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مـــــســـــتـــــقـــــبـــــات الــــهــــنــــد 
كـــــقـــــوة كــــــــرى بــــازغــــة 
2042 عـــــــــــــــــــام  فــــــــــــــي 

ــــرب ـــعـ مـــــــــــاذا لـــــــو إتــــــحــــــد الــ
رؤيــــــــــــــــــــــــــــــا اقـــــــــــتـــــــــــصـــــــــــاديـــــــــــة 
ــيــــاســــيــــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة ســ

حسناء شقراء 
بضيافة 

حاتم الطائي!

تطواف 
في حدائق 
الموريسكي

أّيام وليالي األنس 
في فّيينا...

ماذا يتوقع 
من النساء العامات

جــــــــــــــــنــــــــــــــــن ورقـــــــــــــــــــــــة
الصراع الصهيوني

الفلسطينية النكبة 
بــــن هـــزيـــمـــة األمــــس 
وإنـــــــــــتـــــــــــصـــــــــــار الــــــــيــــــــوم

الــــــــركــــــــان قـــــــادم 
الــــــى الــمــنــطــقــة

مــــظــــلــــة الــــنــــاتــــو:عــــســــكــــرة أوروبـــــــــــــا.. 
والــــــــعــــــــالــــــــم عـــــــلـــــــى  شــــــفــــــر الــــــجــــــوع

شرين أبو عاقلة
اخــتــارت ان تعيش حرة 
ــيـــدة شـــهـ ــــوت  ــــمــ تــ وأن 

الـــــــــــــــتـــــــــــــــدخـــــــــــــــل الـــــــــــــــــــركـــــــــــــــــــي الـــــــــــــعـــــــــــــســـــــــــــكـــــــــــــري واالمـــــــــــــــــــــــــي 
فــــــــــــي شــــــــــمــــــــــال الــــــــــــــعــــــــــــــراق وتــــــــــداعــــــــــيــــــــــاتــــــــــه الـــــمـــــحـــــتـــــمـــــلـــــة 

البعث
مـــــــــــــــــــــــن الــــــــــســــــــــلــــــــــطــــــــــة 
الـــــــــــــــى الـــــــمـــــــقـــــــاومـــــــة

المهرجان السينمائي الدولي 
ياسمن الحمامات من 4 إلى 11 جوان2022





الأزمة  هذه  اإنتقلت  ان  بعد  جدًا  خمتلفا  �سيكون  وبعدها،  اوكرانيا  اأزمة  قبل  العامل 
هذه  وت�ساعدت  اأخرى،  جهة  من  الناتو  وحلف  جهة  من  رو�سيا  بني  ع�سكرية  حرب  اىل 
التوترات اىل احلرب املفتوحة بني القوات الرو�سية والأوكرانية. القرار الرو�سي بالدخول 
اىل اوكرانيا وجدت له املربرات الالزمة، والدانات من طرف اوروبا وحلف الناتو و�سول 
اىل عقوبات غري م�سبوقة �سد رو�سيا، بالوقت ذاته مل يكن المر ع�سيًا على اإيجاد حلول 
وت�سويات، خا�سة اأن املطالب الرو�سية الرئي�سية املعلنة مل تكن تتعدى ال�سمانات الأمنية، 

مبعنى عدم و�سول قوات حلف الناتو اىل حدودها اجلغرافية. 
هنا اإعتقدت امريكا ان الفر�سة �سانحة لتوريط رو�سيا يف حرب داخل اأوكرانيا، ولكن 
غري  اأبعادًا  �ستاأخذ  العاملي  ال�سراع  على  ونتائجها  �سهلة  تكون  لن  احلرب  هذه  ان  فاتها 
م�سبوقة ولي�ست وا�سحة النتائج. يف ظل ال�سراعات الدولية التي بداأت تت�سكل حماورها، 
تناولت  والتي  عليها،  م�سبوقة  الغري  العقوبات  انعكا�سات  من  تنجو  ان  رو�سيا  اإ�ستطاعت 
بهدف  ومتطورة  حديثة  باأ�سلحة  اوكرانيا  بتزويد  الناتو  قيام  رغم  احلياة،  نواحي  جميع 
اغراق رو�سيا يف م�ستنقع حرب طويلة المد يف اأوكرانيا، �سيكون اخلا�سر الكرب بها هي 
بهذه  بلده  زيلين�سكي  الرئي�س  ورط  كيف  ادري  ل  الوكراين.  وال�سعب  اوكرانيا  بالتاأكيد 

احلرب رغم ان ابواب احلوار والتفاهم مع رو�سيا مل تكن مغلقة باملطلق. 
تكون حتمًا  لن  الأقطاب،  �ست�سكل عامل متعدد  العاملي  ال�سعيد  نتائج احلرب على  ان 
رئي�سي  ب�سكل  قوامه  الناتو  مواجهة  يف  يت�سكل  حتالف  هناك  احلرب.  قبل  كانت  كما 
اآ�سيا وافريقيا.  رو�سيا وال�سني، وحلفاء اآخرين كالهند وكوريا ال�سمالية وبع�س الدول يف 
ولكنها  واقت�ساديًا،  عامليًا  رو�سيا  لتطويق  جهودهم  كل  والغرب  الناتو  حلف  ا�ستنفذ  لقد 
ا�ستطاعت ان تتجنب ذلك اىل حد كبري، واأن تتجاوز فداحة العقوبات القت�سادية، بعد 
الغاز والبرتول يف  توازنه، وفر�سته على م�سرتيات  للروبل  اأعادت  اإجراءات مالية  �سل�سلة 
اأوروبا والعامل، وهذا يعني ان العامل بعد اوكرانيا �سيكون غري العامل قبل احلرب عليها. 
هناك الكثري من »ت�سفية احل�سابات« ان �سح التعبري، �ستربز على �سعيد العالقات الدولية 

وعلى ال�سعيد الو�ساع القت�سادية والرثوات الطبيعية. 
امريكا  ان  يعتقد  انتهت اىل غري رجعة، ومن  قد  المريكي  الواحد  القطب  اإن هيمنه 
الناتو  اع�ساء  معها  حتالف  لو  حتى  الواحد  القطب  �سيا�سة  يف  ال�ستمرار  على  قادرة 
واأوروبا والغرب يكون واهمًا. جدلية التاريخ وا�سحة حول موؤ�سرات �سعود المرباطوريات 
ونهايتها. اأي�سا وا�سحة الآن اأن هناك مف�سل تاريخي اأخذ طريقه، واأمتنى ان ل تت�ساعد 
اأكرث فاأكرث حتى ل ينتج عنه خ�سائر فادحة للب�سرية، ويبقى اجللو�س اىل طاولة  احلرب 
احلوار والتفاهم بكل ندية بني رو�سيا من جهة، وحلف الناتو من جهة، هو ال�سبيل الوحيد 
لإمكانيات ايجاد الت�سويات، واعتقد ان كل الطراف لي�ست بعيدة ـ عدا اأمريكا ـ عن هذا 
المر، وهي قادرة على الو�سول اذا ما توفرت ح�سن النية، واذا ما رف�ست اأمريكا ذلك فاإن 
العامل �سي�سهد مرحلة خطرية غري حم�سوبة العواقب �ستوؤدي اىل كوارث ت�سيب الب�سرية 

كلها. 

أ. علي المرعبي

العالم قبل حرب اوكرانيا وبعدها

ــة الـــعـــدد ــيـ ــاحـ ــتـ ــتـ افـ
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�شركة التوزيع:
ال�صركة الق�مية للت�زيع

�صركة ال�صحافة الت�ن�صية

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

في هذا العدد

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

  عبد النا�سر �سكرية  اأمل ح�سني   حممد زيتوين  عبد الرزاق الدليمي  اإياد �سليمان  اأمل بلحوت-بالل
ليلى قريي  ن�سيم قبها   ناديا كعبي     هاين املالذي  علي القحي�س  خالد احلديدي   هالل العبيدي 

 حياة راي�س  علي عبدالقادر   ا�سامة ال�سقر  دانييال القرعان  بهاء خليل  رانية �سعراوي

التعاون الصناعي 
العسكري بن 
فرنسا وبلجيكا

اإحتــاد  مــن  م�ســرتك  وفــد  قــام 
ال�سحفيني والكتاب العرب يف اأوروبا 
وموؤ�س�ســة كل العــرب العالميــة يــوم 
ال�ســبت 14 اأيــارـ  مايو 2022 املا�سي 
بباري�ــس  فل�ســطني  �ســفارة  بزيــارة 
باإ�ست�ســهاد  التعــازي  واجــب  لتقــدمي 
الزميلــة �ســريين اأبــو عاقلــة. اإلتقــى 
الوفــد مــع ال�ســيدة هالــة ابوح�سرية 
�سفرية فل�ســطني بباري�س ودار حديث 
عن �سجون فل�سطني. وقد �سم الوفد: 
علي املرعبــي و حميدة عنيبة وحممد 

زيتوين وعقيلته.

الــمــقــهــى األدبــــــي بـــبـــاريـــس يــتــذكــر نكبة 
فـــلـــســـطـــن ويـــــرثـــــي شــــريــــن أبـــــــو عـــاقـــلـــة

لـــقـــب الـــســـلـــطـــان هــو 
ــتـــقـــرار الــحــكــم  ســــر  إسـ
المملوكي في مصر



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

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

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

ثمن الن�شخة
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مــــــــظــــــــلــــــــة الـــــــــــنـــــــــــاتـــــــــــو:عـــــــــــســـــــــــكـــــــــــرة أوروبــــــــــــــــــــــــــــــــــا.. 
والـــــــــــــــــعـــــــــــــــــالـــــــــــــــــم عــــــــــــــــلــــــــــــــــى  شـــــــــــــفـــــــــــــر الـــــــــــــجـــــــــــــوع
الــــــــــــــــــركــــــــــــــــــان قــــــــــــــــــــــــــادم الـــــــــــــــــــــى الـــــــمـــــــنـــــــطـــــــقـــــــة

شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن أبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو عــــــــــــــــــــاقــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــة
اخــتــارت ان تعيش حــرة وأن تــمــوت شهيدة

الـــــــتـــــــدخـــــــل الـــــــــركـــــــــي الــــــعــــــســــــكــــــري واالمــــــــــــي 
ــيــــاتــــه الــمــحــتــمــلــة فــــي شــــمــــال الـــــعـــــراق وتــــداعــ

بن غوريون، شرين أبو عاقلة والعلم الفلسطيي!!!17

جــــــــــنــــــــــن ورقـــــــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــصـــــــــــــــــراع الـــــــصـــــــهـــــــيـــــــونـــــــي
قــــــــــــــــــــــــــراءة فـــــــــــــي تـــــــصـــــــعـــــــيـــــــد خـــــــــلـــــــــف الــــــــســــــــتــــــــار

شــــــــــــــــعــــــــــــــــب الــــــــــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــــــــــودان الــــــــــــــحــــــــــــــائــــــــــــــر 16
امــــــــــــــــــــــام أنـــــــــظـــــــــمـــــــــة الـــــــــحـــــــــكـــــــــم الــــــــــجــــــــــائــــــــــر!!

ــــل أضــــــــــــــاء شـــمـــعـــة  ــــطــ ــد بــ ـــ ــابــ ـــ ــعــ ــ ــ ــــم الـ ــعـ ــ ــنـ ــ ــــي مـ ــــســ ــونــ ــ ــتــ ــ الــ
األلعاب البارالمبية في سيول لكنه في طي النسيان

مــــــــــــســــــــــــتــــــــــــقــــــــــــبــــــــــــات الـــــــــــــــهـــــــــــــــنـــــــــــــــد كــــــــــــقــــــــــــوة 
2042 عــــــــــــــــــــام  فـــــــــــــــي  بـــــــــــــــازغـــــــــــــــة  كــــــــــــــــــــرى 

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاذا لــــــــــــــــــــــــــــــو إتـــــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــــد الــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــرب
ــيــــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة ــيــــاســ ــــة ســ ــــاديـ ــــصـ ــتـ ــ رؤيــــــــــا اقـ

مــــــــــــــــــــــن الـــــــــــــســـــــــــــلـــــــــــــطـــــــــــــة إلـــــــــــــــــــــــــــــى الـــــــــــــــمـــــــــــــــقـــــــــــــــاومـــــــــــــــة:
الــــــــمــــــــخــــــــاطــــــــر والــــــــــتــــــــــحــــــــــديــــــــــات عـــــــــراقـــــــــيـــــــــا وقـــــــومـــــــيـــــــا



هـــاويـــة �سحيقة  �ــســفــا  عــلــى  الـــعـــامل  يــقــف 
القرار، وتت�سارع القوى العاملية حل�سد اجليو�س 
والأ�سلحة وطم�س معامل الأمن الدويل. واأفردت 
طــاولت  على  م�ساهدها  الع�سكرية  التكتالت 
املنحازين  غري  بو�سلة  فانحرفت  ال�سيا�سة، 
وتراكمت  الع�سكري،  النحياز  اإىل  ع�سكريا 
حلف  ي�ستعد  حيث  الإقليمية،  التكتالت  �سحب 

مـــــــــظـــــــــلـــــــــة الــــــــــــنــــــــــــاتــــــــــــو:عــــــــــــســــــــــــكــــــــــــرة أوروبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.. 
والـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــم عــــــــــــــــــلــــــــــــــــــى  شــــــــــــــفــــــــــــــر الــــــــــــــجــــــــــــــوع

السياسة

إ.لهيب عبد الخالق

و�سم  كتلته  لتو�سيع  »الناتو«  الأطل�سي  �سمال 
لذلك،  بطلب  تقدمتا  اللتان  وال�سويد  فنلندا 
يف  الآخــر  الطرف  على  رو�سيا  تتحرك  بينما 
اجلماعي«  الأمن  »منظمة  كتلتها  �سفوف  ر�س 
الدفاعية  و�ساحاتها  م�ساحلها  رقعة  وتو�سيع 
خ�سم  يف  اخللفية،  بــاحلــدائــق  ي�سمى  مــا  اأو 
معركة فجرها جمنون واحرتق فيها ال�ستقرار 

ال�سرتاتيجي، والأمن الغذائي العامليني. 
اأطلقت  التي  اأوكــرانــيــا،  الق�سية  تعد  ومل 
عملية »ع�سكرة اأوروبا«، واإعادة �سياغة مفهوم 
الأمن ال�سرتاتيجي اجلديد للناتو الذي تخطى 
حدوده اجليو�سيا�سية، ورو�سيا التي اأعادت ر�سم 
الأهم هو  الأمر  بات  بل  القومي،  اأمنها  مفهوم 
تفعيل منظومات الأ�سلحة والك�سف عن الأنياب 
النووية والبالي�ستية، واخلطط التي طاملا كانت 
الأ�سرار،  من  وعدت  الع�سكرية  الأدراج  خبيئة 
لكنها اليوم باتت من�سورة على كل حبال الغ�سيل 
العاملية. مل يعد اأحد يخفي اأطماعًا اأو طموحًا اأو 
»ال�ستعمار«  بات مفهوم  وكاأمنا  تو�سعية،  رغبة 
اأو  ــاع«  ــدف »ال ملــفــردة  بثوبه احلــديــث، مــرادفــا 

للعامل،  اجليو�سيا�سية  البنية  وتغريت  »الــردع«، 
و�سقطت مفاهيم متعددة مل يعرها اجلرنالت 
احلــرب  مطرقة  بــني  الــعــامل  تــاركــة  اهتماما، 

و�سندان اجلوع. 
من  حتذيراتها  املتحدة  الأمم  اأطلقت  لقد 
والغذائي  الأمن اجلماعي والقت�سادي  انعدام 
و�سرخت  والأوبـــئـــة،  واحلـــروب  املــنــاخ  ب�سبب 
جماعة  �سفري  على  الــعــامل  اأن  �سوتها  باأعلى 
اأ�سعار  ارتفاع  بعد  ل�سنوات،  ت�ستمر  قد  عاملية 
عام  اأمني  كلمات  كانت   .30% الغذائية  املــواد 
مايو   19 يف  غوتريي�س  اأنطونيو  املتحدة  الأمم 
على  يخيم  املــجــاعــة  »�سبح  مــرعــبــة:  املــا�ــســي 
الأمن  انعدام  تفاقم  اإىل  اأدت  واحلرب  العامل، 
ارتــفــاع  ب�سبب  الــفــقــرية  ــدول  ــ ال يف  الــغــذائــي 
التغذية  �سوء  مــن  عليه  يرتتب  ومــا  الأ�ــســعــار، 
وجوع جماعي«. ويبلغ �سكان العامل وفقا لالأمم 
 820 من  اأكرث  لكن  ن�سمة،  مليار   7،8 املتحدة 
دفع  ما  جــوعــًا،  اليوم  يت�سّورون  ن�سمة  مليون 
غوتريي�س اإىل الت�سديد على دعوته »لال�ستثمار 

يف احللول ال�سيا�سية ووقف احلروب«.  
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ــاغــــة »الـــــــــــــــردع« و»الــــــــدفــــــــاع« ــيــ تــــــغــــــرات جـــيـــوســـيـــاســـيـــة تـــعـــيـــد صــ



    كاتبة عراقية مقيمة يف كندا    

رو�سيا  بني  اجليو�سيا�سية  احلــدود  ومعركة 
اإىل  حتولت  اليوم  لكنها  حديثة،  لي�ست  والناتو 
رغم  عاملية،  حرب  �سكل  ياأخذ  ع�سكري  �سراع 
اأنني ل اأعتقد اأنها �ست�ستعل، لكنها حتيل العامل 
اإىل تر�سانة مدججة قد تفجرها طلقة طائ�سة. 
لقد حتولت اأوروبا من كتلة اقت�سادية متزنة اإىل 
قواعد ع�سكرية متاأهبة لطواريء تباينت الآراء 
كل  كانت  لقد  مبالغة.  اأم  �سرورة،  كونها  بني 
قوات الناتو يف اأوروبا ل تزيد عن 4650 جنديا 
من  �سهر  وبعد  اليوم  لكنها   ،2021 فرباير  يف 
بدء احلرب الرو�سية يف اأوكرانيا بلغت 40 األف 
املبا�سرة،  الناتو  قيادة  حتت  متحالف  جندي 
قواتها  الأمريكية  املتحدة  الوليات  رفعت  فيما 
وهو  الــف جندي،   100 حــوايل  اإىل  ــا  اأوروبـ يف 

اأعلى م�ستوى منذ عام 2005.
ــار  اإطـ يف  ذاك  عــنــد  الــو�ــســع  يــتــوقــف  ومل 
التحركات  كل  ظلل  الــذي  امل�سرتك«  »الــدفــاع 
اأع�ساء  دفــع  بــل  اأوكــرانــيــا،  احلــرب يف  ب�سبب 
اإنفاقهم  بزيادة  اللتزام  اإىل  الأوروبيني  الناتو 
احللف  هــدف  لتحقيق  كبري  ب�سكل  الدفاعي 
ــغ %2 مـــن الـــنـــاجت املــحــلــي الإجـــمـــايل  ــال ــب ال
يف  والقدرات  التعزيزات  من  باملزيد  وتعهدوا 
يف  احللف  اأع�ساء  و�سرع  واجلــو.  والبحر  الرب 
�سياغة  اإعادة  اأو  ا�سرتاتيجيتهم،  اإعادة �سبط 
يفرت�س  التي  اجلديد«،  ال�سرتاتيجي  »املفهوم 

اأن يقر يف يونيو املقبل.
ــذي  ــرنالت الــنــاتــو ال ــ وتــ�ــســري حتــركــات ج
وتر�سم  وا�سح  ب�سكل  املتحدة  الوليات  حتركه 
ال�سرتاتيجية،  مل�ساحلها  وفقا  ا�سرتاتيجياته 
اإىل اأن احللف ي�ستعد ملعركة طويلة الأمد، بينما 
اجلديد«  الإ�سرتاتيجي  »املفهوم  �سياغة  يعيد 
عقيدته  تطور  يف  الثالثة  اخلــطــوة  كــان  ــذي  ال
الأمنية والتي تبناها يف 2010، م�سنفا رو�سيا 
اليوم  احلــلــف  يتجه  بينما  »�ــســريــكــًا«،  حينها 
املقبلة،  ن�سخته  يف  الت�سنيف  هــذا  اإلغاء  اإىل 
قبل  من  عدوان  اأي  ردع  بـ«�سرورة  وا�ستبدالها 

رو�سيا«.
»املــفــهــوم  مـــن  املـــحـــدثـــة  ــ�ــســخــة  ــن ال ويف 
مفهوما  ي�سكل  للناتو،  اجلديد«  ال�سرتاتيجي 
يحول  حيث  للـحلف،  ركيزة  و«الــردع«  »الدفاع« 
ووفقا  مبا�سر.  تهديد  اإىل  �سريك  من  رو�سيا 
»يربز  اأن  املتوقع  من  فاإن  احللف،  من  مل�سادر 
مبا�سر،  كتهديد  رو�سيا  �سلوك  الناتو  اأع�ساء 
املجاورة  الــدول  دعــم  كيفية  اإىل  و�سيتطرقون 
اخلارجية  لــوزيــر  ت�سريح  ويو�سح  لرو�سيا«. 
اأن »مفهومي« الدفاع  بلينكن،  اأنتوين  الأمريكي 
ومفهومه  للـحلف  »ركــيــزة  ي�سكالن  ــردع،  ــ وال
اأدى  ما  »هــذا  اأن  على  م�سددا  ال�سرتاتيجي«، 

اإىل ت�سكيل احللف« يف عام 1949. 
وجه  على  ذلــك  »يتعلق  بلينكن  وي�سيف 
رو�سيا  قبل  مــن  عـــدوان  اأي  ــردع  ب اخل�سو�س 
اإن  تاأكيد،  بكل  القول  واأ�ستطيع  منه،  واحلماية 
ال�سرتاتيجي  املفهوم  بالكامل يف  ينعك�س  ذلك 
كانت  اإذا  عما  الك�سف  رف�س  لكنه  اجلــديــد«. 
الوليات املتحدة تنتمي اإىل الدول يف الناتو التي 
تدعو اإىل »العتماد فقط على مبداأ ردع رو�سيا 
يف العالقات امل�ستقبلية مع مو�سكو«، كما مل يرد 
اأن  تعتقد  وا�سنطن  كانت  اإذا  »عما  �سوؤال  على 
الوثيقة الأ�سا�سية املربمة يف عام 1997 مل تعد 

�ساحلة«. 
عينيها  ن�سب  رو�سيا  و�سعت  ذلك،  مقابل 
خا�سة  املبا�سرة  حدودها  على  بات  الناتو  اأن 
اأوروبية، ولوحت  اأقوى قوة  تعد  التي  مع فنلندا 
باأن ردها �سيكون »مفاجاأة« وقد يكون ع�سكريا 
ال�سكندنافيتني  الــدولــتــني  فان�سمام  تقنيا، 
)ال�سويد وفنلندا( للناتو ي�سكل خطورة �سديدة 
كالينينغراد  منطقة  ح�سار  عليها  تنطوي 
واأ�سطول بحر البلطيق الرو�سي من قبل احللف. 
لها  اجلــاريــن  البلدين  اأن  رو�سيا  اعتقاد  ومــع 
حلف  اإىل  الن�سمام  م�سلحتيهما  من  »لي�س 
ع�سكرة  اإىل  �سيوؤدي  حيث  الأطل�سي،  �سمال 
�سمال اأوروبا«، لكنها حاولت التقليل من اأهمية 
من  التقليل  دون  للناتو،  الــدولــتــني  ان�سمام 
»اأعمال  اأن  اعتبار  مع  اخلطوة،  هــذه  خطورة 
الدول الغربية قو�ست ال�ستقرار ال�سرتاتيجي 
يف اأوروبا وال�سرق الأو�سط، ويف العامل عموما«. 
وقد اأكد �سكرتري جمل�س الأمن الرو�سي نيكولي 
البنية  هددت  الغرب  »خطوات  باأن  باترو�سيف 
الــهــادئ،  واملــحــيــط  اآ�ــســيــا  الأمــنــيــة يف منطقة 

وزعزعت ال�ستقرار يف العامل ب�سكل عام«.
حــربــهــا يف  �سنت  الــتــي  رو�ــســيــا  اأن  ــبــدو  وي
حدودها،  عن  الناتو  اإبعاد  اأجــل  من  اأوكرانيا 
الوا�سح  فمن  ن�سبته،  الــذي  الفخ  يف  �سقطت 
نتيجة  �سيتغري  ا�سرتاتيجي  اجليو  التوازن  اأن 
للتو�سع ال�سمايل للحلف، لي�س فقط فيما يتعلق 
طولها  يبلغ  التي  الرو�سية  الفنلندية  باحلدود 
الناتو،  حدود  �ست�سبح  والتي  كيلومرت،   1300
ولكن اأي�سا فيما يتعلق بو�سول اأ�سطول البلطيق 
كالينينغراد  جيب  وربـــط  البلطيق  بحر  اإىل 
مع  خا�سة  ال�سمايل،  القطب  مبناطق  الرو�سي 

ان�سحاب رو�سيا من منظمة بحر البلطيق. 
مع�سكرين  العامل  يق�سم  م�سهد  اأمــام  نحن 
اأوكرانيا  تعترب  فرو�سيا  اأخـــرى،  مــرة  اأكــرث  اأو 
الأمنية،  وهيكلتها  نفوذها  جمــال  مــن  جــزءا 
فيما ت�سعى الوليات املتحدة اإىل تاأمني وتعزيز 
تو�سيع  اأوروبا، ويعترب  نفوذها ال�سرتاتيجي يف 
اأدوات  اأهــم  اأحــد  ال�سرق  باجتاه  الناتو  حلف 
اأقدام  ترتاوح  وذاك  هذا  وبني  ال�سيا�سة.  هذه 
لختيار  العامل  قــارات  خمتلف  من  الراك�سني 
مكانها بني ال�سرق والغرب. فهل ن�سهد انحالل 
الأمم املتحدة و�سط ت�سظي امل�سالح ال�سيا�سية 
الدولية  واملفاهيم  ال�سرتاتيجيات  وت�سارب 

لالأمن؟ 
�ستغري  اأوكرانيا  يف  احلرب  اأن  اأكيد  هو  ما 
ب�سكل جذري هند�سة التحالفات ال�سرتاتيجية 
ــدادات  »الرتـ تر�سم  والــعــامل، حيث  اأوروبـــا  يف 
اإليها،  اأ�سرت  اأن  �سبق  التي  ال�سرتاتيجية«* 
خــارطــة هـــذا الــتــحــول غــري املــ�ــســبــوق: انهيار 
لبنية  كامل  وانهدام  تكتالت،  ون�سوء  تكتالت، 
 850 من  اأكــرث  ي�سقط  بينما  العاملي،  النظام 
ي�سهدها  جماعة  اأكــرب  �سحية  اإن�سان  مليون 

التاريخ. 
لتعريف  وفقا  االستراتيجي«  ــداد  »االرتــ
التي  الدفاع  خلطط  العك�سية  الــردة  الكاتبة: 
م�ستقبل  اأجـــل  مــن  مــا  حا�سر  لتغيري  هــدفــت 
ــوخــاة »املــ�ــســالــح«،  ــت ــداف امل ــ ــ يــ�ــســتــوعــب الأه
واإخــ�ــســاعــه لــلــربــط املــتــفــاعــل ولــيــ�ــس الــربــط 
م�سار  يعك�س  هنا  والرتـــداد  والآيل.  اجلزئي 
منطلقها  مــن  اجتــهــت  ــتــي  ال ال�ــســرتاتــيــجــيــة 
الوليات املتحدة باجتاه اآ�سيا، لرتتد م�ساراتها 
ُمطِلـق  �ساربة  اآخــر  باجتاه  ولكن  القوة  بنف�س 
قــواعــد  كـــل  لتن�سف  الــ�ــســمــيــم،  يف  الـــهـــدف 

م�ساحله.
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الـــــــــــــــــركـــــــــــــــــان قــــــــــــــــــــــــادم الــــــــــــــــــــى الــــــمــــــنــــــطــــــقــــــة
بايدن،  جو  الأمريكي  الرئي�س  توقيع  ــار  اأث
10 ايار 2022  مر�سوما ميدد »حالة الطوارئ 
و�سوريا  العراق  يف  بالأو�ساع  املتعلقة  الوطنية« 
وتكهنات  ــدل  جـ ــر  اآخــ ــعــام  ل اإفــريــقــيــة  ودول 
طهران  حلفاء  جانب  من  م�سحكة  وحتليالت 
كاأنه موؤامرة جديدة على  املو�سوع  ومت ت�سوير 
يعي�سون  انهم  اجلميع  ون�سى  و�سيادته  العراق 
المريكي  للمحتل  واحلماية  الرعاية  ظل  يف 
تنا�سوا  مثلما   2003 ني�سان  منذ  الربيطاين 
اأي  على  باحل�سول  يحلمون  يكونوا  مل  انهم 
ا�سحاب  مــن  ي�سبحوا  او  ــاه،  جـ او  من�سب 
عليهم  مر�سي  انهم  لــول  ــدولرات  الـ مليارات 
من العم �سام خليانتهم للعراق ولكفاءاتهم غري 
جاء  لالحتالل.  اجلليلة  وخدماتهم  املحدودة 
واحدة  اإ�سافية  ل�سنة  اأمــدد  »اإنني  املر�سوم  يف 
اإجراءات  املعلنة ردا على  الطوارئ  نظام حالة 
احلــكــومــة الــ�ــســوريــة«. وبــالإ�ــســافــة اإىل ذلــك، 
حالة  نظام  لتمديد  مماثلة  ــر  اأوام بايدن  وقــع 
الطوارئ يف بع�س جمهوريات اإفريقيا الو�سطى 
العدوانية  حربها  اإبان  اأمريكا  اأعلنت  والعراق، 
تنفيذي حالة طوارئ  اأمر  العراق مبوجب  على 
يف العراق، للتعامل مع ما �سمته بالتهديد غري 
اخلارجية،  وال�سيا�سة  القومي  لالأمن  العادي 
تعرت�س  العقبات  تزال  »ما  املر�سوم،  يف  وذكر 
والأمن  ال�سالم  وا�ستعادة  العراق  اإعمار  اإعادة 
يف البالد واحلفاظ عليهما«. واأ�ساف اأن تطوير 
والقت�سادية  والإداريـــة  ال�سيا�سية  املوؤ�س�سات 
لالأمن  عــادي  غري  تهديدًا  ت�سكل  الــعــراق،  يف 

السياسة

القومي وال�سيا�سة اخلارجية الوليات املتحدة، 
وقرر بايدن متديد حالة الطوارئ الوطنية حول 
اأمــر  الإعـــالن عنها مبوجب  والــتــي مت  الــعــراق 
تنفيذي �سادر منذ العام 2003 ملدة عام كامل 
املوعد  املا�سي وهو  22 مايو  تاريخ  بعد  ما  اىل 

املفرت�س لنتهائها.
مواقف امريكية غري مفاجئة

  2022 ــار  ــرار بــايــدن الخـــري 10 ايـ جــاء قـ
مر�سوما ميدد »حالة الطوارئ الوطنية« املتعلقة 
بالأو�ساع يف العراق و�سوريا ودول اإفريقية لعام 
اآخر، �سربة موجعة بوجه امل�ساع لإخراج القوات 
باأن  يحلم  كان  من  وان  العراق،  من  المريكية 
المريكيني ميكن ان يرتكوا العراق فحلمهم مل 
على  �سغوطات  مور�ست  حال  ويف  يتحقق،  ولن 
لها  لي�ست  فهي  املتواجدة  المريكية  الــقــوات 
الكاتيو�سا،  �سواريخ  اطــالق  يف  خا�سة  تاأثري 
المريكية  املتحدة  الــوليــات  ان  مالحظة  مع 
نظام  هيمنة  ا�ــســعــاف  ــاولن  حتــ وبــريــطــانــيــا 
بــاأن  تــزايــد العتقاد  مــع  الــعــراق  طــهــران على 
ورمبا  لهم  املوالية  الف�سائل  تخلوا عن  املاليل 
ال�سيا�سيني،  من  عمالئهم  حتى  ذلــك  ي�سمل 
علما ان اجلماعات املوالية لنظام طهران كانوا 
يعتقدون ان بايدن �سيويف بوعود �سابقة  ب�سحب 
ال�سغط  لتخفيف   الأمريكية  القتالية  القوات 
ال�سيا�سي على الكاظمي من امليلي�سيات املوالية 
لإيران والتوترات الداخلية يف العراق، ون�سوا او 
تنا�سوا ان امريكا وبريطانيا لن يرتكوا العراق 
اىل ما �ساء اهلل، رغم انهم حلوا �سيوفا ثقيلني 

وغري مرحب بهم من العراقيني ال�سرفاء ومعهم 
لالنتباه  امللفت  المــر  وذيولهم،  املــاليل  نظام 
يف  �سيتكرر  العراق  �سي�سهده  الــذي  الو�سع  ان 
ان  اىل  النتباه  الردن  ملك  لفت  وقد  �سوريا، 
ثمة تطورات �ستحدث يف �سوريا خالل املرحلة 
القريبة القادمة، علما ان هناك احتمالت لن 
ا�ستمرار  نتيجة  هناك،  وجودها  رو�سيا  تقل�س 
والمر  اوكرانيا،  مع  امللتهب  املوقف  تداعيات 
طهران  يف  املــاليل  نظام  حمـــاولت  هــو  املثري 
اجلزئي  الن�سحاب  �سيولده  الذي  الفراغ  ملئ 
لرو�سيا، مع مالحظة ان عملية )قر�س الذن( 
حدة  تت�ساعد  حيث  م�ستمرة،  طهران  لنظام 
الحتجاجات ال�سعبية يف اغلب املدن  �سد نظام 

ولية ال�سفيه.

