ف�شــح املجال 
لياأخــذ الإنتــاج الدرامــي التون�شــي اأكــر رواج يف 
ف�شاء مت�شــع خا�شــة و اأن اللهجــات العربية اليوم 

كلها قابلة للفهم و النقد والرتجمة. 
فهل من مكان للدراما التون�شية بلهجة تون�شية 
يف �شوق النتاج ال�شينمائي التلفزي، كرواج الإنتاج 
الدرامــي ال�شــوري وامل�شــري والرتكــي على نطاق 

وا�شع؟

مزاجــي جيــد اليــوم، اأو كان مزاجــي معكــر 
البارحة، اأو اأنا ل�شت بخري من مدة، كالم نردده 
كلما تعبت نف�شــيتنا. �شــواء كان ال�شــبب معروفا 
اأو جمهول. اأو من تلقاء اأنف�شنا، اأو ممن حولنا.  
ومهمــا اأدركنــا الدافــع القــوي لتلــك احلالة 
مــن نكــران الــذات اأن �شــح القــول فــال ن�شــرح 
لإعتقــاد  واملــراأة،  الرجــل  الطرفــني  لــكال  بهــا 
البع�ــس اأنها مر�ــس. فعندما نتكلــم عن املزاج، 
اأو بالأحــرى عــن مزاجنا، ذلك ال�شــراع احلاد 
يجعلنــا نت�شادم بخيــالت وحقائــق ل نهاية لها 

يف اللحظة نف�شها. 
لأنــه ل اأحد منــا مبقدوره النجــاة من قب�شة 
املزاجيــة ول مــن حــالت التوتر وامليــول للوحدة 
والح�شا�ــس بغربة النف�س عن نف�شها، ت�شل حد 
الكاآبة، واأحيانا تكون املزاجية بت�شرفات غريبة 
وحمــاولت فا�شــلة يف اإ�شــالح اأمورنا ونف�شــيتنا 
واإعادتها اإىل طبيعتها الأوىل التي اعتدنا عليها. 
واملــزاج املتقلــب، الــذي ل ن�شــتطيع التحكــم 
وهــذا  والآخــر،  احلــني  بــني  يتغــري  لأنــه  فيــه، 
لأ�شــباب عــدة ولظروف مــا منر بها، فهو ي�شــبه 
تقلب الف�شول الأربعة لل�شنة من رياح وعوا�شف 

وبرد ومطر، ثم دفء و�شم�س. 
  واملزاجيــة جتعلنــا يف معانــاة وحــرية غــري 
قادريــن على �شبط �شــلوكنا وحتديــد عواطفنا، 
ولهــذا ل نتحكــم يف قراراتنا بعقالنيــة، تدخلنا 
بعدها يف دوامة طويلة ب�شبب اأخطائنا املرتاكمة 
التــي ي�شعب علينــا حلها ب�شــهولة، وبدون مربر 
العالقــات  يف  توتــر  كارثيــة،  طبعــا  والنتيجــة 
الإن�شــانية وفقــد الثقــة التــي هــي اأهــم عنا�شــر 
احليــاة وال�شــتمرارية مع الآخرين ومع اأنف�شــنا 
اأي�شــا. وبال �شــك نتعــدى حدودنــا يف معامالتنا 

المزاجية وسلوك االنسان

ول ننتبه لأفعالنا وياأتي الندم اآخر �شيء.
اإذن املزاج املتقلب حالة نف�شــية �شعبة، يجب 
علينــا التغلب عليــه ومواجهة املخــاوف الداخلية 
خ�شو�شــا، فهــي كتلــة �شلبــة مــن ال�شراعــات 
النف�شــية يجــب العمــل علــى تلينهــا. فهــي تولــد 
اخلالفــات ال�شــائكة والتــي تاأخــد وقتــا طويــال 
حللهــا ورمبــا تبقــى عالقــة. وينجــم منهــا اأي�شا 
الت�شــادم بــني الأفــراد وبذلــك ن�شبح م�شــلوبي 
حتــى  اأعمالنــا،  اإجنــاز  علــى  عاجزيــن  الإرادة 

اأب�شط الأ�شياء.
نحــن مزاجيــون مع ذاتنا، نحــب ونحلق بهذا 
احلب اىل درجات من الرقي وال�شدق والهتمام 
املبهر، ثم نعود مكرهني حاملني كل تلك امل�شاعر 
ال�شخمة والعميقة التي تركناها خلفنا دون اأدنى 

اح�شا�س اأو اهتمام وكاأنه مل يكن هناك �شيئًا. 
نفــرح ياأخذنا الفــرح معه اإىل قمة ال�شــعادة، 
التعا�شــة  اإىل  معــه  احلــزن  في�شــحبنا  ونحــزن 
فيــه  ن�شــافر  يــوم  نعــد ونخلــف،  ثــم  واجلنــون، 
باأحالمنــا يف زهــو اىل اأبعــد نقطــة بالعــامل ول 
نتعــب، وثــاين يــوم ل نحــرك �شــاكنا مــن مكاننا 
ك�شــجرة ياب�شــة ل حتركهــا الريــاح مهمــا كانــت 

قوية. 
 بينك وبني نف�شك تخاطب نف�شك كيف فعلت 

هذا..؟؟
ومهمــا حاولــت لــن جتد اجلــواب ولــن تفهم 
اأحــد  ول  اأنف�شــنا،  مــع  ازدواجيــة  فهــي  كيــف، 
ي�شــتطيع اأن يقــول انــه لي�ــس مزاجي، كل النا�ــس 

مزاجيون ول اأحد ينكر ذلك. 
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الثقافة

ــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــى... الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى َلــــــــــــــــــــــــــــــْي

د.ريتا عيسى األيوب

�َشَمَح اهلل.. 
هــا َقــْد ا�ْشــَتْكَفْت ِمــْن َهــِذِه  ــا... ِلأَنَّ َوَلِكــْن... َوُرمبَّ

نيا..  احَلياِة الدُّ
هــا... مَلْ َيُعْد َلها... َعلى َهِذِه  ا ِباأَنَّ ْي�شً ْت اأَ َوَلَعلَّهــا َراأَ

ة..  الأَْر�ِس ِمْن َمَهمَّ
َتنا َمًعا... َعلى َهِذِه  َفَتعايل يا َلْيلى... َكْي َنْبكي اأَِحبَّ

امَلِنيَّة.. 
ٍد ِبِهْم... يف  َنْبكيُهْم ِبُحْرَقٍة... َعلى اأََمِل ِلقاٍء ُمَتَجدِّ

ة..   احَلياِة الأََبِديَّ
َتعــايل... َكْي اأَ�ْشــُرَد َلِك امَلزيَد... َعّمــا َفَعَلُه ِبَي... 

ذاَك الّطاِغَية.. 
ًبا َعّني...  ْن اأَْفِقَد َعْقلي... َغ�شْ نَّني ِكْدُت اأَ َوَكْيــَف اأَ

َوَلْي�َس َطواِعَية.. 
راِحــَل مــا َبْعــَد  ّريــَن مِبَ ــِك يــا َلْيلــى... �َشــْوَف مَتُ اإِنَّ

الُفْقداِن... َوالتي ِهَي يا غاِلَيتي َخْم�َشة. 
َمراِحُل... �َشــْوَف ُتْبكيــِك... َواأُْخرى َقــْد َتباُت َبْعَد 

ِحكة..  حنٍي ُم�شْ
مــا  ُكلَّ  ُتْنِكريــَن...  �َشــْوَف  الأوىل...  امَلْرَحَلــِة  يف 

َجرى.. 
ُق... ُمبا�َشرة.. دِّ َفَهْل ِباهلِل َعَلْيِك... َمْن ُي�شَ

ى..  نا َلْن َنرى اأَِحّباَءنا... ِمْن َبْعِد اأَْن ُيواروا الرَّ ِباأَنَّ
اأَْفَقــَر  بامَل�شــاِعِر...  ِبْتنــا  َبْعِدِهــْم...  ِمــْن  نــا  َوِباأَنَّ

الُفَقراء؟ 
ِك �َشــْوَف َت�ْشَت�شيطنَي  َواأَّما يف امَلْرَحَلِة الّثاِنَية... َفاإِنَّ

ًبا..  َغ�شَ
�َشَتْنَفِجريَن... يف َوْجِه ُكلِّ َمْن اأَ�شاَء َمَعِك املُعاَمَلة.. 

َر..  ُه ُحْزَنِك... ما َقدَّ َو�َشَت�ْشَتْغِربنَي... َكْيَف اأَنَّ
ة..  ُعُب َعَلْيِك ِبداَيًة... املُ�شاحَمَ َكما َو�َشَت�شْ

ديَقتي... َوالتي َفَقَدْت ُكلَّ �َشــْيٍء...  مــاذا اأَقوُل ِل�شَ
ِبُفْقداِن َعزيٍز َعلى َقْلِبها؟

مــاذا اأَقــوُل َلهــا... َوالتــي باَتــْت َتْبُعــُد َعّنــي ِبذاَك 
الُفْقداِن... َقْدَر ِمْلياِر �َشَنة؟

وا�شــيها ِبَتْجِرَبتي... َوالتي �َشــَرَق امَلــْوُت فيها  َهــْل اأُ
ة؟  ِمّني... اأَْجَمَل الأَِحبَّ

ِبــاأَنَّ  ِباأََمــٍل كاِذٍب... اأَْم اأُوِهُمهــا...  ْخَدُعهــا  َهــْل اأَ
... َحّتى ِمْن َبْعِد ُفْقداِن َذوي  احَلياَة �َشــْوَف َت�ْشــَتِمرُّ

الُقْربى؟ 
ل... َواأَْلَف ل.. 

َلــًة... ِلــُكلِّ َمــْن اْلَتَجــاأَ  لِّ َفمــا ُكْنــُت اأَنــا اأََبــًدا... ُم�شَ
ْرباِت َقَدِرها  ... �شــاِكًيا يِلَ ُظْلَم احَليــاِة... ِب�شَ اإِيَلَّ

املُْوِجَعة..  
ــْن َيعي�شــوَن ِبالأَْوهــاِم... ِمْن َبْعــِد ُكلِّ  َول ُكْنــُت مِمَّ
نــا التي ل  ْنيــا... اأَ ُفْقــداٍن... ُتباِغُتنــي ِبــِه َهــِذِه الدُّ

ة..  َحْوَل يل َول ُقوَّ
ْرُت اأَخرًيا اأَْن اأُ�شاِرَحها.. ها اأَنا َقْد َقرَّ

َفَدعوين ِباهلِل َعَلْيُكْم... اأُْدِل ِباْعرتايف َلها.. 
يا َلْيلى.. 

ــُه ُيْوِجُعنــا...  نَّ ... اإِّل اأَ اإِنَّ امَلــْوَت َحــقٌّ
َنْحُن الأَْحياَء... َول ُيْوِجُع امَلْوتى..

ُك َلنا  ــُه ُيباِغُتنــا ِبُخْبــٍث... َول َيــرْتُ اإِنَّ
ًة  امَلجــاَل ِلَوداٍع... َفرَتانــا ُنخاِطُب ُجثَّ

هاِمَدة..  
ُنخاِطُبها... ُمَتنا�شــنَي مَتاًمــا... ِباأَنَّ 
... َقــْد فاَرَقْت  الــّروَح التــي ُكّنــا ُنِحبُّ

ذاَك اجَل�َشَد.. 
َفَلَعلَّهــا َقــْد فاَرَقْتــُه... ِلأَّنهــا َراأَْت... 

ِباأَنَّها َقْد باَتْت ِلْلُمغاَدَرِة جاِهَزة.. 
اإِْذ اإِنَّ الّروَح َقْد َت�ْشاأُم اأَْحياًنا َبَدَنها.. 
هــا َتعي�َشــٌة... ل  ُمُه... َلْي�َشــْت ِلأَنَّ َت�ْشــاأَ

ًها... ِمْن  ... َقــْد َيكــوُن ُمَوجَّ ــَب الأَْكــرَبَ اإِّل اأَنَّ الَغ�شَ
َبْعِد امَلْوِت... اإىِل َعزيِزنا... الذي غاَدَر.. 

غاَدَرِتــِه... َلــْن  ــُه مِبُ َفــال َتْن�شــي ِبــاهلِل َعَلْيــِك... ِباأَنَّ
َل..  َيْقَطَع َمَعِك الَو�شْ

َوِبــاأَنَّ ُكلَّ مــا َعَلْيَك ِفْعَلُه... ُهَو اأَْن َتْدعي َلُه... اأَماَم 
ْحَمة..  اهلِل ِبالرَّ

جــاَءْت  ُكلَّمــا  َقْلَبــِك...  َتْلِم�شــي  اأَْن  َتْن�شــي...  َول 
ِذْكراه.. 

ِل  ــِك ِبَذِلَك... �َشــْوَف حُتاِفظــنَي... َعلى الّتوا�شُ َفاإِنَّ
َمَعه.. 

ُه... �َشْوَف َي�ْشــَتِمرُّ ِبِزياراِتِك... يف ُحُلٍم...  َكما َواأَنَّ
َية..  اأَْو َحّتى ُروؤْ

ىل امَلْرَحَلــِة الّثاِلَثة...  �ْشــَبِة اإِ ديَقتي ِبالنِّ َواأَّمــا يــا �شَ
َفِهَي �َشَتْبَداأُ َمَعِك ِباملُ�شاَوَمة.. 

�َشُت�شاِومنَي امَلْوَت... َبْعَد ُكلِّ ما َفَعَله.. 
�َشُتخاِطبيَنُه... راِجَيًة اإِّياُه... َبْل َولِئَمة..

اأَمَلْ َيُكْن ِباإِْمكاِنَك الْنِتظاَر؟ 
ُه َلْي�َس ِمْن َذَلَك  ِك �َشْوَف ُتْدِركنَي َبْعَدها... ِباأَنَّ اإِّل اأَنَّ

فاِئَدة.. 
َوحيَنها �َشَتْدُخلنَي يف امَلْرَحَلِة الّراِبَعة..

ّنى َلِك... َوِمْن ُكلِّ َقْلبي... اأَّل َتطوَل... اأَْو  َوالتي اأَمَتَ
َل اإِىل داِئَمة..  اأَْن َتَتَحوَّ

َفالْكِتئاُب ِمْقِبٌل َبْعَدها... ل حَماَلة.. 
الِة... َكما َول َتْن�شي ال�ْشِتخاَرة..  اأَْكِري ِمَن ال�شّ

دَّ َلِك  ْدٍق... اأَْن مَيُ ِك ِب�شِ َواْعطي امَلجاَل... مِلَْن اأََحبَّ
َيَد املُعاَوَنة..

ُعــُب َعَلْيــِك َوْحــَدِك... اْجِتيــاَز ُكلَّ ما  ــُه َقــْد َي�شْ ِلأَنَّ
َحَدَث.. 

لــي  َت�شِ اأَْن  اإِىل  َعزيَزتــي...  يــا  ــرْبِ  ِبال�شَّ ّلــي  َوحَتَ
الَفَرَج.. 

عاِء... اإِىل اأَْن  ًة ِمــَن الدُّ َواْغِم�شــي َعْيَنْيِك... ُمْكِرَ
َقبَُّل.. ُتْدِركي التَّ

َفِبــِه َتْخِتمــنَي امَلْرَحَلــَة اخلاِم�َشــَة... َوَلَعلَّــِك َتبيتنَي 
ًة ُكلَّ ما  قاِدَرًة َعلى ال�ْشــِتْمراِر ِبَحياِتِك... ُمَتنا�ِشــيَّ

َجرى.. 
ري ِباأَنَّ الَغوايل... ما  َفــال َتْبكي يا َحبيَبتي... َوَتَذكَّ

اأَرادوا َلنا َيْوًما... اإِّل الَفَرَح.. 
َعُل ِزياَرَتُهــْم َلنا...  مــوُع ُتْبِعُدُهــْم َعّنــا... َوجَتْ َفالدُّ
يف اأَْحالِمنــا... ُم�ْشــَتحيَلًة... َكمــا َلو كانــوا يف َغرْيِ 