إ.د. عبدالرزاق الدليمي
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    خبري الدعاية االإعالمية
جامعة البرتا االأردنية ـ كلية االإعالم

تكتيكات نظام طهران
عني نظام طهران، حممد كاظم اآل �سادق 
�سفريا جديدا له يف العراق، ب�سبب اإخفاق �سلفه 
بعد  العراق  داخل  الأو�ساع  �سبط  م�سجدي يف 
اغتيال �سليماين كان اآل �سادق، ي�سغل من�سب 
اإيرج  ال�سابق،  ــراين  الإي لل�سفري  الأول  النائب 
م�سجدي، قبل تعيينه مبكان م�سجدي، ويعرف 
الــثــوري«  »احلــر�ــس  مــن  الكبري  بقربه  الأخـــري 
اجلديد،  الإيــراين  ال�سفري  ويحظى  الإيـــراين. 
بعالقات وا�سعة وموؤثرة مع قادة القوى ال�سيعية 
�سادق  اآل  واإن  طــهــران،  من  املقربة  وال�سنية 
الإيــراين  القد�س«  »فيلق  لقائد  م�ست�سارا  عمل 
بــاأنــه ظل  وُيــعــرف  ــااآين،  قـ ا�سماعيل  احلـــايل، 

قااآين يف ال�سفارة الإيرانية يف بغداد.
ــراين  الإي ال�سفري  �سادق  اآل  كاظم  حممد 
)اجلديد( يف العراق. ُوِلَد يف النجف الأ�سرف 
يف العراق من اأ�سرة حوزوية علمّية معروفة، وهو 
»ال�سيخ  ال�ساعر  الديــب  للعاّلمة  الأ�سغر  الأخ 
واللهجة  العربية  يجيد  �سادق«  اآل  ر�سا  حممد 
العراقية بطالقة، ويبدو اأن اأحد اأ�سباب اإزاحة 
بنائبه  واملــجــيء  من�سبه  مــن  م�سجدي  اإيـــرج 
بني  ت�ساعد حــدة اخلــالفــات  هــو  �ــســادق،  اآل 
يف  امللفات  من  العديد  حــول  وقــااآين  م�سجدي 
»امللي�سيات  قادة  مع  العالقات  واأهمها  العراق، 
انه  معار�سة  اإيرانية  مواقع  اأكــدت  امل�سلحة«، 
خالل »انتفا�سة ت�سرين« التي اجتاحت العراق 
م�ستقاة  لتقارير  وفقا   ،2019 عام  اأواخــر  منذ 
اأن  اإىل  ا�ــســارت  ــراين  ــ الإي النظام  داخـــل  مــن 
يعطي  كــان  من  هو  م�سجدي  ال�سابق  ال�سفري 

الأوامر بفتح النار على املحتجني يف العراق.
على  البال�ستي  الإيـــــراين  الــهــجــوم  وبــعــد 

»معهد  معهد  ن�سر  املن�سرم،  ال�سهر  اأربــيــل 
تقرير  الأدنــى«، يف  ال�سرق  ل�سيا�سات  وا�سنطن 
الغربية  والــدول  الأمريكية  الإدارة  اأو�سى  له، 
كونه  م�سجدي،  ــرد  ط على  ــعــراق  ال بت�سجيع 
يف  ن�ساطه  ب�سبب  عاديا؛  دبلوما�سيا  يعترب  ل 
»احلر�س الثوري«، الذي تبنى م�سوؤولية الهجوم 

»البال�ستي« على اربيل �سمال العراق.
وغالبا ما تختار اإيران �سفراءها يف اخلارج 
التي  اأو  منها  القريبة  ــدول  الـ يف  ا  وخ�سو�سً
لتو�سيع  وت�سعى  فيها  �سرتاتيجية  م�سالح  لها 
»احلر�س  اإىل  ينتمون  ممن  بداخلها،  نفوذها 
ــواجــهــة املــخــابــراتــيــة  ــوري«، الـــذي يــعــد ال ــثـ الـ

والع�سكرية لل�سلطات الإيرانية.
ــران بــاأزمــة  ــ ــدة متــر اإيـ مــنــذ �ــســنــوات عــدي
العقوبات  نتيجة  خانقة  ومعي�سية  اقت�سادية 
النووي،  برناجمها  ب�سبب  املفرو�سة،  الدولية 
العملة  �سرف  �سعر  على  انعك�س  الــذي  ــر  الأم
وزيادة يف الت�سخم. وقدر البنك الدويل معدل 
الت�سخم يف اإيران بنحو 43 باملئة عام 2021. 
حيث تفاقمت الأو�ساع القت�سادية ب�سكل غري 
اإزاء ذلك تندلع �سل�سلة من  م�سبوق يف البالد، 
املهنية  القطاعات  خمتلف  من  الحتجاجات 
)املعلمني(  التعليم  قطاع  وخا�سة  واخلدمية، 
تدهور  خلفية  على  لآخــر  حني  من  ــران،  اإيـ يف 
الأو�ساع املعي�سية والقرارات احلكومية اجلائرة 
من  �سل�سلة  املا�سي،  ال�سهر  واندلعت،  بحقهم. 
ــران،  اإي حمافظات  يف  ال�سعبية  الحتجاجات 
اأ�سعار بع�س املواد  رف�سا لقرار احلكومة برفع 
الغذائية ول�سوء الأو�ساع القت�سادية واملعي�سية 
لت�سمل  الحتجاجات  تو�سعت  حيث  عموما، 
وا�سع  انقطاع  و�ــســط  الإيــرانــيــة  املـــدن  معظم 

ل�سبكة الإنرتنت.
مواصلة االحتجاجات يف إيران

يف  احتجاجات  اندلعت  اأ�ــســبــوع  نحو  منذ 
العربية  الغالبية  ذات  اإيـــران  جنوب  الحـــواز 
رفع  رئي�سي  اإبراهيم  حكومة  قرار  خلفية  على 
الطحني  بينها  الأ�سا�سية من  ال�سلع  الدعم عن 
وغريها،  والألبان  واللحوم  والدجاج  والزيوت 
اأ�سعار  يف  كبرية  بــزيــادة  ت�سبب  الــذي  الأمـــر 
اأن  اإيرانية،  �سحفية  تقارير  وبح�سب  ال�سلع. 
ــة يف و�ــســط حمافظة  ــي ــران الإي الأمــــن  ــوات  ــ »ق
النار  بــاإطــالق  قامت  وبختياري،  �سهرحمال 
والهراوات  للدموع  امل�سيلة  والقنابل  الهواء  يف 
اأعــرية  عــدة  واأطــلــقــت  املــتــظــاهــريــن،  لتفريق 
ال�سعارات  بــني  ومــن  املــحــتــجــني«.  على  نــاريــة 
املتظاهرون يف مدينة جنقان �سد  التي رددها 
و«عــار  خلامنئي«  »املــوت  الإيرانية:  ال�سلطات 
ت�ستحي،  كنت  اذا  رئي�سي  ــا  و«ي رئي�سي«  على 
فتنحى«. وعلى مدى ال�ساعات املا�سية، �سدمت 
التوا�سل  مواقع  على  انت�سرت  م�سورة  مقاطع 
مئات الإيرانيني. فقد اأظهر العديد منها تقاتل 
ف�سال  وال�سلع،  الغذائية  املــواد  على  املواطنني 
عن تك�سري ونهب بع�س املحال بهدف احل�سول 
اأ�سعارها  رفع  بعد  �سيما  ل  غذائية،  �سلع  على 
ب�سكل مفاجئ من قبل احلكومة الإيرانية. كما 
بينت الفيديوهات الزبائن املذعورين يجتاحون 
يف  الأ�سا�سية  الغذائية  املــواد  ويعبئون  املتاجر 

علب كراتني واأكيا�س بال�ستيكية كبرية.
توقعات ال تسر طهران 

وعمالئها يف العراق
يــثــقــون  يـــعـــودوا  ــني مل  ــي ــراق ــع ال ان  ــم  رغــ
ــه ال ان واقـــع احلـــال وتــدهــور  مبــا يــوعــدوا ب
خرجت  وما  بالعراق  نواحيها  بكافة  الو�ساع 
لالمريكيني  ال�سليمة  غــري  الــ�ــســيــا�ــســات  بــه 
ال�سر ملاليل ايران يف نواحي  ايادي  واطالقهم 
بعدم  المريكيني  امل�سوؤولني  واح�سا�س  احلياة 
ذلك  كــل  الــعــراقــي،  ال�سعب  مــع  م�سداقيتهم 
وغريه دفع بالدارة المريكية اىل ت�سليم ملف 
خططت  من  هي  ولأنها  بريطانيا،  اىل  العراق 
مثلما  عــام  مائة  مــن  اكــرث  منذ  املنطقة  ــع  واق
طهران،  حكم  وت�سليمه  خميني  جللب  خططت 
اخرى  �سيا�سة  انتاج  اعــادة  بريطانيا  حتــاول 
لغري  وحتلحلها  الو�ــســاع  موازين  �ستغري  رمبــا 
�سالح نظام طهران وعمالئه، ونظن ان ال�سهر 

القريبة القادمة حبلى بالتوقعات!
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السياسة

�سريين  الفل�سطينية  ال�سحفية  اغتيال  عيد 
اأبو عاقلة بيومني فقط، ويف عملية اأمنية وا�سعة، 
جنني.  خمــيــم  ال�سهيونية  ــوات  ــق ال اقتحمت 
عمليات  نفذت  قواته  اإن  الإحتالل  جي�س  وقــال 
ا�ستباقية ووقائية يف ال�سفة الغربية، دون مزيد 
من التفا�سيل. بينما واجه املقاتلون املتح�سنون 
يف املخيم بعزمية و�سالبة قوات الحتالل بوابل 
من الر�سا�س، واأعطبوا بع�س املركبات، وحققوا 
مما  »الـــعـــدو«،  �سفوف  يف  مبا�سرة  اإ�ــســابــات 

ا�سطر قوات الحتالل للرتاجع. 
الأمــنــيــة  العملية  ــداف  ــ اأه فــهــم  ــل  اأجـ ومـــن 
ال�سلطة  على  بال�سراع  وعالقتها  »الإ�سرائيلية« 
يف الكيان الغا�سب ل بد من تتبع الأحداث منذ 
ال�سهيونية  احلكومة  رئي�س  نتنياهو  اإ�سقاط 

ال�سابق. 
اأكــــرث مـــا هـــو لفـــت يف اجلــانــب  اأن  ذلـــك 
ال�سيا�سي للحملة الأمنية )الإ�سرائيلية( وقوعها 
وا�ستقطاب  وجتــاذب  وت�سّيد  مــزايــدات  و�سط 

الأ�سد  اليمني  اأو�ــســاط  يف  وا�سع  وجــدل  حزبي، 
تطرًفا يف )اإ�سرائيل(، حول الف�سل الذي اأ�ساب 
العمليات  بفعل  والع�سكرية  الأمنية  املوؤ�س�سات 
»الإ�سرائيلي«،  الكيان  قلب  املتتابعة يف  الفدائية 
»الإ�سرائيلية«  ال�سيادة  حــول  اجلــدل  وكــذلــك 
الأمــر  وهــو  واملقد�سات،  والقد�س  ال�سفة  على 
الذي ا�ستغلته املعار�سة لإ�سعاف الثقة بحكومة 
نفتايل بينيت املرتنحة، ب�سبب ه�سا�ستها وت�سقق 
ظروف  وليدة  جــاءت  لأنها  الداخلية؛  جدرانها 
تبدل  بعد  ال�سلطة،  عن  نتنياهو  اإبعاد  تقت�سي 
حيال  �سيا�ستها  ومقت�سيات  الأمريكية،  الإدارة 
وفق  فل�سطني  ق�سية  جــوانــب  وبع�س  املنطقة، 
املنهجية الواقعية الرباغماتية ومقاربات الدولة 

العميقة يف الوليات املتحدة.
اإذ اإن »احلل الإقليمي« وامل�سار »الإبراهيمي« 
لن ُيكتب له النجاح دون معاجلة ذيول الحتالل 
نحو ق�سية الالجئني واحلدود وملف املقد�سات. 
وبخالف ما نهج عليه الرئي�س الأمريكي ترمب يف 

التعاطي مع »اإ�سرائيل« ورئي�س حكومتها، تواطاأ 
الرئي�س جو بايدن على اإف�سال نتنياهو و�سيطنته 
غزة  على  حربه  يف  النجاة  طــوق  من  وحرمانه 
تدك  حما�س  �سواريخ  تــارًكــا  املن�سرم،  العام 
قبل  املتطرف  اليميني  الإ�سرائيلي  العام  الراأي 
الفل�سطيني،  الداخل  ومدن  الربيع  تل  تدك  اأن 
لالنتقام  وت�ستفزهم  املحتلني،  يف  الرعب  وتثري 
مدينة  يف  ح�سل  كما  الداخل«  »فل�سطينيي  من 
»الف�سل  تهمة  »الغا�سب«  الكيان  وتلب�س  اللد، 
العن�سري« لل�سغط على الراأي العام الإ�سرائيلي 
يعرقلها  التي  »ال�سالم«  عملية  بجدوى  واإقناعه 
ــطــرف، وبـــهـــدف تــنــفــري الــقــواعــد  ــت الــيــمــني امل
النتخابية من حكومة نتنياهو واإ�سقاطه وت�سكيل 
الأ�ــســد  اليمني  نــفــوذ  تقل�س  ائتالفية  حكومة 
املياه  لتحريك  متــهــيــًدا  احلــكــومــة،  يف  تــطــرًفــا 
اإحياء  واإعــادة  املفاو�سات،  م�سار  على  الراكدة 

»عملية ال�سالم« عرب امل�سار »الإبراهيمي«.
ومع �سقوط نتنياهو ومتكن بينيت من ت�سكيل 

جنن ورقة الصراع الصهيوني
قــــــــــــــــــــــراءة فـــــــــــي تــــــصــــــعــــــيــــــد خــــــــلــــــــف الــــــســــــتــــــار

أ.نسيم قبها
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 كاتب وروائي فل�شطيني 

الــعــراقــيــل يف  بــو�ــســع  نتنياهو  �ــســرع  احلــكــومــة 
طريقها، ومتكن من تقلي�س الفارق بني املعار�سة 
عن  الكني�ست  ع�سو  حتري�س  عــرب  واحلكومة 
ال�ستقالة،  على  �سيلمان  عيديت  »ميينا«،  حزب 
»عيديت  ــاإن  ف الإ�سرائيلية،  لل�سحافة  ووفــًقــا 
من�سب  تويل  على  نتنياهو  مع  اتفقت  �سيلمان 

وزيرة ال�سحة يف احلكومة املقبلة«.  
عرقلة  تــ�ــســعــيــده يف  نــتــنــيــاهــو  وا�ـــســـل  ثـــم 
احلكومة، ومل يرتك حدًثا اإل و�سخره ل�ستهدافها 
نحو ا�ستغالله لقرار املحكمة بال�سماح للحكومة 
بتقدمي الطعام »املحّرم« يف دينهم »اليهودي« يف 
امل�ست�سفيات يف حتري�س اليمني املتطرف، ونحو 
ا�ستغالله العمليات الفدائية يف تل الربيع وغريها 
لتهام احلكومة بالف�سل الأمني الذي ميثل مركز 
التنبه للمحتلني، وهو ما اأملح اإليه الوزير ال�سابق 
مــوؤخــرا،   جــالنــت«  »يـــواآف  نتنياهو  حكومة  يف 
ونحو حتري�سه مع عدد من ال�سيا�سيني وبخا�سة 
ال�سحفيني  عديد  جانب  اإىل  الليكود  حزب  من 
الأقــ�ــســى  امل�سجد  اقــتــحــام  عــلــى  للمتطرفني 
اليمينية  القواعد  وتنفري  بينيت  حكومة  لإحراج 
تهديدات  على  الــرد  عن  باجلنب  واتهامه  منه، 
حما�س ومطالبته بتفعيل �سيا�سة الغتيالت التي 
اأوقفها هو ذاته اإبان رئا�سته. ولذلك اتهم حمرر 
ك�سبيت«  »بن  الإليكرتونية  »معاريف«  �سحيفة 
ال�ستار  خلف  من  الأو�ــســاع  بـ«حتريك  نتنياهو 
القيا�سي  الرقم  حتطيم  جرى  حيث  لتفجريها 
موؤخًرا يف عدد املقتحمني ال�سهاينة لالأق�سى«.

ومن جانبه رد رئي�س جلنة اخلارجية والأمن 
يف  الع�سو  بـــاراك،  بن  رام  النائب  الربملانية، 
يف  املــ�ــســارك  م�ستقبل«  ــاك  »هــن ليبيد  حـــزب 
الذي  للو�سع  �سحرية  حلول  توجد  »ل  احلكومة: 
نحن فيه؛ نحن يف و�سط موجة، نحتاج اإىل بناء 
ال�سياج الفا�سل الذي مت اإهماله ل�سنوات عديدة، 
و�سنوات عديدة مل نعنِت به؛ هناك الكثري لنفعله 
على  مبا�سر  غري  ب�سكل  اللوم  ملقًيا  ونفعله«. 
حكومة نتنياهو التي امتدت لـ12 �سنة. هذا وقد 
بلغت حدة ال�سجال بني احلكومة واملعار�سة حد 
م�سوؤولية  الإ�سرائيليني  احلاخامات  اأحد  حتميل 
واملتطرفني  للم�ستوطنني  الفل�سطيني  »العنف« 
باقتحامهم  الفل�سطينيني  ا�ــســتــفــزوا  ــن  ــذي ال
اإلعاد  عملية  خلفته  الــذي  الأق�سى،  للم�سجد 

ونفوق 3 م�ستوطنني فيها.
حمموًما  �سراًعا  جند  الأحــداث،  تتبع  ومن 
من  واإ�سراًرا  الغا�سب،  الكيان  يف  ال�سلطة  على 
ِقبل نتنياهو على عرقلة �سري احلكومة لإ�سقاطها 
اأن  منذ  جلًيا  ذلــك  وبــدا  احلكم.  اإىل  والــعــودة 
امل�ستوطنني  قطعان  حمل  يف  املعار�سة  جنحت 
واملتطرفني على اقتحام امل�سجد الأق�سى يف عيد 
اأربكت  حيث  نف�سه،  نتنياهو  مب�ساركة  الف�سح 

الت�سعيد  وترية  ورفعت  احلكومة  اخلطوة  هذه 
موا�سلة  على  نتنياهو  �سجع  ممــا  حما�س،  مــع 
وحما�سرة  احلكومة  وجــه  يف  الطريق  تفخيخ 
الكني�ست  ع�سو  ا�ستقالة  بعد  وبخا�سة  رئي�سها، 
الأمر  وهو  �سيلمان،  عيديت  »ميينا«،  حزب  عن 
برئا�سة  اليمينية  املعار�سة  فر�س  عــزز  الــذي 
اإىل الكني�ست، يطالب  نتنياهو يف تقدمي ت�سريع 
بحل احلكومة بحجة فقدانها الأغلبية املطلوبة، 
ا�ستمالة ع�سو كني�ست واحد  يف حال متكن من 
يكافح  اإمنا  نتنياهو  اأن  يخفى  ول  �سفوفه،  اإىل 
جتنب  اأجـــل  مــن  احلكومة  رئا�سة  اإىل  للعودة 

ال�سجن يف ق�سايا ف�ساده.
والت�سعيد  القد�س  يف  التوتر  انـــدلع  ومــع   
ــيــل« وحــمــا�ــس، تدخلت  ــرائ الــكــالمــي بــني »اإ�ــس
ي�سرف  ع�سكري  �سدام  ملنع  املتحدة  الوليات 
النظر عن احلملة الإعالمية العاملية �سد رو�سيا 
احلكومة  اإ�سناد  على  وعملت  الــوقــت،  هــذا  يف 
خالل  ومن  النقب،  قمة  خالل  من  الإ�سرائيلية 
الفعل  ردود  واحتواء  الفل�سطيني  الت�سعيد  منع 
على اقتحام املتدينني اليهود للم�سجد الأق�سى، 
وحاول  جانبه،  من  تقييده  بينيت  حاول  ما  وهو 
الفل�سطيني  اجلــانــب  على  وقــوعــه  درء  الأردن 
من خــالل قــرار وزارة الأوقـــاف الأردنــيــة »منع 
�سهر  طيلة  الأقــ�ــســى  امل�سجد  يف  العــتــكــاف 
مل�ساندة  الأواخــــر«؛  الع�سر  با�ستثناء  رم�سان 

احلكومة الإ�سرائيلية ودفع احلرج عنها.
نفتايل  احلكومة  رئي�س  كان  ذلك  اأثناء  ويف 
باخل�سوع  املعار�سة  اتهامات  على  يــرد  بينيت 
املقد�سات،  على  ال�سيادة  ب�ساأن  الأردن  ملطالب 
وعلى  ال�سفة،  على  الإ�سرائيلية  ال�سيادة  موؤكًدا 
والذي  »لإ�سرائيل«،  اأبدية  عا�سمة  القد�س  اأن 
ال�سكان؛  على  ل  الأر�ـــس  على  ال�سيادة  يعني 
ــى مــن اأجــنــدة »احلــل«  ليتقاطع مــع احلــد الأدنـ

الأمريكي.
الإ�سرائيلية  الأثناء كان رئي�س احلكومة  ويف 
العام  ــراأي  الـ لك�سب  فر�سة  عــن  ا  اأي�سً يبحث 
ــن الــفــ�ــســل الأمـــنـــي عرب  ــاره ع ــظـ اأنـ اأو �ــســرف 
ــراأي  ال لإ�سكات  وا�سعة  اأمنية  ع�سكرية  حملة 
الأمني  الــردع  قــوة  وا�ستعادة  الداخلي،  العام 
الإ�سرائيلي، وهو الأمر الذي ك�سف عنه ت�سريح 
كوخايف  اأفيف  الإ�سرائيلية  القوات  اأركان  رئي�س 
قــال:  حيث  الإ�سرائيلي  اجلي�س  بثه  فيديو  يف 
طاملا  يلزم  ما  وكــل  فعله  يجب  ما  كل  »�سنفعل 
وحيثما يلزم لإعادة اإر�ساء الأمن«. غري اأنه ومع 
بدء العملية الأمنية املقررة يف جنني يف احلادي 
اغتيال  جــرميــة  وقــعــت  ــار،  ــ اأي �سهر  مــن  ع�سر 
اأبو  قناة اجلزيرة �سريين  البارزة يف  ال�سحفية 
لتعرقل �سري  ال�سهيونية؛  القوات  يد  عاقلة على 
ليومني، وت�سع  وتوقفها  وتربكها  الأمنية  العملية 

احلكومة »الإ�سرائيلية« يف حرج دويل �سديد اإثر 
احلكومة  على  بثقلها  األقت  التي  العاملية  اجَلَلَبة 
»اإ�سرائيل«،  يف  ال�سيا�سية  ــواء  والأجــ املــاأزومــة 
وقناة  للمغدورة  الـــوازن  للحجم  نــظــًرا  وذلــك 

اجلزيرة. 
اغتيال  جرمية  عــزل  ميكن  ل  املعنى  وبهذا 
مــعــادلــة  عــن  عــاقــلــة  ــو  ــ اأب �ــســرييــن  ال�سحفية 
ال�سراع على ال�سلطة يف الكيان الغا�سب و�سياق 
الإ�سرائيلية  احلزبية  والتجاذبات  املــزايــدات 
ي�سخ  ــاز  ــ اإجنـ اإىل  احلــكــومــة  رئــيــ�ــس  وحـــاجـــة 
الأوك�سجني يف رئة حكومته املري�سة ويحفظ ماء 
وجهه عقب الف�سل الأمني. مما ي�سي باأن جرمية 
وقعت  اأنها  وبخا�سة  بليل،  ُدبــرت  قد  الغتيال 
و�سط جــدل الغــتــيــالت، وجـــاءت مــتــوازيــة مع 
�سل�سلة الأعمال والفخاخ التي ن�سجتها املعار�سة 

لإرباك احلكومة.
التي  هي  املعار�سة  ــاأن  ب الــراجــح  اأن  ورغــم 
الأمنية  العملية  لإرباك  الإغتيال  وراء هذا  تقف 
، وح�سابات نفتايل بينيت، بعد اأن هياأت الأجواء 
ال�سحفية  قتل  اإىل  واأف�ست  الغتيالت،  لعودة 
وتل�سق  احلكومة  تلطخ  اأمنية  ثغرة  خللق  غيلًة 
مبعاجلة  وت�سغلها  اأولوياتها  وتبدل  بها  التهمة 
رئي�س  اأن  اإل  ودولــًيــا،  واإقليمًيا  داخلًيا  املوقف 
بيده  الفل�سطينيني  بقتل  فاخر  الــذي  احلكومة 
ميانع  مل  املتطرفني  الناخبني  اأ�ــســوات  لك�سب 
العام  ــراأي  ال لدى  املغدورة  بدم  ال�ستثمار  من 
�سارع  والــذي  ت�سدًدا  الأكــرث  واليمني  الداخلي، 
بنغفري،  املتطرف  ل�سان  على  اجلرمية  ملباركة 
يف  الإ�سرائيلية  هاآرت�س  �سحيفة  ك�سفت  حيث 
�ساعات متاأخرة من م�ساء الأربعاء 11 اأيار/مايو 
عن تفا�سيل حتقيق للجي�س الإ�سرائيلي ل ي�ستبعد 
م�سوؤولية عنا�سر من وحدة امل�ستعربني يف جي�س 
مرا�سلة  اغتيال  عــن  )دوفـــدوفـــان(  الحــتــالل 
اجلزيرة  )بح�سب  عاقلة  اأبــو  �سريين  اجلزيرة 
نت(. لكن التحقيق حتّوط من اأجل التن�سل من 
اأن  زعمهم  خالل  من  ال�سرورة  عند  امل�سوؤولية 
امل�سلـحون  ميلك  اجلرمية  يف  امل�ستعمل  ال�سالح 
املبطن  العــرتاف  وهــذا  نظريه.  الفل�سطينيون 
مب�سوؤولية احلكومة عن جرمية اغتيال ال�سحفية 
الأزمة  يحول  اأن  يريد  بينيت  اأن  يعني  املغدورة 
اإىل فر�سة لك�سب تاأييد الراأي العام اليميني اإىل 
جانبه ويح�سن حكومته من ال�سقوط. ولكن من 
حكومته  على  احلفاظ  يف  ينجح  اأن  املتوقع  غري 
التي اجتمعت على تفكيكها عوامل معقدة اأهمها 
تباين روؤى ائتالفها الذي يقّيد خياراتها ويجعل 

ا�ستمرارها �سرًبا من الوهم.
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يعد العراق اليوم يف مقدمة الدول التي ت�سع 
والتدخل  التمدد  هــدف  عينيها  ن�سب  تركيا 
مل  يــزيــد،  او  عقدين  امــتــداد  على  الع�سكري 
يتوقف اجلدل وال�سجال يف الأو�ساط ال�سيا�سية 
العراقية، حول طبيعة الوجود الرتكي الع�سكري 
ــه، ومــا  ــدافـ يف �ــســمــال الــعــراق ومـــربراتـــه واأهـ
ميكن اأن يرتتب عليه من اآثار وتبعات يف المد 
واحلروب  ال�سراعات  طحنته  بلد  يف  املنظور، 
الزمن،  من  عقود  طيلة  واخلارجية  الداخلية 
وامل�ساريع  الأجــنــدات   - زالــت  وما   - وجتاذبته 
الدولية والإقليمية املتقاطعة مع بع�سها البع�س.

اأهداف  عدة  حتديد  ميكن  املجال،  هذا  يف 
والأمــنــي  ال�سيا�سي  بطابعه  الــرتكــي  لــلــوجــود 
ت�سرح  منها  جــزء  والجــتــمــاعــي،  والع�سكري 
الــراأي  اآخــر يتداوله  اأنــقــرة وتــوؤكــده، وجــزء  به 
واملــهــتــمــني بخطورة  والــعــربــي  الــوطــنــي  الــعــام 
اهم  لعل  تركيا.  خ�سوم  من  او  التدخل،  هــذا 

الهداف:
املهدد  الــرتكــي  الــقــومــي  الأمـــن  حماية    -
الرتكي  الكرد�ستاين  الــعــمــال  حــزب  قبل  مــن 
معظم  تتمركز  ــذي  الـ  ،)P.K.K( املــعــار�ــس 
يف  عقود   3 من  اأكرث  منذ  الع�سكرية  ت�سكيالته 
 - العراقي  املثلث احلــدودي  قنديل، عند  جبال 
الرتكي ـ الإيراين. وامتداداته يف ق�ساء �سنجار 
على احلدود العراقية ال�سورية، اذ �سارت هذه 
مللي�سيات  رئي�سيًا  منطلقًا  تركيا  جنوب  املنطقة 
يف  الع�سكرية  عملياته  لتنفيذ  العمال  حــزب 
العمق اجلغرايف الرتكي، م�ستفيدًا من متغريات 

السياسة

�سيا�سية دولية يف العراق و�سورية.
ويتو�سع  يتمدد  العمال  حزب  كان  ما  وبقدر 
يف �سمال العراق، كانت تركيا تعمل على تو�سيع 
اإنها  حتى  والمني،  الع�سكري  وجودها،  نطاق 
لي�سل  واملع�سكرات  القواعد  من  عــددًا  ان�سئت 
تقارير  وتتحدث  نينوى.  حمافظة  تخوم  اإىل 
موثقة من م�سادر ا�ستخباراتية، اأن تركيا متتلك 
اإقليم كرد�ستان  11 قاعدة ع�سكرية رئي�سية يف 
تابعًا  اأ�سا�سيًا  مع�سكرًا   19 جانب  اإىل  العراق، 
على  واملع�سكرات  الــقــواعــد  تلك  وتــتــوزع  لها. 
وبــاتــوفــان وكــاين  بــامــرين و�ــســيــالدزي  مناطق 
ما�سي وكرييبز و�سنكي و�سريي وكوبكي وكومري 
وكوخي �سبي و�سري زير ووادي زاخو والعمادية.
على  عــام  حــوايل  بعد  اأي   ،2015 العام  يف 
مدن  بع�س  الإرهــابــي  »داعــ�ــس«  تنظيم  اجتياح 
التقارير،  بح�سب  تركيا،  ا�ستحدثت  الــعــراق، 
بع�سيقة  مــدن  يف  جــديــدة  اإ�سافية  مع�سكرات 
و�سوران وقلعة جولن وزمار، وحّولت مع�سكرها 
قــاعــدة  اإىل  اأربــيــل  جــنــوب  حــريــر  منطقة  يف 
ــاعــدة �ــســيــدكــان،  ــامــت بــبــنــاء ق عــ�ــســكــريــة، وق
وفــتــحــت بــ�ــســعــة مـــقـــرات يف مــديــنــتــي ديــانــا 
اأجل  من  قنديل،  جبال  من  القريبتني  وجومان 
ال�سيطرة على مناطق خنري وخاوكورك  اإحكام 
وكيال�سني، وين�سط جهاز ال�ستخبارات الرتكي 
كرد�ستان.  اإقليم  يف  وا�سع  نطاق  على   )MIT(
وبح�سب التقارير، هناك مقرات له يف العمادية 
مهاّم  وتتنّوع  وزاخو ويف مدينة دهوك.  وماتيفا 
تقت�سر  ل  بحيث  ال�ستخباراتية،  املقرات  تلك 
على دعم الأعمال الع�سكرية �سد حزب العمال 
العمل  اإىل  متتّد  اإمنــا  وتعزيزها،  الكرد�ستاين 
م�ستفيدة  �سيا�سية،  وغري  �سيا�سية  ملفات  على 
ــة مـــع بــعــ�ــس الــقــوى  ــي ــجــاب مـــن عــالقــاتــهــا الإي
الكردية  العراقية،  وال�سخ�سيات  والأحـــزاب 

والرتكمانية والعربية.   
الع�سكري  الثقل  ذلك  كلَّ  اأّن  الطبيعي  من 
وال�ستخباراتي الرتكي ميكن اأن ميتد اإىل امل�سهد 
ال�سيا�سي، ب�سورة مبا�سرة وغري مبا�سرة، ومن 
ثم يوفر لأنقرة هام�سًا كبريًا للتاأثري يف �سياغة 
املعادلت ال�سيا�سية العراقية، وعلى نطاق اأو�سع 
التدخل  معامل  لحت  وقد  الإقليمية.  املعادلت 
النزاعات  الع�سكري يف منطقة �سنجار وتفجري 

يف  متنفذ  كــردي  حزب  مع  بالتن�سيق  الداخلية 
اقليم كورد�ستان خالل ال�سهر القليلة من عام 

.2022
الــذي  العراقي  الرتكماين  املــكــون  حماية  ـ 
حمافظة  يف  الأكـــرب  الجتماعي  ثقله  يتمركز 
كركوك الغنية بالنفط املتنازع عليها بني العرب 
الهدف  هذا  اأن  اأنقرة  ترى  والرتكمان.  والكرد 
مربر، وهو يف نظرها ل يختلف عن تبني اإيران 
احتاللها  عقب  ال�سفوي  املــكــون  عــن  الــدفــاع 
للعراق عام 2011. ول تتحرج احلكومة الرتكية 
اذ  املو�سوع.  هــذا  عن  ب�سراحة  التحدث  عن 
الأخــالقــيــة  الناحية  مــن  م�سوؤولة  اأنــهــا  تعترب 
والإن�سانية بالوقوف اإىل جانب املكون الرتكماين 
اإىل  تركيا  وت�سعى  تزعم،  كما  للتهديد  املعر�س 
وال�سيا�سية مع احزاب  مد اخليوط الجتماعية 
تركمانية تتلقى الدعم منها يف اخلفاء. ولتاأكيد 
املزاعم الرتكية �سرح ال�سفري الرتكي يف العراق 
اإىل كركوك،  له  علي ر�سا غوناي، خالل زيارة 
كركوك  مدينة  »اإنَّ  قائاًل:   2021 عام  متوز  يف 
العراقية »تركمانية »، واإنَّ بالده مهتمة باملدينة 

الـــتـــدخـــل الــــركــــي الـــعـــســـكـــري واالمـــــي 
في شمال العراق وتداعياته المحتملة 

د. خليل مراد
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    كاتب واأكادميي �شيا�شي عراقي

بـــ«الأتــراك  اإياهم  وا�سًفا  فيها،  املقيمني  الرتكمان  دعــم  موا�سلة  على  وعازمة 
العراقيني واأبناء جلدتنا«. 

وال�سوؤال ما التقديرات املتوقعة من التدخل الرتكي؟
يف  الع�سكري  لتوجدها  المنية  ال�سرورات  بني  املواءمة  اىل  تركيا  ت�سعى  ـ   1
حتت   النت�سار  على  فتعمل  الوجود،  لهذا  الراف�سة  احلملة  مع  العراقية  الرا�سي 
اغطية ل تثري ا�ستفزار الطراف احلكومية يف العراق التي حتاول تقوي�س امل�سروع 
الرتكي، الذي يهدف اىل عزل دور رو�سيا وال�سني وايران يف تنفيذ م�سروع احلرير. 

وايجاد بديل لتوريد الغاز والنفط القطري والكردي اىل اوروبا.
باجتاه  تدفع  وتركيا  كرد�ستان  اإقليم  حكومة  بني  ا�سرتاتيجية  �سراكة  بناء   2-
اإ�سعاف حزب العمال الكرد�ستاين p.k.k، يعقبه �سغط تركي على القيادات العربية 
ية للقبول ب�سم الأرا�سي املتنازع عليها لالإقليم .طاملا اأنه ل ُيف�سي اإىل اإقامة  ال�سنِّ

دولة كردية م�ستقلة تغري اأكراد تركيا بالنف�سال عن البلد الأم.
-3 يف اإطار التناف�س الرتكي- الإيراين على العراق، تلعب تركيا دورا يف خلق 
توازن مع النفوذ اليراين قادرعلى منع تهديد دورها وم�ساحلها من خالل ا�ستثمار 

ة. له العرب ال�سنَّ العمق احليوي لها الذي ميثِّ
بني  العداء  حالة  لهما،  احلليفة  العراقية  والقوى  ورو�سيا  اإيــران  ا�ستثمار   4-
احلكومة الرتكية وحزب العمال الكرد�ستاين للقيام بن�ساطات م�سلحة اأكرث كثافة 

�سد الأمن الداخلي لإ�سغالها وحتجيم دورها الإقليمي.
-5 ظهور تكتالت اأو حماور جديدة ب�سمات وا�سحة، اأو القت�سار على حمورين 
متناف�سني مت�سادين اأحدهما بقيادة اإيران والآخر بقيادة تركيا يخو�سان �سراعهما 
املتداخل على �ساحة واحدة على امتداد جغرافية العراق و�سوريا بدًل من �ساحتني.

التواجد  حول  اأُثريت  التي  وال�سجة  الرو�سية-الرتكية،  العالقات  توتر  بعد   6-
الرتكي يف العراق ترى فيه اإيران تدخاًل يف جمالها احليوي قد يدفع باجتاه حدوث 
امل�سالح  باإ�ستهداف  وتركيا  العراق  يف  ال�سفوية  امليلي�سيات  بني  ع�سكري  �سدام 
والقوات الرتكية املوجودة يف العراق، اأو تعر�س للخطر اأرواح رعايا تركيا العاملني 
يف مئات ال�سركات الرتكية املنت�سرة يف مناطق خا�سعة لنفوذ تلك امليلي�سيات التي 

ت�سيطر اإيران على قرارها ال�سيا�سي والع�سكري.
والقوى  ورو�سيا  ايران  خمطط  اف�سال   7-
العداء  حالة  بتعميق  لهما  احلليفة  العراقية 
للقيام  الكرد�ستاين  العمال  وحزب  تركيا  بني 
المــن  �سد  كثافة،  اكــرث  م�سلحة  بن�ساطات 
الداخلي ل�سغالها وحتجيم دورها القليمي يف 

املنطقة.
العربي )ال�سني( بوجود تركي  القبول   8-
الق�ساء  بعد  وخــا�ــســة  ــم  وداعـ ومــوؤثــر  فــاعــل 
 ،2017 عــام  )داعــ�ــس(  الــدولــة  تنظيم  على 
املو�سل  مدينة  اعــادة  يف  الرتكية  بامل�ساهمة 
حمافظة  �سمن  الــعــراقــي  النفط  وا�ستثمار 
نينوى، التي ت�سعى بجدية للتمتع بحكم اداري 

ل مركزي وهو ما ل تعار�سه تركيا.  
-9 ت�سجيع ظهور حماور جديدة بني ايران 
وتركيا لبقاء الو�ساع ال�سيا�سية يف العراق يف 
حالة فو�سى متنع ا�ستقرار البالد، تتيح لهما 
ال�ساحة  على  ماآربهما  لتحقيق  اخــرى  فر�س 

العراقية والعربية.

العروبة 
تجمعنا

كاتب و �شحفي عربي من �شورية

 عرٌب نحن ونفتخر، حلمنا بالوحدة العربية مل يتحقق، 
وال�سعارات التي رفعناها واأمنا بها �ستبقى دليل عملنا حتى 
تتحقق، و�سبب تراجع املد العروبي مل يكن خللل بالعروبة 
بها  الميــان  ادعــوا  ب�سبب حكام عمالء  بل  قومي،  كرابط 
توحيدهم،  بدل  العرب  وق�سموا  والعروبة،  بالعرب  ونكلوا 

وكانوا معوًل لهدم العروبة ومفاهيمها.
ان  بعد  العروبة  يذكر  احــد  يعد  مل  ــال  احل هــو  هكذا 
كانت على كل ل�سان، واأ�سبح من يتكلم با�سمها يطلق عليه 

احلاقدون )قوجمي( من باب ال�ستهزاء.
يوحد  رابــطــًا  الــعــروبــة  تبقى  الــيــه  و�سلنا  مــا  ورغـــم    
وكل  تعرت�سنا  التي  التحديات  كل  و�سنواجه  الأمــة،  اأبناء 
اأقطارنا، وهذا  املخططات الهادفة اىل جعلنا اأممًا داخل 
لإعــادة   الأمـــة  ابــنــاء  مــن  اخلــرييــن  جهود  ت�سافر  يتطلب 
عليها،  الدخالء  �سوهه  ان  بعد  ال�سحيح  العروبة  مفهوم 
وحاولوا تكفري اجلماهري العربية بها، فاملوؤمنون بالعروبة  
ُكرٌث يف كل اقطار العروبة، وينق�سهم التن�سيق والتفاق على 
اآلية لتحركهم على امل�ستوى ال�سعبي خارج اإطار اي �سلطة 
العروبة  اأقطار  �سيا�سية، وهنا لبد ان ادعو كل اخوتي يف 
تاأ�سي�س  اأخوٍة لهم من �سورية �سارعوا اىل  اأن يحذوا حذو 
كل  يجمع  ثقايف  كملتقى  ال�سوريني(  العروبيني  )ملتقى 
املوؤمنني بالعروبة من ال�سوريني وجعله مفتوحًا لكل املوؤمنني 
والتن�سيق  للعروبيني  ملتقى  عربي  قطر  كل  يف  ليكون  بها، 
كرابط  العروبة  مكانة  با�ستعادة  كفيل  امللتقيات  هذه  بني 

يجمع ابناء الأمة.
�سعبيًا  وتفعيله  الأمـــر  هــذا  اجنــاز  عــن  التقاع�س  ان 
الهوية  بطم�س  الأعـــداء  خمططات  اجنــاح  اىل  �سيوؤدي 
�ستبقى  بدورنا  نقم  مل  ان  اليوم  العروبة  فاأجيال  العربية، 
اأقطارنا،  داخل  امما  جلعلنا  الأعــداء  ل�ستهداف  عر�سة 
كل  وعلى  �ستاتنا،  جلمع  الأمــثــل  الــرابــط  هــي  فالعروبة 
على  يعملوا  ان  وامتهم  اقطارهم  على  الغيورين  اخلريين 
العروبة  جعل  على  العمل  ويجددوا  العروبة،  بريق  اعــادة 

رابطًا يوحدنا.
فهل نكون على م�ستوى امل�سوؤولية ونحقق ذلك؟

أ.زياد المنجد
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السياسة

شرين أبو عاقلة
اخــتــارت ان تعيش حــرة وأن تــمــوت شهيدة

هذا  مطلع  والدولية  العربية  ال�سحافة  فجعت 
ال�سحفية  اأبو عاقلة،  اغتيال �سريين  ال�سهر بخرب 
الفل�سطينية مرا�سلة قناة اجلزيرة خالل تغطيتها 
ملخيم  ال�سهيوين  الحتالل  قــوات  اقتحام  لعملية 
جنني، وبذلك تن�سم جرمية الإعدام امليداين هذه 

اإىل �سجل جرائم الحتالل ال�سنيعة.
من هي شريين أبو عاقلة؟

متثل �سريين اأبو عاقلة رمزا من رموز الن�سال 
ف�سول  اأبــوعــاقــلــة  غطت  الإحــتــالل.  مــقــارعــة  يف 
النزاع ال�سهيوين الفل�سطيني يف الأرا�سي املحتلة 
اأحــداث  بتغطية  قامت  كما  قــرن.  ربــع  مــدى  على 

 ،2002 عـــام  وطــولــكــرم  جــنــني  ملخيم  الجــتــيــاح 
املختلفة  العدوانية  الع�سكرية  والعمليات  والغارات 
�سحيفة  اأول  وهــي  غــزة.  قطاع  لها  تعر�س  التي 
عام  يف  ع�سقالن  �سجن  بدخول  لها  ي�سمح  عربية 
الذين  الفل�سطينيني  الأ�سرى  قابلت  حيث   ،2005
بال�سجن  اأحكاما طويلة  اأ�سدرت حماكم �سهيونية 
قد  عاقلة  اأبو  وكانت  الغربية  ال�سفة  يف  حقهم  يف 
اأثرت فيها  التي  اللحظات  اأكرث  اأن  �سابقًا  �سرحت 
اأو�ساع  على  والطــالع  ع�سقالن  �سجن  زيــارة  هي 

الأ�سرى الفل�سطينيني.
حيث  والتنوع  بالتميز  �سريين  م�سرية  متيزت 
املتحدة  الأمم  وكــالــة  مثل  مــواقــع  عــدة  يف  عملت 
»الأونروا«،  الفل�سطينيني  الالجئني  وت�سغيل  لإغاثة 
واإذاعة �سوت فل�سطني، وقناة عمان الف�سائية، ثم 
موؤ�س�سة مفتاح، واإذاعة مونت كارلو، ولحًقا انتقلت 
من  عام  بعد  الف�سائية  اجلزيرة  بقناة  العمل  اإىل 
انطالقها يف 1997، حيث كانت من الرعيل الأول 

ملرا�سليها امليدانيني.
من يقف وراء اغتيال 

شريين أبو عاقلة؟
الكيان  نحو  املوجهة  ال�سكوك  جتاهل  ميكن  ل 
اغتيال  لعملية  وتنفيذه  تخطيطه  يف  ال�سهيوين 
ال�سحفية. ومما ل �سك فيه اأن عملية الغتيال هذه 
قنا�س  يد  على  والرت�سد  الإ�سرار  �سبق  مع  جرت 
اأطلق ر�سا�سته احلاقدة نحو راأ�س  �سهيوين الذي 

من  رغم  على  �سوتها  وا�سكات  قتلها  ُبغّية  �سريين 
حفّية التي تو�سطها  اأنها كانت ترتدي �ُسرتتها ال�سُ

كلمة »�سحافة« وت�سع خوذة على راأ�سها 
ــاه اأجــمــعــوا �ــســهــود عــيــان من  ويف هـــذا الجتــ
اأ�سيبت  عاقلة  ــو  اأب �سريين  اأن  على  ال�سحفيني 
علي  ومــنــهــم  �ــســهــيــوين،  قــنــا�ــس  اأطــلــقــهــا  بطلقة 

ال�سمودي، زميل �سريين الذي تعر�س لالإ�سابة.
»فتحت  ال�سهيونية  القوات  اأن  ال�سمودي  واأكد 
عملية  خــالل  عاقلة  ــو  اأب وعلى  عليه  فــجــاأة«  النار 
ــة جي�س الحــتــالل حــول وجــود  جــنــني، ونــفــى روايـ
النار  اإطـــالق  مت  عندما  منهم  بالقرب  مقاتلني 

عليهما.
الحــتــالل  جلــيــ�ــس  اأَوّيل  حتــقــيــق  عــن  ونــقــاًل 
�سريين  ال�سهيدة  ال�سحفية  اأن  اأظهر  ال�سهيوين، 
 5.56 قطرها  يبلغ  بر�سا�سة  ُقتلت  قد  عاقلة  اأبــو 
تقرير  اأكــد  كما   .16 اإم  بندقية  من  واأطلقت  ملم 
 150 ُبعد  على  كانت  عاقلة  اأبو  اأن  عربية  �سحيفة 
عليها  اأُطلقت  عندما  ال�سهيونية  القوات  من  مرتًا 
وحدة  جنود  اأن  اأظهر  التحقيق  واأن  وُقتلت،  النار 
اأطــلــقــوا ب�سع عــ�ــســرات من  دوفـــدفـــان اخلــا�ــســة 
فيه  تقف  كانت  الــذي  املكان  باجتاه  الر�سا�سات 
ال�سحفية ومن معها، ولكن من غري املعروف لديها 
اأ�سابت  الر�سا�سات  واحدة من هذه  كانت  اإذا  ما 

ال�سهيدة.
ت�سريحات  يف  قالت  ال�سهيدة  اأن  العلم  مــع 
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 �شحفية تون�شية مقيمة بفرن�شا 

اأن ال�سلطات ال�سهيونية دائما ما كانت تتهمها بت�سوير مناطق  �سابقة لها 
قوات  طرف  من  م�ستهدفة  اأنها  با�ستمرار  ت�سعر  اأنها  قالت  حيث  اأمنية، 

اجلي�س ال�سهيوين وم�ستوطنني م�سلحني.
متل�س  من  باخلوف  اإح�سا�س  ينتابني  ــوؤمل  امل احلــدث  هــذا  خ�سم  ويف 
الإحتالل من اجلرمية كونه مل يتعر�س لأي عقوبة اأو ردع رغم �سجله احلافل 
بالتجاوزات فيبدو اأنه قوة وا�سحة يف الإفالت من العقاب مهما ارتكب من 

جرائم يف حق الإن�سانية.
الر�سا�سة التي قتلت �سريين اأبو عاقلة.. ملاذا تريد اإ�سرائيل و�سع يدها 

عليها؟
الفل�سطينية  التي قتلت ال�سحفية الأمريكية  �سكلت الر�سا�سة احلاقدة 
�سريين اأبو عاقلة نقطة خالف جوهرية بني اجلانبني ال�سهيوين والفل�سطيني 
على  ــده  ي لو�سع  الحــتــالل  �سعى  فقد  اجلــرميــة.  مالب�سات  يف  للتحقيق 
الر�سا�سة القاتلة يف حماولة لطم�س معامل اجلرمية. فجاءت مزاعمه باأن 
ر�سا�سة فل�سطينية قتلت ال�سهيدة خالل »تبادل لإطالق النار« مع »مطلوبني 
اأمنيني«، بغية اإبعاد اأ�سابع الإتهام املوجهة �سوبه مما يجعل اإمكانية الوثوق 

به لإجراء حتقيق يف اجلرمية �سبه م�ستحيلة.
عن  وا�سحة  �سورة  لرت�سم  للكيان  ال�سنيعة  اجلرمية  هذه  تاأتي  ورمبــا 
التجاوزات املتكررة يف حق الن�سانية مما يج�سد معاناة ال�سعب الفل�سطيني 
حرية  على  وتقييد  ت�سييق  من  ال�سهيوين  الكيان  ميار�سه  وما  اأر�سه  على 

الإعالم وال�سحافة.
سياسة الترهيب والردع

ينتهج الحتالل �سيا�سة »الرتهيب والردع« يف تعامله مع و�سائل الإعالم 
اإذ يحاول اأن يرهب ال�سحفيني بخلق حالة ي�سودها اخلوف والذعر، �سواء 

عرب القتل اأو العتقال اأو التهديد.
العتقال  عــرب  جــرائــم  مــن  يرتكبه  مــا  لتغطية  وا�سحة  خطوة  وهــي   
والغتيال. فبح�سب تقرير لالحتاد الدويل لل�سحفيني قتل الكيان47 �سحفيًا 
التي  2021 وخالل حرب غزة فقط،  2000 وحتى عام  واإعالميًا منذ عام 

ا�ستمرت 11 يومًا العام املا�سي، قتلت 16 �سحفيًا. 
الغتيال،  واحدًا من �سحايا  يا�سر مرجتى  الفل�سطيني  ال�سحفي  وكان 
حيث اأ�سابته ر�سا�سات الحتالل القاتلة وهو يقوم بعمله على حدود قطاع 
غزة عام 2018، وقتل اأي�سًا اأحمد اأبو ح�سني، �سحفي فل�سطيني، بر�سا�س 
متفجر يف �سدره وبطنه خالل تاأدية عمله يف تغطية م�سريات العودة الكربى 
»ال�سحافة« وا�سحة  الوقت. وكانوا يرتدون �سرتات  نف�س  يف قطاع غزة يف 

املعامل وقت اإطالق النار عليهم.
مكاتب  ذلك  يف  مبا  غــزة،  يف  اإعالمية  من�ساآت  اإ�سرائيل  ق�سفت  كما   
يف  ــرون  اآخــ  100 واأ�ــســيــب  ــل  الأقـ على  �سحفيني  وقــتــل  بــر�ــس،  اأ�سو�سيتد 
ال�سحفيني  وجمعية  لل�سحفيني  الدويل  الحتاد  ويعترب  منف�سلة.  حوادث 

الفل�سطينيني اأن هذه حماولة وا�سحة لإ�سكات التقارير الإعالمية.
اأن الإعدام امليداين الذي تعر�ست له ال�سحفية �سريين  ونختم بالقول 
ال�سحفيني خالل ممار�ستهم  كيفية حماية  الت�ساوؤل حول  يطرح  عاقلة  اأبو 
لعملهم بحرية يف مناطق احلروب والنزاع. فعلى الرغم من املواثيق الدولية 
واجلهود واملبادرات التي تقوم بها املوؤ�س�سات الإعالمية حلماية ال�سحفيني 
العاملني يف مناطق ال�سراع ل يزال واقع املمار�سة امليدانية حميط مبخاطر 

تهدد �سالمتهم.

يلح علَي بقوة �سوؤال هل نحن فعال ورثة تلك احل�سارات العظيمة؟
هل نحن من ذلك املعني الذي علم الدنيا اأول حرف واأول قانون للب�سرية واأول األة؟
ان�سانية  ح�سارات  ال�سم�س  مدينة  واحل�سر  واآ�سور  واكد  وبابل  �سومر  تكن  امل   
كربى ت�سيدت العامل القدمي وا�سرقت على زواياه املظلمة فكانت م�سدرا لكل �سيء 

جميل وكبري.
هل نحن ورثة حمورابي مثال او نبو خذ ن�سر او اآ�سور باين بال؟

وبغداد  لها  الكوفة عا�سمة  الدولة ال�سالمية حيث كانت  وهل نحن ورثة اجماد 
عا�سمة اخلالفة العبا�سية؟ 

واخالق  قيم  اين  اهلها؟  نحن  وهل  المة  �سعراء  بها  تغنى  التي  بغداد  هذه  هل 
بغداد والعراق؟ واين تلك ال�سور الزاهية من ذاكرة العراق وملاذا نتغنى بها ونغني 
لها ونحن مل نحفظها او منار�سها؟ ملاذا غادرتنا كل تلك القيم؟ اين املحبة والت�سامح 
واللفة واليثار؟ اأين املروءة؟ هل كانت كلها اأوهاما ادخلتها يف عقولنا كتابات الف 
اآ�سفة علينا. ملا  ليلة وليلة والغاين، ام مل نكن نحن اهل حلملها فغادرتنا هي غري 
ت�سطبغ �سباحاتنا بالدم ويزورنا املوت �سباح م�ساء ول ينقطع البكاء ول النحيب حتى 
غدت �سم�سنا كاحلة وقمرنا معتم ونهايتها مغربة عا�سفة و�سحكتنا غائبة وغناوؤنا 

عويل. 
   لعلنا اقوام جاءت من خارج الكرة الر�سية وا�ستوطنت بالد ما بني النهرين. 
ل منت ب�سلة لذلك الرث احل�ساري العظيم، فال اخالقنا ول مواقفنا ول عالقتنا 

ببع�سنا ت�سري ولو من بعيد بوجود ادنى �سلة.
واملوؤمتن  موؤمتنا  ال�سارق  وي�سبح  مدانا  والوطني  وطنيا  اخلائن  ي�سبح  فعندما 
النا�س  اعناق  وميتلك  الو�سيع  فيه  في�سود  و�سيعا  وال�سريف  �سريفا  والو�سيع  مدانا 
وغد، عندها يحق يل ان ل اثق بكل ما قراأته من اإننا العراقيون ورثة تلك احل�سارات

فلماذا ا�سبح اخلوف يغطينا ويلب�سنا رداء الذلة والهوان؟
رياح  فيه  متوج  وطن  يف  واحفادنا  ابنائنا  م�ستقبل  عن  انف�سنا  مع  ت�ساءلنا  هل 
احلقد والطائفية واجلهل والف�ساد خملفة فيه كل يوم ماآ�سي جديدة. ومتى ن�سحوا 

من غفوتنا التي ا�ستحالت اىل �سبات؟
وهل كنا نعتقد ان امريكا �ستقدم لنا حياة كرمية بغزوها واحتاللها الوطن، ام كنا 

نخو�س مع اخلائ�سني يف م�ستنقع الالمبالة و�سياع الوطن وامل�ستقبل.
حرية  �ستمنحنا  المريكية  واملقا�سات  بالو�سفة  الدميقراطية  ان  �سدقنا  وهل 

التغيري وحياة رغيدة؟
وهل نعتقد ان للعراق غد جميل ونحن على هذه احلال

وختاما اقول كما قال الر�سايف: 
)من اأين ُيرجى للعراق تقدٌم            و�سبيُل ممتلكيه غري �سبيله(

أ.علي الزبيدي

تساؤالت 
مشروعة!!

في الصميم

�شحفي من العراق
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شــــــــــــــــعــــــــــــــــب الــــــــــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــــــــــودان الــــــــــــــحــــــــــــــائــــــــــــــر 
امــــــــــــــــــــــام أنـــــــــظـــــــــمـــــــــة الـــــــــحـــــــــكـــــــــم الـــــــــــجـــــــــــائـــــــــــر!! 

السياسة

د.علي عبدالقادر

 كاتب واأديب �شوداين

اإبتلى ال�سعب ال�سوداين ومنذ بدايات تكون 
الدولة ال�سودانية بحدودها احلالية يف 1820م 
بوجود طبقة مقربة من احلكام ت�سيق وتت�سع 
بح�سب الو�سع القت�سادي وال�سيا�سي، وتاأكل 
يف كل املوائد وبكل الو�سائل دون ان يكون لها 
وازع ديني او اخالقي وقبلهم دون ان تكون لها 

فطرة �سليمة. 
الآنية  املــاديــة  م�سلحتها  �سوى  تهمها  ل 
المم  بها  �سبقت  براغماتية  ويف  ال�سيقة. 
حول  احلا�سية  هــي  تكون  بــاأن  تكتفي  كانت 
مفاتيح  من  تتمكن  حتى  امل�سوؤول  او  احلاكم 
تتاأثر كثريا  الدولة وم�سادر القرار ولكنها ل 
جــديــدا،  حاكما  تن�سيب  او  احلــاكــم  مبــوت 
يحيا  امللك-القدمي-  )مات  مبعنى  و�سعارها 
للحاكم  �سوى  لها  ولء  اي  اجلــديــد(.  امللك 

القائم وقبله مل�ساحلها. 
ــة من  ــيـ ــذه الــطــبــقــة كــل الرزقـ �ــســمــت هـ
خمتلف القبائل ووجهاء املجتمع يف كل زمان 
اىل  حلمايتها  وت�سللوا  م�ساحلهم  وت�سابكت 
كل جوانب املجتمع لل�سيطرة عليها. فاإندجموا 
ال�سيا�سية من  يف الدارات الهلية والحزاب 
الي�سار بل تزعموا  اليمني اىل اق�سى  اق�سى 
والن�سطة  القدم  ككرة  الريا�سية  الن�سطة 
والن�سطة  اخلريية  كاجلمعيات  الجتماعية 
وكانت  الذكر.  وحلقات  امل�ساجد  يف  الروحية 

اليها  ال�سعب  ابناء  من  املتفوقني  ب�سم  تهتم 
تزويج  ببعيد  لي�س  وكمثال  لتقويتها،  كاأفراد 
ابناء  من  للمتفوقني  والوجهاء  الزعماء  بنات 
ال�سعب، او تزاوج كل ابناء وبنات النافذين يف 
نظام النقاذ البائد فيما بينهم. فيتزوج ابن 
املجل�س  رئي�س  نائب  ببنت  املخابرات  رئي�س 
الوزير  ببنت  الوزير  ابن  ويتزوج  الع�سكري، 
احد  بنت  تزويج  اىل  المــر  و�سل  بل  الآخــر. 
لدعم  اجنبية  دولــة  برئي�س  القبائل  زعماء 

نظام احلكم القائم. 
ان  الــ�ــســوداين  ال�سعب  ي�ستطيع  مل  اذن، 
ميار�س حريته ال�سيا�سية يف اختيار من يحكمه 
او اختيار نوعية النظام ال�سيا�سي الذي يريده 
ــوام  الأعــ خـــالل  متقطعة  فـــرتات  خـــالل  ال 
العوام  ثم  )1956م1958-م(، 
العوام  ثم  )1964م1969-م(، 
جمازا  ثم  )1985م1989-م(، 
)2018م2021-م(،  ــوام  ــ الع
يتجاوز  مل  املــدين  احلكم  ان  اأي 
ــقــالل  ــت ــس ا� مـــنـــذ  ال12عاما 
حتى  بــل  1956م.  يف  الــ�ــســودان 
القليلة من احلكم  ال�سنوات  تلك 
احــزاب  عليها  �سيطرت  املــدين 
وطوائف معينة بحكم اأنها اأقرب 

لل�سلطة الع�سكرية التي كانت قائمة من ناحية 
ال�سعور  ت�ستغل  اأنها  بحكم  اخرى  ناحية  ومن 
الديني لغالب ال�سودانيني واإنتمائهم للطوائف 
لل�سيخ  تكون  حيث  ال�سوفية  والطرق  الدينية 
�سيما  ول  الناخبني  توجيه  يف  العليا  الكلمة 
توركم-  والقرى )اأكلوا  يف القاليم والرياف 
للقاريء  اقربها  لعلي  زولكم(  وادوا  ثوركم- 
بكرم معاوية وحاربوا  العربي بجملة )متتعوا 

مع علي(!!  
ثم  )1958م1964-م(،  ال�سنوات  يف  اما 
وال�سنوات  )1969م1984-م(،  ال�سنوات 
�سنة   44 ــالل  خـ اأي  )1989م2018-م( 
الع�سكر  فيها  مــار�ــس  فقد  ال�ستقالل  منذ 
حوا�سنهم  وبع�س  حولهم  الرزقية  وحا�سية 
ال�سمولية  انــواع  كل  ال�سيا�سية  الحــزاب  من 
واأدى ذلك  والبادة  القتل  وال�ستبدادية حتى 
ال�سودان  جنوب  اإنف�سال  بخيار  لال�سراع 
ال�سمولية ل�ستعال  املمار�سات  تلك  توؤدي  وقد 

حروب اهلية وتفكك ما بقي من ال�سودان. 
يبقى ان احلل كان وما زال و�سيظل هو يف 
امل�ساهمة يف ن�سر التعليم والوعي يف الجيال 
احلالية وامل�ستقبلية، ميكن ال�ستفادة من كل 
وال�سينما  وامل�سموع  املرئي  العــالم  و�سائل 
ــة ميكن  ــث ــل احلــدي ــوا�ــس ــت ــل ال ــائ ــس ــى و� وحــت
ت�سعى  قومية  حمالت  يف  جميعا  ت�سخريها 
روح  فيه  ت�سود  جديد  جمتمعي  ترابط  خللق 
الآخاء والتعاون وال�سعور بامل�ساواة يف الوطن، 
الطائفية  الــطــاعــة  مــن  تدريجيا  يقلل  ممــا 
احلــزبــي،  والتع�سب  القبلية  والعن�سرية 
القومي  ال�سعور  هو  الكــرب  اجلامع  وي�سبح 

بالوطنية ال�سادقة جتاه ال�سودان. 
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بن غوريون، شيرين أبو عاقلة والعلم الفلسطيني!!!

ـ ال�سماح  اإدارة جامعة بن غوريون- فرع النقب  اأثار قرار جمل�س 
ردود  اجلامعة  داخل  الفل�سطيني  العلم  برفع  الفل�سطينيني  للطالب 
فعل غا�سبة ومنددة من قبل امل�ستويني ال�سيا�سي والإعالمي يف دولة 
بن  ديفيد  اأن  بالقول  احلــدث  املحللني  اأحــد  و�سف  وقــد  الحــتــالل، 
غ�سبا  قربه  يف  يتقلب  الحتالل(  لكيان  وزراء  رئي�س  )اأول  غوريون 
الإ�سرائيلي« ل يجرم  »القانون  اأن  الرغم من  امل�سهد، على  على هذا 
رفع العلم الفل�سطيني داخل حدود ما ي�سمى ب »دولة اإ�سرائيل« اإل اأن 
الغا�سب  املجتمع  هذا  اأعماق  يف  املتجذر  واخلوف  اله�ستريية  احلالة 
حقيقته  عن  معربا  اإجرامية  اأفعال  ردود  �سكل  على  يظهر  ما  �سريعا 

التي ل ي�ستطيع اإخفائها واإن حاول ذلك مرارا وتكرارا.
فجنود  الفل�سطينية  الفعاليات  خمتلف  يف  جليا  ذلــك  ظهر  وقــد 
فعالية  كل  مع  يتعمدون  الفا�سيني  امل�ستوطنني  وع�سابات  الحتالل 
اأو  فل�سطينية  اي  روؤية  لهم  يروق  ول  الفل�سطيني  العلم  على  الهجوم 
واإيذاء بل وقتل  يتعمدون مالحقة  فل�سطيني رفع علم فل�سطني، وهم 
كل �سخ�س يرفع هذا العلم وقد كانت جرميتهم التي ارتكبوها اأثناء 
ت�سييع ال�سهيدة  �سريين ابو عاقلة بحجة اأن امل�سيعيني يرفعون الأعالم 
الفل�سطينية وين�سدون اأنا�سيد وطنية، وا�ستمرت مالحقة الفل�سطينيني 

يف �سوارع القد�س فقط لأنهم يحملون العلم الفل�سطيني، وتكرر امل�سهد 
الهجوم  على  اأ�سبوع  من  اأقل  بعد  ال�سريف  وليد  ال�سهيد  اأثناء جنازة 
امل�سني على جنازة ال�سهيدة �سريين ابو عاقلة ويف كل يوم يتكرر امل�سهد 
ويهاجم الفل�سطينيني لأنهم يرفعون الأعالم الفل�سطينية وي�سريون بها 

يف مواجهة ع�سابات امل�ستوطنني وقوات جنود الحتالل.
وت�ستمر منازلة الأعالم ما بني العلم الذي ياأخذ األوانه من خ�سرة 
الفل�سطيني  القلب  وبيا�س  الفل�سطيني  الدم  وحمرة  فل�سطني  �ساحل 
و�سواد ليل الحتالل وبني علم اخلرافة والدين املبتور والتاريخ املجزوء 

والرواية املهزوزة والقوة املرتبكة.
تواجه  الفل�سطينية  الدولة  عا�سمة  قلب  الأعالم يف  م�سرية  وهذه 
ــالم يف اأ�ــســقــاع املــعــمــورة وداخـــل قــلــوب املــاليــني من  مبــاليــني الأعــ
يف  باأنه  نف�سه  املغت�سب  اأوهم  ما  واإذا  العامل،  واأحــرار  الفل�سطينيني 
القد�س فهو خمطئ بذلك  ال�سيادة على  م�سرية الأعالم هذه �سيعيد 
حدود  تخطت  التي  والعاملية  ال�سعبية  احلالة  هــذه  هو  دليل  ــرب  واأك
من  بعا�سفة  تنذر  وهــي  ــس  الأر�ـ بقاع  لكل  وو�سلت  املحتل  الــوطــن 
الت�سامن الدويل مع ال�سعب الفل�سطيني كانت �سرارتها دماء ال�سهيدة 
�سريين ابو عاقلة وهي لن تتوقف هذه املرة عند حدود التنديد 
عاملية  حلالة  املتعاظم  ال�سغط  بفعل  �ستتحول  بل  وال�ستنكار 
على  الحتالل  دول  مبحا�سبة  واملطالبة  والرف�س  ــة  الإدان من 
كل جرائمها الب�سعة من قتل واإعدام وتهجري واعتقال وح�سار 
جرائم  من  الكثري  وغريها  عن�سري  ومتييز  وا�ستيطان  وهدم 
الن�سايل  الفعل  احلرب بحق �سعب فل�سطني ولن تتوقف دائرة 
اأن  بالحتالل  القائمة  القوة  تدرك  اأن  بعد  اإل  الأ�سكال  بكافة 
ا�ستمرار جرائمها واحتاللها �سي�سعها يف قف�س التهام حتت 
ال�سعب  هــذا  بحق  به  وتقوم  قامت  ما  كل  على  العقاب  طائلة 

الأعزل.   

أ.أسامة األشقر

 اأ�شري فل�شطيني يف �شجون االإحتالل     
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االســرار

من السلطة إلى المقاومة:
الــمــخــاطــر والــتــحــديــات عــراقــيــا وقوميا

 احـــــتـــــال الــــــعــــــراق وإســــــقــــــاط نــــظــــامــــه الــــوطــــي

إعادة تنظيم 
الحزب ودوره 
في المقاومة

الأمريكية  واخلــطــط  ال�ــســتــعــدادات  تكن  مل 
على  خافية  العراق  على  احلرب  ل�سن  الربيطانية 
الع�سكرية  احل�سود  بــداأت  فقد  العراقية  القيادة 
العدوان  دول  قبل  من  واملوجه  املعادي  والإعـــالم 
العام للقبول بهذه  الراأي  وا�سحة الأهداف لتهيئة 
احلرب العدوانية غري املربرة خا�سة بعد اأن ف�سلت 
املتحدة  الــالأمم  جلر  الأمريكية  الإدارة  م�ساعي 
على  موافقة  اأو  �سرعية  لإعــطــاء  الأمـــن  وجمل�س 

احلرب �سد العراق.
التعبئة  العراقية على  القيادة  وباملقابل عمدت 
ال�سعبية واحلزبية وتهيئة القوات امل�سلحة والأجهزة 
تكن  مل  التي  وقــدراتــهــا  اإمكانياتها  وفــق  الأمنية 
متنا�سبة متاما مع قدرات الغزاة واأ�سلحتهم وكانت 
كفيلة  لأ�سهر  متتد  طويلة  حربا  اأن  على  املراهنة 
باحتالل  اأهدافها  العدوان ترتاجع عن  دول  بجعل 
اأو  املــفــاجــاأة  كــان مبثابة  مــا حــدث  ولكن  الــعــراق 
ال�سدمة التي غريت وقلبت املوازين حيث انهارت 
الدفاع  منظومات  تدمري  ومت  العراقية  الدفاعات 
للحرب  الأوىل  الأيـــام  خــالل  كامل  ب�سكل  اجلــوي 
والهليكوبرت  املقاتلة  الــغــزاة  طــائــرات  واأ�سبحت 
الأهداف  الأجواء وتقوم ب�سرب  ت�سول وجتول يف 
الأر�س  الثقيلة وتدمريها على  واملعدات  والأ�سلحة 
ويف املع�سكرات وكان الهدف الرئي�سي لها الو�سول 
تخطي  على  عمدت  لذلك  بــغــداد  العا�سمة  اإىل 
الدفاعات العراقية يف جنوب وو�سط العراق وحتى 
بالعا�سمة  املحيطة  اجلمهوري  احلر�س  قــوات  اأن 
واملهمة  الرئي�سية  املعركة  وكانت  مل ت�سمد طويال 
يف منطقة )الر�سوانية( ومطار بغداد التي كبدت 
اإنــزالــهــم  واأفــ�ــســلــت  ج�سيمة  خ�سائر  الأمــريــكــان 
احتالله  عـــاودوا  اأنهم  اإل  املطار  على  الع�سكري 
دولية.  حمرمة  وقنابل  اأ�سلحة  ا�ستخدموا  اأن  بعد 
ويف جنوب العراق وخا�سة اأم ق�سر والب�سرة فلم 

املقاومة  ب�سبب  التقدم  من  الغزو  قــوات  ت�ستطع 
الغازية  القوات  لحقا  وقامت  ال�سر�سة،  العراقية 
الذين  الإيراين  عبا�س  بندر  ميناء  باللتفاف عرب 

قدموا الت�سهيالت لقوات »ال�سيطان الأكرب«.
الـــقـــوات  ا�ــســتــطــاعــت  2003-4-09م  يف 

على  وال�سيطرة   بــغــداد  اىل  الــدخــول  الأمريكية 
كان  وهنا  العا�سمة  يف  والرئي�سية  املهمة  املواقع 
الدور الإيراين اخلبيث حيث مت الزج بامليلي�سيات 
على  تدربت  التي  العميلة  العراقية  واملجموعات 
ــدي احلــر�ــس الــثــوري الإيـــــراين داخـــل اإيـــران  ــ اأي
الأمريكية  القوات  مع  للدخول  بدر  فيلق  وخا�سة 
والعمل  مل�ساندتها  احلرب  بدء  حالة  والربيطانية 
امللقاة  والواجبات  املهام  وفق  خيانة،  كاأدلء  معها 
اأحمد  فعل  وكذلك  احلرب  بدء  قبل  عاتقهم  على 
تدريبهم  مت  والذين  معه  التي  واملجموعة  اجللبي 
والإ�سراف عليهم من قبل املخابرات الأمريكية يف 

بع�س الدول الأوروبية قبل احلرب.
بغداد  من  ح�سني  �سدام  الرئي�س  خــروج  بعد 
2003 توجه اإىل حمافظة  يوم العا�سر من ني�سان 
الأنبار غرب العراق وحل �سيفا على بيت اخلربيط 
وهـــم عــائــلــة كــرميــة مــن �ــســيــوخ الأنـــبـــار معروفة 
الليل  منت�سف  ويف  واإخال�سها،  الوطنية  مبواقفها 
الــطــائــرات  قبل  مــن  ق�سف  اإىل  املــكــان  تعر�س 
الأمريكية اأدى اإىل ا�ست�سهاد اأكرث من 20 �سخ�س 
ون�ساء  اأطفال  بينهم  اخلربيط  عائلة  اأفــراد  من 
وكذلك مرافق الرئي�س روكان عبد الغفور واآخرين 
وبعد  باأعجوبة  الغارة  هذه  من  الرئي�س  جنى  وقد 

ملف من اعداد قسم التحرير

الجزء 
الثاني
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قلم الرئيس صدام حسني قبل اعتقاله

نظارات الرئيس صدام حسني قبل اعتقاله



ـالحرب الطائفية 
وخروج عدد كبر 

من الكوادر الحزبية 
وضباط الجيش 

واألجهزة األمنية 
خارج العراق

ع�سرة اأيام تقريبا وحتديدا يوم 19 ني�سان 2003 
و�سل اإىل مدينة الدور وحل �سيفا على بيت قي�س 
النامق وكان �سابقا اأحد عنا�سر احلماية املوثوقني 
وكان  واإخوانه  عائلته  ويعرف  قبله  من  واملعروفني 
حم�سوب  فيه  وال�ستقرار  للمكان  الرئي�س  اختيار 
حيث  جيدا  يعرفه  لأنه  الأمنية  الناحية  من  بدقة 
يــوجــد الــبــيــت عــلــى مــرتــفــع قــريــب مــن املــزرعــة 
املكان  نف�س  وهو  دجلة  نهر  على  الواقع  ال�سغرية 
عندما  العوجة  قرية  اإىل  الرئي�س  منه  عرب  الــذي 
متت مطاردته وهو م�ساب باطالقة نارية يف �ساقه 
يف  قا�سم  الكرمي  عبد  اغتيال  حماولة  ف�سل  بعد 

�سارع الر�سيد يوم 1959-10-7م.
بــداأ  املــكــان  يف  ا�ستقراره  مــن  قليلة  اأيـــام  بعد 
الرئي�س يخطط لإعادة التنظيم احلزبي وت�سعيد 
ــام  الأي يف  انطلقت  والتي  املحتلني  �سد  املقاومة 
الأوىل لالحتالل والتي مت اعتبارها اأ�سرع مقاومة 
يف التاريخ وكان لقائه الأول مع رفيق دربه ونائبه 
عزة اإبراهيم رحمه اهلل يف بيت قي�س النامق حيث 
والعاطفة  والعتب  اللوم  من  فيه  عا�سفا  لقاء  كان 
الأ�س�س  و�ــســع  الــلــقــاء  هــذا  خــالل  وجـــرى  الكثري 
ومتطلبات  �سروط  وفق  احلزبي  التنظيم  لإعــادة 

جديدة اأهمها:
بالعودة  يبادر  ملن  والأف�سلية  الأ�سبقية  تكون  ـ 
والــعــنــاويــن  لــلــدرجــات  ولــيــ�ــس  احلــزبــي  للتنظيم 

ال�سابقة.
ـ املقاومون وحملة ال�سالح يتم فرز جمموعات 
وت�سمى  حزبي  ت�سكيل  اأو  منظمة  كــل  يف  قتالية 
بــالــفــروع اجلــهــاديــة تــكــون مــفــرغــة لــهــذا العمل 

وحتتفظ بكامل الدعم وال�سرية يف عملها.
ـ حماولة التوا�سل فورا باأع�ساء القيادة والكادر 

احلزبي الذي الذين انقطع التوا�سل معهم

أسر واغتيال 
الرئيس صدام حسني

�سدام  الرئي�س  اإىل  الو�سول  هــدف  كــان  لقد 
الهدف  اغتياله  حتى  اأو  واعتقاله  واأ�ــســره  ح�سني 
اأكملت  التي  الأمريكية  للقوات  بالن�سبة  الأهـــم 
الهدف  ذلــك  حتقيق  بـــدون  لأن  للعراق  احــتــالل 
�ستبقى كافة الإجنــازات التي حتققت لهم مهددة 
التي  والرمزية  للمكانة  نظرا  والنهيار  بالف�سل 
التي  والكاريزما  ح�سني  �ــســدام  الرئي�س  ميثلها 
القيادات  على  وال�سيطرة  التاأثري  يف  بها  يتمتع 
احلزبية والع�سكرية حتى وهو خارج ال�سلطة لذلك 
فقد اأعدت الإدارة الأمريكية لتحقيق هذا الهدف 
باجلانب  يتعلق  ما  �سواء  هائلة  وقــدرات  اإمكانات 
تتبع  واأجهزة  �سناعية  اأقمار  والتكنولوجي،  الفني 
ور�سد وا�ستمكان، وكذلك جتنيد واعتقال ع�سرات 
الآلف من القريبني واملحتملني واملخربين وبذلك 
الهدف  من  والقــرتاب  الدائرة  ح�سر  ا�ستطاعت 
من خالل هذه الو�سائل والتحقيقات واملتابعة وقد 
اأدرك الرئي�س �سدام ح�سني ذلك بعد فوات الأوان 
حيث مل يعد بو�سعه البحث عن ملجاأ اأو مكان بديل 

بعد اعتقال اأقرب املرافقني اإليه.