ة..  رَّ جَمَ

  كاتبة اأردنّية من فل�شطني وتقيم يف اأملانيا
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ــهرات  ــود ال�شـ ــاب تعـ ــن الغيـ ــنتني مـ ــد �شـ بعـ
الرم�شانيـــة بتون�ـــس مـــن جديـــد حيـــث يتجـــدد 
املوعـــد مـــع تظاهـــرة »ليـــايل رم�شـــان« التـــي متتـــد 
ـــة  ـــا جمل ـــهر، وتت�شمـــن براجمه ـــل ال�ش ـــى كام عل
مـــن العرو�ـــس املو�شـــيقية واجلل�شـــات الفلكوريـــة 
املمتزجة باأجواء روحانية تتنا�شب وقد�شية هذا 

ال�شـــهر الكـــرمي.
الـــدويل  الثقـــايف  املركـــز  نظـــم  فقـــد 
باحلمامـــات »دار املتو�شـــط للثقافـــة والفنون« من 
اأفريـــل اجلـــاري تظاهـــرة »ليـــايل   24 15 اىل 
القمر«، التي ت�شـــتقطب اأ�شواتا ن�شـــائية ا�شـــتغلت 
علـــى املو�شـــيقى الروحيـــة والإن�شـــاد ال�شـــويف 
والبتهـــالت وذلـــك يف اإطـــار �شـــهرات رم�شانيـــة 
تنطلـــق بدايـــة من ال�شـــاعة العا�شـــرة ليـــال بف�شاء 

دار �شيب�شـــتيان.
ومت الفتتـــاح مـــع عر�ـــس »وجـــد« باإم�شـــاء 
در�شـــاف احلمـــداين يـــوم 15 اأفريـــل، يليه عر�س 
ثـــم  افريـــل،   16 يـــوم  دغنـــوج  لآيـــة  »النغـــار« 

عر�س »مناجاة« ل�شهرزاد هالل يوم 17 افريل. 
وتابـــع اجلمهـــور يـــوم 18 اأفريـــل عر�ـــس »جتلـــي« 
ـــا بنوا�ـــس وهـــو عمـــل  للثنائـــي عبـــري دربـــال وراني
ـــامة املهيـــدي، فيمـــا اأحيـــت اأمـــاين الهرابـــي  ل�ش
»ترانيـــم«،  عر�شهـــا  افريـــل   19 يـــوم  �شـــهرة 
وقدمـــت رحـــاب ال�شغـــري »ن�شـــمات« يـــوم 20 
ـــاء  ـــل فكانـــت باإم�ش ـــهرة 22 افري ـــل. اأمـــا �ش اأفري

ليلـــى حجيـــج بعر�شهـــا »روحانيـــات«. 
�شـــهرة  اأحيـــت  فقـــد  نا�شـــر  و�شـــال  اأمـــا 
الختتـــام يـــوم 24 افريـــل بعر�ـــس »ميـــدان« وقـــّدم 
ـــه ل  ـــرا لكن ـــيقيا مغاي ـــا مو�ش هـــذا العر�ـــس طق�ش
يخـــرج عـــن النمـــط ال�شـــويف، حيـــث يعتمـــد يف 
م�شامينـــه علـــى اغـــاين ال�شـــطمبايل ال�شـــويف، 
ويتم تبعا لذلك ا�شتعمال اآلت مو�شيقية تقليدية 
مثل القمربة، وال�شقا�شق، والكاخون، مع اإ�شافة 
اآلـــة الغيثـــار املك�شـــيكية. وقدمت و�شـــال نا�شر يف 
ـــيدي  ـــد الأغـــاين منهـــا »�ش عر�ـــس »ميـــدان« عدي
و«لالعربيـــة«،  مـــرزوق«،  و«�شـــيدي  من�شـــور«، 

ـــالم عليكـــم« وغريهـــا. ـــاء اهلل«، و »ال�ش و«اأولي
وت�شـــكل تظاهـــرة »ليـــايل القمـــر« منا�شـــبة 
عليهـــا  يغلـــب  مو�شـــيقية  امنـــاط  ل�شـــتح�شار 
الطابـــع الروحـــي والن�شـــاد ال�شـــويف متا�شـــيا مـــع 
خ�شو�شية �شهر رم�شان، حيث ت�شعى الأ�شوات 
الن�شـــائية امل�شـــاركة اىل ابراز جوانب من املدونة 
الفنيـــة الروحيـــة العربيـــة والتون�شـــية ميتـــزج فيها 
الن�شـــاد ال�شـــويف بال�شـــدو والت�شـــبيح والتهليـــل 
والبتهـــالت. وهـــذه الم�شـــيات الرم�شانيـــة ل 
ميكن اأن تذهب هباًءا حيث الأجواء الرم�شانية 
ال�شـــاحرة والفولكلـــور ال�شـــعبي واحلفـــالت علـــى 
مـــدار ال�شـــهر الكـــرمي، حيـــث تكمـــن جماليـــة 
اأم�شـــيات هـــذه ال�شـــهر الكـــرمي باأمتـــزاج الأجـــواء 
الروحانيـــة والميانيـــة ب�شـــحر الفلكلـــور ال�شـــعبي 
ولريبـــط ذكريـــات املا�شـــي مـــع احلا�شـــر ولنقـــل 
ـــدة وتعليمهـــم  ـــال اجلدي ـــاء اإىل الجي ـــة الآب ثقاف

ـــهم. ـــة بنفو�ش ـــروح المياني وزرع ال

روحانيات وإنشاد صوفي نسائي ضمن تظاهرة ليالي القمر الرمضانية 

أ.ربيعة شلغوم

  �شحفية من تون�س
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ل ميكـــن ف�شـــل علـــم اجتمـــاع الثقافـــة، عـــن نظريـــة ال�شـــيطرة لبيـــار 
ــا اأن  ــيطرتهم. كمـ ــيطرون �شـ ــة ي�شمـــن امل�شـ ــو: »فمـــن خـــالل الثقافـ بورديـ
الثقافـــة هـــي منظومـــة مـــن الـــدللت املتدرجـــة: لأن الثقافـــة هـــي كذلـــك 
رهـــان لل�شراعـــات بـــني املجموعات الجتماعيـــة، الغاية من هذا الرهان هي 

احلفـــاظ علـــى الفـــوارق التمييزيـــة بـــني الطبقـــات الجتماعيـــة«.
ــي،  ــل خ�شو�شـ ــج يف حقـ ــمال منتـ ــي راأ�شـ ــو، هـ ــب بورديـ ــة ح�شـ فالثقافـ
وم�شطلح »ثقافة« له معان متنوعة، هناك اأوًل املعنى الأنروبولوجي، والذي 
يعني طرائق الفعل والإح�شا�س والتفكري اخلا�شة بجماعة اجتماعية. وهذا 
املفهـــوم ال�شـــامل �شيـــغ يف مقابـــل مفهـــوم الطبيعة، ويدخـــل �شمن الثقافة كل 
ما هو مكت�شـــب وموروث اأي منقول يف مقابل. )ثانًيا( ما هو فطري، اأي كل 
مـــا يجعـــل مـــن النا�ـــس كائنـــات خالقـــة لظـــروف وجودهـــا اخلا�شـــة. ويف هـــذا 
املعنـــى فـــاإنَّ كل جماعـــة اإن�شـــانية ت�شـــرتك يف ثقافـــة، ل�شـــّيما اأنَّ كل جمتمـــع، 
مهمـــا كان يقـــوم ب�شياغـــة ممار�شـــات تقنيـــة وقواعـــد لل�شـــلوك، ويبنـــي متثـــاًل 
للعـــامل... ووفـــق هـــذا املنطـــق فاإن الثقافة توؤ�ش�ـــس الهويـــة اجلماعية ملجموعة 
كبـــرية، عندمـــا نتحـــدث مثـــاًل عـــن الثقافـــة الغربيـــة، وعـــن هويـــة جماعـــة 

حمـــدودة، اأو عندمـــا نتحـــدث عـــن ثقافـــة »الإنويت«. 
والثقافـــة يف املعنـــى العـــام واجلـــاري، تعنـــي املعـــارف العلميـــة والفنيـــة 
والأدبية للفرد، وهي تقابل الإن�شان املثقف بالفرد »اجلاهل«. وعلى م�شتوى 