إعادة تنظيم احلزب 
ودوره يف املقاومة

بعد اأ�سر واعتقال القائد ال�سهيد �سدام ح�سني 
اإبراهيم  عــزة  ال�سيد  تــوىل    13/12/2003 يف 
مهام اأمني �سر القطر والأمني العام للحزب مبوجب 
القطر  �سر  لأمني  نائبا  باعتباره  الداخلي  النظام 
التنظيم  اإعادة  وم�سوؤوليته يف  دوره  وبداأ مبمار�سة 
احلزبي وت�سعيد عمل املقاومة �سد قوات الحتالل 
والع�سكريني  ال�سباط  بع�س  خالل  من  الأمريكي 
ومنت�سبي الأجهزة الأمنية ملا ميتلكونه من خربات 

على  اخلــربات  هــذه  توزعت  حيث  واأمنية  قتالية 
جي�س  جمموعة  وكانت  املقاومة  ف�سائل  من  عدد 
الطريقة النق�سبندية هي الأكرث ح�سورا يف امليدان 
وتعترب الرفيق عزة اإبراهيم قائدها الأعلى، حيث 
اإيقاع خ�سائر كبرية  ا�ستطاعت هذه الف�سائل من 
يف �سفوف قوات الحتالل واآلياته ومعداته واأ�سبح 
املناطق  يف  خا�سة  الرئي�سية  الطرق  على  تنقلها 
الطريق  وكــذلــك  الأنـــبـــار  الــغــربــيــة يف حمــافــظــة 
عبارة  واملو�سل  الدين  و�سالح  بغداد  بني  الرابط 
ا�ستهدافها  يتم  حيث  الغازية  للقوات  حمرقة  عن 
يومي  ب�سكل  النفجار  �سديدة  النا�سفة  بالعبوات 
رغم كل اإجراءات احلماية التي يقومون بها حيث 
هذه  مبرافقة  وال�سمتية  املقاتلة  الطائرات  تقوم 
وقد  الرئي�سية  الطرق  على  تنقلها  عند  ــال  الأرتـ
اأطلق الإعالم الغربي والأمريكي على هذه املنطقة  
ت�سمية )مثلث املوت ال�سني(. نتيجة ب�سالة املقاومة 
�سفوف  يف  الكبرية  واخل�سائر  العراقية  الوطنية 
ار�سال  اىل  المريكية  الإدارة  عمدت  المريكان، 
رام�سفيلد ل )لتفاهم( مع الرئي�س �سدام ح�سني يف 
الأ�سر املحتجز به، الذي و�سع �سروطًا لأي تفاو�س، 
المريكية  بامل�سوؤولية  العرتاف  مقدمتها  يف  ياأتي 
بنعمر  ال�سيد جمال  �سمعه  المر  الغزو. وهذا  عن 
الذي ار�سلته م�ست�سارة المن الأمريكي غونداليزا 

 البعث.. 
أزمة داخلية أم مؤامرة خارجية

امحد شوتريعلي الريح السنهوريعبداملجيد الرافعي
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االســرار

واملقاومة  البعث  قــيــادة  مــع  و�ساطة  لفتح  رايــ�ــس 
الوطنية العراقية، اإ�سافة ل�سروط اأخرى.

بعد  وخا�سة  الطائفية  احلــرب  انـــدلع  وبعد 
 22 يف  الع�سكريني  الإمامني  مرقد  تفجري  حادثة 
والإ�ستهداف  القتل  عمليات  وبــدء   2006 فرباير 
املواطنني  ا�سطر عدد كبري من  الهوية حيث  على 
العا�سمة  يف  خا�سة  ومناطقهم  بيوتهم  ترك  على 
اإىل دول اجلوار  اأعداد كبرية منهم  بغداد وجلاأت 
كبرية  ت�سهيالت  قــدمــت  الــتــي  �ــســوريــا  وخــا�ــســة 
للعراقيني يف الدخول والإقامة يف ذلك الوقت وقد 
وال�سباط  احلزبية  الــكــوادر  من  كبري  عــدد  غــادر 
والقادة ومنت�سبي الأجهزة الأمنية اإنقاذًا لأنف�سهم 
ولعوائلهم من تلك املوجة الدموية احلاقدة لذلك 
الداخل  يف  احلزبي  للتنظيم  فراغا  هناك  اأ�سبح 
بينما اأ�سبح اجلزء الأعظم من التنظيم يف اخلارج 
عزة  ال�سيد  مع  يبقى  مل  بينما  �سوريا  يف  وخا�سة 

�سوى  الداخل  يف  واملقاومة  احلزب  قائد  اإبراهيم 
اأعداد قليلة من البعثيني الذين عاهدوه على البقاء 

معه حتى النف�س الأخري.
اأجهزة  عملت  لقد   « مطلع:  بعثي  قيادي  يقول 
املجموعات  كافة  اإخرتاق  على  ال�سورية  املخابرات 
يف  تواجدت  التي  املقاومة  وف�سائل  والتنظيمات 
املعلومات  وجمع  عليهم  التعرف  خالل  من  �سوريا 
فيها  مبا  الت�سهيالت  منهم  للبع�س  وقدمت  عنهم 
ال�سوري من  النظام  وكان هدف  ومقرات،  مكاتب 
ف�سائل  واعتبار  الأمــريــكــان،  مــع  التن�سيق  ذلــك 
املقاومة والأحزاب والتنظيمات املعار�سة لالحتالل 
والعملية ال�سيا�سية ورقة بيد النظام ال�سوري وكان 

ن�سيب حزب البعث العربي ال�سرتاكي يف ذلك«. 
يون�س  حممد  %اإن  اآخــر:  بعثي  كــادر  ويو�سح 
ح�سني  �سدام  الرئي�س  قبل  من  تكليفه  مت  الأحمد 
ل�سهولة  القطر  �سر  ــة  اأمــان مكتب  مــديــر  مبــهــام 
لكونه مل يكن وجها معروفا يف  الداخل  حتركه يف 
اخلط القيادي الأول للدولة واحلزب، حيث ات�سح 
واأ�سر  اعتقال  فــور  الــعــراق  غــادر  قــد  بــاأنــه  لحقا 
وبقي  �سوريا  اإىل  وانتقل  ح�سني  �سدام  الرئي�س 
ال�سورية  الع�سكرية  ال�ستخبارات  »�سيافة«  حتت 
�سوكت  اآ�سف  قبل  له من  املر�سومة  وكانت اخلطة 
مدير جهاز الأمن الع�سكري وال�ستخبارات باأن ل 
البعثيني بوجوده  اأحدا من العراقيني وحتى  يعرف 

يف �سوريا«.
الــدور  هــذا  اأدى  »لقد  املطلع:  البعثي  ويتابع 
بنجاح حيث مل يظهر على ال�ساحة ال�سورية اإل بعد 
بالرئي�س �سدام  الإعدام  تنفيذ حكم  الإعالن عن 
10 من ذو احلجة  الأ�سحى  ح�سني فجر يوم عيد 

عام 1427 هجري املوافق 30 كانون الأول دي�سمرب 
2006 حيث اأقام البعثيني العراقيني جمل�س العزاء 
املزة،  الأكــرم يف منطقة  قاعة جامع  والفاحتة يف 
يجري  وهــو  الأحــمــد  يون�س  حممد  حينئذ  وظهر 
لعقد  لالإعداد  وعلنية  مبا�سرة  ولقاءات  ات�سالت 

موؤمتر قطري حيت مت له ذلك%. 
موؤمتره  عقد  لقد   « عربي:  بعثي  كادر  ويو�سح 
مع  وتن�سيق  ال�سورية  املــخــابــرات  اإ�ــســراف  حتــت 
حم�س  يف  احلــلــو  م�ستى  م�سيف  يف  المــريــكــان 
القطر  �سر  اأمــني  اأ�سبح  بــاأنــه  نف�سه  عــن  واأعــلــن 
وبعد اأ�سهر بداأ غالبية الرفاق الذين ح�سروا معه 
ال�سرعية  القيادة  اإىل  والعودة  بالن�سحاب  املوؤمتر 
نائبه  فيهم  مبا  اإبراهيم  عزة  ال�سيد  ميثلها  التي 
غزوان الكبي�سي، بعد ان علموا انه مت الإيقاع بهم 

بهذا املوؤمتر«.
واأ�ساف: »اأنه مع بدء املوؤمتر القطري امل�سبوه، 
الذي كان يعمل حينها  بنعمر  ال�سيد جمال  ات�سل 
غونداليزا  الأمريكي  القومي  المن  م�ست�سارة  مع 
راي�س ـ ا�سافة ملوقعه بالأمم املتحدة ـ باأحد الكوادر 
ي�ساأله  انه  فاإعتقد  الخبار؟  �سو  و�ساأله:  اللبنانيني 
اجلي�س  بني  حينها  تــدور  كانت  التي  املعارك  عن 
الــبــارد،  نهر  خميم  يف  ــالم  ــس الإ� وفــتــح  اللبناين 
واأبعد  الإ�سالم  فتح  من  اأكرب  امل�سكلة  ان  فاأجابه: 
هذا  يهمني  ما  جمال:  له  فقال  الــبــارد.  نهر  من 
املو�سوع انا �ساألت عن موؤمتر البعث العراقي الذي 

افتتح قبل قليل يف �سوريا«.
يذكر اأن الجراءات التي قام بها الراحل عزة 
ابراهيم ملحا�سرة واف�سال الن�سقاق الذي قام به 

حممد يون�س الحمد:

اخراقات أجهزة 
المخابرات العربية 

والدولية لبعض 
المفاصل الحزبية في 

تنظيم العراق واألقطار 
العربية األخرى

ناصيف عواد راضي فرحات

حممد يونس االمحدعبدالصمد الغريريغزوان الكبيسي
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 البعث.. 
أزمة داخلية أم مؤامرة خارجية 1 - ت�سكيل جلنة من عدد من الرفاق برئا�سة 

تخويلها  مــع  الــداخــل  مــن  قــطــريــة  ــادة  قــي ع�سو 
الجراءات  او  العقوبات  لتحديد  كاملة  �سالحيات 
املوؤمتر  ح�سروا  الذين  مع  باإتخاذها  تقوم  التي 
داخل  فورية  انتخابات  اجراء  وكذلك  الن�سقاقي، 
العالقات  ومكتب  والع�سكري  املـــدين  التنظيم 

اخلارجية.
النظام  رئي�س  اىل  �سفوية  ر�سالة  اي�سال   -  2
ــد مــن خـــالل مــديــر المــن  ــس الــ�ــســوري بــ�ــســار ال�
العمل  بهذا  ال�سورية  الجهزة  قيام  باأن  ال�سيا�سي 
البا�سلة  ومقاومته  العراقي  ال�سعب  لي�س يف �سالح 

�سد الحتالل الأمريكي.
املجيد  عبد  الدكتور  اىل  ر�سالة  توجيه   -  3
بنقلها  قــام  للحزب  العام  المــني  نائب  الرافعي 
رفيقني يو�سح فيها خطورة العمل الن�سقاقي الذي 
قيام  ي�ستوجب  مما  الحمد  يون�س  حممد  به  قام 
العمل  هــذا  ب�سجب  وتنظيماتها  القومية  القيادة 
الن�سقاقي وادانته وعدم التعامل مع كل من تورط 

به.
للبعث  القومي  الدور  اأن  لوحظ  الفرتة  تلك  يف 
خارج العراق كان حمدودًا جدًا جلهة دعم رفاقهم 
بالعراق واملقاومة الوطنية العراقية. وعرب املنا�سل 
المر،  لهذا  اإ�ستغرابه  عن  الكبي�سي  عبداجلبار 
خا�سة التمويل املايل لعمليات املقاومة التي كانت 
التي  املاليني  اين  وت�ساءل:  اإليه،  احلاجة  باأم�س 
القيادة  لأع�ساء  ح�سني  �سدام  الرئي�س  �سلمها 
احلزبي  الن�سال  موا�سلة  بهدف  العرب  القومية 

والقومي؟
عن  الك�سف  عــدم  طلب  بعثي  قــيــادي  يو�سح 
العرب  احلــزب  قيادات  من  البع�س  »بــات  ا�سمه: 
العراقيني،  رفاقهم  نحو  »ثاأرية«  بعقلية  يت�سرف 
يجب  احلــزب  على  »هيمنتهم«  زمــن  ان  معتربين 
ان تنتهي، وعمدوا اىل تعيني اأع�ساء مواليني لهم 
يف قيادات اقطارهم دون موؤمترات حزبية �سرعية 
بحجة  للحزب  الداخلي  النظام  ح�سب  وانتخابات 

الظروف الأمنية«.
لالأمني  اخلا�سة  الظروف  »واإ�ستغلوا  وي�سيف: 
بتعيني  قاموا  حيث  الــعــراق،  داخــل  للحزب  العام 
للتاريخ  اكرثهم  يفتقر  القومية  بالقيادة  اأع�ساء 
لهم  وبع�سهم  التنظيم،  على  والــقــدرة  احلــزبــي 
ايران  وحمور  ال�سوري  النظام  مع  مريبة  عالقات 
الراحل عزة  له  اأ�سار  المر  اأو�سلو، وهذا  وجماعة 

اإبراهيم باأكرث من ر�سالة داخلية«.  
ال�سروري  مــن  كــان  انــه  العلم  »مــع  ــح:  واأو�ــس

اأع�ساء قيادة قومية احتياط  تثبيت ع�سوية ثالث 
ومنتخبني، قبل اأي تعيني لأنهم الحق ح�سب النظام 
ورا�سي  ــواد  ع نا�سيف  ومنهم:  للبعث  الداخلي 
الن�سايل  بالتاريخ  لهما  م�سهود  فرحات، وكالهما 

احلافل بالت�سحية والقدرة على التنظيم«.
وتــابــع قــائــال: »هــنــاك اآخــريــن بـــداأوا برتويج 
ما  كــل  رغــم  امريكا  مــع  »امل�ساحلة«  ل  م�ساريع 
والأمة  والعراق  احلزب  �سد  جرائم  من  به  قامت 

العربية«.
وختم بالقول: »بعد رحيل الأمني العام للبعث، 
ت�سارعت وترية اخلالفات داخل تنظيمات احلزب 
ال�سودان،  تون�س،  لبنان،  الأردن،  العراق،  خا�سة: 
ــوطــن، كــانــت تعالج  ــارج ال اجلــزائــر، الــيــمــن، خـ
للحزب،  الداخلي  للنظام  �سحيح  غري  باإ�ستخدام 
ت�سود،  اأن  يجب  التي  الرفاقية  الــروح  عن  وبعيدًا 
وتوالت عقوبات التجميد والف�سل و�سحب الع�سوية 

ب�سكل وا�سع النطاق، يف �سابقة خطرية مل ي�سهدها 
تاريخ احلزب!«.

حجم  تراجع  »لقد  عــروبــي:  منا�سل  لنا  قــال 
ن�ساطه  يغيب  وبــداأ  ـ  متعمد  ب�سكل  ـ  البعث  تنظيم 
ال�سعبي، حتى بات يف اأقطار عربية اأو خارج الوطن 
غري قادر على تنظيم تظاهرة او جتمع ي�سم مئة 
�سخ�س، بعد ان كان تاريخيًا يقود تظاهرات ت�سم 
ان  ويبدو  عربية،  اقطار  عدة  يف  الآلف  ع�سرات 
ل�سالح  البعث  انهاء  ملحاولة  خطة  من  جزءًا  هذا 
احلالية  قيادته  دور  و�سار  واأو�سلو.  املمانعة  حمور 

ا�سدار بيانات ل غري مع الأ�سف!؟«.
يف احللقة املقبلة من امللف، سنتناول مرحلة ما 
بعد رحيل األمني العام للبعث السيد عزة إبراهيم، 
كــذلــك األوضـــــاع احلــزبــيــة يف عـــدة اقـــطـــار عربية 
وخارج الوطن، وكيف مت إختراق البعث على صعيد 
وحــزب  الــســوري  النظام  ودور  تعيينها،  قــيــادات مت 
اهلل ومجاعة أوسلو يف إحنراف بعض القيادات عن 
التارخيي للبعث، وتسليط الضوء  اخلط النضايل 
على أموال احلزب وعقاراته وممتلكاته اليت سرقت 

وهنبت ويتم التغطية عليها خاصة يف لبنان.
كذلك مآالت احلزب يف لبنان، األردن، فلسطني، 

تونس، السودان، اجلزائر...

كيف حدث انشقاق 
محمد يونس األحمد 

في سوريا
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السياسة

نقطة اول السطر 
الـــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــــــرب الــــــــــــــــــــــغــــــــــــــــــــــر الـــــــــــمـــــــــــعـــــــــــلـــــــــــنـــــــــــة

اأوكــرانــيــا  اىل  الــرو�ــســي  اجلي�س  دخـــول  منذ 
حتت يافطة العمليات الع�سكرية اخلا�سة، ومبربر 
الــوجــودي لرو�سيا الحتــاديــة  الــدفــاع عــن احلــق 
املتحدة  الــوليــات  اأعــلــنــت  واأمــنــهــا،  و�سيادتها 
الرو�سي  الـــدب  �ــســرتدع  اأنــهــا  عمليا  المريكية 
ع�سكريا  مواجهته  عو�س  اقت�ساديا،  مبحا�سرته 

وب�سكل مبا�سر.
فال رو�سيا عجلت يف اإنهاء عملياتها الع�سكرية 
كما وعدت بذلك، ول احلرب القت�سادية املعلنة 

من طرف اأمريكا جنحت يف ردع رو�سيا.
فما �سر متاطل رو�سيا يف اإنهاء احلرب؟ وملاذا 
اقت�ساديا  رو�سيا  على  ال�سغط  اأمريكا  ت�سطع  مل 
واإ�سعافها واملراهنة على ت�سدع داخلي يف رو�سيا 
التي  الرو�سية  القيادة  �سيا�سة  خلخلة  باإمكانه 

يراأ�سها فالدميري بوتني؟
لفهم ما يجري الآن يف اأوكرانيا، يجب العودة 
اىل جذور امل�سكل، يف بداية الثورة البول�سفية �سنة 
فالقوميات  ال�سوفياتي.  الحتاد  وتاأ�سي�س   1917
الرو�سية  المــرباطــوريــة  حكم  حتــت  كانت  التي 
ال�سوفياتي،  الحتــاد  حتت  قوميات  اىل  حتولت 
حق  اأعلن  ــذي  ال لينني  اإجـــراءات  من  م�ستفيدة 
منظم  كــقــانــون  م�سريها  تــقــريــر  يف  الــ�ــســعــوب 
التحكم يف  الــقــومــيــات يف  ــذه  ــق ه لــالحتــاد، وح
املنظومة.  من  �ساءت  متى  واخلــروج  م�سريها، 

لكن احلقيقة هو اأنه حتت وطاأة النظام ال�سيوعي 
كانت  القوميات،  لإدارة  �ستالني  جوزيف  وقيادة 
ب�سكل  املــركــزيــة،  لل�سلطة  تابعة  ــرية  الخـ هــذه 

مطلق.
الثانية،  العاملية  اأخرى وبعد احلرب  من جهة 
بقيادة  ال�سوفياتي  ــاد  الحتــ فيها  لــعــب  ــي  ــت وال
على  النت�سار  يف  وحا�سما  حموريا  دورا  �ستالني 
�سياغة  يف  �سعبة  معادلة  واأ�سبح  النازية،  املانيا 
خريطة �سيا�سية عاملية جديدة، فقد ادركت القوة 
المريكية،  املتحدة  الوليات  اجلديدة،  العظمى 
والغرب الوروبي، اأن التهديد احلقيقي مل�ساحلها 
يكمن بال�سبط يف الحتاد ال�سوفياتي، مما عجل 
هذا  ملــواجــهــة  الطل�سي  �سمال  حلف  بتاأ�سي�س 
التهديد، وهذا ما تولدت عليه احلرب الباردة بني 

اأمريكا والحتاد ال�سوفياتي.
ــاد  الحتــ انــهــيــار  وبــعــد   ،1989 �ــســنــة  ويف 
عن  والعـــالن  برلني،  �سور  و�سقوط  ال�سوفياتي 
التو�سع  يف  الناتو  حلف  ا�ستمر  الحتادية،  رو�سيا 
نحو ال�سرق الوروبــي والقــرتاب �سيئا ف�سيئا من 
احلدود الرو�سية، فاإن�سمت اىل احللف الغربي كل 
وغريها،  البلطيق  ودول  والدامنارك  بولونيا  من 
لرو�سيا،  وجوديا  وتهديدا  ثقيال  عبئا  اأ�سبح  مما 
كما �سرح بذلك الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني، 

خالل موؤمتر الأمن مبيونيخ باأملانيا �سنة 2018.

أ.محمد زيتوني

 �شحفي من املغرب

منذ  ع�سكريا  اأوكرانيا،  دخلت  التي  فرو�سيا 
عملياتها  اأن  واأعــلــنــت  اأ�ــســهــر،  ثالثة  يــقــارب  مــا 
معدودة،  اأيام  خالل  �ستنتهي  اخلا�سة  الع�سكرية 
واأن  خــا�ــســة  تــرتاجــع،  اأن  ميــكــن  اأنـــهـــا،ل  تعلم 
الغرب وعلى راأ�سه الوليات املتحدة، اأعلن دعمه 
وامل�ستمر  القوي  واملايل  والديبلوما�سي  الع�سكري 

لأوكرانيا. 
ال�سمالية  اجلــارة  فينلندا،  ا�ستعداد  اأن  كما 
الأطل�سي،  احللف  اىل  للدخول  لرو�سيا،  الغربية 
اإيقاع  مــن  حمالة  ل  �سي�سعد  ال�سويد،  وكــذلــك 
تدور  التي  املعلنة،  والغري  مبا�سرة  الغري  احلرب 
والوليات  رو�سيا  بني  الأوكــرانــيــة،  ال�ساحة  على 

املتحدة.
ــاإن مــراهــنــة اأمــريــكــا اأو  ومــن جهة اأخـــرى فـ
الغرب على احل�سار القت�سادي وت�سدع النظام 
ل�سعبية  بتقدم  ووجــه  قد  الــداخــل،  من  الرو�سي 
من  املــائــة  يف  ثمانني  مــن  اأكــرث  بــوتــني،  الرئي�س 
عملة  فر�س  وكذلك  قيادتهم،  يدعمون  الرو�س 
رو�سيا  وانــفــتــاح  الــرو�ــســي  الــغــاز  ل�سراء  الــروبــل 
اقت�ساديا على ال�سني والهند وغريهما، قد يحد 

من خطوات اأمريكا لإر�ساء الدب الرو�سي.
تتوقف  لن  احلــرب  فــاإن  الأ�سا�س  هــذا  وعلى 
جبهات  فتح  تــفــرز  وقــد  �ست�ستمر،  ــا  واإمنـ غـــدا، 
المن  على  تداعيات خطرية  لها  �سيكون  اأخــرى، 
وال�سالم  والــغــذاء  العاملي  والقت�ساد  العاملي، 

العاملي.
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ضاع العراق بين اإلطار والتيار
أ.بهاء خليل

 �شحفي وكاتب عراقي 

العراقية  النتخابات  على  الآن  حتى  مــرت  اأ�سهر   7
الخرية التي جرت يف ت�سرين الأول من العام املا�سي ومل 
تت�سكل احلكومة حتى الآن، كل ما جرى هو اختيار رئي�س 
عر�سة  ا�سبح  املن�سب  هذا  وحتى  فقط  ونائبيه  للربملان 
التواقيع  جمع  على  الإطــار  قــوى  عزمت  عن  بعد  لالإقالة 
الالزمة لإقالته بتهم الف�ساد. هي حرب عنوانها ال�سيطرة 
باقي  وبــني  لإيـــران  املوالية  الإطـــار  قــوى  الــعــراق بني  على 

الأحزاب التي متثل مكونات ال�سعب العراقي كما يدعون. 
الذي  للد�ستور  وخــرق  هناك  ومبادرات  هنا  حتالفات 
و�سعه الحتالل واأيدته الأحزاب طيلة 19 عامًا ومل تلتزم 
به، ق�سمت البلد اىل جمموعات طائفية وقومية وتقا�سمت 
والتي  ي�سمونها،  كما  ال�سيا�سي  العرف  بطريقة  املنا�سب 
انتجت بلدًا م�سلوب القرار و�سعبًا جائعًا مقتوًل والآن و�سل 

به الأمر اىل حد اجلفاف. 
للعوا�سف  ــة  مــوزاي ــعــراق  ال تــرابــيــة جتــتــاح  عــوا�ــســف 
العراقي  ال�سارع  على  بظاللها  تلقي  بداأت  التي  ال�سيا�سية 
الذي ما زال يكبت يف داخله بانتظار حلظة النفجار. ول 
اأحد يعلم متى �ستنتهي هذه اللعبة التي ي�سمونها بالعملية 

ال�سيا�سية. 
النتخابية  مكا�سبها  الثالثي  التحالف  قــوى  تت�سبث 
وتريد ت�سكيل حكومة اغلبية بينما يحاول الطار التن�سيقي 
والكتل املن�سوية اليه اىل توافق ي�سمن لها على الأقل عدم 
املحا�سبة وفتح ملفات الف�ساد وا�ستمرار الهيمنة اليرانية 
على الــقــرار الــعــراقــي. وبــني هــذا اجلــانــب وذاك مــا زال 
املواطن العراقي يرزح حتت وطاأة الفقر واجلهل وال�سياع.

وهم  النتخابات  باإعادة  ويهددون  املبادرات  يطلقون 
يعلمون جيدًا اأن قرارهم لي�س باأيديهم. فال الإطار ي�ستطيع 

التحالف مع اأي جهة دون موافقة اإيران ول الطرف الثاين 
ي�ستطيع ان يتخذ قرارًا دون الرجوع للدول الداعمة لهم، 
موقف يروي لنا واقع موؤمل لبلٍد مزقته اأمريكا و�سلمته على 
الل�سو�س والقتلة تقودهم دول  طبق من ذهب حلفنة من 
اجلوار، بع�سهم يتغنى بولئه لإيران والبع�س الخر يبحث 

عن احل�سن العربي املمزق. 
ال�سراع  ــك  ذل يف  دورًا  لها  كــان  الــكــرديــة  الطـــراف 
اجلارة  ك�سب  يحاول  فالأول  اي�سًا،  رغبتني  اإىل  ومنق�سمة 
وال�سعب يرتقب  ال�سرقية،  للجارة  يتملق  والثاين  ال�سمالية 
داخله  ويف  مب�سريه  التالعب  مــن  هـــوؤلء  �سيخجل  متى 
لل�سلطة.  بهم  اأتى  ومبن  بهم  اأطاحت  انفجرت  لو  غ�سبة 
لي�س  العراق  بقاءها يف  اأن  تعلم جيدًا  امريكا ل  ان  ويبدو 
�ساكتًا  العراقي  ال�سعب  ببقاء  واإمنا  ال�سلطة  ببقاء  مرهونًا 

على ما يجري. 
لتقتلع  قادمة  والعا�سفة  يطول  لن  ال�سكوت  هذا  لكن 
من  المريكي  الــوجــود  حتى  و�ستقتلع  والياب�س  الخ�سر 
ال�سف  �سق  حمــاولت  املرة  هذه  معهم  تنفع  ولن  العراق، 
الإ�سالمي  الإرهــاب  ادخال  ول  البغي�سة  الطائفية  او خلق 
العراق لأن جتارب هذا  الداع�سي اىل  او  القاعدي  ب�سقيه 
ال�سعب اثبتت له على مدى 19 عامًا ان العراق لن ينه�س، 
ويعود �سريته الأويل اإل باأهله وبقيادة حقيقة تولد من رحم 

هذا ال�سعب املظلوم.
قــرارات  ول  املتحدة  الأمم  بعثة  تنفعهم  لن  وعندئذ 
جمل�س الأمن ول حتى حماولت احتالل العراق من جديد 
بقيادة امريكية او اممية. لأنهم و كما هو وا�سح يجهلون 
طال  مهما  التي  الف�سيولوجية  العراقي  الن�سان  طبيعة 

�سكوتها فال بد لها ان تنفجر يف يوم ما. 
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االقتصاد

العربي  الوطن  وحــدة  حتقيق  ان  �سك  ل    
على  العربية  امتنا  اجيال  كل  يراود  نبيل  اأمل 
مدى التاريخ املعا�سر وننتظر ذلك اليوم الذي 
نرى فيه وحدتنا وقد حتققت من املحيط اإىل 
اخلليج يف كيان �سيا�سي واجتماعي واقت�سادي 
والتي  بنا  حتيق  التي  الخطار  ملواجهة  واحــد 
تهدف لبقاء هذه الأمة ممزقة وم�سرذمة اىل 
التي  الفنت  واثــارة  ومتناحرة  مقزمة  دويــالت 
ادت اىل دمار بع�س من جمتمعنا، لتعتا�س على 
نهب  مقابل  امل�سبوهة  وامل�ساعدات  املنح  فتات 

أ.د. غسان الطالب

فوحدة  منها،  العربي  �سعبنا  وحرمان  ثرواتنا 
لكونها  وو�سـيلة،  هــدف  هــي  العربي  الــوطــن 
 450 ــدان  وجـ يف  يعي�س  وحــلــمــًا،  ــاًل  اأمــ متثل 
وثقايف  تاريخي  تــراث  ميتلكون  اإن�سان  مليون 
الــواحــدة،  اللغة  وجتمعهم  م�سرتك،  وروحــي 
واجلغرافيا، فوحدة الوطن العربي التي يتطلع 
م�ساربهم  اختالف  على  الأمــة  هذه  ابناء  لها 
التجزئة  حلالة  كبديل  ال�سيا�سية  ــم  ــه واآرائ
�سكل  على  كانت  �ــســواء  اخلارجية  والهيمنة 
ا�ستعمار �سيا�سي او اقت�سادي او فكري وثقايف 
فهذا البديل هو قيام كيان عربي واحد ميتلك 
القوة القت�سادية والع�سكرية ويرتكز على بناء 
فكري وح�ساري من تاريخ امتنا وح�سارتها.  