املجتمـــع ال�شـــامل، فاإنهـــا تعنـــي الـــرتاث اخلا�س بالأعمـــال الفكرية والفنية.
ولرفـــع اللَّْب�ـــِس، فـــاإن علمـــاء الجتمـــاع يتحدثـــون يف هـــذه احلالـــة عـــن 
الثقافة العاملة، اأو كذلك عن الثقافة »املثقفة«. ويتعلق الأمر بثقافة النخبة 
املثقفـــة، والت�شـــاوؤل املركـــزي حـــول هـــذا الت�شـــور للثقافـــة يكمـــن يف عالقاتهـــا 
مـــع الثقافـــة اجلماهرييـــة التـــي هـــي جمموعـــة املعـــارف والقيـــم املنقولـــة مـــن 
طرف و�شائل الإعالم وو�شائل الت�شال اجلماهريية )ال�شحافة، الإذاعة، 
التلفزيون( واملوؤ�ش�شات الثقافية الأخرى )ال�شناعات ال�شينمائية، �شناعة 

الأ�شـــطوانات...(.
ويعتـــرب انت�شـــار الثقافـــة املمعـــرية، هـــو اأ�شا�ـــس التوحيـــد الثقـــايف اأمـــا 
يف املعنـــى ال�شو�شـــيولوجي، فـــاإنَّ الثقافـــة تعنـــي جمموعـــة القيـــم واملعايـــري 

واملمار�شـــات املكت�شـــبة وامل�شـــرتكة عنـــد جمموعـــة مـــن الأ�شـــخا�س.

با�شتخدام  للتاأثري  مــرادف  فهي  لآخــر،  اجتــاه  من  ال�شلطة  مفهوم  يختلف 
القوة، وح�شب املعايري الإجتماعية ميار�شها فرد اأو جمموعة من الأفراد، وتواجه 
عدة اإ�شكاليات تتعلق مبفاهيمها ودللتها ويتفق الفال�شفة على اأنها ذات طابع 
العالقات  باأوجه  ومرتبطة  با�شتمرار  املتطورة  الظواهر  ومن  ومعنوي  اأخالقي 
الن�شانية، ح�شب »اندرو هريود«، فخارج ال�شلطة ال�شيا�شية وبقية اأ�شكال ال�شلطة 
التي تعودنا اأن متار�س علينا اجتماعيا ودينيا و�شيا�شيا واقت�شاديا، نتحدث عن 
اأ�شكال ال�شلطة  منبع كل �شلطة وهو »الأنا«، الذي تنطلق منه كل ال�شذرات وما 
اإ�شقاط ل�شلطة الأنا يف خمتلف حالته كمركز لل�شعور والإدراك  اإل  ومتغرياتها 
ال�شلوك،  يف  والتوازن  ال�شخ�شية  يف  التوافق  ليكفل  العقلية  والعمليات  احل�شي 

فال�شلطة النف�شية هي املراآة العاك�شة ملختلف اأ�شكال ال�شلطة
التكيف  على  قدرته  ومدى  ذاته  على  الن�شان  �شلطة  ال�شلطة..  منبع  الأنــا 
به،  املحيطني  على  وب�شطها  ال�شلطة  مد هذه  على  وقدرته  الأو�شاع  مع خمتلف 
ك�شلطة الأم على اأبنائها و�شلطة اأحد الزوجني على الآخر، و�شلطة كبري العائلة 
املهنية �شمن  املنظمات  الأفــراد يف  و�شلطة  الإجتماعية،  الأعــراف  تكفلها  التي 

جماعات غري ر�شمية، اأي اأ�شكال من ال�شلطة لت�شريها القوانني والد�شاتري 
اأعماق  من  تنبع  داخلية  لرغبات  اإ�شباع  اإل  هو  ما  ال�شلطة  فعل  وممار�شة 
ت�شمن  مت�شابكة  رفيعة  خيوط  متتد  الأ�شكال  خمتلف  وبــني  الب�شرية  النف�س 
من  خيط  متزق  اأو  حلقة  ت�شدعت  وكلما  البع�س،  ببع�شها  احللقات  اإرتباط 
اخليوط الرفيعة ب�شبب ا�شطرابات يعي�شها الأنا ت�شدعت ال�شلطة، كلما اأ�شاب 
الأنا ت�شخم او ورم ما كلما ظهر الت�شلط والهيمنة، واذا اأ�شيب الأنا ب�شعف اأو 
�شقم كان الإنفالت باأ�شكال متباينة، ويظهر وا�شحا وجليا يف انعكا�س ذلك على 
جمالت كثرية تدفع اإىل اللجوء اإىل نظرية املوؤامرة والت�شليم باأنه ل�شيء يحدث 
بال�شدفة، ول�شيء يكون كما يبدو عليه، وكل �شيء مرتبط ببع�شه، ومن هنا قدم 
العلماء يف جمالها الكثري من التربيرات غري املتوقعة ملختلف الأحــداث، بغ�س 
النظر عن ت�شتيت النتباه يف غياب احلقيقة املطلقة، كاإ�شقاط لغياب اخلطاب 
الأنا يف »خط  ي�شع  النف�شي عند لكان عندما  التحليل  توجهات  »احلر« ح�شب 

الوهم« ح�شب تعبريه.

األنا.. سلطة في خط الوهم

 اإعالمية من اجلزائر

د. زهرة بوسكين

و األســـــــــــــــــــودبــــــاألبــــــيــــــض

الثقافة

الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
ونــــــــــــــــــــــــــــــظــــــــــــــــــــــــــــــريــــــــــــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــرة

د. نداء عادل

الحلقة األولى
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الفن مقابل الثقافة

جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــران جـــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــر ديـــــــــــــــــــــــــــب
ــيــــة مــــــن أصــــــــــول لـــبـــنـــانـــيـــة ظــــــاهــــــرة فــــرنــــســ

أ.لطيفة محمد حسيب القاضي

يتمتـــع مبهـــارات عاليـــة مميـــزة وقـــدرة علـــى املراوغـــة وح�ـــس 
تهديـــف عـــايل.

يتوقع له م�شتقبل كبري يف املالعب الفرن�شية والعاملية

ي�شـــري الفـــن بجانـــب الثقافـــة لأن كالهمـــا 
ـــس  ـــدور يف نف� ـــا ي ـــذات وم ـــري عـــن ال ـــيلة للتعب و�ش
كل اإن�شـــان وعلـــى هـــذا املنـــوال فاإن الفـــن والثقافة 

ـــا اإىل جنـــب.  ي�شـــريان جنًب
اأو  الواقـــع،  ومـــن هنـــا فالفـــن هـــو متثيـــل 
التوا�شـــل بـــني العاطفـــة، اأو التعبـــري، اأو غـــري ذلك 
مـــن ال�شفـــات لأنـــه ينـــدرج نحـــو جمموعة اأن�شـــطة 
ينفذها الب�شر مثل النحت والت�شوير واملو�شيقى 
وتعتـــرب الهند�شـــة املعماريـــة نـــوع من اأنـــواع الفنون 
ـــا، والإعـــالم املرئـــي وامل�شـــرح جميعهـــم فنون  اأي�شً
راقيـــة. كان الفـــُن موجـــوًدا منـــذ ع�شـــوِر مـــا قبـــل 
التاريـــخ وم�شـــتمر يف الأزهـــار حتى وقتنا احلايل. 
مركـــزي  مفهـــوم  هـــي  الثقافـــة 
لالأنروبولوجيـــا لأنهـــا تعتـــرب مفهـــوم اأ�شا�شـــي 
لالإبـــداع واملخيلـــة وال�شـــور اخلالقـــة، وت�شنيـــف 
اخلربات مع الرموز املختلفة وعلى هذا اجلانب 
فالعوملـــة قـــوة �شـــاعدت علـــى تغيـــري الثقافة ب�شـــكل 

ــامل.  ــاء العـ ــع اأنحـ ــي يف جميـ رئي�شـ
ــا  ــط اأحدهمـ ــا مرتبـ ــة كالهمـ ــن والثقافـ الفـ
التـــي مت  الفنيـــة  بالآخـــر لأن جميـــع الأعمـــال 
اإن�شـــاوؤها كانـــت نتـــاج ثقـــايف ومـــن هنـــا فـــاإن الفـــن 
والثقافـــة مرتبطـــني مـــع بع�شهمـــا البع�ـــس لي�شـــكل 

الفـــن اأحـــد جوانـــب الثقافـــة واملعرفـــة، والنتيجـــة 
هـــي التاأثـــري الكبـــري وامل�شـــتمر للفـــن والثقافـــة. 