فبنظرة �ساملة ومو�سوعية ملطلبنا يف قيام 
الوحدة العربية ولدينا ما يربر ذلك من خالل 
الوطن  م�ساحة  ان  ومنها  التالية  املعطيات 
العربي الإجمالية تبلغ 13.5 مليون كم2 وت�سكل 
م�ساحة  من   9.6% مــقــداره  ما  الن�سبة  هــذه 
 450 ال  يقرب  مــا  �سكانه  عــدد  ويبلغ  الــعــام 
مليون ن�سمة اي ن�سبة %5.5 من �سكان العامل 
منهم 130 مليون جمموع القوى العاملة، بينما 
يقابل ذلك  ن�سبته 14.9%،  البطالة ما  ت�سكل 
وغياب  القطري  والتمحور  التجزئة  وب�سبب 

اإجمايل  بلغ  فقد  موحدة  عربية  ل�سرتاتيجية 
العربية م�ستوى تاريخي  العام لالقطار  الدين 
حوايل  ميثل  ما  دولر،  تريليون   1.4 ب  يقدر 
60 يف املئة من الناجت املحلي الإجمايل يف عام 
2020، مقابل 25 يف املئة يف عام 2008، وفيما 
لالقطار  العامة  احلكومية  باملديونية  يتعلق 
اإىل  لت�سل   2020 عام  ارتفعت  فقد  العربية، 
مقارنة  املحلي،  الــنــاجت  مــن  كن�سبة   59.1%
توفر  من  الرغم  على   ،2019 عام   47.3% بـ 
املوارد الكفيلة باأن ت�سع اقت�سادنا العربي بني 
بحالة  اإقرارنا  مع  املتقدمة  الدول  اقت�سادات 
العاملي  الإقت�ساد  او�ساع  حت�سن  يف  التباطوؤ 
خا�سة بعد الأزمة املالية والإقت�سادية العاملية 
لذلك  ا�سف   ،2008 العام  منذ  وتداعياتها 
التداعيات ال�سيا�سية يف بع�س الأقطار العربية 
الإقت�سادي  الأداء  على  مبا�سرة  اثرت  والتي 
الناجت  تــراجــع  يف  ت�سبب  ممــا  الأقــطــار  لهذه 

املحلي الأجمايل ملجملها.
بوحدة  ميتاز  العربي  الوطن  فان  ذلك  مع 
ميثل  م�سرتك  وديــن  والثقافة  واللغة  التاريخ 
حـــوايل %90 مــن �ــســكــانــه، وطـــن ميــتــد من 
فماذا  العربي،  اخلليج  اإىل  الأطل�سي  املحيط 
�سيكون  تاأكيد  بكل  اجلــواب  العرب؟  احتد  لو 

مــــــــــــــــــــــــاذا لـــــــــــــــو إتــــــــــــحــــــــــــد الــــــــــعــــــــــرب
رؤيا اقتصادية, سياسية واجتماعية
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  اأ�شتاذ جامعي و باحث اقت�شادي

وال�سيا�سي  القت�سادي  بعده  الحتـــاد  لهذا 
حاليا  املــتــاح  اىل  نظرنا  ــاإذا  فـ والجــتــمــاعــي 
�ست�سكل  والتي  العربي  للوطن  امكانيات  من 
م�ستقبل وطن عربي متحد وعلى النحو التايل:
 6 �سيكون  املحلي  القومي  الناجت  اإجمايل  ـ 
املرتبة  يف  يجعله  مما  �سنوًيا،  دولر  تريليون 
الأمريكية/  املتحدة  الــوليــات  بعد  الــرابــعــة 

ال�سني/ الحتاد الأوروبي.
العربي بحدود  ـ امل�ساحة الإجمالية للوطن 
ال 13 مليون و500 األف كم مربع، �سيكون يف 
رو�سيا  بعد  العامل  م�ستوى  على  الثانية  املرتبة 

الحتادية.
ـ عدد ال�سكان يقرتب من 450 مليون ن�سمة 
والهند  ال�سني  الثالث عامليا بعد  الرتتيب  ويف 
ويفوق عدد �سكان الوليات املتحدة الأمريكية.

ـ ال�سودان لوحده �سلة الغذاء العربي تقدر 
م�ساحة الأر�س ال�ساحلة للزراعة  بـ 84 مليون 

هكتار �ستمكنه يف العام الواحد من انتاج:
ـ 760 مليون طن قمح

- 370 مليون راأ�س من البقر
- 410 مليون راأ�س من الأغنام
- 850 مليون طري من الدجاج 

ينتج  ان  لوحده  ال�سودان  باإمكان  كان  اذا 
كل هذه الرثوة فكيف �سيكون حجم النتاج يف 

وطن موحد من املحيط للخليج العربي 
بها  يــنــاط  والــتــي  الع�سكرية  الــقــوة  اأمـــا  ـ 
ال�ستقالل  حماية  ثم  و�سيادته  الوطن  حماية 
ــادي فــ�ــســيــكــون تـــعـــداد هـــذا الــقــوة  ــ�ــس ــت الق
الع�سكرية مكون من 4 ماليني جندي، و9 اآلف 
طائرة حربية، و4 اآلف طائرة هليوكبرت، و19 
»ح�سب  حربية،  �سيارة  األف  و51  دبابة،  األف 

اح�ساءات القطار العربية منفردة« 
فقط  الليبية  ال�سحراء  من  اإ�ستثمار8%  ـ 
من  ميجاوات  �ساعة  مليون   20 انتاج  ميكنه 
الكرة  احــتــيــاجــات  ليكفي  النظيفة  الــطــاقــة 

الر�سية من الكهرباء.
ان  املتحد  العربي  الوطن  باإمكان  �سيكون  ـ 
يومًيا،  برميل نفط  25 مليون  ال  ينتج بحدود 
اي بحدود %34 من الإنتاج العاملي، مع وجود 
%من   65 ــحــوايل  ب يــقــدر  نفطي  احــتــيــاطــي 

احتياطات النفط ملنظمة اأوبك جمتمعة.
الطبيعي  الغاز  من  هائلة  لرثوة  اإمتالكه  ـ 
احتياطيات  اإجمايل  %من   30 بحوايل  تقدر 

الغاز الطبيعي العاملي.
للوطن  الإ�سرتاتيجي  املوقع  اىل  اإ�سافة  ـ 
املحيط  اىل  الطل�سي  املحيط  مــن  الــعــربــي 
اجلنوبي  ال�ساطىء  ثم  العرب  وبحر  الهادي 

للبحر الأبي�س املتو�سط وتو�سطه ال�سرتاتيجي 
فر�سة  �سيمنحه  وهذا  وا�سيا،  افريقيا  بقارتي 
للتحكم يف طرق التجارة العاملية املارة من قناة 
ال�سوي�س او م�سيق ُعمان يف بحر العرب وباب 

املندب يف البحر الأحمر.  
اإىل كل ما ذكرناه �سابقا ما ميتاز  ـ ا�سف 
بــه الــوطــن الــعــربــي مــن الــكــفــاءات والــعــقــول 
حجم  �سيكون  فكم  املجالت  كل  ويف  العلمية 
ــي،  ــ ــاج الــعــلــمــي، والدبـ ــتـ الخــــرتاعــــات والنـ
الهائل  العدد  ذلك  ويوؤكد  والن�ساين،  والفني، 
يف  العاملة  العلمية  والــعــقــول  الــكــفــاءات  مــن 
مل  والتي  وامريكا  الغربية  الــدول  اقت�سادات 

جتد فر�ستها يف بلدانها العربية.   
العربي  للوطن  املزايا  العديد من  وهناك  ـ 
املتحد مثل العمالة املاهرة والعادية، والرثوات 
مادي  مال  وراأ�س  ومياه،  معادن  من  الطبيعية 
وب�سري، وتنوع املناخات  التي تعزز تنوع النتاج 
ت�ساهم يف  ورفده ب�سناعات غذائية  الزراعي 
تعزيز الأمن الغذائي العربي فكل هذه املزايا 
يح�سب  و�سيا�سية  اقت�سادية  قوة  منه  �ستجعل 

لها احل�ساب. 
�سايك�س  اتفاقيات  جــاءت  الأ�سباب  لهذه 
اىل  العربي  الوطن  ل�سرذمة  امل�سوؤومة  بيكو  ـ 
ومتناحرة  لل�سيادة  فــاقــدة  متفرقة  دويـــالت 
هذا  خـــريات  بينما  املــ�ــســاعــدات  على  تعتمد 
احفاد  اقــتــ�ــســاديــات  لتنمية  تــذهــب  الــوطــن 
امريكا  تقاتل  كيف  والــيــوم  �سايك�س-بيكو، 
دون  احليلولة  اجل  من  �سرا�سة  وبكل  والغرب 
قدرة اأي قطر  عربي منفردًا، او جمموعة من 
القوة  امتالك  على  جمتمعة  العربية  الإفطار 
والإرادة، واتباع ال�سيا�سات امل�ستقلة بعيدا عن 
بزرع  واإمالءاته، متوجا عدوانيته هذه  الغرب 
الكيان ال�سهيوين الغا�سب يف خا�سرة الوطن 
الإحتالل  عن  والتغا�سي  فل�سطني  يف  العربي 
الفار�سي لالحواز العربية، كذلك اقتطاع لواء 

الأ�سكندرونة من �سوربا وغريه وغريه، والهدف 
هو م�سادرة م�ستقبل المة. 

خال�سة القول ان بلداننا العربية متتلك من 
املوارد والقوى الب�سرية والعقول العلمية تكفي 
باأن ت�سع امتنا يف م�ساف المم املتقدمة، ال 
ان امل�سكلة ال�سا�سية التي تواجهها هي عملية 
ال�سرذمة وغياب الإرادة ال�سيا�سية لإجناح اي 
جهد يرمي لتوافق عربي هدفه حتقيق نوع من 
التكامل القت�سادي او ال�سامل بني بلداننا ولو 
بقدر للتخل�س من كابو�س التبعية القت�سادية 
هناك  ثم  منفردة،  بلد  كل  منها  تعاين  التي 
الإرادة  عوامل اخرى ل تقل اهمية عن غياب 
ال�سيا�سية ل بل ترتبط بها ارتباطا ع�سويا مثل 
�سوء الإدارة وتف�سي الف�ساد، وهذا ما يف�سر لنا 
ان %24 من املواطنني العرب ي�سعون للهجرة 
حت�سني  عــن  الــبــحــث  منها  جــمــة  ــبــارات  لعــت
للعي�س  �سبل  وايجاد  القت�سادية  او�ساعهم 

باأمان.
للكيانات  فــيــه  مــكــان  ل  الــيــوم  فــالــعــامل 
ال�سراع  ظــل  يف  خا�سة  واملــمــزقــة  ال�سعيفة 
الدائر الآن بني القوى العظمى والجتاه لنظام 
هذا  يف  مكاننا  نحدد  ان  فعلينا  جديد  عاملي 
متزقا  �سنزداد  واإل  اجلديد  العاملي  النظام 
وفرقة وما يرافق ذلك من ا�ستنزاف معنوي، 
و�ست�ستمر قوى ال�سر والعدوان يف نهب ثرواتنا 
الوحدة  �سوى  امامنا  فلي�س  نه�ستنا،  ومقاومة 

لنجد مكاننا يف النظام الدويل اجلديد.
ونخت�سر قولنا مبا قاله ال�ساعر املهلب ابن 

فرة ابي �سُ
اعــرتى اذا  بني  يــا  جميعًا  كــونــوا 

اآحـــــــادا. تـــتـــفـــرقـــوا  ول  خـــطـــب 
تك�سرًا اجتمعن  اذا  الرماح  تاأبى 

اأفــــرادا. تك�سرت  افــرتقــن  واذا 
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»كل  مــن  �سابقة  اأعـــداد  م�سامني  �ــســوء  ي 
القوة  مقومات  وبالتتابع،  فيها،  تناولنا  العرب« 
التحديات  ــم  وث الــهــنــدي،  الــقــومــي  اجل�سد  يف 
توظيف  مــن  حتــد  التي  واخلــارجــيــة،  الداخلية 
هذه املقومات الهندية. يف مقالنا هذا �سننطلق 
التحديات  وتلك  املقومات  هــذه  خمرجات  من 
املحتملة  و/اأو  املمكنة  امل�ساهد  لإ�ست�سراف 
مل�ستقبل الهند بعد عقدين من الزمان ابتداء من 
عام 2022. وقبل البدء بعملية الآ�ست�سراف، ُيعد 
ملفهوم  نتبناه،  الــذي  التذكريباملعنى،  �سروريا 
ذلك  ح�سيلة  عن  امل�سهد  ُيعرب  عندنا،  امل�سهد. 
اجلهد العلمي امل�سروط، الذي يعمد اإىل توظيف 
كيفية  لو�سف  �سبيال  العلمي  واخلــيــال  العلم 
يف  الإهتمام  ملو�سوع  البديلة  امل�ستقبالت  تبلور 
معطيات  من  اإنطالقا  هذا  لحقا،  حمدد  زمان 
ُيعرب  املعنى  وبهذا  واجلنينية.  املرئية  احلا�سر 

أ.د. مازن الرمضاني

ت�سف  للطريق  اإفرتا�سية  خارطة  عن  امل�سهد 
امل�ستقبلي حلا�سر هذا  التطور  اإحتمالت  علميا 

املو�سوع. 
الهند  م�ستقبل  اأن  نرى  تقدم،  ما  �سوء  ويف 
م�ساهد  ثــالثــة  عــلــى  �سينفتح   2042 عـــام  يف 
املت�ساعد  ــقــاء  الإرت م�سهد  اأول،  هــي:  بديلة، 
باملكانة الإقليمية للهند نحو العاملية. واأما ثانيا، 
للهند  الإقليمية  باملكانة  األإرتقاء  تاأجيل  م�سهد 
م�سهد  ثالثا،  اأو  لحــق.  زمــان  اإىل  نحوالعاملية 
الغاء نزوع الإرتقاء باملكانة الإقليمية للهند نحو 
العاملية. وغني عن القول اأن كل من هذه امل�ساهد 
تدعمه ثمة معطيات يقرتن بها احلا�سر الهندي.
باملكانة  املــتــ�ــســاعــد  ــاء  ــقـ الإرتـ م�سهد  ـ   1

الإقليمية للهند نحو العاملية
جانب  يف  الــهــنــد،  حا�سر  معطيات  تــوؤ�ــســر 

موؤثرة.  داخلية  بفاعلية  تتميز  دولة  اإىل  منهان 
اأو  اإرتــقــاء  اأن  متكررة  تاريخية  جتــارب  وتفيد 
هي  تلك  اأو  الدولة  لهذه  الدولية  املكانة  تراجع 
الداخلية.  فاعليتها  تراجع  اأو  لإرتقاء  ح�سيلة 
التي  ــدول  ال تلك  جتــارب  ال�سدد  بهذا  لنتذكر 
عدت �سابقا من بني دول عامل اجلنوب املتخلفة 
بني  مــن  لحقا  اأ�سبحت  ثــم  ومــن  املــتــاأخــرة  اأو 
ومثالها  العامل.  يف  الكربى  الإقت�سادية  القوى 
اأن  اأي�سا  لنتذكر  ال�سدد  وبــهــذا  �سنغافورة. 
لي�س قدرًا ل ميكن رده. %ن  التاأخر  اأو  التخلف 
م�سهد  اإىل   ول�سيما  امل�ستقبل،  اإىل  الإنحياز 
ابتداء  اأجله  من  والعمل  احل�ساري،  الإرتــقــاء 
من احلا�سر، هو الذي يف�سر التحول  الإيجابي 
الراهن يف نوعية مكانة ثمة دول معا�سرة، ومن 

بينها الهند. 
املت�ساعد خمرجات  الإرتقاء  وتدعم م�سهد 

العــلوم

ــقــــوة  مــــســــتــــقــــبــــات الـــــهـــــنـــــد كــ
كــرى بــازغــة فــي عــام 2042
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توافر الهند على مقومات القدرة ال�ساملة للقوة، 
ول  واملوؤثر.  الهادف  الفعل  على  القدرة،  مبعنى 
هذا  مقالنا  مــن  الفقرة  هــذه  يف  املــجــال  يت�سع 
املقومات.  هذه  لكافة  الإيجابية  الأبعاد  لتناول 
املقوم  ول�سيما  بع�سها،  بتناول  �سنكتفي  لــذا 
للهند،  الــدويل  الدعم  عن  ف�سال  القت�سادي، 

وخ�سو�سًا الآمريكي.
فاأما عن املقوم القت�سادي، تعد الهند اأ�سرع 
لح�سائيات  فوفقا  منوًا.  العاملية  القت�سادات 
الهندي  القت�ساد  �سهد  الــدويل  النقد  �سندوق 
خالل اعوام 2020-2019 منوا يف الناجت املحلي 
الإجمايل مبعدل7.5 %، وهو النمو الذي يتفوق 
على معدل للنمو يف ال�سني البالغ %6.9، واي�سا 
على الإقت�سادات الغربية، التي ت�سهد اإنخفا�سًا 
النمو  معدل  وجــراء   .3% بنحو  النمو  معدل  يف 
املت�سارع الذي حتققه الهند قيل، يف عام 2019، 
 2030 عام  يف  �سي�سبح  الهندي  القت�ساد  اأن 
الإقت�ساد العاملي الثاين بعد ال�سني، �سيما واأن 
ثمة اآراء تتوقع ان ينمو القت�ساد الهندي مبعدل 
ي�ساوي %7.8. لذا ت�ساءل البع�س: هل �ست�سبح 

الهند قاطرة الإقت�ساد العاملي؟
يحتمل  ل  الهندي،  النمو  اإجتــاهــات  وجــراء 
توقفه اأو تراجعه، خ�سو�سا واأن معطيات اإيجابية 
اأخرى تدعم ت�ساعده. ومثالها خمرجات موقعها 
جعلتها  وا�سعة  م�ساحة  ذات  فالهند  اجلغرايف. 
�سابع دولة عامليا وثاين دولة اأ�سيويا بعد ال�سني، 
الأمر الذي جعلها دولة قارية وبحرية تتحكم يف 
واجلوية.  والبحرية  الربية  للمالحة  مهمة  طرق 
الكمي  ببعديه  ال�سكاين  واقعها  عن  ف�سال  هذا 
عامليا  الثانية  الــدولــة  اإنها  ولنتذكر  والنوعي. 
اإنها  كما  ال�سني،  بعد  ال�سكان  عــدد  حيث  من 
القوات  عدد  حيث  من  عامليا  الثالثة  القوة  ُتعد 
الع�سكرية، وخام�س اأكرب قوة اقت�سادية عاملية، 
و�ساد�س قوة نووية عاملية، و�سابع اأكرب قوة بحرية 
اأكرب م�سدر  ثاين  ُتعد  الهند  اأن  العامل. كما  يف 
ــات  ــولي عــاملــي لــرباجمــيــات احلــا�ــســوب بــعــد ال
املتحدة الآمريكية... الخ من مقومات القوة. كما 
اإنها ت�سارك يف العديد من التكتالت القت�سادية 
بريك�س،  وجمموعة  الع�سرين،  كمجموعة  املهمة 

ومنظمة �سنغهاي...الخ
واأما عن مقوم الدعم المريكي للهند، غني 
عن القول اإن الدولتني: الهند والوليات املتحدة 
على  الهند  ح�سول  ومنذ  تتبادلن،  الآمريكية 
جتمع  ا�ستمرت  عالقة   ،1947 عام  ا�ستقاللها 
بداية  اأن  بيد  الكامن.  وال�سراع  التعاون  بني 
اأف�سى  ــدويل  ال الهرم  قمة  اإىل  ال�سني  �سعود 
بالإدارات الأمريكية اإىل اإيالء العالقة مع الهند 
وقته،  يف  قال،  فمثال  خا�سة.  تكون  تكاد  اأولوية 
اأن   ...« اأوباما  باراك  الآمريكية،  الإدارة  رئي�س 

اإن  العاملية.  نحو  مبكانتها  الإرتــقــاء  نحو  الهند 
مثل هذا الإدراك دفع، وكما تفيد ثمة موؤ�سرات 
اأول  هندية، ب�سناع القرار الهندي، اىل ال�سعي 
نحو تر�سني املكانة الإقليمية الراهنة للهند عرب 
لالإرتقاء  ا�ستعدادا  وخارجي،  داخلي  مدخلني: 
تاأثرا  رمبا  هذا  للهند،  الدولية  باملكانة  الالحق 
�سيا�سة  مــن  تتخذ  الــتــي  ال�سينية،  بالتجربة 
الداخلية،  فاعليتها  وتر�سيخ  الطويل  النف�س 
بهذا  ولنتذكر  الالحق.  الدويل  لالإرتقاء  �سبيال 
ال�سدد اأن عام 2049، اأي مرور 100 عام على 
العام  هو  ال�سعبية،  ال�سني  دولــة  ولدة  اإعــالن 
الذي جعله ال�سينيون مبثابة عيد ميالد ال�سني 
كقوة عظمى. ونرى اإنهم �سيحققون هذا امل�سهد 

امل�ستقبلي املن�سود من قبلهم.
فاأما عن املدخل الداخلي فهو يكمن يف دعم 
جممل مقومات القدرة الهندية على الفعل عرب 
على  واحلفاظ  القت�سادي،  بو�سعها  الإرتــقــاء 
الوطنية،  موؤ�س�ساتها  وفاعلية  الداخلي  متا�سكها 
ف�سال عن املنجزات املتحققة فعال، ناهيك عن 
اإحتواء التحديات الداخلية، التي ا�ستمر اجل�سد 

الهندي يعاين من اآثارها.
واأمــــا عــن املــدخــل اخلـــارجـــي فــهــو يقرتن 
ــتــحــول يف مــ�ــســمــون الــ�ــســيــا�ــســة  ــات ل ــرج ــخ مب
اخلارجية للهند. فكما يفيد الواقع، اأ�سحت هذه 
�سراكات  اإقامة  اإىل  بالإ�سافة،  تتميز  ال�سيا�سة 
بخا�سية  امل�سرتكة،  امل�سالح  اأ�س�س  على  دولية 
الواقعية املتوازنة يف عالقاتها مع القوى املوؤثرة 
املتحدة  الوليات  دوليًا. كما هو احلال مثال مع 
كانت  اأن  فبعد  الرو�سي.   والحتــاد  الأمريكية 
�سعبة  الثانية  ومع  متميزة  الآوىل  مع  عالقاتها 
مع  جيدة  عالقة  ذات  الهند  اأ�سحت  ومتوترة، 
كانت  الهند  اأن  لنتذكر  وهنا  الرو�سي.  الحتــاد 
يف  الت�سويت  عن  اأمتنعت  التي  الــدول  بني  من 

الهند  التعاون مع  اإىل  املتحدة �ستتطلع  الوليات 
من اأجل �سناعة امل�ستقبل ب�سكل تعاوين..«. 

اخلــارجــيــة  لــوزيــر  تــ�ــســريــح  يف�سر  ــا  ورمبــ
 ،2017 عــام  يف  تيلر�سون،  ريك�س  الأمريكية، 
 ...« يقول:  فهو  الآمريكي.  التطلع  هذا  اأ�سباب 
فيه...واأود  موثوق  �سريك  اإىل  بحاجة  الهند  اأن 
اأن اأقولها ب�سراحة اأن الوليات املتحدة هي هذا 
ال�سريك املوثوق، نظرا لقيمنا امل�سرتكة وروؤيتنا 
املتطابقة حيال الأمن والإ�ستقرار يف العامل...«. 
الوطيد  التعاون  نحو  األآمريكي  النزوع  هذا  اإن 
من  الهندية  اخل�سية  تفاقم  دعــمــه  الهند  مــع 
ال�سيني.  والطريق  احلــزام  م�سروع  خمرجات 
لتطويق  كم�سروع  هنديًا  روؤيته  مت  امل�سروع  فهذا 
بني  الوطيدة  العالقات  على  اعــتــمــادًا  الهند، 
ال�سني ودول اجلوار اجلغرايف للهند، كباك�ستان 

و�سريالنكا وغريهما. 
اأريــد  التعاون  نحو  امل�سرتك  الــنــزوع  وبهذا 
اأمني  اإئــتــالف  ت�سكيل  اإىل  يف�سي  اأن  اأمريكيا 
والهند  املــتــحــدة  الــوليــات  بــني  يجمع  اإقليمي 
ال�سني.  ملواجهة  �سبيال  والــيــابــان  وا�سرتاليا 
اأن يكون مدخال داعما  اأريد به هنديا  وباملقابل 
مع  وكــذك  باك�ستان  مع  املمتد  �سراعها  يف  لها 

ال�سني.
 2 ـ م�سهد تاأجيل الإرتقاء باملكانة الإقليمية 

للهند نحو العاملية
ــذا املــ�ــســهــد عــلــى مـــا يــفــيــد اأن  يــنــطــوي هــ
الآرتــقــاء  اأن  ادركـــوا  قد  الهندي  الــقــرار  �سناع 
احــداث  يتطلب  العاملية  نحو  دولــتــهــم  مبكانة 
الداخلية  البيئتني  معطيات  يف  جوهري  تغيري 
واخلارجية للهند خالل زمان امل�ستقبل املتو�سط 
)عقدان من الزمان(، خ�سو�سا واإن املخرجات 
الإيجابية ملثل هذا التغيري هي التي تدعم نزوع 
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العــلوم

التدخل  �سد  املتحدة  ــالأمم  ل العامة  اجلمعية 
ت�ستمر  وبينما  اأوكرانيا.  يف  الرو�سي  الع�سكري 
املتحدة  الوليات  مع  املتميزة  الهند يف عالقتها 
ترتدد  مل  ذاتــه،  الوقت  يف  اإنها،  الإ  الآمريكية، 
عن الإنتماء اإىل جتمعات دولية مناه�سة عمليا 
للهيمنة الآمريكية كتجمع )بريك�س(، الذي ٌتعد 
الهند، اإىل جانب ال�سني والإحتاد الرو�سي، من 

بني األدول الع�ساء املهمة فيه. 
القرن احلايل  اأجل جعل  الهند، من  اأن  كما 
ال�سني  مع  العالقة  اأهمية حتول  تدرك  اآ�سيويا، 
باإعتبارهما  التعاون  اىل  الكامن  ال�سراع  من 
تطورا  الآ�سيوية  العمالقة  الــدول  اكرث  بني  من 
اأن  بيد  ونــوويــا.  تقليديا  وع�سكريا:  اقت�ساديا 
النزوع الهندي نحو عالقة اإيجابية مع ال�سني مل 
يتحقق حتى الآن، هذا جراء اإرتباط العالقة بني 
-الآمريكيةـ  الهندية  العالقة  بطبيعة  الدولتني 
والتعاون  للتقارب  املتحدة  الــوليــات  وممانعة 
الهندي-ال�سيني. لذا من املرجح بقاء ال�سراع 
ممتدًا،  اأ�سيويًا  الهيمنة  على  ال�سيني  الهندي- 
ومبــخــرجــات تــنــطــوي عــلــى احلـــد مــن الــنــزوع 
هذه  يدعم  ومما  العاملية.  الريادة  نحو  الهندي 
املخرجات اأي�سا اأن الهند ل زالت خارج جمموعة 
الدول دائمة الع�سوية يف جمل�س الآمن الدويل، 
زال  ل  القطاب  متعدد  الــدويل  النظام  اأن  كما 
اأن  لبد  قادمة  طويلة  �سنوات  واأن  الت�سكل،  قيد 
التدريجي  بالتاآكل  اأي�سا  مقرتنة  اأول  مت�سي 
مقابل  المريكية  الداخلية  الفاعلية  ملقومات 
الداخلية  الفاعلية  ملقومات  التدريجي  النمو 

للقوى الكربى البازغة، ومن بينها الهند.
باملكانة  الإرتـــقـــاء  ــزوع  نـ ــغــاء  ال م�سهد  ـ   3

الإقليمية للهند نحو العاملية 
تفاقم  ــراء  جـ ــه  ل دعــمــا  امل�سهد  هـــذا  يــجــد 
الداخلية  التحديات  خمرجات  دميومة  تاأثري 
مقالنا  يف  تناولها  مت  التي  الهندية،  واخلارجية 
منها  على احلد  الهندية  القدرة  وعدم  ال�سابق، 

اأو اإحتوائها، وعلى النحو التي: 
1 ـ دميومة التحديات الداخلية

تعاين  الــتــي  الــداخــلــيــة،  الــتــحــديــات  تتعدد 
اأو اأخرى، من خمرجاتها. وتفيد  الهند، بدرجة 
امل�سهد  هذا  اأن  للهند  الداخلي  الواقع  معطيات 
يكت�سب م�سداقيته من دميومة تاأثري جممل هذه 
اأهمها  اأبرز بع�س  �سنتناول  ادناه  التحديات. يف 

مرة اأخرى، وكالتي:
أ ـ التحديات اإلقتصادية

ق�سري  زمــان  خــالل  الهند  ا�ستطاعت  لقد 
النمو  مـــن  عــالــيــة  مــ�ــســتــويــات  حتــقــيــق  ن�سبيا 
ذكره  مت  كما  ال�سني،  على  حتى  تتفوق  جعلتها 
الهند  اأن  يلغي  ل  النمو  هذا  اأن  بيد  اعــاله.  يف 
متعددة  هيكلية  اقت�سادية  اإ�سكاليات  من  تعاين 

من  عالية  ن�سبة  اإنــفــاق  اإىل  تدفع  ومبخرجات 
البنى  بناء  اإعادة  على  الإجمايل  املحلي  ناجتها 
ال�سغوط عليها.  تراكم  املتقادمة جراء  التحتية 
وبهذا ال�سدد لنتذكر، مثال، اأن  �سرائح وا�سعة 
والبطالة  الفقر  مــن  تــعــاين  الهند  �سكان  مــن 
ي�سهد  الذي  الوقت  يف  هذا  مرتفعة،  ومبعدلت 
عن  ف�سال  مت�ساعدا،  �سكانيا  منــوا  البلد  فيه 
اإ�ستمرار التفاوت املتزايد يف الدخل بني الفراد 
اأن  على  اآراء  ثمة  وتتفق  الهندية.  ــات  ــولي وال
النموذج  يف  مهمة  ثغرة  ت�سكل  الإ�سكالية  هــذه 
التنموية.  لتجربتها  وتهديدا  للهند  التنموي 
يف  واملتمثلة  �سواها  مع  الإ�سكالية  هذه  وتتفاعل 
�سديد  بتناف�س  مدعومة  الطاقوية  املــواد  نــدرة 
عليها، ف�سال عن ارتفاع ا�سعارها جراء ازدياد 
الإ�سكاليات  وتتفاعل  عليها.  العاملي  الطلب 
الآقت�سادية مع اإ�سكاليات اآخرى ومثالها الهيمنة 
البريوقراطية، واإنت�سار الف�ساد املايل والآداري، 
وحقوق الإن�سان، ومبخرجات توؤدي اىل الإن�سغال 
مبعاجلة حتديات الداخل ومن ثم تراجع ال�سعي 
اإىل  الإقليمية  الهندية من  باملكانة  الإرتقاء  نحو 

العاملية.
ب ـ املخرجات السلبية لالسترياد 

العسكري الواسع
قوة  اأكــرب  رابــع  ُتعد  الهند  اأن  املــعــروف  من 
ع�سكرية يف العامل يف �سقيها التقليدي والنووي، 
الهند،  اأن  بيد  والــنــوع.  الكم  حيث  من  وكذلك 
العامل،  يف  الــكــربى  الع�سكرية  الــقــوى  كــاإحــدى 

تفتقر مع ذلك، اإىل منظومة للت�سنيع الع�سكري 
اإذ  املهمة.  الع�سكرية  املكانة  هــذه  مع  تتماهى 
لت�سليح  ال�سترياد  على  كبريًا  اإعتمادًا  تعتمد 
ملعهد  ال�سنوي  الكتاب  ويذكر  الع�سكرية.  قواتها 
�ستوكهومل لل�سالم لعام 2018 اأن حجم الإنفاق 
 66.5 نحو  بلغ  العام  هذا  يف  الهندي  الع�سكري 
الآنفاق  هذا  اأن  القول  عن  وغني  دولر.  مليار 
الكبريعلى الت�سلح يف�سي، يف الآقل، اإىل اإحداث 
التي  القــتــ�ــســاديــة،  التنمية  عملية  يف  تــبــاطــوؤ 
كما  العاملية.  نحو  الهندي  النزوع  عليها  يرتكز 
اأن خمرجات ال�سراع املمتد مع كل من ال�سني 
وباك�ستان والتوترات احلدودية بينها وما يتبعها 
داعمة  خمرجات  على  تنطوي  اإ�ستنزاف،  من 

اأي�سا لهذا التباطوؤ.
ج ـ خمرجات إنتشار 

جائحة كورونا 
كغريها من دول العامل، مل تكن الهند مبعزل 
اأن  بيد  كــورونــا،  جائحة  بتداعيات  التاأثر  عن 
هذه التداعيات كانت من بني الكرث �سدة عامليا 
ال�سحة  منظمة  لبيانات  فوفقا  مواطنيها.  على 
 13 يــوم  حتى  اأحتلت  قد  الهند  كانت  العاملية، 
ت�سرين الثاين 2020 املرتبة الثانية عامليا عدد، 
بعد الوليات املتحدة الآمريكية، من حيث عدد 
الإ�سابات املوؤكدة )8.728.793 مليون اآ�سابة( 
وفاة(  حالة  مليون   1.286.68( الوفيات  وعدد 
ومما �ساعد على ذلك الكثافة ال�سكانية العالية. 
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مل يعد الكالم عن اعادة خرائط  التحالفات الدولية وان�سطارها عموديا 
جمرد كالم نظري تغنيه الوقائع والحداث، بل ا�سبح هو الواقع الذي ن�سهد 
تغرياته هذه اليام من خالل �سقوط عدد من احجار الدومينو ادى لظهور 
ثالثة نتائج رئي�سية افرزتها تداعيات احلرب الرو�سية على اوكرانيا، النتيجة 
الوىل هي اجتاه رو�سيا اىل معاداة كل الغرب ومن ثم اجتاه هذا الغرب اىل 
الطاقة  ازمة  تداعيات  يف  الثر  لها  كان  قا�سية  اقت�سادية  عقوبات  فر�س 
العامل  املهم يف  القطاع  التخل�س من �سيطرة رو�سيا يف هذا  واىل حماولته 
ومن ثم حترره منها والبحث عن البدائل �سواء التكنولوجيا منها او تلك التي 
اخر  اجتاه  �ساحبه  الجتاه  ولكن هذا  لرو�سيا،  مناف�سني  منتجني  تاأتي من 
لإعادة هيكلة اخلط المني الفا�سل بني دول اوروبا ال�سرقية )حدود الحتاد 
الوروبي( وبني رو�سيا وا�سافة منظومات دفاعية وقواعد جديدة لل�سواريخ، 
وهذا يقودنا اىل النتيجة الثانية وهي مرّكبة من حدثني مهمني، الول اعالن 
املانيا الحتادية لزيادة مهمة يف اجلانب الع�سكري والت�سليح لت�سل ميزانية 
200 مليار يورو �سنويا، والثاين تقدمي كال من فنلندا وال�سويد  الدفاع اىل 
�سيغريان خارطة حلف  الناتو، هذان احلدثان  ر�سميا حللف  النتماء  طلب 
اثناء  فنلندا  لرو�سيا على  املدمرة  الثار  زالت  وما  لرو�سيا،  املتاخمة  الناتو 
ت�ساقط  لي�ستمر م�سل�سل  1940-1939 حا�سرة يف الذهان،  ال�ستاء  حرب 
احجار الدومينو، فكان احلجر الثالث هو �سروط تركيا للموافقة على ان�سمام 
تكون  ان  يجب  الن�سمام  على  )املوافقة  الناتو  حلف  اىل  وال�سويد  فنلندا 
هذه،  موافقتها  مقابل  الق�سوى  ال�ستفادة  تركيا  حتاول  لذلك  بالجماع( 
وهي تعلم جيدا حاجة الغرب لهذه املوافقة، فطرحت عدة �سروط رئي�سية 
�سرائها منظومة �سواريخ  ب�سبب  الغرب  و�سعها  التي  العقوبات  برفع  تتعلق 
املتواجدة على حدودها  للمنظمات الرهابية  الدعم  400 واي�سا بوقف  اي 
باإقامة منطقة عازلة  القدمي  امل�سروع  باإعادة طرح  وثم  والعراق  �سوريا  مع 
امل�سروع  وهذا  ال�سوريني،  الالجئني  توطني  لإعــادة  اجلنوبية  حدودها  على 
حتكمها  مكونات  دولة  وجعلها  �سوريا  تق�سيم  زيادة  اىل  النهاية  يف  �سيوؤدي 
اقلية بدل من كونها دولة موحدة حتتوي على اقليات، ال�سوؤال هو مدى تقبل 
الغرب لفكار تركيا وتطبيقها على ار�س الواقع؟ �سخ�سيا اعتقد ان الثمن 
وال�سويد  فنلندا  )ان�سمام  باهظ  ثمن  هو  موقفها  تركيا  به  تقاي�س  الذي 
حللف الناتو( وتعلم مدى حاجة الغرب اىل هذا الن�سمام ملواجهة رو�سيا، 
لذا فاإننا �سن�سمع خالل اليام القادمة مواقف غربية مناه�سة للمنظمات 
الدميقراطية  �سوريا  وقوات  العمال  حزب  مثل  من  �سوريا  �سمال  املتواجدة 

وتطبيقا فعليا على الر�س مل�سروع املنطقة العازلة. 

أ.هالل العبيدي

من دولة االقليات 
الى حكم االقلية

نقطة اول السطر 

كاتب وحملل �شيا�شي
 اأ�شتاذ العلوم ال�شيا�شية ودرا�شات 
امل�شتقبالت/ لندن

اإجمايل  ال�سني من حيث  بعد  مبا�سرة  تاأتي  الهند  اأن  ولنتذكر 
الفقرية  للطبقة  الثقايف  الواقع  عن  ف�سال  هذا  ال�سكان،  عدد 

الآكرث من حيث عدد ال�سكان يف الهند.
تداعياتها  على  يقت�سر  مل  اجلائحة  تاأثري  ان  اآراء  وتوؤكد 
واأن  �سيما  اآيــ�ــســًا،  القت�سادية  �سمل  واإمنـــا  فقط،  ال�سحية 
كــورونــا،  تداعيات  اأوج  يف  �سهد،  قــد  كــان  الهندي  القت�ساد 
ال�ستثمار،  وانخفا�س  العام  الغالق  فجراء  ملمو�سًا.  تراجعا 
ال�سلعية  ال�سادرات  اأن  الهندية  التجارة  وزارة  بيانات  اأظهرت 
وتاأخر  الطلب  النخفا�س يف  تراجعت، جراء  الهندية كانت قد 
دولر.  مليار   19.5 ي�ساوي  اإىل %36.47ومبا  ال�سحن،  عمليات 
ي�ساوي  ومبا   51.5% بلغ  اإذ  اأي�سا،  الـــواردات  �سمل  والرتاجع 
يف  الرتاجع  هــذا  اأن  عاليا  املحتمل  ومــن  دولر.  مليار   22.20
ال�سادرات والواردات قد ا�ستمر ممتدا اإىل ما بعد عام 2020. 
اقت�سادية  ومبخرجات  عامليا  حدة  اإزدادت  كورونا  فتداعيات 
رمبا اأكرث تاأثريا. ومن املحتمل اأن الإن�سغال مبعاجلة التداعيات 
النكفاء  دعم  على  الخر،  هو  �سينطوي،  للجائحة  الإقت�سادية 
من  التعايف  واأن  �سيما  موؤقتا،  ولــو  العاملية،  اإىل  التحول  عــن 
التداعيات القت�سادية جلائحة كورونا يحتاج اإىل زمان قد يكون 

طويال، كما يوؤكد اأ�سحاب األإخت�سا�س يف القت�ساد.
2 ـ التحديات اخلارجية 

التعاون  العموم  يف  قوامها  وا�سعة  دولــيــة  عــالقــات  للهند 
مع  اأن عالقاتها خ�سو�سًا  يلغي  ل  الواقع  اأن هذا  بيد  املتبادل. 
بع�س دول جوارها اجلغرايف، ول�سيما مع ال�سني والباك�ستان، 
تت�سم بال�سراع املمتد، الذي يتحول، يف اأحيان، اإىل �سراع علني، 
اأو يبقى، يف اأحيان اأخرى، يف حالة كمون. ولإن ال�سراعات بني 
هذه الدول هي من منط تلك ال�سراعات ذات اجلذور العميقة، 
فمن غري املحتمل ان ل تعمد كل من ال�سني وباك�ستان اإىل تعطيل 
نزوع الهند اإىل عاملية الدور خ�سو�سًا واإن مثل هذا الدور ي�سكل 
حتقيق  يتطلب  وباملقابل  قبلهما.  من  من�سودة  مل�سالح  تهديدا 
مثل هذا النزوع اإحتواء املناه�سة الإقليمية له. اإذ بدون اإحتواء 
تناق�س امل�سالح بني الهند وكال من ال�سني وباك�ستان و�سواهما 
اإليه الهند. وت�سري  قد يتعذر حتقيق الدور العاملي، الذي ت�سبو 
املعطيات الهندية اأن الهند تعمل من اأجل ذلك. ومع ذلك، من 
ال�سذاجة القول اأن ف�س ال�سراعات ذات اجلذور العميقة ميكن 
اأن يتم خالل زمان ق�سري، فمتغري عدم الثقة املتبادلة الناجم 
عن مثل هذه ال�سراعات يحول دون ذلك. وال�سئ ذاته ين�سحب 
بالإ�سافة  لذا  ال�سينية-والباك�ستانية.  الهندية-  العالقة  على 
املناه�سة  اإ�ستمرار  واقع  اأي�سًا  يف�سي  الداخلية،  الكوابح  اإىل 
الإقليمية لدور هندي عاملي موؤثر اإىل تاأجيل تعطيل حتقيقه، ولو 

اإىل حني. 
وعلى الرغم من اأن م�ستقبل الهند يف عام 2042 قد يقرتن 
تاأجيل  اأي  الثاين،  امل�سهد  اأننا نرجح  بيد  اأعاله،  امل�ساهد  باأحد 
�سواه.  على  العاملية،  الــريــادة  نحو  الآقليمية  باملكانة  الإرتــقــاء 
فمخرجات هذا التاأجيل هي التي تعزز مقومات القدرة الهندية 

على الفعل، ومن ثم النزوع الهندي اإىل اأداء دور عاملي موؤثر.
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الثقافة

لـــــــقـــــــب الـــــــســـــــلـــــــطـــــــان هــــــــــو ســـــــــــــر  إســـــــتـــــــقـــــــرار 
الـــــــــــحـــــــــــكـــــــــــم الــــــــــمــــــــــمــــــــــلــــــــــوكــــــــــي فــــــــــــــــي مــــــصــــــر

مبنــى الف�سيــل: يتــم بناء كل ف�سيل ب�ســكل 
هرمــي، بحيث يكون الت�سال بالبيت الأبوي، اأو 

التبعية، عاموديا ولي�س اأفقيا فقط.
واملعلم اململوكي الذي يعِلّم املماليك الإ�سالم 
وعقيدة احلرب هو الأو�ســتة )املر�ســد(. ال�سلة 
بــني املماليــك هــي اخل�سدا�ســية، مــع متا�ســك 
اجلماعــة النابــع مــن الــولء لالأو�ســتة، والأخّوة 
بني املماليك واأنف�ســهم. هناك عدة طبقات من 
املماليــك، وعندما يتــدرج اململوك يف املنا�سب، 
يتذكــر طبقــة املماليــك، ممــا يخلق طبقــة عليا 

متجان�سة من حيث دورة« التجنيد.%
وينتهي تــدرج كل مملوك بقيادة اجلي�ــس اأو 
اخلزانــة اأو يف اأمانة ال�ســلطان اململوكي ح�ســب 

الت�سل�سل الهرمي التايل:
1 ـ اأتابك ع�سكر - قائد اجلي�س

2 ـ اخلزندار - وزير املالية
3 ـ داودار اأول وثاين - �سكرتري اأول وثاين

4 ـ زردكا�س - رئي�س �سالح الإمارة
5 ـ قائد الألف

6 ـ ال�ساغ- قائد املائة
7 ـ قائد الع�سرة 

)مبتــدئ  غلبــان   - اجلــدد  املماليــك  ـ   8

مملوكي(
ميتلــك كل حاكــم ف�سيــاًل، وعندمــا ي�سبح 
حاكًما )�ســلطاًنا(، ي�سيف املزيد من املماليك، 
حتــت الف�سيــل القــدمي - الغلبــان، الذين كانوا 
عبيــًدا ومت جلبهــم للق�ســر - كل �ســلطان لديــه 
عــادة  املماليــك.  مــن  املزيــد  ليتملــك  �ســلطة 
مــا ي�ســتحوذ ال�ســلطان اجلديــد علــى مماليــك 
ال�ســلطان ال�ســابق، وي�سيف اليهــم املزيد. على 
�ســبيل املثــال، كان اإينال، الذي اأ�سبح �ســلطاًنا، 
كان مملــوكا لل�ســلطان برقــوق، لكــن الأ�سح اأن 
ن�سيف اإليه كنيــة الزاهر برقوق، حفيد برقوق، 
النا�ســر برقــوق اأعتــق اإينــال، وقبــل اأن ي�سبــح 
ع�ســلي �ســلطانًا مت تعيينــه اأتابك ع�ســكر، وكان 

عمره 72 عامًا.
و�ســل معظــم ال�ســالطني املماليــك الذيــن 
 70-80 �ســن  يف  وهــم  احلكــم  علــى  ا�ســتولوا 
�ســنة، وال�ســوؤال الذي يطرح نف�سه كيف ميكنهم 
اأن يحكمــوا؟ هــذا فقط من خــالل ف�سيل كبري 
ومتما�ســك. وهكذا، ب�ســكل عام، ظلت احلكومة 
م�ســتقرة، علــى الرغم مــن التغيــريات املتكررة 

للحكومة واحلكام الأكرب �سنًا.
الغلبان

يف البدايــة كانــوا مبتدئــني وعدميي اخلربة 

وكانــوا يعي�ســون يف قلعــة ال�ســلطان يف القاهــرة 
وبجانب ال�ســلطان اململوكي كان يجل�س اخلليفة 
الدمية. ال�ســخ�س الذي يتحكــم يف املوارد التي 
كانــت يف القلعــة هــو الــذي يتحكــم فيهــا. ومل 
يحب الغلبان �ســيوخ املماليك وحاولوا طردهم. 
لكنهم ف�ســلوا ب�ســكل عــام. عندما قــرر الغلبان 
مهاجمة مملوك كبري ال�ســن، وهو زعيم ف�سيل 
ولكنــه اأقنــع ال�ســلطان مبعاقبتهــم. ومتكــن من 
لذلــك  ب�سعفهــم،  الغلبــان  ف�ســعر  هزميتهــم. 
قــرروا تغيــري اأ�ســلوبهم يف التعامل مــع املماليك 

كبريي ال�سن
ف�ساعــًدا،  النقطــة  هــذه  مــن  الواقــع،  يف 
انف�سل الغالبان - نف�ــس املماليك اجلدد الذين 
مت �سراءهم اأثناء حكم ال�سلطان - عن املماليك 
القدامــى، ومت تكويــن طبقتــني مــن املماليــك - 
الأمــراء واجلنــود العاديــني. يف عهــد جقمــق - 
الــذي حكــم ملدة خم�ــس �ســنوات - مل يتم تعيني 
اأي من الغلبان اأمرًيا. هذا على عك�ــس اثنني من 
طبقــة الغلبان الذيــن خدموا يف عهد ال�ســلطان 

الأ�سرف بر�سباي.
املمكــن  مــن  كان  ال�ســلطان،  وفــاة  مبجــرد 
اأن يــرتك ال�ســلطان اجلديــد يف قلعتــه غلبــان 
ال�ســلطان ال�ســابق، يف حني غادر البع�س اأحياًنا 
- يف هــذه احلالــة، اإمــا اأن ي�سبحــوا من العامة 

د. اياد سليمان

قامت السلطة قدميا على فكرِة الساللة ووراثة احلكم، إال استثناءاٍت بسيطة، وضمن هذه االستثناءات 
كانــت دولــُة املماليــك، الــيت 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 الــيت 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 

من جديٍد ملن غلب. القسم الثاين 2/2 و األخر
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ويكت�ســبون مهنة جديدة، اأو يتــم جتنيد البع�س 
يف منازل الأمراء املخ�سرمني

يف الواقع، كل اأمري مملوكي خم�سرم ينتمي 
اإىل الغلبــان، ولكن بعد اكت�ســابه اخلربة ي�سعد 
و�ســف  الــذي  اململوكــي  الهرمــي  الت�سل�ســل  يف 

اأعاله. الغلبان، من ناحية اأخرى. 

اهليكل التنظيمي 
والوحدة السياسية

املماليــك،  وتهيئــة  تدريــب  لعمليــة  نتيجــة 
والبنيــة الهرميــة والف�ســل الطبقــي املو�ســوف 
اأعاله، ن�ســاأ و�ســع اأ�سبح فيه النظام ال�سيا�ســي 
ثنائــي القطــب. مت تق�ســيم النظــام ال�سيا�ســي، 
خالل الفرتة ال�سرك�ســية، اإىل ق�ســمني - ينتمي 
املماليــك �سيا�ســًيا اإىل جمموعتني من اأ�ســالف 
املماليك - الظاهرية والأ�ســرفية، اعتماًدا على 

لقب ال�سالطني.
 - اململوكــي  البيــت  عميــد  وفــاة  مبجــرد 
ا�ســرتى  الــذي  ال�ســخ�س  نف�ــس  اإىل  والإ�ســارة 
املماليك - ي�سبح اململوك عبدًا حرًا - معتوق - 
ولكن منذ ارتباط املماليك بالبيت الذي ا�سرتاه 
كان رباًطا قوًيا - تاأ�س�س على اأ�سا�س رابط الأب 
لبنــه - كان عليــه اأن يطلــب الإذن مــن عميــد 
البيــت اململوكي اجلديد للمغادرة، واإذا مل يفعل 

ذلك ف�سيتم معاقبته.
مبجــرد اأن ينتقل اململوكي اإىل منزل جديد، 
اأوًل، يتوقف ارتباطه بطبقة الغلبان. وثانًيا، كما 
ذكرنــا �ســابًقا، يتــم تغيــري لقبه اإىل لقب �ســيده 

اجلديد.
وهكذا ن�ســاأت الوحــدة ال�سيا�ســية التي اأدت 
اإىل �سنوات طويلة من احلكم اململوكي على عدة 

م�ستويات:
و�ســول  مبجــرد  الغلبــان:  بــني  ال�سلــة  ـ   1
مــن  الرغــم  علــى  جديــد،  اأمــري  اإىل  الغلبــان 
اختــالف اأ�سولهــم اجلغرافيــة، يتــم تدريبهــم 
الأخــري  ا�ســمهم  يغــريون  وحتــى عندمــا  مًعــا، 
اإىل عالمــة تعريــف وانتمــاء اإىل �ســيدهم. هذه 
ا ف�سائل جديدة،  احلقيقة، بالطبع، خلقت اأي�سً
ــا عاماًل موحــًدا بــني الغلبان  لكنهــا كانــت اأي�سً

واأنف�سهم.
2 ـ اإطروحــة امل�ســتويات الثالثــة، اأو دوائــر 
الت�سال الثالث: لأنه با�ســتثناء اخل�سدا�ســية - 
الأخّوة اململوكية بالكامل - كان هناك م�ستويان 

اآخران من الرتباط، بني املماليك.
2.1. العالقة بني ال�ساب اململوكي ومعلمه

2.2. لنتماء اجلغرايف

3.2. اأخريًا، اخل�سدا�سية
ويعتقــد اأن اأقــوى �سلــة بني الدوائــر الثالث 
يليــه  ومعلمــه،  اململوكــي  ال�ســاب  بــني  كانــت 
النتمــاء اجلغرايف الــذي كان اأ�سا�ســيًا، واأخريًا 
اخل�سدا�ســية. املرجــع يف امل�ســتوى الأول، اأو يف 
الدائرة الأوىل، هو نف�ــس الرابطة التي ت�ســكلت 
بــني الغلبان ومعلميهــم يف منزل اأمريهم الأول، 
وكذلــك يف الرابطــة التــي ت�ســكلت بينهم نتيجة 
اندماجهــم النــاجت عــن تدريبهــم ال�ســاق. اأمــا 
امل�ســتوى الثالــث - اخل�سدا�ســية - في�ســري اإىل 
تغيــري  املماليــك مبجــرد  هــوؤلء  بــني  الرابطــة 
مالكيهــم، اأو و�سولهــم اإىل بــالط ال�ســلطان، اأو 
�سعود �ســلم املراتب، وتذكــر زمالئهم يف بداية 

طريقهم.
عملــوا  املخ�سرمــني  الأمــراء  لأن  نظــًرا 
كمعلمــني لغلبــان يف بــالط ال�ســلطان، مل يكــن 
مــن غري املاألوف بالن�ســبة لأولئك الذين غادروا 
ين�سمــوا  اأن   - مــا  ل�ســبب   - ال�ســلطان  منــزل 
يفعلــوا  مل  لكنهــم  دربهــم،  الــذي  الأمــري  اإىل 
ذلــك دائًمــا. وجتــدر الإ�ســارة اإىل اأنــه مبجــرد 
وكان  ال�ســلطان،  منــزل  مــن  املماليــك  خــروج 
ين�ســم اأحياًنــا اإىل منــزل اأمري معني مــن اأفراد 
اأ�ســرته )�ساحــب اللقب(. كما عزز ال�ســالطني 
واإ�ســتجالب  ب�ســراء  الأمــراء  مــع  عالقاتهــم 

املماليك الذين كانوا من اأقارب الأمراء.
ملّخ�س

ال�ســخ�سية  الروابــط  مــن  عــدًدا  اأن  يبــدو 
ن�ســاأت بــني املماليك، اأ�سيفت اإىل اخل�سدا�ســية 
البنيــة  مــن  جديــًدا  نوًعــا  وخلقــت  املعروفــة، 
الفئويــة. جتلت هذه الرتكيبة الفئوية مبجرد اأن 
�ســعى اأمري، وهــو يف مرتبة عالية، اإىل الرت�ســح 
لل�سلطنة. ميكن مالحظة اأن ف�سيله كان يتاألف 
مــن اأ�ســخا�س ينتمــون اإىل خ�سدا�ســيته، ولكــن 
ا من اأ�ســخا�س خدموا معه يف نف�ــس املكان  اأي�سً
ــا مــن اأ�ســخا�س مــن امل�ســتوى  اجلغــرايف واأي�سً

الأول من الت�سال الذي ذكر اأعاله.
ت�ســكيل  بــداأ  البطيئــة،  العمليــة  هــذه  يف 
اململــوك  اأ�سبــح  عندمــا  رئي�ســيني،  ف�سيلــني 
�ســلطاًنا، كان عليــه اأن يختــار الف�سيــل الــذي 
�ســين�سم اإليــه، وبناًء عليه، اأطلق عليه ا�ســًما % 
)لقًبا(- كالزاهر او ال�ســرف. كان اأخذ اللقب 
م�سروًطا ب�سكل اأ�سا�سي، يف نف�س الف�سيل الذي 

كان للمر�سح فيه موؤيدون اأكرث.
يف الفرتة ال�سرك�سية، تغري النظام ال�سيا�سي 
مــن نظــام قطبــي اإىل ثنائي القطــب، حيث حل 
حــزب اخل�سدا�ســية حمــل الف�سيــل، والــذي مت 
التعبــري عنــه بالأ�ســرف، اأو الظاهــر - اعتماًدا 
علــى الف�سيــل املنتخــب - هــذا اللقــب، -ا�ســم 
الأب املوؤ�س�ــس، املتــوارث من جيــل اإىل جيل، هو 

اخلمرة.
اأدى تعــدد اأبعــاد اأو طبقــات الت�ســال بــني 
املماليــك اإىل حقيقــة اأنــه مبجــرد اأن مل ي�ســكل 
اخل�سدا�ســية الرابــط الوحيد اأو الأ�سا�ســي على 
الأقــل، فــاإن النخبــة اململوكيــة - يف �سراعهــا 
على ال�ســلطة - مل تعــد عنيفة ودموية. اأ�سبحت 
ال�سيا�ســة اململوكيــة اأكرث مرونة مــع خلق املزيد 
مــن الحتمالت لوجود التحالفــات والئتالفات 

ال�سيا�سية.
يبــدو اأن اخل�سدا�ســية مل ت�ســكل قــط اإطــاًرا 
واحــًدا للعالقــات بــني املماليــك، ومــن املمكــن 
قبــل  الروابــط كانــت موجــودة  تكــون هــذه  اأن 
تطبيقهــا  ــا  اأي�سً وميكــن  ال�سرك�ســي  الع�ســر 
علــى فــرتات مملوكية �ســابقة. لذلــك، ُيفرت�س 
اأن اخل�سدا�ســية كانــت يف الواقــع فكــرة مثاليــة 
لالنتمــاء اإىل الطبقــة اململوكيــة العامة، لكن مل 
تكن هي التي حتدد اأمناط �ســلوك املماليك على 

 حما�شر جامعي، باحث يف التاريخ الأر�س.
وخمت�س يف علوم البيانات
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ذكرى النكبة الفل�سطينّية، لي�ست جمّرد يوٍم عادي على اأجندة الزمان، بل هي 
د يف  ر و�ُسرِّ ذكرى حتكي حكاية �سعب �ُسلبت اأر�سه يف و�سح النهار، فُقتل وُهجِّ

اأ�سقاع الأر�س..
والتالعب  واملال،  الأر�س  و�سلب  ال�سعب،  هذا  عّمر  ما  املعتدي  تدمري  ذكرى 
دين  هم فيما �سلبوا، وما هم اإل قطعان من امل�سرَّ بال�سريعة الالهوتّية لإثبات حقِّ
قذارتهم  �سّدة  من  بالغرب  الكيل  فا�س  حتَّى  العامل،  اأرجاء  �سّتى  من  العابثني 
وعبثيتهم، فتمَّ جمعهم، ووهبوهم اأر�سًا ل ميلكونها، ملجموعات مل ولن ت�ستحق 
اخل�سارة  وكانت  واإجرامها،  ب�ساعتها  ل�سدة  النائية  الأماكن  يف  الإقامة  �سوى 

فل�سطني.
تاريخ �سعب، بل هي ذكرى  النكبة لي�ست جمّرد ذكرى عاديَّة عابرة يف  ذكرى 
الالحقة،  الذاكرة لالأجيال  وتوريث  الن�سيان،  والق�سم على عدم  العهد  جتديد 
ذاكرة الوطن والأر�س والإن�سان. وا�سم فل�سطني الذي حاول الكيان ال�سارق عبثًا 
العريق  التاريخ  النازيَّة، وطم�س  دولتهم  بحروٍف غريبة متثِّل  وا�ستبداله  حموه 
املوروث  ن�سب  وحّتى  بل  وال�سعب،  لالأر�س  ف  امل�سرِّ العريق  اهي  الزَّ والرتاث 
واإ�سقاطًا  القتلة،  للم�ستعمرين  القاتلة  ال�سفعة  كانت  ولكن  لهم،  الفل�سطيني 
وال�سغار  ميوتون..  »الكبار  غوريون(:  بن  )ديفيد  ال�ساذج  فاح  ال�سَّ لتنبوؤات 
تت�ستت  ونيف.. ومل  �سبعة عقود  بلغت  والتي  الطويلة،  العقود  ين�سون«، ومت�سي 
الداخل  الفل�سطيني يف  لل�سعب  بالن�سبة  الأهم  الإرث  بل كان  ُتقرب،  اأو  الذاكرة 
ت�سدع  من  تزيد  ن�سالّية  اأ�ساليب  وابتكار  العودة،  وحق  فل�سطني،  هو  واخلارج 
اأركان هذه الدولة يومًا بعد يوم.. وعامًا بعد عام، فال�سغار اأ�سد ت�سبثًا بالأر�س 
من اأ�سالفهم، واأكرث ت�سميمًا على موا�سلة دروب الثورة والن�سال ب�ستَّى الطرق 

واأب�سط التفا�سيل.
على  ال�ستيالء  من  الكيان  متكن   ،1948 عام  من  ار  اأيَّ �سهر  من   15 الـ  يف 
الأرا�سي الفل�سطينّية حّتى حدود عام 1967، بعد جتميع قطعانهم من �سّتى دول 
العامل، وزحفهم اإىل الأرا�سي الفل�سطينّية، ومبعاونة دولة النتداب الربيطاين 
د الأطماع، و�سباق الدول  ودول الغرب يف جمابهة �سعٍب اأعزل، ُمنهك من جتدُّ
�سلب  من  بدمويتها،  القطعان  متكنت  وبالفعل  اأر�سه،  على  لال�ستيالء  املعتدية 

كل  يف  التخريب  عنها  معروٌف  القطعان  وتلك  ل  وكيف  عليها،  ما  وكل  الأر�س 
ة  والل�سو�سيَّ القتل  امتهنت  التي  الع�سابات  من  زمرة  فهم  عليها،  حتل  اأر�س 
هوية  حتريف  وحاولوا  امل�سلوبة،  الأر�س  على  دولة  باإن�ساء  فقاموا  وال�سرقة، 
وبعد  لهم،  الأر�س  باأنَّ هذه  لإثبات  القدمي(  )العهد  �س  املقدَّ والكتاب  الأر�س، 
ى من حدود  تبقَّ ما  نحو  الزحف  رحلة  ليبداأوا  قواهم  ا�ستجمعوا  التاريخ،  هذا 
فل�سطني، وكان لهم ما اأرادوا، ولكن ف�سلوا ف�ساًل ذريعًا يف ال�سيطرة على الهوّية 

العربّية، وعلى العقول العربّية.
بعد مرور 74 عامًا على النكبة، وبرغم �سيطرة الكيان على حكومات العديد من 
تاريخ  على  ال�ستقالل(  )يوم  م�سطلح  اإطالق  وبرغم  املطبعة،  العربّية  الدول 
النكبة، اإل اأنَّ الر�سالة الفل�سطينّية متكنت من اجتياح العامل، ون�سر �سور القمع 
والقتل بل�ساٍن غريب، ويٍد دموية مرتع�سة مل تعتد اإل على القتل والنهب، فبداأت 
اأ�سوات الدعم ال�سعبي لهذا الكيان يف العامل تخفت، لتتو�سح ال�سورة احلقيقّية 
للعملّيات الإجرامّية املتكررة، وك�سف اللثام عن العديد من املجازر التي ارتكبها 
ال�سهاينة على اأر�س فل�سطني لرتهيب ال�سعب، وكان اآخرها حماولة اقتالع عني 
احلقيقة من خالل ا�ستهداف ال�سحافة وال�سحفيني، والتي ارتقت فيها ال�سهيدة 
ال�سحافّية �سريين اأبو عاقلة، بعد جتهزها لنقل �سورة العدوان على خميم جنني 
ال�سامد.. واإعدادها مللٍف مكتظ بالأدلة والرباهني حلق هذا ال�سعب الفل�سطيني 
على اأر�سه، تتحدث فيه عن النكبة.. ويف حماولته لتزييف حقيقة مقتلها، جاءت 
ال�سورة ال�سادمة للعامل باأ�سره، اثناء اعتداء اجلنود على جنازتها، يف حماولٍة 
لإ�سقاط نع�ٍس ي�سم ج�سدًا عّرى وجودهم وحقيقتهم ال�سيطانّية النازّية، لت�سل 
ر�سالة ال�سهيدة وجتتاح حدود العامل، فر�سالتها ر�سالة كل فل�سطيني ارتقى على 

ر، و�ُسِلب، وُقهر.. ومل ين�سى. اأر�سه، ر�سالة كل فل�سطيني ُهجِّ
ختامًا.. 

لهذا  الطويلي  الن�سايل  التاريخ  د  جتدُّ ذكرى  هو  نكبتنا  فيوم  العهد،  د  يتجدَّ
د ميالد الهوّية الفل�سطينّية العريقة،  ال�سعب ال�سامد منذ اأقدم الع�سور، جتدُّ

وكل من مّر على اأر�سها من غرباء هم جمّرد عابرون يف كالٍم عابر.

النكبة الفلسطينّية 

أ.غادة حاليقةبين هزيمة األمس وانتصار اليوم

 ع�شو احتاد كتاب االردن

juin 2022 / حزيران 2022 العدد 46 32



المرياع!! 

املرياع  حيوان األيف ينقى خاروف من الأغنام، يربى وهو �سغري  
لدى راعي القطيع، ياأخده من حتت اأمه اأثناء الولدة حال، مل يراها 
ومل تراه اأمه، وتعتقد اأمه اإنها اأ�سقطت الر�سيع وتن�سى الأمر نهائيا 
وتن�ساب مع ولئفها الأغنام غري مبالية بالأمر، وهو يعتقد فيما بعد 
اأن اأمه وابوه حمار الغنم، حيث يوؤخذ بزريبة خا�سة مظلمة ل يرى 
الأغنام ابدا، ويزودنه باحلليب من يد الراعي نف�سه ومن حتت حمار 
طويل  درب  ورفاق  وحبايب  اأ�سحاب  يكونان  بعد  فيما  الذي  الغنم، 
واأمه،  والده  وهو  احلمار  يغذيه  الذي  اأن  ويعتقد  وامل�سري،  باملهمة 
ويطبع ويرتو�س ويكرب �سيئا ف�سيئا بحماية الراعي وعلى مرمى حجر 
وغزير   كثيف  يكون  لكي  يجز  ول  ويرتك �سوفه طويال  من احلمار، 
وهو  خ�سيه  ويتم  بعيد،  من  الأغنام  وتــراه  وال�سكل  املظهر  ومهاب 
قبل  ولدتــه،  اأ�سهر من  �ستة  بعد  اي  الر�سد،  �سن  بلوغة  قبل  �سغري 
ين�سغل  ل  لكي  الذكوري،  تكوينه  يف   الهرمونية  اجليناة  تتكون  اأن 
كتابع  مهمته  ويرتك  والغرام،  والع�سق  املــزاح  اأو  العاطفية  بالأمور 
اأكرب حجما من  للحمار فقط والرعية تتبعه، ويرتكونه حتى ي�سبح 
القطيع  زعيم  هو  اأنه  على  ويتلب�سها  احلالة  ويتغم�س  كلها،  الأغنام 
الأوحد لالأغنام كلها، واأين ما يذهب حمار الغنم يتبعه حتى لو كان 
عالية  اأ�سوات  تطلق  اأجرا�س  الغليظه  رغبته  ويعلقون حول  مبفرده، 
وال�سفراء  احلمراء  تكون  ما  غالبا  بالألوان  ويزخرفونه  ومتنوعه، 
اجلاذبة، لكي يع�سق نف�سه ويتباهي ب�سلطته املتناهية متوهما اأنه هو 
اأينما  كله  القطيع  خلفه  ي�سري  الذي  املجموعة،  وزعيم  الفذ  القائد 
خلف  وال�سري  وال�سرب  الأكــل  فقط  وظيفته  واأ�ستوطن،  وذهب  حل 
حمببة  اأ�سوات  ويطلق  احلمار  ويركب  الراعي  ويقوم  الغنم،  حمار 
للمرياع، الذي يطلق عليه ا�سما معينا، كناية للتعرف والألفة واملحبة 
ما بني الراعي واحلمار واملرياع ، وت�سكل هذه احلالة ثالثية متناغمة 
عناء  بدون  الأغنام  من  الكبري  القطيع  لقيادة  وماألوفة،  ومن�سجمة 
الراعي،  بقيادة  ما ذهب احلمار  فاأين  يذكر،  وبدون جهد  تعب  ول 

تاله املرياع طواعية بدون تكلف اأوعناء، ويقوم بعد ن�سوجه وانقطاع 
والعلف  الطعام  بتقدمي  الراعي  ال�سغر،  اأيــام  يف  له  املعد  احلليب 
للمرياع  ذائع ال�سيت من خرج احلمار، الذي يو�سع فوق الربدعة، 
الطعام،  من  الراعي  ف�سلة  من  الأكــل  من  املرياع  يطعم  ما  وعــادة 
وهو منت�سيا بكامل �سعادته، لأن املرياع يظن اأنه املدلل الوحيد وذو 
�ساحب احلظوة عند الراعي واحلمار معا، ويتوهم اأنه  �سيد القوم 

وقائد الركب كله بال منازع! 
الغريب بالأمر بعد اأن يرتو�س وين�سج املرياع وي�سبح اأكرب حجما 
من الكب�س، بعد ترك �سوفه طويال وغزيرا، ت�سبح اأي�سا بينه وبني 
كلب الراعي �سداقة حميمية ل اأحد يتعدى على حقوق الآخر، وي�سبح 
املرياع كبريا جدا و�سخما لأنه لي�س لديه مهمة �سوى الأكل وال�سرب 
يقرتب  ل  الذئب  منه حتى  ويخاف  معينة،  يبذل طاقة  ول  والتبول، 
اأنه ميتلك قدرات  به لكرب حجمه و�سخامته، ظنا  يتحر�س  ول  منه 
فيتحا�سى  املت�سخم،  املهاب  املخيف  حجمه  كرب  من  وفائقة  هائلة 

الذئب قربه وياأكل اخلاروف الأ�سغر من القطيع!  
والأدهى والأقرب من ذلك اأحيانا يقوم بع�س من الرعاة بخبث 
وتتبعه  املرياع  ومي�سي خلف  امل�سلخ،  اإىل  املرياع  ياأخد  ولوؤم،  ودهاء 
الذبائح  اأمام  واملرياع مي�سي  و�سلخها،  املطلوب ذبحها  عدة خراف 
وت�سلخ  روؤو�سها  وتتقطع  تذبح اخلراف  ويرى كيف  املطلوب ذبحها، 
كلها،  باملذبحة  مباليا  يتبخرت وغري  وهو  اح�سا�س،  برود  بكل  اأمامه 
اأن احلالة  اأمامه من قبل اجلزارين! معتقدا  الذي ارتكبت املجزرة 
طبيعية وماألوفة، وحني يق�سى على كل اخلراف ال�سغرية وذبحها، 
اإىل  مكررا  والعودة  مناداته  اأو  باحلبل  ب�سحبه  املرياع  راعي  يقوم 
للذبح  جديدا  قطيعا  خلف  وي�سري  اقتياده  ورمبا  احليوانات،  زريبة 
مرة اأخرى يف م�سلخ اآخر، ول زال املرياع متلب�سا احلالة ومتوها اأنه 

�سيد املوقف وكبري القوم و�سيد العارفني والآمر الناهي.    

د. علي القحيص

 كاتب وروائي �شعودي 
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الثقافة

الـــــــــــجـــــــــــزائـــــــــــر  روحــــــــــــــــــــــــــي  أخــــــــــــــــــــــــــُت   
 هذي اجلزائُر مهجتي وحبيبتي

 هي جنمتي الّزهراُء
 يف َعتِم املدى

 هي اأخُت روحي
 التقيها كّلما �سَعَد احلننُي اإىل الّذرى

هي كّلما ُذكَر ا�سُمها
 تهتاُج يف قلبي امَل�سوِق فتوُنها
 فاأتيُه كاملاأخوِذ ع�سقًا بابلّيا

 اأنا مل اأقْل لالآَن �َسّيا ...
 *** 

با  وعرفتها منُذ ال�سِّ
 �سّرًا �سرى يف خاطري

 حني الّن�سيُد املدر�سيُّ مبجِدها قد ُكّلال 
 كم ِهمُت طريًا يف ف�ساِء الكوِن

 م�سحورًا مبا قد اأُن�سدا  !
 ومع امل�ساِء.. وحنَي تكرُبُ حريتي

 اأ�سعى اإىل اأّمي
 فاأ�ساأُلها :

 ما الّنازلت؟
 ما املاحقات؟
 فتجيُب يف ولٍه
 فاأ�سهُق..اأ�سهُق

 يا اإلهي  !
 واملعاين ال�ّساهقاُت

 من عجٍب ُترخي يدّيا
 اأنا مل اأقل لالآن �سّيا ...

 *** 
 هذي اجلزائُر مرفاأُ الأبطاِل

 مر�سى الّطاحمنَي اإىل املعايل
 هي دّرةُ  املجِد املوؤّثِل

 بالوقائِع والِفعاِل
 هي َمن ت�سامى بالّن�ساِء الفادياِت وبالّرجاِل

 هي منهُج الّثواِر
 يف دحِر الغزاِة وطرِدهم
 حّتى اجنلى اأفُق املعارِك

 وانربى فجٌر �سحوُك الّثغِر
 �َسعَّ على البطاح..
اهلل اأكرُب يا جزائُر

هّللْت روحي لن�سِرِك 
باح  عندما ُولَد ال�سّ

ال�ّسعُب الأبيُّ اهلل اأكرُب كرّبَ
وكرّبْت 

 كلُّ املاآذِن يف اجلباِل ويف البطاح
ما اأروَع الّتهليَل بالّن�سِر املوؤّزِر 

 حيَّ حيَّ على الفالح ...
 والّن�سُر حّيا ثم حّيا

 اأنا مل اأقل لالآن �سّيا%
 *** 

 هذي املجّرُة  .. 
 تزخُر بالّنجوِم
 و�سنا البدوِر
 وما جتّلى ...

 ما مثُلها يف الكوِن من ُجُزِر العواملِ 
 فهي اأحلى 

 وِمَن العينني اأغلى
 اأتاأّمُل املعنى بفارهِ  ا�سِمها

حتَت الّلواِء ال�ّسند�سيِّ 
 هناك األُف جزيرٍةٍ  وجزيرةٍ 
 للعزِّ والأجماِد والإرِث املعّلى

 طافْت �سماها اأجنُم ال�ّسهداء..