اأعتـــرب اأن الفـــن املتوافـــق مـــع الثقافـــة اأ�شا�ـــس 
الفكـــر العربـــي املتمثـــل بالتعبـــري عـــن مـــا يجول يف 
النف�ـــس الب�شـــرية الإن�شـــانية ومـــن هنـــا فـــاإن الفـــن 
ـــس  ـــة  فيجـــب اأن ُيدر� جـــزء ل يتجـــزاأ عـــن الثقاف
الفن احلديث لتالميذ املدار�س لكي يحثهم على 
فهـــم طبيعـــة الثقافـــة الفنيـــة ومـــدى تاأثريهـــا علـــى 

كل ال�شـــعوب يف كافـــة اأنحـــاء العـــامل. 
جلميـــع  الفطـــري  الواقـــع  فـــاإن  هنـــا  مـــن 
الب�شـــر يتاأثـــر ب�شـــيئني همـــا الق�ش�ـــس والعواطـــف 
بالفـــن   الثقافـــة  ربـــط  اأهميـــة  تكمـــن  لذلـــك 
للمحافظـــة علـــى حيـــاة كل الب�شـــرية  مـــن الفنـــاء 
ـــيلة  للتفكـــري والتاأمـــل  ـــرب و�ش ـــبب يعت ـــذا  ال�ش وله
مـــن ناحيـــة اأخرى فكل الأعمـــال الفنية الإبداعية 
ُت�شـــكلها الثقافـــة وكمـــا ميكـــن لأي دولـــة املحافظـــة 
علـــى تراثهـــا وح�شارتهـــا من خـــالل تقدمي اأعمال 
فنية تاريخية خا�شة بالفلكلور القدمية وثقافتها 
ا على تنمية  التي تتميز بها. ويندرج التاأثري اأي�شً
جميع جوانب ال�شخ�شية التي تتمثل يف اجلوانب 
املعرفيـــة والجتماعيـــة واجلوانـــب العاطفية ذلك 
مـــن خـــالل م�شـــاعدة الأفـــراد علـــى تعلـــم املزيـــد 

مـــن اأ�شـــكال الفنـــون املختلفـــة والعديد مـــن العلوم 
العامـــة والعلوم الإن�شـــانية وزيادة الثقة بالنف�ـــس. 
اأن اإنفـــاق الأ�شـــرة علـــى املـــواد الثقافيـــة مثـــل 
�شـــراء الكتـــب يـــوؤدي اإىل خلق جيل واعي ويت�شـــكل 
لديـــه الكثـــري مـــن املعرفـــة بقيمـــة الأ�شـــياء وفهمها 
بالطريقـــة ال�شحيحـــة وينطـــوي ذلـــك عـــن طريـــق 
الفهـــم اجليـــد لأهميـــة الثقافة وارتباطهـــا بالفن. 
ـــائل التوا�شـــل الجتماعـــي فقـــد  ـــار و�ش ومـــع انت�ش
�شـــكلت وعـــي غـــري اأخالقـــي لأبنائنـــا واأ�شبحنـــا ل 
ن�شـــتطيع التحكم بهم وبثقافتهم لأنهم ين�شـــاقون 
اإىل التقليد الأعمى لثقافات لي�س هي من ثقافتنا 
الأ�شليـــة بـــل ثقافة غربية اإباحية مكت�شـــبة مل نعد 
قادريـــن علـــى اأن حتجـــب عنهـــم حريتهـــم وُنحكـــم 
ّلوا عن ا�شتيعاب مفهوم القيم  رقابتنا عليهم ف�شَ
واملُثل العليا فاأ�شبحنا نقود الأجيال اجلديد اإىل 
التحرر الظاهري بدل من م�شاعدتهم على فهم 

املعنـــى احلقيقـــي والعميق للحرية. 
يجـــب مـــن رفـــع م�شـــتوى الوعـــي الفكـــري 
ــة  ــل اإىل درجـ ــى ن�شـ ــع حتـ ــكل املجتمـ ــايف لـ الثقـ
الن�شـــج الفكـــري الثقـــايف حتـــى نتخل�ـــس مـــن 

التبعيـــة والهـــوان.
 كاتبة من فل�شطني

الحلقة األولى
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الثقافة

مــــــــــســــــــــابــــــــــقــــــــــة الــــــــــــقــــــــــــصــــــــــــة الــــــــــقــــــــــصــــــــــرة
2022 إدريـــــــــــــــــــــــــس  يـــــــــــوســـــــــــف  جـــــــــــــائـــــــــــــزة 

متابعينا الكرام 
ـــة الق�شـــرية،  اإعـــالن نتائـــج الق�شّ بعـــد 
وائـــي والكاتـــب الكبـــري  والتـــي حتمـــل ا�شـــم الرِّ
)يو�شـــف اإدري�ـــس(، نـــود اإعالمكـــم بـــاأنَّ غالبّيـــة 
امل�شـــاركات التـــي و�شلتنـــا قـــد اأثلجـــت �شدورنـــا، 
واأعـــادت اإحيـــاء الأمـــل فينا بـــاأنَّ بالدنـــا العربّية 
ـــة تنجـــب املبدعـــني برغـــم كلِّ  ـــت خ�شب ـــا زال م
�شـــيء، وقـــد اآن اأوان ن�شـــر امل�شـــاركات التـــي 
ح�شـــدت املراكـــز الثالثـــة الأوىل تباعًا، اإ�شافًة 
للم�شـــاركات التـــي و�شلـــت للمراحـــل النهائّيـــة 
التـــي �شتن�شـــر علـــى املوقـــع اللكـــرتوين للمجلـــة.

الفائـــز الأول:  �شـــامح علـــي عبـــد املجيـــد 
/ م�شـــر

قهوة واحدة ال تكفى
تركنـــى �شـــقيقى وانطلـــق بـــالأوراق تتنافـــر 
ــا يـــده تـــارة اخـــرى  مـــن يـــده تـــارة وتعت�شرهـ
ـــذي اخـــذ يوؤرجـــح  ـــه املحامـــي ال ـــًا مع م�شطحب
حقيبتـــه ال�شمـــاء وكاأنـــه يتنـــزه اأمـــام بوابـــة دار 
الق�شـــاء.. بحثـــت بنظـــري ابحـــث عـــن مقهـــى 
مـــا قريـــب مـــن املبنى يف انتظـــار النطق باحلكم 
اليـــوم.. كل امل�شـــتندات ت�شـــري اىل ا�شـــتحقاقنا 
هـــذه ال�شـــقة التـــي اقطـــن بها مـــع اأخي بعـــد وفاة 
ـــل  ـــوغ اليوبي ـــي.. اكاد ان احتفـــل فيهـــا ببل والدت
الف�شـــي.. ثـــم ياأتـــى �شاحـــب املنـــزل يرفـــع دعوة 
لينتزعهـــا منـــا بهـــذه ال�شـــهولة.. هيهـــات.. فهـــو 

اإرث ل يقـــل عـــن اإرث 
الفراعنـــة علـــى هـــذه 
جتـــروؤ  ومل  الر�ـــس.. 
ــوى  ــراأة ان تغـ ــى اإمـ حتـ
لنتـــزوج  احدنـــا  قلـــب 
يف �شـــبابنا حتـــى بلغنـــا 
مـــن الكـــرب عتيـــا.. فتكـــون 
يف  الخـــرية  الطامـــة 
حياتنـــا التي �شـــتفرق بيني 
ــو  ــا واأخـــي الكبـــري.. وهـ انـ
مـــن تـــوىل تربيتـــي فاأ�شحـــى 

ـــي كافـــة.  وحـــده عائلت
زججـــت بج�شـــدي علـــى 
كر�شـــي مـــن اخلو�ـــس باإحـــدى 
الواقعـــة  العتيقـــة  املقاهـــي 
بالأزقـــة القريبـــة خلـــف مبنـــى دار الق�شـــاء.. 
والكرا�شـــي  احلديديـــة  املنا�شـــد  يف  عتيقـــة 
اخل�شـــبية التـــي ل يجـــوز ان تعتليهـــا ال وجعلـــت 
احلائط �شـــندًا لك وللكر�شـــي معًا.. يف حماولة 
منـــك ملقاومـــة اجلاذبيـــة الر�شيـــة ال�شـــديدة يف 
هـــذا املـــكان وال�شـــقوط الدرامي يف هذه املقربة 
امل�شـــكونة.. فحويل مل اجد غري بقايا اأحياء يف 
هـــذا املـــكان.. رمبـــا كانـــت �شـــور اأم كلثـــوم وعبد 
ـــي  ـــك فـــاروق! الت الوهـــاب وحممـــد جنيـــب واملل
تزيـــن احلوائـــط اكـــر قربـــًا للحيـــاة مـــن هيـــاكل 
هوؤلء الرجال الذين ي�شطفون على كرا�شيهم 
منذ امد طويل.. حتى ان العناكب مل ت�شتح من 
ـــج خيوطهـــا عليهـــم.. فرتدئهـــا  ان تقـــرتب لن�ش

انفا�شـــهم الو�شـــيكة
ـ حـــي.. كـــرمي قدو�ـــس قيـــوم.. رب املالئكـــة 

والروح.
هكـــذا اطلـــق هـــذا الهالـــك الـــذى يرقـــد 
تاأمالتـــي  ليقطـــع  املدويـــة  �شرختـــه  اأمامـــي 
واندها�شـــاتي.. تراجعـــت علـــى اأثرهـــا مرجتـــف 
الو�شـــال اأرمقـــه بنظـــرات القلـــق.. رمبـــا يكـــون 
مـــن املجذوبـــني.. ل باأ�ـــس.. فاأحدهـــم حـــي ل 
حمالـــة.. متلكـــت مـــا تبقى منـــي و�شفعت بيداى 

طالبـــًا: 
ـ فنجان قهوة على الريحة لو �شمحت.

اآخـــر كان راب�شـــًا راأ�شـــه  هنـــا نظـــر اىّل 
على �شدره يف م�شـــهد الرحيل الأخري.. ي�شـــكن 
املن�شـــدة التـــي بجـــواري.. انتهـــى مـــن نظـــرة 
الغ�شـــب التـــي رمقنـــي بهـــا قبـــل ان يكمـــل مـــا 

قطعتـــه ب�شيحتـــى عملـــه العظيـــم. 
فقـــد و�شـــع امامـــه فنجـــان مـــن القهـــوة 
وتنـــاول قطعـــة مـــن الفحـــم امللتهـــب وو�شعهـــا 
يف قهوتـــه يف ب�شـــاطة عجيبـــة.. وكاأين اجل�ـــس 
ـــاحر )هودينـــي( منتظـــرًا ان يرتفـــع  امـــام ال�ش
هـــذا الراب�ـــس مبن�شدتـــه وقهوتـــه عـــن الر�س.. 
ولكـــن هـــذا مل يحـــدث.. فقـــد نظـــر يل الرجـــل 
اثناء امتام التفاعل بني الفحم الذي انطفاأ يف 
الفنجان وبني قهوته التي نفثت دخان فري�شتها 

بعـــد اإلتهامهـــا مـــع انخفا�ـــس �شـــوت فحيحهـــا.
اطـــال نظـــره اىًل قبـــل ان يبت�شـــم ويك�شـــف 

عن �شـــنة مرتنحة بفكه ال�شـــفلى قائاًل: 
الغربـــة  فـــرتات  يف  نفعلهـــا  كنـــا  هكـــذا  ـ 

باخلليـــج.. لتقـــاء �شـــر املر�ـــس واملـــوت.
ـ ل اعتقـــد ان هـــذه الو�شفـــة كانـــت �شاحلـــة 

يف املا�شي لت�شلح لكم الآن.
ان  قبـــل  نف�شـــي..  يف  اأ�شـــرتها  هكـــذا 
يفزعنـــي الهالـــك مـــرة اأخـــرى ب�شوته اجلهوري
مالـــك  قيـــوم..  قدو�ـــس  رحمـــن  ـ   

والكـــرام اجلـــالل  ذو  امللـــك.. 
ـ ماذا به؟.. هل ا�شابه �شىء ما؟

يف  فـــرد  م�شتف�شـــرًا..  الراب�ـــس  �شـــاألت 
اإعتياديـــة: 
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ـ اأ�شابه ما ا�شابك
ـ مل ي�شيبني �شىء

ـ لي�س بعد.
عقـــدت حاجبـــاي منده�شـــًا مـــن اجابتـــه 
الواثقة القاطعة.. قبل ان يظهر يف امل�شهد هذا 
اجلـــد الطاعـــن يف ال�شـــن ي�شـــع علـــى من�شدتـــي 
فنجـــان مـــن القهوة بيد مرتع�شـــة اجربتني على 
ـــه الباردتـــني  ـــي عظـــام يدي ـــاعدتها باإحتوائ م�ش
لت�شـــتقر حمولـــة يديـــه يف �شـــالم اأمامـــي مل يلقى 
نظـــرة حتـــى علـــى وجهـــي وان�شـــرف دون ان 

يهم�ـــس بكلمـــة واحـــدة.
ـــى  ـــفة مـــن فنجـــان القهـــوة وعل ـــت ر�ش  تناول
عك�ـــس مـــا توقعـــت كانـــت رائعـــة.. وكاأنهـــا تن�شـــج 
ــائاًل  ــكاًل �شـ ــكروز لي�شـ ــع ذرات ال�شـ ــا مـ حباتهـ
هالميـــًا يندفـــع يف عروقـــي قبـــل دمائـــي ويخـــدر 

خاليـــا عقلـــي يف حلظـــة تلـــذذ غريبـــة.
علـــى  التاأثـــريات  هـــذه  الهالـــك  لحـــظ 
وجهـــي عندمـــا اأ�شـــبلت جفنيـــا ا�شـــتلذ بالنكهـــة 
الطيبـــة.. ففتحـــت عينـــي وجدتـــه ينظـــر نظـــرة 

مليئـــة بالت�شـــفي!! 
ـ ملاذا هذه النظرة الغريبة؟

الأخـــرى..  هـــى  نف�شـــي  يف  اأ�شـــرتها 
وتناولـــت الر�شـــفة الثانيـــة الأروع.. ومل ا�شـــتطع 
مقاومة الثالثة.. ونظرات الت�شـــفي تزداد تاألقًا 

فـــى عينيـــه.
ــد..  ــا يريـ ــال ملـ ــا مغيـــث.. فعـ ــا مغيـــث يـ ـ يـ

فعـــال ملـــا يريـــد
هـــذه  الهالـــك  �شيحـــات  تزعجنـــى  مل 
املـــرة... فقـــد �شـــعرت بتناغـــم �شوتـــه مـــع �شـــوت 
هاتفـــي  رنـــات  قطعتهـــا  املتاأنيـــة..  ر�شـــفاتي 
اخللـــوي.. رددت علـــى اأخـــي.. اأب�شـــرين بالفـــوز 
قهوتـــي  اأنهيـــت  العائلـــة..  بـــاإرث  بال�شـــقة.. 
وهممـــت باملغـــادرة وانا ارمـــق املوتى بنظرات ل 

تقـــل ت�شـــفي عـــن نظراتهـــم امل�شـــتمرة.
مل اكـــد اأمـــر مـــن بـــاب املقهـــى حتـــى رن 
هاتفـــي مـــرة اأخـــرى.. ا�شـــتمعت اىل حمدثـــي 
يف اجلانـــب الآخـــر.. وقـــد تبدلـــت مالحمـــي.. 
ــىء.. ومل  ــس يف الال�شـ ــي تغو�ـ ــت نظراتـ وذهبـ
تقـــوى قدمـــاي علـــى حملـــي اأكـــر من هـــذا.. فقد 
ـــذى  ـــدع ال ـــزل بالكامـــل نتيجـــة الت�ش ـــار املن اإنه

ادعـــاه �شاحـــب املنـــزل.
واخـــذ الت�شـــدع ين�شـــاب مـــن اجلـــدران اىل 
قلبي الذي �شـــاخ يف حلظة.. و�شـــعرت بالربودة 
ت�شـــري يف ج�شـــدي.. فعـــدت اأدراجـــي األتم�ـــس 
الدفـــىء يف املقهـــى العتيق.. وجل�شـــت يف مكاين 