أ. ساجدة الموسوي

وتاأّلقْت فوَق اجلباِه ال�ّسمِّ 
 تيجاُن الَفَخاِر ومل يكْن ُي�سرًا و�سهال..

 ل..لي�س اأ�سمى من اإباِئكِ 
 يا بيوتًا قاومت حتى افتدت

 بدِم ال�ّسهيدِ بالَدها
 ما اأروع الفجر الذي

 بِهُم اأطاّل !
 �سيظلُّ ِذكُرَك - يا �سهيُد -

 بكّل قلٍبٍ  �سرمدّيا
 اأنا مل اأقل لالآن �سّيا%

 *** 
 مهما كتبُت ...

عُر اأ�سهَب باملعاين  ومهما ال�سِّ
 ل  لن اأويّفَ �ساحميني ..

 تلميذٌة مازلُت من تاريِخك املا�سيِّ
 اأقتطُف اجلواهَر والاّلآيلَء

 واجلمان...
اء  واأهيُم يف ملكوِتكِ  الو�سّ

ما بني جّناٍت من ال�ّسجر املهفهفِ  
 والّنخيلِ  اليعربيِّ

 جواَر غاباتِ  البنف�سِج والقرنفلِ 
 يف ال�ّسفوحِ  ويف اجلبال ..

 اأنا فيِك اأ�سمو
 فيكِ  اأ�سدو

 فاقبلي �سدوي العراقيِّ احلزيِن مبا �سجاين
 واقبلي ل�سموِّ رايِتكِ  العزيزةِ 

 قبلًة ..
 �ساأقّبُل الّتاريخَ  فيها والكرامةَ 

قبلتني ..
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ــــورد
لــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــة ا
ـــــزمــــــــ

اأنا حزمة الوردحــــــــــــــ
ل اأتقن.. 

ترتيب املواعيد
لكني..

دوما يف حالة
اإنتظار..

�ساهدي قو�س قزح
يتاأجج.. 

بداخلي كاإع�سار
انا حزمة الورد ل تخذلني

الف�سول..
يهيم مب�ساماتي عطر 

من نار..
يرقب وريقي من ل�سع

فرا�سات النهار
واأنا.. اأنا احلبلى بالمل

اأظل �ساخمة..
اأكتحل بعيون العا�سقني

اأنا حزمة الورد..
الكل ينه�س
 من هواي..

حتى الأما�سي املخملية
تتوعدين..

كعدوى مثرية
توؤن�س مدامعي..

تع�سر الفرح من نداي
واقفة..

خر�ساء اأ�سلي
اأتعبني انحياز القطيع

للريح..

أ.رانية شعراوي

من هنا وهناك

مل يكتــف جي�ــس الإحتــالل الإ�ســرائيلى الظامل باإطــالق النار على 
الإعالميــة الفل�ســطينية �ســهيدة الغــدر والواجب الوطني �ســريين اأبو 
عاقلة بر�سا�سة يف الراأ�ــس يف خميم جنني بال�سفة الغربية رغم اأنها 
كانت ترتدي درع ال�سحافة الواقي ووا�سح هويتها ووظيفتها ال�سحفية 
املدنية بل اإعتدي على امل�ســاركني يف ت�ســييع جثمانها يف حميط كني�سة 
الكاثوليك بالقد�ــس املحتلة، ورغم ذلك �ســيع الآلف جثمان املنا�سلة 
وتقدمهم الرئي�س حممود عبا�س الذى منحها جنمة القد�س من و�سام 
القد�ــس تقديــرا لعطائهــا الوطنــي و�ســجاعتها وتفانيهــا يف عملها يف 
اأ�سعب الظروف ول �ســك اأن ما حدث هو جرمية ب�ســعة �سد الن�سانية 
ت�ساف اإىل �ســجل الإحتالل  الإ�ســرائيلى الأ�سود يف  قتل الفل�سطينيني 
وا�ســتباحة حياتهم واأر�سهم وممتلكاتهم ومقد�ساتهم والعتداء على 
املدنيني الفل�ســطينيني العزل عموما، غري اآبهني بالن�ســاء ول الطفال 
ول العجائز ويف الإعتداء على ال�سحافة وحرية الإعالم  وواأد  الكلمة 
ول ينبغي لو هناك عدالة واإن�سانية وقوانني يف العامل ال�سماح مبرورها 
مر الكرام ومبا ي�ستوجب حتقيقًا  دوليا �ساماًل يعاقب فيه الآثميني من 

خالل مالحقة مرتكبيها من خالل املحاكم الدولية والإن�سانية.
   وهــذه اجلرميــة لي�ســت مب�ســتغربة علــى الحتــالل الــذي اإعتــاد 
علــى األ يعبــاأ باأية معايري لإحرتام حقوق الإن�ســان، وي�ســعى دائما اإىل 
اإ�ســكات ال�سوت الفل�ســطيني،  و�سوف ي�ساف اإ�سم ال�سهيدة يف �سجل 
الفخر واخللود ل�ســهداء الإعالم العربي الذين اإ�ست�ســهدوا دفاعًا عن 
احلــق و احلقيقــة ولإي�سال ال�سوت الفل�ســطيني  خا�سة اأن ال�ســهيدة 
ظلت مدافعة عن فل�ســطني وق�سيتها العادلة حتى الرمق الأخري حيث 
كانــت �سحفيــة حرة الكلمــة ومنا�سلة عنيدة قدمت الكثري لفل�ســطني 
و�سعبها وكانت مثال للعطاء والت�سحية يف �سبيل نقل ال�سورة والكلمة 
واحلقيقــة اىل العــامل الــذى اأ�سبح ل ي�ســعر وليح�ــس وماتــت عدالته 

وان�سانيته؟
اأيــن القوانــني اجلنائية والن�ســانية اأين العامل العــادل اأين العرب 

اأين امل�سلمني؟  
فعال اأ�سبحنا يف عامل متوح�س خميف.

 

أ.هويدا عبد الوهاب

السجل 
اإلسرائيلى 

األسود

�شحفية وكاتبة م�شرية
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أ. عبدالرحيم حسن حمزة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٌة الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورِد ُســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنَّ
جل�َسْت، وجُهها احلديقُة يطفو 
فوق َموجي وينتهي يف امل�سيِق

قالها العطُر بع�َس اأبياِت �سعٍر 
�سافحتني فاألهبْت منطوقي: 

كيف خافْت ُخطاِك والنب�ُس غاٍف
كان و�سيًا مطرزًا بالربوِق

واملدى ابتلَّ من جتُذِر وجٍه 
يف الَغياَبات هاربًا من حريِق

عالقًا يف الف�ساِء ِم�سماَر نع�ٍس
عْتُه العيوُن بالتحديِق �سدَّ
داه  اأكلْت نخلُة الندمِي �سَ

وانتهى ع�سُفها اإىل ت�سويِق
عامٍر بالغيوِم حيُث وحيٌد

قد ت�سَلّى.. َفَثمَّ وجُه ال�سديق
ا؟ ع�سُت بحرًا فكيف اأٌقرَبُ َبرَّ
هكذا ِهْمُت.. اأبتغي تطويقي 
كلما اأحجَمْت َيراعُة َبوحي 

كنُت اأدعوِك: قاومي وا�ستفيقي
دقًا، �ُسنُُّة الورِد، لو تقولني �سِ
يِك يف ِقَرى املع�سوِق َقطُف َخَدّ
ُة الورٍد- يا رفيَف امَلَرايا-  �ُسَنّ

يف ُعروجي بنزَعِة الفينيِق
ناه�سًا من َرماِدِه كن�سيٍد 

�سقًّ وجَه الَعماِء نحو ال�سروِق
يكُمُن الفجُر يف دجاِك واإّل

فالت�ساُد الت�ساُد حتى تُتوقي 
منُذ َعهٍد وذي الِبتالُت تنمو 
طيَّ قلبي، وتنت�سي من ريقي

قلُت: مهاًل.. اأُعرُي بع�َس �سجوين
فانرثي يف الطريِق بع�َس الرحيِق

أ. ميس خالد

رســـــــــــــــــــــــــائـــــــــــــــــــــــــل عـــــــــــشـــــــــــتـــــــــــار

الثقافة

يا نبي ال�سعر 
اأيها املمنوع من ال�سرف 

حني يبداأ َحفل الِكتابة
�ستحتاج ا�ستدارة خ�سري

ِلَتكَتمل دورة َقلبك
وتي واإىل �سَ

لي�سافر بك �سرًا حيث ينبت التوليب 
واإىل �َسفتي

لت�سرب ِمنُهما ُقبلة
فَتكون ق�سائدك على َمقا�ِس ُلغتي 

ليتني يا حبيبي
ا�ستطيُع فَكّ اأزراِر اختناقي

حينما يلّف احلننُي ِذراعُه حوَل ُعُنقي
ليَت ح�سورك ينجُدين

حينما اأت�سّوُل بع�سك الغائب
حيث كانت اللهفة 

حمامة بي�ساء تقف على غ�سن حلظة مهجورة
ترتعد مرفرفة بجناحيها

اإما من برد.. اأو �سوق
حتى اإلتقيتك..
وفوق جبينك..

اأعلنت ميالد القمر
وت�سّم�ست اأحالمي حتت اإ�سراقة عينيك

فبعرثين ال�سوق ردحا من التيه
ومللمتني بحكايا ما قبل الغياب

كدت اأموت على اأطراف ال�ستاء 
لول بندول الهم�س الذي اأدمن اأوجاعي
واأدمنت احرتاقي بني خبايا �سطورك

اإنتظرتك
كطالبة جمّدة يف مدر�سة الأرق

ت�سكبها الأ�سواق ق�سائدا على وجنة �سفحاتك

في�سيء �سنا برقها ولو مل مت�س�سه نار
يامن اأرت�سفت من نهل هيامي
حتى �سارت الروح قاحلة.. 

مل مينحها وجهك الف�سفا�س غيثا
حتى تبعرث النب�س

بعد اأن �سّرحته ملجيئك باأم�ساط احلنني
كيف يهزم ال�سهد �ساحبه يف ُلباب النوم

لذيذ اأنت
بابتي حني تنغم�س بيني وبيني لتبلغ اأوج �سَ

اأي ع�سق ي�ستقّله قلبك
واأي نظرة حتملها عيناك؟

لتحّلق بي بعيدا وتطلقني هناك.. 
حيث النوار�س املهاجرة

اأي روح تخفق بني جنبيك
لت�سنع من اأ�سابعي األف ثغر.. ينادي باإ�سمك

اأيها املنّزه عن كل اأخطاء الن�سيان
كيف اأمتالك تعّلقي املت�سابي بك

اأم كيف اأمتالك جنوين يف ح�سرة وقارك؟
يا اأخطر مفتاح يف لوحة مفاتيح قلبي

يا زنزانتي املكتظة بتهم الغرام
يا ق�سوة البعد.. واأحالم اللقاء

يا وجعا.. اعتلى جبني الإنتظار حتى ال�ساعة 
القاتلة ع�سر

اأحّبك
بحجم ال�سجيج الذي خّلفه وجودك! 
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اإكرام  بعادات  التاريخ،  �سري  عرب  البدوية  ال�سعوب  ُو�سمت  لطاملا 
ال�سيوف الزائرين اأو العابرين وح�سن وفادتهم.

ة والنبوية لَيُحّثا  وجاء الإ�سالم لحقًا من خالل القراآن الكرمي وال�ُسنَّ
واليوم  باهلل  الإميان  وبني  بينها  والربط  يف  ال�سَّ اإكرام  عادة  على 
البدوية  ال�سيافة  وعادات  الكرم  اأ�سبح  الزمن،  مرور  ومع  الآخر. 
ال�سرقية..  الإ�سالمية،  )العربية،  ال�سعوب  عند  و�سائعة  متاأ�سلة 

اإلخ(، مبا فيها �سكان املدن والأرياف.
واأ�ستح�سر هنا ما قاله الأمري حامت الطائي املنتمي اإىل منطقة حائل 

يف فرتة اجلاهلية:
واإين لعبد الـ�سـيف مـادام ثـاويًا    وما يف اإل تلك من �سيمة العـبـد

الأوروبية،  القارة  غرب  يف  املجتمعات  اأغلب  الآخر  اجلانب  على 
جدًا  متقدمة  م�ستويات  اأدركت  حتى  الأخرية  العقود  حتى  انتظرت 
عرب  ال�سعبة،  الإن�سانية  الأو�ساع  اأ�سحاب  وا�ست�سافة  رعاية  يف 
نواظم اإجتماعية واأخالقية وقانونية وا�سحة، وتعدتها لت�سمل معايري 

احرتام حرياتهم واآرائهم على اختالف درجاتها.
تاريخية  مراحل  يف  واإن  ال�ست�سافة  جتارب  اختربا  اإذًا  الطرفان 
هجرة  موجات  الأخرية  ال�سنوات  يف  معًا  ت�ساركا  لكنهما  خمتلفة، 

ونزوح متزايدة من دول تعاين ماأ�ساة اأمنية اأو كوارث اقت�سادية.

ل�ست  معّمقًا،  وبحثًا  جّدية  درا�سة  ت�ستحق  املقارنة  نقاط  من  مئات 
الآن يف وارد اخلو�س فيها، فالأنظمة والقوانني واملواقف ال�سيا�سية 
الأمزجة  ومثلهما  تتقاطع،  والتحزبات  والع�سبيات  تتدخل، 

والعواطف، ولي�س النواحي الإن�سانية والتقاليد املوروثة فقط.
بعيدًا عن اجلّدية، �ساأتوقف عند خرب قراأته منذ اأيام، يتحدث عن 
�سابة »لجئة« حّلت ب�سيافة عائلة »منوذجية« من توين غارنيت )29 
عامًا(، ولورنا )28 عامًا(، وولدين، وما هي اإل ع�سرة اأيام فقط من 
»كرم« ال�ست�سافة حتى كان غارنيت يقع يف غرام الالجئة، ويرتك 

عائلته لأجلها!
وكي ل يذهب خيالكم بعيدًا، لي�ست ال�سيفة لجئة عربية ول اأفغانية 
�سقراء  ح�سناء  هي  بل  تهريبًا،  احلدود  اأو  م�سيًا  ال�سحراء  قطعت 
بعيون خ�سراء، و�سلت بالطائرة معززة مكّرمة اإىل مان�س�سرت يف 4 
بالدها، ح�سب �سحيفة  املاأ�ساوية يف  الأو�ساع  مايو هربًا من  اأيار/ 

)ذا �سن( الربيطانية.
وبعد ِع�سرة َع�سرِة اأعوام من احلب بني الزوجني كانت ِع�سرة َع�سرة 
اأياٍم فقط مع �سوفيا كركدمي )22 عامًا(، كفيلة بانف�سال الزوجني.

يومًا ما قال الطائي لزوجته اأم منذر:
�َسِلي اجلـائـَع الَغْر�سـان يا اأَُمّ  ُمنـذِر      اإذا ما اأتـاين َبني ناري وجْمـزري
هل اأب�سُط لـه وُجهي اإنـه اأوُل الِقَرى      واأبـذل معـروفـي له ُدوَن ُمْنَكري

اأت�ساءل لو اأن احل�سناء ذاتها قد حل بها املطاف مثاًل يف منطقة حائل، 
واأن احلرب يف بالدها قد اندلعت يف القرن ال�ساد�س امليالدي، لتجد 
�سالتها يف اأكرث بيوت اجلود واملروءة وال�سخاء، ماذا كان �سيهبها.. 

بيت �سكن اأم بيت �سعر؟
))�َسِلي اجلـائـَع يا اأم منذر؟((

حسناء شقراء بضيافة حاتم الطائي!

 كاتب واإعالمي عربي 

أ.هاني المالذي 
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ملاذا نرى من يتجلى على ال�ساحة يف معظم املجالت هم الأقل خربة، بل 
وفارغي العقول والغريبة من اأين ياأتون بهذا ال�سوت املرتفع؟

وكيف ت�سدقهم وت�سفق لهم اجلموع؟
بل والأكرث كيف يك�سبون الثقة؟ 

فر�سة  له  يخول  قدر  العلم  من  ميلك  �سخ�س  كل  على  نف�سه  يطرح  �سوؤال 
التاأمل والتفكري.. والإجابة هنا تكمن يف اأن الإن�سان ميتلك الثقة املطلقة يف 
قدراته يف مرحلة بداية معرفته باأي علم اأو دخوله اأي جمال جديد فيظن 

اأنه قادر على �سنع املعجزات من الال�سئ. 
 فمثال من يتعلمون مبادئ الر�سم يظنون اأنه باإمكانهم وبب�ساطة اأن يجيدوا 
ورمبا جتد  الزيتية  اللوحات  بالر�سا�س حتى  الر�سم  من  بداية  اأنواعه  كل 
هذا  عن  �سئ  كل  يعرف  وكاأنه  مرتفع  ب�سوت  ن�سائحه  يقدم  من  منهم 
العلم وا�سع البحور، وكذا يف جمال ال�سعر  جتد من ل يعرف �سئ عن علم 
العرو�س ويعتمد على ال�سماع بالأذن فقط يت�سدق بعلمه الغزير و�ساعريته 
تلك  من  باأي  متاما  جاهل  وهو  ال�سعر  بحور  من  بحر  اأي  ويرتاد  املفرطة 
اأ�سخا�س  �سمعنا  فكم  وال�سيا�سة.  العلم  يف  جند  الفنون  يف  وكما  اجلوانب 
يحللون الو�سع القت�سادي وي�سعون حلول وهمية متوهمون اأن ما يرثثرون 

به هو ال�سحيح ول يوجد طرح �سواه. 
ورف�سه  به  والت�سدق  براأيه  املرء  ت�سبث  زاد  اجلهل  اأ�ستد  كلما  وباملنا�سبة   

التام ل�سماع الآخر بل واعتبار كل ما دون راأيه خطاأ ل يحتمل اإل اخلطاأ.
وهذا ما يف�سر هذا امل�سهد الذي طاملا راأيناه يف عائلتنا، هذا الرجل الذي 
تتجمع حوله العائلة يف م�سهد ويقوم بدور العارف وي�سدي الن�سائح ويتبعه 
ينبع  والتي  يقول  فيما  الكاملة  لثقتهم  نظرا  بحرارة  له  م�سفقني  اجلميع 

اأ�سا�سها من فرط جهله!
وبع�س  والإعالمية  ال�سيا�سية  �ساحاتنا  يف  متاما  نراه  ما  هو  امل�سهد  هذا 
ال�سحف وغريها من القطاعات التي تعتمد بالأ�سا�س على اأ�سحاب ال�سوت 
املرتفع والقلم املغمو�س يف حرب مزيف، وال�سوؤال الذي يطرح نف�سه هنا هل 

بلداننا العربية وحدها من تعاين من تلك امل�سكلة؟! 
احلقيقة كلما ازداد ال�سعب جهال كلما زادت وطاأة هذه النظرية للتخلخل 
يف اأو�ساله، ولكن هناك مثال �سهري ميكن اأن نقي�س عليه تلك النظرية والتي 
والتي  املحافظني  حزب  وزعيم  �سابقا  بريطانيا  وزراء  رئي�سة  مع  حدثت 
من  الأجدر  هي  كانت  فهل  ثات�سر%،  %مارجريت  احلديدية  باملراأة  لقبت 

بني املر�سحني اآنذاك؟!
عدة  واإح�ساءات  �سيا�سية  دهاليز  يف  �سندخل  ال�سوؤال  هذا  على  لالإجابة 
ولكن يكفي اأن نعرف اأنها تدربت على تكنيك ال�سوت املرتفع ل�سنوات قبل 

و�سولها للكر�سي وهذا كان ال�سامن الأكرب لها للو�سول له وحتى للبقاء! 
انخف�س  املعرفة  زادت  كلما  املقابل  يف  ملاذا  نف�سه  يطرح  هنا  اآخر  و�سوؤال 

ال�سوت وبدا الإن�سان اأقل ثقة فيما يقول؟
الإجابة اأنه كلما تعمقت اأكرث واأبحرت يف اأي علم تك�سف لك اأنك مل تعرف 
ول  تعرفه  ما  تعتمد على  براأيك  تديل  فعندما  الكثري،  اأمامك  ومازال  بعد 
تفتي فيما ل يعنيك وت�ستند لأ�س�س ومراجع فكرية اأو علمية اأو حتى منطقية 
فيبدو ملن ي�سمعك اأنك اأقل خربة من هذا الذي ميلك طالقة ل�سان ترجع 
ي�سعرها  تثق فيمن  والنا�س  واتكائه على جهله،  لعتماده على الالمرجعية 

بالفهم.
بحر  يف  يغرقهم  �سيا�سي  حول  تلتف  اجلموع  جند  عندما  نعجب  ل  لذلك 
الديون ويرتكون من يقودهم لتنمية حقيقية!! اأو من يدعي املعرفة الطبية 
وهو مل يدر�س الطب ويطلق على نف�سه خبري بالطب البديل! فيما ينفرون 
النف�س  علماء  ويرتكون  للدجالني  ويلجاأون  علمه    يف  را�سخ  طبيب  من 
بذوق  معنى  دون  و�سخبا  �سجيجا  الأكرث  لالأغاين  ويركنون  احلقيقيون! 

هابط ويرتكون الفن الراقي �ساحب ال�سوت اخلفي�س. 
لذا فامل�ستخل�س من هذه النظرية اأن ل ن�ستغرب من تلك 

الثقة التي متنح ملن ل ي�ستحق!
 فتلك �سيا�سة القطيع ينفذها اجلموع بع�سا عالية ال�سوت.

الجهل مفتاح الثقة

 اأديبة و�شحافية م�شرية

أ. إيمان الشافعي
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مع تطورات احلياة املعا�سرة وتعقد متطلباتها وغالء اأ�سعار املعي�سة 
خرجت الكثري من الن�ساء للعمل بحثًا عن موارد مالية وال�ستفادة من 
وقت الفراغ وغري ذلك من الأ�سباب، ولكن خروج املراأة اإىل العمل قد 

يوؤثر �سلبًا اأو اإيجابًا على حياتها الزوجية ومتطلبات الأمومة؟
املجالت  نف�س  يف  احلا�سر  ع�سرنا  يف  املراأة  تعمل  ان  نعرف  كلنا 
التي يعمل بها الرجل، فهي حتمل ال�سالح و حتارب �سد املعتمدين 
تزرع  و  امل�سانع  يف  تعمل  التظاهرات،  و  الإ�سرابات  فى  ت�سرتك  و 
الأر�س، تطري يف ال�سماء وحتى يف الف�ساء وهي تكون الآن ثلث القوى 
العاملة يف العامل وهي تعي الآن اكرث فاأكرث الدور الذى يجب عليها اأن 
تقوم به يف ن�سالها و لكي تكون املراأة زوجة عاملة واأمًا ناجحة لبد 

من املوازنة. 
ا اإذا كانت زوجة اأو اأم، اأن يبذلن  دائًما ما يتوّقع من الن�ساء، خ�سو�سً
عاتقهن  على  تقع  التي  املختلفة  امل�سوؤوليات  بني  للموازنة  جهدهّن 
الن�ساء  تقوم  احلقيقة  ويف  حّقه،  امل�سوؤوليات  من  جزء  كل  واإعطاء 
بعمِل  العامل،  ودول  املجتعمعات  خمتلف  يف  يومي  ب�سكل  العامالت 
رائع فيما يتعّلق مبجال موازنة امل�سوؤوليات وهناك عدد ل باأ�س به من 
الكبرية من  لل�سغوطات  اأنف�سهّن  يعّر�سن  اللواتي  العامالت  الن�ساء 
اأجل الو�سول اإىل املعادلة ال�سليمة، ولكن خروج املراأة اإىل العمل قد 
يوؤثر �سلبًا اأو اإيجابًا على حياتها الزوجية، فكيف حُتقق املراأة املوظفة 
للنجاح  زوجته  يدفع  اأن  للزوج  وكيف  الزوجية؟  حياتها  يف  التوازن 

والتميز يف العمل؟ وهل يت�سرر الأزواج من خروج املراأة اإىل العمل؟
من امل�ساكل التي تعاين منها املراأة اإذا كانت تعمل و ترتك اطفالها 
يف البيت فهي ل تهداأ من القلق والتفكري طوال الوقت، فهي ل ميكن 
اأن  بالذنب، ومن ال�سعب  ان تواجه الأطفال فى غيابها وهي ت�سعر 
تتخل�س من هذا ال�سعور لأن يف الأمر، يحاول كل من حولها اأن يزيد 
�سعورها بالذنب، مثل اطفالها، فهم يطلبون منها ا�سياء وخدمات ل 
الأيام  يف  العاملة  الزوجة  تواجه  التي  امل�ساكل  بني  ومن  يحتاجونها 

او  مري�سًا  الطفل  يكون  اأن  مثل  للعمل  الذهاب  فيها  التي ل ميكنها 
عنده امتحان و الزوج يطلب منه اأن تقوم بعمل وليمة لزمالئه، فهناك 
امل�ساكل العائلية و هناك امل�ساكل الوظيفية التي تواجه املراأة العاملة. 
فالطريقة الوحيدة اأمام املراأة العاملة ان تن�سجم اإذا حدثت م�سكلة، 
مواجهتها.  كيفية  و  امل�ساكل  لكل  ال�سحيح  احلل  بداية  هو  لأن هذا 
تكون  الوقت،  نف�س  وارادة ويف  وقوة  �سجاعة  تكون عندها  اأن  ولزم 
املراأة  مع  متعاطفني  الأزواج  معظم  فاأن  مل�ساكلها.  متفهمة  عائلتها 
العاملة اإل اإنهم ي�سرون على حقوقهم كاملة والطريقة الوحيدة كي 
ي�سارك  اأن  العاملة  الزوجة  مل�سكلة  حقيقية  متعاطفًا  الزوج  ي�سبح 
وهي  خطرية  م�سكلة  تواجه  العاملة  فاأملراأة  م�ساكلها،  حل  فى  فعليًا 

�سحتها، فهي ل جتد الوقت الذي تاأخذ منه كامل راحتها.
من  العديد  اأّن  املجال،  هذه  يف  عنها  كتنبا  التى  امل�ساكل  رغم 
الأكرث  هّن  العامالت  الن�ساء  اأن  اإىل  ُت�سري  والبحوث  الدرا�سات 
اأن  اإىل  ذلك  اأ�سباب  الدرا�سات  واأرجعت  حّياتهّن،  يف  �سعادة 
الر�ساء  من  حالة  املراأة  لدى  يخلق  بالعمل،  الإجنازات  حتقيق 
يوؤّثر  الذي  الأمر  املنزل،  اإىل  بها  تعود  التي  وال�سعادة  النف�سي 
ا. اأي�سً لهم  والنجاح  ال�سعادة  ويجلب  واأبناءها  اأ�سرتها  على   اإيجاًبا 
للتوازن،  الو�سول  على  العاملة  املراأة  قدرة  من  التخّوف  هذا  اإن 
خمتلف  يف  و  املجتمعات  من  الكثري  يف  ال�سائد  العتقاد  من  نابع 
تربية  عن  الرئي�سّية  امل�سوؤولة  هي  املراأة  باأن  والثقافات  البلدان 
ا  اأي�سً الوحيدة  ولرمبا  الرئي�سية،  امل�سوؤولة  وكذلك  ورعايتهم  الأبناء 
عن رعاية املنزل، الأمر الذي ي�سّبب لها �سغوطات ل تنتهي، اإذ ان 
العمل والوظيفة خارج املنزل كثرية متاما كما م�سوؤوليات  متطلبات 

ا. العناية بالأ�سرة، التي ل تنتهي اأي�سً
وكما تقول معظم الن�ساء من حولنا: » العمر يخل�س و�سغل البيت ما 

يخل�س«.

 ماذا یتوقع من النساء العامالت؟

 كاتبة عربية

أ.ناديا كعبي 

ك
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الموريسكي حــدائــق  فــي  تــطــواف 

خاص ـ القسم الثقايف
م�ســـرية  تناولـــت  التـــي  الكتـــب  هـــي  كثـــريٌة 
ال�ســـاعر حميـــد �ســـعيد وُجـــلُّ الكّتـــاب هـــم نّقـــاد 
اأكادمييـــون اأو نقـــاد حمرتفـــون ناهيكـــم عـــن مئـــات 
العراقيـــة  ال�سحافـــة  يف  وال�ســـهادات  املقـــالت 

والعامليـــة. والعربيـــة 
فحميـــد �ســـعيد �ســـاعٌر متفـــّرد ذو لغـــة �ســـاهقة 
املبـــاين واملعـــاين ينتابـــه حـــذٌر اأن ي�ســـبه غـــريه اأو اأن 
ـــو  ـــى ل ـــى حت ـــعر تعب ـــار ال�س ـــاده يف م�سم ل تكـــون جي
تعـــب ج�ســـده اأو قلبـــه، فهـــو يداريهـــا ويغذيهـــا ويدللها 

ويخـــاف ويغـــار عليهـــا..
اإن�ســـاف  الأردنيـــة  لالأديبـــة  �ســـدر  وموؤخـــرًا 
قلعجـــي كتابهـــا )تطواف يف حدائق املور�ســـكي( عن 
ـــارت  ـــعيد اخت ـــاعر حميـــد �س ـــعرية لل�س ـــة ال�س التجرب
ــرية. الغـــالف الأول  ــه الق�سـ ــق بغربتـ ــمًا يليـ ــه ا�سـ لـ
لوحـــة لأحـــد اأزقـــة اإ�ســـبانيا، والأخـــري �سورة ال�ســـاعر 
الدبلوما�ســـي حميـــد �ســـعيد يف يـــوم مـــن اأيـــام عملـــه 
يف مدريـــد كملحـــق ثقـــايف للعـــراق يف �ســـفارة العـــراق 
باإ�ســـبانيا.. وبهـــذا اأحاطـــت الكتـــاب مـــن كل عتباتـــه 
باأجواء ما اأبدعه ال�ساعر حميد �سعيد عن غرناطة 
ولـــوركا والغجريـــة موري�ســـا حيـــث امل�ســـرتك ال�ســـعري 
بينهـــم هـــو الظلـــم الـــذي وقـــع عليهـــم  فـــال غرابـــَة اأن 
ــبةً   ــكي ن�سـ ــعيد باملوري�سـ ــد �سـ ــاعر حميـ ــبه ال�سـ ت�سـ

للمور�ســـكيني وهـــم امل�ســـلمون الذيـــن قتلـــوا وهجـــروا 
عـــن بلدهـــم الأندل�ـــس  يف القـــرن ال�ســـابع ع�ســـر 

امليـــالدي.
ــا  تقـــول الكاتبـــة: »ـ اأ�ســـهد اأنـــك قـــد ع�ســـت ـ يـ

حميـــد« 
ـــي  ـــس ملذكـــرات الروائ ـــوان املده� ـــتعريًة العن م�س

العاملي غابرييل ماركيز.
مثقفـــة  واإعالميـــة  ـــة  قا�سّ اإن�ســـاف  الكاتبـــة 
قطعـــت �ســـوطًا بعيـــدًا يف جتربتهـــا الإبداعيـــة، لذلـــك 
جـــاء كتابهـــا مـــن حيـــث العر�ـــس والتحليل مـــن اأجمل 
ــي  ــات التـ ــي، واملو�سوعـ ــد الأدبـ ــراأت يف النقـ ــا قـ مـ
اختارتهـــا جـــاءت معـــربة عـــن اأهـــم مميـــزات جتربـــة 
ال�ساعر حميد �سعيد م�ستعر�سًة ما قاله يف اإجاباته 
ــه  ــة اأو دواوينـ ــه النرثيـ ــا ورد يف كتبـ ــة ومـ ال�سحفيـ
ال�ســـعرية. وكانـــت تكتـــب ب�ســـغف القـــارئ الـــذي وجـــد 
�سالتـــه يف وقـــت غرقـــت فيـــه املكتبـــات بالكثـــري مـــن 

الغـــث الـــذي ل ي�ســـبع ول ي�ســـمن.
الكتـــاب: %فـــاأن  اإن�ســـاف يف مقدمـــة  تقـــول 
ـــع  ـــي اأن ت�س ـــعيد، يعن ـــد �س ـــاعر حمي ـــب عـــن ال�س تكت
اأ�سابعـــك يف جمـــر حرائقـــه وا�ســـتعالته%. ثـــم تقول 
ـــه:  ـــه وارحتالت ـــد اأن تتعـــب مـــن الغو�ـــس يف عوامل بع
»بعـــد الغو�ـــس يف كل تلـــك القـــراءات، لي�ـــس عليك اإل 
اأن تقـــول: يـــا ليتنـــي ما عرفُت حميـــدًا.. لقد اأتعبني.

)مع�سلـــة  الكتـــاب  مـــن  الأول  الق�ســـم  يف 
الكتابـــة( اأو مع�سلـــة الق�سيدة حني تتمنع وال�ســـاعر 
يريـــد ا�ســـتدراجها وغوايتهـــا لكنـــه وكما يقـــول حميد 
»لي�س اأقدر على الق�سيدة من امل�ساك�سة » وتناولت 
مـــا عانـــاه ليكتـــب ق�سيـــدة عـــن حـــدث تاريخـــي ومهم 

هـــو قـــرار تاأميـــم النفـــط العراقـــي وهيـــاج ال�ســـارع 
العراقي فرحًا بذلك القرار الذي ي�سبه قرار تاأميم 

م�ســـر لقنـــاة ال�سوي�ـــس. 
تلـــك  يف  اأبدعـــه  مـــا  ببع�ـــس  وا�ست�ســـهدت 

الق�سيـــدة: 
% كلما راودته الق�سيدة 
اأوقفته على بابها ليلتني 

اأجتـــاوز  اأن  اأقـــدر  الآن  املتواطئـــة  اأيتهـــا 
الألـــف  حّرا�َســـك 
اأن اأ�ستبيحك 

اأن اأ�سع ا�سمك بني الذين يجيئون كاملاِء
ل ت�ساأيل...«.