 : ئحـــًا �شا
ـ فنجان اآخر من القهوة.. لو �شمحت

رغــم اأن نهر الإبداع ال�شــعري الن�شــوي؛ ما فتــىء ي�شرب يف فجاج الأر�س، باعثــًا احلياة والأمل 
واجلمــال، وحمر�شــًا علــى املــكارم، وحافظًا للقيــم واملعاين؛ وم�شيفــًا اإىل ريا�س الإبداع الإن�شــاين 
خ�شرًة وبهاًء لفتني اإل اأن حظه من التوثيق والحتفاء ظل يتاأرجح ح�شــب رياح الأزمنة، وظل قلياًل 

وخجوًل يف كل اأحواله. 
ولئــن اأن�شــف تاريــخ ال�شــعر بع�ــس التجارب والأ�شــماء، ممن �شــكلن عالمات فارقة يف م�شــرية 
ال�شــعر الن�شــوي مــن لدن اخلن�شــاء متا�شر بنــت عمــرو.؛ اإل اأن الإغفال والتجاهل طمــر الكثري من 
التجــارب التــي كان ميكــن لهــا اأن ت�شــكل الأ�شا�ــس املتني الذي �شــيقوم عليه بنــاء التجربة الن�شــوية 

ال�شعرية يف ع�شرنا احلديث. 
وبعيدًا عن )التظلم التاريخي( و�شــكاوى الإق�شاء والتمييز فاأغلب الظن اأنه قد اكتملت �شــروط 
ومالمح امل�شــروع الإبداعي ال�شعري الن�شــوي بهذا العديد النوعي للتجارب والأ�شماء واملدار�س، واآن 

اأوان قيام ج�شم ثقايف قوي يعنى بالق�شيدة ال�شيدة.
يف احلادي والثالثني من مار�ــس 2022 ومبقر منظمة العامل الأ�شــالمي للرتبية والعلوم والثقافة 
الإي�ش�شــكو بالرباط اأعلن الدكتور �شــامل بن حممد املالك املدير العام للمنظمة قيام امللتقى، وذلك 
يف ختــام احتفــال املنظمة بختام عام املراأة، وتوزيع اجلوائز على الفائزات مب�شــابقة ق�شيدة املراأة 

والتي نظمت �شمن ذلك احلدث. 
واأو�شحت لنا ال�شاعرة رو�شة احلاج: اأن ملتقى الإي�ش�شكو لل�شاعرات جتمع ثقايف اإبداعي �شعري 

ي�شم ال�شاعرات من كل دول العامل الإ�شالمي من خمتلف الأجيال واملدار�س ال�شعرية واللغات. 
وتابعت ال�شاعرة، اأهداف امللتقى:

ـ الحتفاء ب�شعر املراأة وتوفري ال�شبل الكفيلة بت�شليط ال�شوء عليه والنتباه له
ـ العناية باملواهب الن�شائية ال�شابة ورعايتها

ـ امل�شاهمة يف رفد املكتبات يف دول العامل الإ�شالمي باإبداعات ال�شاعرات ورقيًا واإلكرتونيًا
ـ تكرمي الرائدات من �شاحبات التجارب املهمة يف دول العامل الإ�شالمي

- ت�شجيع موؤ�ش�شات التعليم العايل على العناية ب�شعر املراأة ودرا�شاته
ـ بناء ال�شراكات مع الأج�شام امل�شابهة وتبادل اخلربات معها مبا يخدم اإبداع املراأة ال�شاعرة.

 وختمت ال�شــاعرة رو�شة احلاج: اإن قيام هذا امللتقى ميثل نقلة نوعية يف تقديري لدعم واإ�شــناد 
التجارب ال�شعرية ال�شابة، والتي يوليها امللتقى اهتمامًا خا�شًا ومينحها اأولوية ق�شوى لرفد ال�شاحة 
ال�شــعرية باملزيــد من الأ�شــوات، ولتوفري بيئة مــوؤازرة لتجاربهن اجلديدة ف�شاًل عــن القيام بالدور 
التكرميــي الــالزم ل�شــرية الرائــدات وللقامــات املتميــزة التــي ثابــرت على طريــق الكتابة ال�شــعرية 
و�شمــدت يف زمــان �شعــب. واإن�شــاء اأوا�شــر متينة بني ال�شــاعرات يف دول العامل الإ�شــالمي املختلفة 
واإتاحــة �شــبل التعــرف على جتارب جديدة. والحتفاء بالتجارب املائزة يف امل�شــهد ال�شــعري ب�شــكل 

عام.
�شتكون جملة )�شواعر( جملة ف�شلية و�شت�شدر عن املنظمة وكذلك الدواوين ال�شعرية، و�شيكون 

هناك 20 ديوان لل�شاعرات كمرحلة اأوىل.

ملتقى اإليسسكو للشاعرات ومجلة )شواعر(
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الثقافة

اقــام ال�شــتاذ علــي املرعبــي رئي�ــس حترير جملــة »كل العــرب« واأمني عام 
اإحتــاد ال�شحفيــني والكتاب العرب يف اوروبا م�شــاء يوم اجلمعة 15 ني�شــان  - 
اأبريل 2022  دعوة اإفطار ملنا�شبة الن�شف من رم�شان يف �شالة �شهارى باحلي 
الالتيني و�شط باري�س. ح�شر الإفطار الزميالت والزمالء يف املجلة والإحتاد، 
اإ�شافــة اإىل نخبــة مــن الأدبــاء وال�شــاعرات. افتتح الم�شــية ال�شــتاذ املرعبي 
الــذي رحــب باجلميــع واأكد على الــدور الفاعل الذي نقوم بــه لإبراز احل�شارة 

والثقافة العربية يف فرن�شا واأوروبا.  
بعــد الإفطــار بداأت فعاليــة املقهى الأدبي الــذي افتتحه ال�شــتاذ باملرعبي 
بتوجيه التحية لل�شــعب الفل�شــطيني البطل، وطلب من احل�شور الوقوف دقيقة 

�شمت حدادا على ارواح ال�شهداء وقراءة الفاحتة على ارواحهم الطاهرة.
بعــد ذلــك تناوب على احلديث كال من: زهور كندة، حميدة عنيبة، فاطمة 

بــن جلــول، لينا بو عزيز، عبدالرحيم اخلويل، رمي ال�شــيد، حممد الري�شــاين، 
عالءالديــن �شــعيدي، علي عبدالقادر، عبدال�شــميع عبداحلي، حممد زيتوين، 
رو�شــة ال�شــابي، رجــاء ال�شــابي، بثينة الهرما�شــي، حممــد ال�شــباط، فاطمة 
حممدي، �شعيد الدليمي، هالل العبيدي، و اختتمت مع الزميل هاين املالذي.

بعــد ذلــك قــدم ال�شــتاذ حممــد الري�شــاين عــزف علــى العــود و اغنيتــني 
ملار�شــيل خليفة، تلى ذلك اإلقاء �شــعري لل�شاعرات: رجاء ال�شابي، رمي ال�شيد،  

بثينة الهرما�شي.
واختتمــت الم�شــية والإفطــار بجولة علــى الأقدام يف زواريــب وازقة احلي 
الالتينــي العريــق. كل ال�شــكر والتقدير ل�شاحب �شالة �شــهارى ال�شــيد �شــالح 

يحي ومديرها ال�شيد جعفر ديب على جهودهم اخلرية.

دعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوة إفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي بــــــــــــــــــــــــــــاريــــــــــــــــــــــــــــس
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ح�شريا ملجلة “كل العرب” ومبا�شــرة من م�شر هبة النيل. 
من خيوط احلب والوجع، كان فنانا وكان ان�شــانا. حليم ق�شة 

خلود الغاين واحلياة واجل�شد الذي مل يتحلل منذ وفاته.
حالة من الع�شــق املعتق بال�شــوق، تنتقل اليك اول ما تدخل 
ال�شــارع الطويــل املــوؤدي  ملقربة ا�شــطورة الغنــاء واحلياة عبد 
احلليــم حافــظ رحمــه اهلل يف منطقــة الب�شــاتني، ايــن يتجمع 
املئــات مــن حمبيــه يف ارجــاء املــكان وقلوبهــم تعبــق �شــوقا،  
ينرونه ب�شدق امل�شاعر ويطلبون له وا�شع الرحمة واملغفرة يف 
ذكراه اخلام�شــة والربعني التي تلتئم كل 30 من �شــهر مار�ــس 
تاريــخ العــالن عــن وفاته، تلــك الفاجعــة الكــربى التي هزت  
قلــوب حمبيــه يف م�شــر ويف العــامل العربــي، وما زالــت  تعترب 

ذكرى موؤملة لكل ع�شاقه.
30 مار�س 2022 مقربة الب�شاتني م�شر

مواكبة ونقل نادية املنصوري 
لإلطالع على امللف الكامل مع الصور العودة للموقع 

االلكتروين للمجلة مع الشكر والتقدير

منا�شــبة ال�شــهر الكرمي نظمت جمعيــة مري�شات 
ال�شــرطان ال�شــعيدات يف باري�ــس احتفاليــة مبنا�شــبة 
بع�ــس  عــن  الرتفيــه  اأجــل  مــن  رم�شــان  منت�شــف 
يت�شــنى  حتــى  اخلبيــث،  املر�ــس  بهــذا  امل�شابــات 
لهــن اخلــروج مــن قوقعتهــن ون�شــيان اأجــواء املر�ــس 

وامل�شت�شفيات والعالج الكيماوي.
ال�شــهرة ت�شمنــت الكثري من الن�شــاطات الثقافية 
التــي ابهجــت احلا�شرين الذين عربوا عن تعط�شــهم 
لالأجــواء العربية خا�شة يف �شــهر رم�شــان. بعد وجبة 
الإفطــار التــي كانت متنوعــة وغنية باأطبــاق خمتلف، 
متتــع احلا�شرون ب�شــوت املطرب اجلزائــري حميدو 
الــذي غنــى طبوعــا جزائريــة خمتلفــة امتزجــت بني 

احلوزي وال�شعبي والأندلو�شي. 
برنامــج ال�شــهرة ت�شمــن اأي�شــا عر�شــا لالأزيــاء 
للتعريــف بالــزي التقليدي اجلزائــري املتنوع والري، 
حيــث عر�شــت العبايات والكاراكو وف�شــاتني ال�شــهرة 
للم�شممة مليكة اإيدري وال�شدة التلم�شانية للم�شممة 

هجرية لعريبي. 
  من جانبها الأجنحة التي كانت تعر�س احللويات 
التقليديــة وهدايــا خا�شــة بالعيــد والفواكــه املجففــة 
الطبيعيــة وحنــة العيــد مــن بني ال�شــياء التــي عرفت 
اقبال كبريا اأي�شا. واختتمت هذه ال�شهرة الرم�شانية 

بتقدمي وجبة ال�شحور.

مواكبة للذكرى الخامسة واألربعني لرحيل العندليب االسمر عبد الحليم حافظ 
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كيف حدث ان انطلقت دولة �شغرية عدد �شكانها 4 ماليني اىل دولة عظمى بل اول دولة يف العامل، 
انها امريكا. يف العام1492م.  وقعت حادثتان عظيمتان طبعت ذلك القرن. �شقوط غرناطة باأيدي مملكة 
ا�شبانيا. واكت�شاف امريكا التي و�شلها كري�شتوف كوملب�س عن طريق املحيط الطل�شي. امريكا تلك القارة 
املحظوظة بعيدة عن غزو القارة العجوز التي كانت من�شغلة يف العامل القدمي )الثورة الفرن�شية، نابليون 
يريد ا�شتعادة تاريخ الك�شندر املقدوين، النكليز الذين فوجئوا بالثورة المريكية �شدهم م�شغولون بالهند 
ويف ال�شراع مع فرن�شا، بداية اكت�شافات الربتغال يف جنوب �شرق اآ�شيا مرورا بال�شواحل العربية، الداي 
اجلزائري رد على قلة ادب ال�شفري الفرن�شي ب�شفعة مروحة كانت �شببا يف احتالل اجلزائر ثم تون�س(.

بعد حرب ال�شتقالل عن بريطانيا 1783 بداأ تاريخ امريكا، يف هذا العام انبثقت الثورة بعدد حمدود 
من الوليات، 13 ولية عدد �شكانها ل يتجاوز 4 مليون ن�شمة، وخالل مدة ل تزيد عن 150عاما ا�شبحت 

اعظم دولة، واغنى قوة على م�شتوى العامل وما زالت حتتفظ بذلك قرنا كامال.  
كان الثلج يهطل بغزارة لدرجة ا�شبح �شري التاك�شي بطيئا يف �شارع لفاييت فهل �شاأ�شل اىل املوعد 
املحدد يل مع رئي�س ق�شم ال�شرق الو�شط )دافيد نيتون(، موعد حدد قبل �شهر بهدف معرفة ال�شيا�شة 
الأمريكية. حاولت ان اهداأ نف�شي فالعالقات هنا مع ال�شحافيني وامل�شوؤولني ال�شيا�شيني �شديدة الب�شاطة 
ولكن لي�س لدرجة التاأخر عن املوعد. انت�شرت الثورة المريكية على بريطانيا، وعاد )لفاييت( ليجد 
الثوار  انت�شار  بعد  اوروبا.  وجه  ذلك  واول  العامل  وجه  تغري  �شوف  ثورة  ا�شتعلت.  قد  فرن�شا  يف  الثورة 
تلك احقر عملية بحق  وكانت  �شكانها ال�شليني،  القارة من  »لتنظيف«  تفرغوا  النكليز  المريكان على 
تك�شا�س  وليتي  اليها  1848 �شمت  العام  1803 من فرن�شا. يف  لويزيانا عام  ا�شرتوا  بعد ذلك  الن�شان. 
وكاليفورنيا من املك�شيك بعد حرب انت�شرت فيها. وهكذا حتولت من دولة �شغرية تنت�شر على �شواحل 

الطل�شي اىل الدولة العظمى، ت�شيطر على املحيط الهادي والطل�شي. 
انها الآن ثالث دولة يف عدد ال�شكان يف العامل، وتعترب اأقوى دولة اقت�شاديا وع�شكريا وعلميا. وهي 
يف  دميقراطية  دولة  واأفغان�شتان.  اآ�شيا  �شرق  وجنوب  والعراق،  الفيتنام  يف  اخلا�شرة  احلروب  قائدة 

الداخل وم�شتعمرة يف اخلارج.
و�شلت مكتب دافيد نيتون واإ�شتغرق حديثنا �شاعتني ون�شف، حتدثنا فيها عن 

كان احلديث �شريحا  العربية.  افريقيا، واجلزيرة  �شمال  ب�شراحة، وعن  الو�شط  ال�شرق  م�شتقبل 
احلياة  اجل  من  قادمة،  بحروب  يب�شر  المريكي  امل�شوؤول  كان  المريكيني،  عادة  هي  هذه  قبله،  من 
�شعيد  الزميل  الغداء فعر�س علي وعلى  �شاعة  النفطية يف كل م�شاألة. حانت  وبامل�شالح  الدميقراطية، 
)�شيلف  ب�شيط  غداء  معه،  الغداء  طعام  تناولنا  الغداء.  ن�شاركه  ان  اللقاء  معي  ح�شر  الذي  عريقات 

�شريفي�س( هذا هو غداء كل موظفي وزارة اخلارجية.
مر اكر من عام على اللقاء اىل ان فوجئت به يف طائرة تقل ال�شحافيني من بغداد اىل املو�شل مع 

وفد من اع�شاء جمل�س ال�شيوخ للقاء بالرئي�س �شدام ح�شني يف املو�شل �شنة 1989. 
بعد لقاء الوفد ب�شدام ح�شني حلقت بـ )ديفيد نيتون( لكي اعرف ما دار يف الجتماع. جاء الوفد 
لكي يطلب من الرئي�س باأنه اذا اراد البقاء يف ال�شلطة عليه ان ل يتدخل بالق�شية الفل�شطينية، ول باأ�شعار 

النفط، ول ب�شيا�شة اخلليج، وان يتخل�س من ا�شلحة الدمار ال�شامل ويقل�س عدد اجلي�س. 
طلبوا ان ي�شتقلوا طائرتهم من بغداد عرب ا�شرائيل اىل القاهرة فاإ�شتنكر الرئي�س ذلك قائال: لي�س 

هناك خطوط جوية لدينا عرب اإ�شرائيل.

 أ. حميدة نعنع

قبر من اجل اميركا
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