يف  اأحـــٌد  يبـــق  )مل  التـــايل  العنـــوان  ويف 
ـــاف حومـــة الوجـــع  ـــة اإن�س البايثـــني(، تدخـــل الكاتب
لـــدى ال�ســـاعر امل�ســـكون بالأمكنـــة، فتلـــك البايثـــني 
وق�ســـر احلمـــراء وجنـــة العريـــف والأ�ســـى ذاتـــه حني 
ي�ستذكر بغداد واحللة بعد ما عمَّ الظالم ذاته على 

اأروع اجلنـــان.
ـــعر فهـــي  ـــي وجلـــت يف رداء ال�س اأمـــا فاطمـــة الت
رمـــز لغربـــة الق�سيـــدة املدينـــة وال�ســـاعر يف حومـــة 

الأمل.
يتعـــب(  ل  الـــذي  )املوري�ســـكي  بـــاب  وحتـــت 
تطـــوف بنـــا الكاتبـــة مـــع حميـــد منـــذ طفولتـــه ولوعتـــه 
علـــى �سيـــاع دفرته، ف�سياع الأندل�ـــس ف�سياع بغداد، 
وتقـــول: %فاملـــكان عنـــد حميد لي�ـــس حا�ســـرًا كمكان 
واإمنـــا مـــا ميثلـــه مـــن ـ خ�سو�سيـــة املـــكان يف الن�ـــس 
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قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوُل ِلـــــــــــــــــَصـــــــــــــــــديـــــــــــــــــَقـــــــــــــــــي...
َ
مــــــــــــــــــــــــــــــاذا أ

د.ريتا عيسى األيوب

ديَقتي... َوالتي َفَقَدْت ُكلَّ �َســْيٍء...  ماذا اأَقوُل ِل�سَ
ِبُفْقــداِن َعزيــٍز َعلــى َقْلِبهــا؟ »يف َبْع�ــسِ الِغيــاِب 

ُح�سوٌر اأَْكرَب«.
َهْل ُكْنِت يا �ســرييُن حنَي َكَتْبِت َذَلَك َتَتَنبَّئني... اأَْم 

دين؟  ا َتْق�سِ ريَن اأَْو ُرمبَّ مِباذا ُكْنِت ُتَفكِّ
ِمــْن  َتاأْتينــا  َنْحــُن... ل  َنْكُتُبهــا  َفاخَلواِطــُر حــنَي 

ا َتْنَحِدُر اإَِلْينا ِمْن َربِّ العامَلني...  َفراٍغ... َواإِمنَّ
َبــْل َواأَْحياًنــا َن�ْســُعُر... ِباأَنَّها َتْنِزُل َعَلْينــا َكَوْحٍي... 
ــَك  ال�سَّ َنْقَطــَع  َكــْي  َنْوِمنــا...  ِعــزِّ  ِمــْن  ُيْوِقُظنــا 

ِبالَيقني... 
َفْقــِت  اأَ ــِك  اأَنَّ َلــْو  �َســَتقولني...  َلنــا  ُكْنــِت  مــاذا 
ــٍة... َوَلــْو َحّتــى َبْعــَد  ِلَلَحظــاٍت... ِمــْن َغْفــَوٍة اأََبِديَّ

�ِسنني؟ 
يف  عنَي  املُ�َســيِّ َمــَع  ُمَتواِجــَدًة  روُحــِك  كاَنــْت  َهــْل 
ْع�ِس ِبَتْجواِلِه ُتراِفقني؟  امَلكاِن... َوَهْل ُكْنِت ذاَك النَّ
َقــْد �َســَعْرُت حيَنهــا... َواأَنــا اأُ�ســاِهُد َعــْن ُبْعــٍد... 
َرْدِت ُكلَّ َذِلــَك اأَْن َيْحُدَث... َبْعَد اأَْن َتِعْبِت  ــِك اأَ َوَكاأَنَّ

لني... ِمَن املُراَبَطِة َمَع املُنا�سِ
ِك ِبِغياِبِك الُفجاِئيِّ َهذا...  ا... ِباأَنَّ َواأَْح�َس�ْسُت اأَْي�سً
ْبنــاِء �َســْعِبِك  َقــْد َوَدْدِت َنْقــَل ِر�ســاَلٍة اأَخــرَيٍة... ِلأَ

كني...   الذيَن باتوا ُمَتَفكِّ
َتْغِطَيــٍة  ِمــْن  َتِعْبــُت  َفَقــْد  َعَلْيُكــم...  ِبــاهلِل  »َكفــى 
َواأَنــا  ــًدا...  َجيِّ فيهــا  غــوا يل  ُت�سْ مَلْ  ٍة...  ُم�ْســَتِمرَّ

ْن َتْبقوا ُمرَتاِبطني«..  ُلُكْم ِباأَ اأََتَو�سَّ
اجَلميَلــِة...  الهاِدَئــِة  ْظــَرِة  النَّ ِبِتْلــَك  َراأَْيُتــِك  َقــْد 
هنَي...  ــماِء... َم�ســاَر َجناَزَتِك ُتَوجِّ ِك ِمَن ال�سَّ َوَكاأَنَّ

َومَتاًما َكما َت�سائني.. 
ُة... َحّتى َواإِْن فاَرَقْتنا اأَْج�ســاُدها...  ِقيَّ َفالأَْرواُح النَّ
ْت  َلباِقَيٌة َبْيَننا... اإِىل اأَْن ُتِتمَّ ِر�ســاَلَتها... التي َبَداأَ

ِمْن �ِسنني.. 
*** »خاِطــَرة عــن �ســريين اأبو عاقلــة َومــا َكَتَبْتُه 

َعلى الفي�سبوك بتاريخ 21-7-2021«
ّبيهــا  ــالم... َوِلأَْهِلهــا َوحُمِ ْحَمــَة َوال�سَّ ِلروِحهــا الرَّ

ْلوان..  ُح�ْسَن الَعزاِء َوال�سِّ

  كاتبة اأردنّية من فل�شطني وتقيم يف اأملانيا

ال�ســـعري ـ » وتقـــول: %واملـــدن عنده مت�ســـابهة، وهذا 
ما مينحه ـ م�ســـاحة للتاأمل والكتابة%.. فمنذ غادر 
بغـــداد عـــام 2003، وهو يحملهـــا على كاهله، ويلوب 
معهـــا يف عزلتـــه، ويت�ســـرف ـ ت�ســـرف امل�ســـافر ل 
املقيـــمـ  فمـــا عـــاد للمكان وجود يف غياب بغداد، وما 
عادت الذاكرة حتمل اأو تتوهج اإل مبا كان يومًا من 

بغـــداد »وتقـــدم ن�ســـًا متوهجـــًا حلميد:
%بغـــداد... اإين اأح�ـــسُّ مبـــا اأنـــِت فيـــه... ومـــن 

هـــوؤلِء ومـــن هوؤلء 
فيكـــون  عتمـــٍة...  يف  املُـــذاُل  العـــامُل  يدخـــُل 

ــس. ــن الن�ـ ــزٌء مـ ــاءْ ... » جـ العمـ
ويف بـــاب )حمـــاورات حميـــد �ســـعيد يف » اأولئـــك 
اأ�سحابـــي%( تقـــول الكاتبـــة وهـــي تتناول مـــا راق لها 
مـــن ق�سائـــد واحـــٍد مـــن اأهـــم دواوين ال�ســـاعر حميد 

�ســـعيد )اأولئك اأ�سحابي(
الديـــوان  يف  ق�سيـــدة  كل  ا�ســـتدعت  حيـــث 
واحـــدًا مـــن كبـــار عباقرة الأدب العامليني يف حوار اأو 

مـــا ي�ســـبه احلـــوار يف لواعـــج اإن�ســـانية.
ويف بـــاب )مـــا تاأخـــر مـــن القـــول... لي�ـــس نهايـــة 
القـــول( ناغـــت اإن�ساف اأمل ال�ســـاعر وغربته وحزنه 
على بغداد ثم قن�ست من هذا الديوان ن�سو�سًا يف 

غايـــة الدفء واحلنني والروعة منها: 
% ظلَّ املغّني يوا�سُل يف اآخر الليلِ 

ما كان يف اأّوِل الليِل 
لكن ّ اإطالقًة متوح�سًة 

با دخلت بني ورد مقام ال�سَ
وغ�سون مقام احلجازِ 

فما عاَد يعرُف كيف يلمُّ نثار مواجعِه
وطواُه الغيابْ « 

واختتمـــت اإن�ســـاف الكتـــاب بعنـــوان )اإطاللـــة 
عـــرب �ســـبابيك حميـــد �ســـعيد اجلديـــدة( تتنـــاول فيـــه 
�ســـغف ال�ســـاعر حميد �سعيد بامل�سرح وكتابته لثالث 
م�ســـرحيات �ســـعرية وهـــي )التواأمـــان( و )�ســـّباك 
احلبيبـــة( و )املتعـــامل( وجمملهـــا تعالـــج حمنـــة 
الإن�ســـان املعا�سر امل�ســـتلب واملطحون بني فكي رحى 

الع�ســـر املـــادي املت�سّحـــر مـــن القيـــم الإن�ســـانية.
واأخـــريًا لبـــد لنـــا مـــن حتيـــة �سادقـــة للكاتبـــة 
والأديبـــة املبدعـــة اإن�ســـاف قلعجي علـــى تطوافها يف 
عـــامل ال�ســـاعر الكبـــري حميـــد �ســـعيد تطوافـــًا ممتعـــًا 

و�ســـاحرًا، فالأ�ســـتاذ حميـــد 
�ســـاعٌر يحتـــلُّ م�ســـاحًة كبـــرية يف خارطـــة ال�ســـعر 
العربي مبا قّدمه على مدى �ستة عقود من العطاء، 

وله ح�سوره الثقايف املميز اأينما حلَّ واأقام. 
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دل م�سطلــح الـ »دوك�ســا« عنــد بورديو، على 
جممــوع العتقــادات املرتبطــة بنظــام الأ�ســياء 
تفر�ــس  معطــى،  اجتماعــي  بكــون  اخلا�ســة 
نف�ســها بطريقــة انعكا�ســية ل جــدال فيهــا. كما 
اأّنهــا بداهــات ل مفــر منهــا من حيــث مبدوؤها، 
فالتجربة الدوك�سية هي جتربة انخراط اأخر�س 
ول نقــدي لالفرتا�ســات )القْبليــة( التي هي يف 
الوقت نف�ســه اإدراكية وتقييمية حل�ــس م�سرتك، 
اتفــاق اإىل درجــة اأنَّ ل اأحــد يناق�ســه حتــى فهو 

م�سلم به.
ويــرى بورديــو اأنَّ املجتمع مكــون من طبقات 
اجتماعية مت�سارعة بغر�س امتالك الر�ساميل 
املختلفة، واأنَّ عالقات القوة واملعني ت�ســاهم اإما 
يف ا�ســتدامة النظــام الجتماعــي واإما يف اإعادة 

النظر فيه.
ال�ســروري  مــن  ــه  اأنَّ اإىل  بورديــو  ويذهــب 
الجتماعيــة  التمثــالت  العتبــار  بعــني  الأخــذ 
امل�ساغــة من قبل الأفراد لإعطــاء معنى للواقع 
الجتماعــي؛ لكــن الطابــع التجديــدي ملقاربــة 
بيار بورديو، يكمــن يف اإرادته جتاوز املعار�سات 
التقليديــة يف علــم الجتمــاع بــني املو�سوعاتيــة 
والذاتويــة، وبــني الرمزي واملــادي، وبني الهويل 
)ال�ســمويل( والفردي، من اأجل تاأ�سي�س مقاربة 
ميكــن ت�ســميتها بالبنيوية الن�ســوئية اأو  البنيوية 

اجلينية. 

الثقافة

اإىل  كذلــك  بورديــو  بيــار  تاأثــري  ويرجــع 
الوظائــف التــي يخولهــا لعلــم الجتمــاع، اإذ اأنَّه 
ينظر اإىل املجتمع من خالل الهيمنة التي ميكن 
مالحظتها حتى يف املمار�ســات التي تبدو عادية 
كاختيار لبا�س معني اأو التعبري عن ذوق ما. كما 
تتجلــى الهيمنة كذلك من خالل ا�ســرتاتيجيات 

الأعوان. يف احلقول الجتماعية املختلفة
بورديو تعر�س ملوا�سيع متنوعة، انطالًقا من 
املنزل القبائلي اإىل ن�ساأة الدولة، مروًرا باحلقل 
والنظــام  الذكوريــة،  والهيمنــة  القت�ســادي، 
وفل�ســفة  الفاخــر  واللبا�ــس  والأدب  التعليمــي، 

هايدغر، واأ�ساليب احلياة.
وعلــم اجتمــاع بورديــو، يوؤ�س�ــس املمار�ســات 
الفرديــة والجتماعيــة حول امللكــة التي تبنى يف 
التاريــخ الفردي واجلماعي من جهة، ومن جهة 
اأخــرى فــاإن اب�ســتيمولوجية العلــوم الجتماعية 
ت�ســتلزم »اإ�سفاء الطابــع املو�سوعي على الذات 
عــامل  علــى  نطبــق  اأن  التــي متو�ســع«، مبعنــى 
الجتماع نف�ــس املبادئ العلميــة التي تطبق على 

اأي مو�سوع للدرا�سة.
ويقــول بورديــو: »اإنَّ اأيــة ظاهــرة اجتماعيــة 
مهمــا كانــت �سفتهــا هــي نتــاج جتميــع لأفعــال 

فرديــة ومنطق هذه الأفعال ل بد من 
البحــث عنــه يف عقالنيــة الفاعلــني، 
يف معنــى قريــب مــن الــذي يعطيــه 

القت�ساديون النيو % كال�سيك«.
كعلــم  يثــري  الجتمــاع  وعلــم 
العديــد من النتقــادات، اإ�سافة اإىل 
الت�ســاوؤلت التقليديــة حــول علميته، 
فهنــاك كذلك اتهامــات حول غايته: 
فهــو ل ي�سلــح يف نظرها لأي �ســيء، 
ال�ســلبية  اإىل  يدعــو  حتمــي  لأنــه 
بعــدم ت�ســجيع وعــدم تعبئــة الأعوان 
بعــث  علــى  القادريــن  الجتماعيــني 
فهــو  الجتماعــي،  التغــري  عمليــات 
يعطــي الرباهــني لــكل اأعــداء النقــد 
والدميقراطيــة، بينمــا بيــار بورديــو 

يقلب هذه املزاعم بقوله:
»يف الواقــع، بعيــًدا عــن الن�سيــاع اإىل عدم 
الكــرتاث وال�ســك، اللــذان يولــدان الالمبــالة 
العلــم  وبالأخ�ــس  العلــم  فــاإن  والنتهازيــة، 
الجتماعــي، يعطــي اأح�ســن اأدواتــه للممار�ســة 
وهــذا  الجتماعيــة،  الأوهــام  لنقــد  العاديــة 
الدميقراطيــة،  الختيــارات  �ســرط  هــو  النقــد 
ي�ســمح  الجتماعــي  فالعلــم  الوقــت  ذات  ويف 
عــن  جــًدا  بعيــدة  واقعيــة  طوباويــة  بتاأ�سي�ــس 
الإرادية الالم�ســوؤولة، مثل ال�ست�ســالم العلموي 
للنظــام القائــم. ومبــا اأنــه ل يوجــد اأي مو�سوع 
ميكــن اأن يفلــت من عمله املو�سعــي ومن اجلهد 
اخلا�ــس بالك�ســف عن الو�ســائل اخلفيــة لإنتاج 
واإعــادة اإنتاج عالقات النظام املوؤ�س�ســة للنظام 
الجتماعــي، فــاإن العلــم الجتماعي )ميار�ــس، 
دون اأن تكون له م�سلحة يف ذلك( وظيفة نقدية 

حا�سمة«.
والبعــد املعيــاري اأو علــم القيــم املــدرج يف 
مفهوم الـ »دوك�ســا«، يعترب اأنَّ املبادئ الأ�سا�سية 
جــًدا تع�ســفية ثقافية تفر�س نف�ســها على كيفية 
البداهة ال�ساطعة وغري املدركة؛ وبالتايل جتعلنا 

الــــــــــــــــــــــــــــثــــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــافــــــــــــــــــــــــــــة ونــــــــــــــــــــــــــــــــظــــــــــــــــــــــــــــــــريــــــــــــــــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــرة
مفهوم ال »دوكــســا« فــي علم االجــتــمــاع... مقاربة بــيــار بــورديــو

د. نداء عادل

الحلقة الثانية
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أّيام وليالي األنس في فّيينا...

أ.حياة الرايس

 اأكادميية عراقية مغرتبة كاتبة من تون�س تعي�س بفرن�شا

منذ نزلت بعا�سمة الفن فّيينا اأح�س�ست اأن حوا�سي 
كلهــا قد انقلبــت اىل معزوفــة ترق�س طربا علــى اإيقاع 
طق�س �سحرّي غريب ينت�سر يف �سوارعها ومعاملها الفنّية 

الأثرية: 
بيت مــوزار وا�ســتمتاعنا بكال�ســيكيات �ســمفونيات 
القرن الثامن ع�ســر واأ�سهرها ال�سمفونية ال40 العالقة 
بذاكرتــي ب�ســوت فــريوز »يــا اأنــا يــا اأنــا« التي ن�ســخها 
الرحابنــة تقريبــا ن�ســخا. تلك الّرنــة الأنيقــة الراق�سة 
التــي تتنادى بهــا كثري الهواتف الذكيــة. ترق�س بها كّل 
حوا�سي، رغم ما حتمله جوانح الفتى العبقري من حزن 
ووجــوم، ولكنــه موزار الذي يحــّول كل وجوم اإىل نغمات 
ة حياة  راق�ســة تطــرب لها القلــوب املكلومة. اأتابــع ق�سّ
املو�ســيقار املثــرية وتنقالتــه مــن بــالد اإىل بــالد داخل 
اأوروبــا. وتقّلبــه من بــالط اىل بــالط وتاأليفاته من نغم 

اإىل نغم ومن فرح اإىل وجع والتي ل ت�سبه اإل موزار. 
ق�سر الإمرباطورة اليزابات )�سي�سي(:

جمال وبذخ واأثاث وثراء خرايف يجعلك تتاأرجح بني 
الده�سة والأ�ســى ملوت اإمرباطورة مل ي�سعدها كل ذلك، 

حتى هجرته وماتت مقتولة يف مكان اآخر. 
امل�ســهورة  اإتيــان  �ســانت  القدي�ــس  كاتدرائيــة 

ب�ستيفان�س دوم:  
فّيينــا،  العا�سمــة  �ســاحة  قلــب  تنت�ســب يف  التــي   
كغابــة حجرية تتــدىّل منها حفريات كاأ�ســرطة الدانتال 
بنقو�ســها الدقيقــة ومنحوتاتها الأنيقة. تب�ســط جربوت 
عظمتها وقدا�ســتها على املدينــة يف احلّي الأول. تنحني 
لهــا املبــاين املحيطة واحلديثة و�ســط ح�ســود ملّونة من 
طــرق  مفــرتق  وال�ســّياح...على  املقاهــي  ورّواد  املــاّرة 
التاريــخ واحلداثــة، حيــث تتعاي�ــس اأمنــاط خمتلفة من 

الهند�سة املعمارية: هذه الكاتدرائية القوطية، العتيقة، 
تقابلها بالكامل ويف م�ســتوى علّوها، اكرب واجهة بلورّية 
ع�سريــة لعمــارة »ها�ــس هاو�ــس« اأفخــم بنايــات البلــد 
بنيت �سنة 1990 ويف اعرتا�س ال�ّسكان على هذا البناء 
الع�ســري الــذي يف�ســد طابــع امل�ســهد العتيــق للمدينة، 
خا�سة مقابل الكاتدرائية. كان ي�سفع ملهند�سها واجهته 
البلوريــة املقابلــة التــي اأ�سبحــت مــراآة عاك�ســة لواجهة 

الكني�سة كلوحة فنّية تراثية معمارية
 قادمــة مــن الع�ســر القوطــي. يف م�ســهد �ســريايل 
الع�ســري  بالطابــع  القوطــي  الطابــع  يجمــع  متمــوج 

احلديث ويتعانق معه لالأبد.  
تدخــل الكني�ســَة ومــا تــكاد تتجــاوز املدخــل حّتــى 
ت�ســاب ب�سدمــة جماليــة ت�ســبه اإغماءة ال�ســحر وتعقد 
ل�ســانك الده�ســة وتاأخذك رهبة. تتوقف حلظة خ�سوعا 
و�سالة لكل هذا اجلمال اخلرايّف. لتجد نف�ســك ت�ســبح 

يف ملكوت قاعة �سبه معتّمة وا�سعة جدا. 
ترتبــك حوا�ســك ل�ســتيعاب كل هذا اجلمــال دفعة 
واحــدة فامل�ســهد اكرب من عينيك... حتــى ت�سيء قلبك 
عيــون الألوان اخلافتة يف غري حرج للعتمة، من النوافذ 
الزجاجيــة امللونــة ومــن فتائــل ال�ســموع املرتاق�سة وقد 

اأخذتها رجفة ورهبة.  
حتــى ت�ســل اإىل مــكان يعتــرب مــن التحــف الأثريــة 
مــن الفــن القوطــي وهــو حجــر الوعــاظ حيــث ميكــن 
امل�سلــون  بهــا  يقــوم  التــي  املحليــة،  الرتاتيــل  �ســماع 
ب�ســكل اأف�ســل، قــد كان ي�ســتخدم قبل اخــرتاع مكربات 
ال�ســوت الكهربائية. وعلــى واجهة احلجر حمفور �سور 

القدي�سني الثالثة.
 تعتــرب الكاتدرائيــة رمــزا لهوية النم�ســا والكني�ســة 
ذو  الن�ســر  ب�ســعار  خا�ســة  فّيينــا،  يف  لالأبر�ســية  الأم 

الراأ�سني باأعلى راأ�س �سطحها.
حتــت اأر�سيتهــا مقــربة رهيبــة حتتــوي 30 غرفــة 
للمــاآمت تعــرف باملدافن والكنــوز الثمينة. تو�ّســعت حتى 
حتــت ال�ســاحة العامــة. موجــودة اإىل الآن: بحيــث جتد 
نف�ســك ت�ســري على عامل اأثري اآخر من الأ�سرار والألغاز 

والنفائ�س والكنوز.
اأّمــا م�ســهد الكاتدرائيــة اخلارجي الــذي يجمع بني 
العمارة الرومانية والقوطية والباروكية، في�سعب عليك 

معه اأن حتدد من اأي عامل من الأ�ساطري قد خرج.

الـ »دوك�ســا« نعي�س العامل الجتماعي كعامل 
طبيعي وُم�سلٍَّم به.

العنف الرمزي
يف نظريتــه عــن العنف الرمــزي، يوؤّكد 
اأّنــه »يقــوم علــى فر�ــس مقــولت  بورديــو 

اإدراك العامل الجتماعي، اإذ يقول:
»اإن العنــف الرمــزي هو بب�ســاطة ذلك 
علــى  ميار�ــس  الــذي  العنــف  مــن  ال�ســكل 
العون الجتماعي بتواطوؤه، ولقول هذا بكل 
دقة، فاإنَّ الأعــوان الجتماعيني هم اأعوان 
عارفــون، والذين - حتــى واإن اأخ�سعوا اإىل 
يف  بدورهــم  ي�ســاهمون  فهــم   - حتميــات 
اإنتــاج فعاليــة مــا يحددهــم، ل�ســّيما اأنَّهم 
 )...( يحددهــم  مــا  ويوؤطــرون  يهيكلــون 
اأ�ســمى جتاهاًل، وعندما نقــر بوجود عنف 
ميار�س ونتجاهل باأنه عنف، وهذا ما يعني 
اأننــا نقبــل جمموعة مــن الأحكام امل�ســبقة 
الأعــوان  ي�ســتعملها  والتــي  الأ�سا�ســية، 
الجتماعيــون لأنهم يتخذون العــامل وكاأنه 
عــادي، مبعنى كمــا هو، ويجدونــه طبيعًيا، 
لأنهم يطبقون عليه بنى معرفية م�ســتنتجة 
من نف�ــس بنــى هذا العــامل. ولكوننــا ولدنا 
يف عــامل اجتماعــي، فاإننــا نقبل عــدًدا من 
امل�ســلمات، التــي تاأتــي مــن تلقــاء ذاتهــا، 
ول تتطلــب تلقينــا«، ووفًقا ملعنــى جمموعة 
الآراء امل�ســرتكة ، فاإنَّ التمثالت امل�ســيطرة 
واملواقف القائمة والأفكار املقبولة، وكل ما 
ياأتي من تلقاء ذاته بدون مناق�سة، ل ميكن 
اأن تفر�س داخل جمموعة اجتماعية، اأو يف 
كل املجتمــع، اإل مــن خــالل عمليــة تلقــني، 
حيــث تكون فعاليتها رهينة عاملني، فتكون 
يف البدايــة، عقلنــة يف تعابري عامة ومعوملة 
ملتطلبات خ�سو�سية خا�سة بالو�سط الذي 
�ســهد ظهورها، ول بد هنا اإًذا من الرتكيز 
علــى الدور الأ�سا�ســي الذي يلعبــه الكالم: 
فــاإن تعريــف ما هو �ســرعي ميــر من خالل 
»معارك الكلمات«. فت�ســمية الأ�ســياء بهذه 
الكيفيــة اأو بتلــك، يعنــي اإعطاوؤهــا وجــوًدا 

مغايًرا، اأو حموها من الوجود

juin 202243 / حزيران 2022 العدد 46

في الكالم الاّلمباح 



االخـــبار

أ.ربيعة شلغوم

11 جــوان2022 4 إلى  المهرجان السينمائي الدولي ياسمن الحمامات من 

تــــــــــــقــــــــــــديــــــــــــم الــــــــــــــــتــــــــــــــــعــــــــــــــــازي فــــــــــــــــــي ســــــــــــــــــفــــــــــــــــــارة فـــــــــلـــــــــســـــــــطـــــــــن بــــــــــبــــــــــاريــــــــــس
قــام وفــد م�ســرتك مــن اإحتــاد ال�سحفيــني 
والكتــاب العــرب يف اأوروبا وموؤ�س�ســة كل العرب 
العالميــة يــوم ال�ســبت 14 اأيــار ـ مايــو 2022 
املا�سي بزيارة �ســفارة فل�سطني بباري�س لتقدمي 
واجــب التعازي باإ�ست�ســهاد الزميلة �ســريين اأبو 
عاقلة. اإلتقى الوفد مع ال�سيدة هالة ابوح�سرية 
�سفرية فل�سطني بباري�س ودار حديث عن �سجون 
فل�سطني. وقد �سم الوفد: علي املرعبي و حميدة 

عنيبة وحممد زيتوين وعقيلته.
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يا�ســمني  الــدويل  ال�ســينمائي  املهرجــان  عقــد 
التاأ�سي�ســية  لدورتــه  الإعالمــي  املوؤمتــر  احلمامــات 
باملدينــة املتو�ســطية يا�ســمني احلمامــات )من 4 اإىل 
11 جوان 2022( وذلك بح�سور عدد هام من ممثلي 
و�ســائل العــالم، ويعتــرب هــذا املهرجــان   املبــادرة 
الثقافيــة واملالمــح الأوىل ملولــود �ســينمائي جديــد، 

�سيرثي اخلارطة الفنية التون�سية والدولية.
واأكــد خمتار العجيمي مدير املهرجان خالل هذا 
املوؤمتــر الإعالمــي اأن الإ�ســتغال علــى فكــرة تنظيــم 
مهرجــان �ســينمائي دويل بيا�ســمني احلمامــات اأخذ 
�ســنتني من التعاون مع جممع »ال�ســلم« معلنا  يف ذات 
ال�ســياق عن جانب كبري من خيــارات املهرجان ودون 
اأن يتخلــى على عن�ســر املفاجاأة والحتفاظ باأ�ســماء 
بع�ــس ال�سيوف امل�ســاركني يف فعاليات الدورة الأوىل 
للمهرجان ال�سينمائي الدويل يا�سمني احلمامات من 

4 اإىل 11 جوان 2022 اإىل موعد لحق.

يف  الأهــم  النقطــة  كانــت  الت�ســور  خ�سو�سيــة 
حديــث املديــر العــام للمهرجــان ال�ســينمائي الدويل 
»يا�ســمني احلمامات« خا�سة واأن املهرجان يخ�س�س 
جوائــزه لالأفــالم املتوجة اأو امل�ســاركة يف املهرجانات 

الدولية الكربى )فئة »اأ« وفئة »ب(.
واعترب خمتــار العجيمي الروؤيــة الفنية املتفردة، 
وكذلــك جماليــات ال�ســورة والطــرح الإن�ســاين هــي 
املقايي�ــس الأ�سا�ســية يف اختيــار الأفالم امل�ســاركة يف 
املهرجان داعما يف خياراته �سانعي الأفالم ال�ســباب 
كال�ــس«  »املا�ســرت  فعاليــات  عــرب  ال�ســينما  وطلبــة 

والتكوين ال�سينمائي ملحبي الفن ال�سابع.
وت�ســكل الأفــالم املتوجــة وذات ال�سيــت الفنــي 
الدويل مــع فعاليات الدرو�ــس املتخ�س�سة )املا�ســرت 
كال�ــس( قوام املهرجان ال�ســينمائي الدويل »يا�سمني 
احلمامــات« واأ�س�ســه الداعمــة ملخترب ثقــايف اإبداعي 
يدفــع احلــراك ال�ســينمائي التون�ســي ويعك�ــس الرثاء 

والتنوع والنفتاح على العامل. 
هذه الفل�ســفة الفنيــة اختارت »ال�ســراع الذهبي« 
جائــزة للفائزيــن يف م�ســابقاتها الثــالث )الروائــي 
الروائــي  والفيلــم  الطويــل  الوثائقــي  و  الطويــل 
احل�ساريــة،  مرجعيتــه  لــه  خيــار  وهــو  الق�ســري(، 
فالت�سميم يحيلنا لل�ســراع القرطاجي وروح املغامرة 
ومتتــع.  تفكــر  �ســينما  علــى  عــني  هــي  والكت�ســاف 
مــن  للمكرمــني  و�ســريف  ذهبــي  �ســيكون  »ال�ســراع« 
�سناع ال�ســينما التون�ســية والدولية فيما ت�سيء األوان 
احلمامات املعلقة الر�سمية للمهرجان وامل�ستلهمة من 

لوحة الفنان الت�سكيلي الأملاين بول كيلي.

الــدورة التاأ�سي�ســية للمهرجــان الــدويل يا�ســمني 
احلمامــات مــن 4 اإىل 11 جــوان 2022 ت�ســتقبل 76 
فيلمــا ميثلــون 21 بلدا منها لبنــان، م�سر، اجلزائر، 
العــراق، ايــران، ال�ســني، تركيــا، �ســوريا، مقدونيــا، 
فنزويال، رو�سيا وبولونيا ويتناف�س يف خانة امل�سابقات 
الر�ســمية للمهرجــان 30 فيلمــا مــن بينهــم 12 فيلم 
روائي طويل، 6 اأفالم وثائقية طويلة و12 فيلم روائي 

ق�سري.
ويعــد ال�ســينمائي والفنان ال�سربــي الكبري امري 
التاأ�سي�ســية  الــدورة  �سيــوف  اأبــرز  مــن  كو�ســتاريكا 
للمهرجــان ال�ســينمائي الــدويل يا�ســمني احلمامــات 
فيمــا يعتلــي الفنــان التون�ســي القديــر روؤوف بن عمر 
من�ســة التكــرمي عــن م�ســواره الفنــي يف افتتــاح هذه 

الدورة الأوىل.
 �شحفية من تون�س



من هنا وهناك

ونقي�سه،  ال�سالح  �سّد  اّنه  على  لغة  الف�ساد  يعّرف 
كان  �سواء  العتدال  او  ال�ّسيء  حدود  عن  خروج  كّل  وهو 
اخراج  فهو  الإف�ساد،  اما  كثريا،  ام  قليال  اخلــروج  ذلك 
وت�سري  �سحيح.  غري  لغر�س  حممودة  حالة  عن  ال�سيء 
عليه  متفق  وحيد  تعريف  وجود  عدم  اىل  امل�سادر  بع�س 
بعوامل  تتاأثر  التطور  دائمة  ظاهرة  باأنه  وتقر  للف�ساد، 
خمتلفة. ولذا، ميكن اأن تختلف الأطر القانونية يف و�سفها 

للف�ساد. 
على الرغم »من خطورة الف�ساد، فاإّن ما يفوقه خطًرا 
هو الإف�ساد«، لن الف�ساد ناجت عن منظومة كاملة، جتتمع 
والقت�سادية  ال�سيا�سية  الخــتــاللت  مــن  العديد  فيها 
للم�سلحة  توظيفها  يتّم  التي  واملوؤ�س�ساتّية  والجتماعية 
الف�ساد فهي  اأّما  فئة،  او  ا�سخا�س  او ل�سالح  ال�سخ�سّية 
الّنخر  اىل  ت�سعى  د  وتر�سّ ا�سرار  �سبق  عن  تكون  عملّية 

التدريجي للمجتمع بغية تفريغه وتدمريه كلّيا. 
داخلّية  قوى  قبل  تنفيذه من  الف�ساد يف  يكمن خطر 
الوطــان  ت�ستهدف  خارجّية  اجــنــدات  تنفيذ  على  تعمل 
ولطاملا  قدراتها،  �سّل  و  خرياتها  ل�ستنزاف  وجمتمعاتها 
العي�س  �سبل  الن�سط ت�سييق  الإف�ساد  الّنوع من  رافق هذا 
ترهيبها  وكذلك  وتركعيها  اإخ�ساعها  بغية  ال�سعوب  على 
واحل�ساري...  والقومي  الوطني  وانتمائها  هوّيتها  ل�سحق 
لأّن ا�سرتاتيجية الإف�ساد املمنهج هو ال�سالح الكرث تدمريا 

لل�سعوب و الطريق ال�سرع للهيمنة عليها وا�ستعمارها!.
»اف�ساد«  مل�سروع  �سر�سة  مواجهة  يف  الــيــوم  نعي�س 
قناعاتنا  يف  والّت�سكيك  طاقاتنا،  تدمري  اأجــل  من  مــرّوع 
بنا  لتدفع  وتقّبلها  قبولها  على  ُنرغم  هجينة  ثقافة  ل�سّخ 
الكثريين قد جرفهم  اأّن  والتطبيع وكما جند  الّتبعّية  اىل 
على  يجب  وعليه  الــواقــع!...  بالأمر  والقبول  التربير  مّد 
ال�سعوب احلّية الت�سدي ومقاومة موؤامرة الإف�ساد والقطع 

عليها ا�ستكمال ال�سري يف طريقها بال اأي عقبات!

أ. سناء جاءباهلل

اإلفساد... سالح للهيمنة! 

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

ــبــــة  الــــــمــــــقــــــهــــــى األدبــــــــــــــــــــي بــــــــبــــــــاريــــــــس يـــــــتـــــــذكـــــــر نــــكــ
فـــــــلـــــــســـــــطـــــــن ويـــــــــــــرثـــــــــــــي شـــــــــــريـــــــــــن أبــــــــــــــــــو عــــــاقــــــلــــــة

خاص كل العرب ـ باريس
جل�ســة املقهى الأدبي التي تقام منت�سف كل �ســهر ب�سالة �ســهارى باحلي الالتيني و�ســط باري�ــس، 
خ�س�ست جل�ســتها يوم الأحد 15 اأيار- مايو 2022 لذكرى نكبة فل�ســطني ورثاء ال�ســهيدة �ســريين اأبو 

عاقلة.
بح�ســور نخبــة من املثقفني والإعالميني، افتتح ال�ســتاذ علــي املرعبي اجلل�ســة، بتاأكيد الت�سامن 
املطلــق مــع ال�ســعب الفل�ســطيني وحقــه يف اأر�سه املحتلة، كمــا وجه التحية لروح ال�ســهيدة �ســريين اأبو 
عاقلــة، ثــم دعــا احل�ســور للوقــوف دقيقــة �سمت حــدادا علــى روح الزميلة �ســريين اأبو عاقلــة وقراءة 

الفاحتة عن روحها الطاهرة.
ثم تواىل احلديث جميع احل�سور، واألقت ال�ساعرة رانية �سعراوي وال�ساعرة اأمينة بنزاري ق�سائد 

بهذه املنا�سبة، ثم قدم الفنان اللبناين ا�سرف احلكيم اغاين وطنية.
اجلديــر بالذكــر اأن »املقهــى الأدبــي« تنظمــه موؤ�س�ســة كل العــرب الإعالميــة واإحتــاد ال�سحفيــني 

والكتاب العرب يف اأوروبا ومركز ذرا للدرا�سات والأبحاث بفرن�سا.
حتية لل�سعب الفل�سطيني، ورحم اهلل الزميلة �سريين اأبو عاقلة.
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خا�س كل العرب ـ باري�س
بدعــوة مــن اإحتــاد ال�سحفيني والكتاب العــرب يف اأوروبا وموؤ�س�ســة كل العرب 
الإعالميــة، مت م�ســاء يــوم الإثنــني 16 ايــار - مايــو 2022 تنظيــم جتمــع كبري يف 
�ســاحة اجلمهوريــة بباري�ــس، ت�سامنا مع ال�ســعب الفل�ســطيني يف الذكــرى ال 74 
للنكبة، وتنديدًا بجرمية اغتيال الزميلة �سريين اأبو عاقلة، ح�سره جمع غفري من 

الإعالميني ومنظمات حقوق الإن�سان، من العرب والفرن�سيني.
وو�ســط النا�ســيد الوطنية الفل�ســطينية والرايات الوطنية، األقى ال�ســتاذ علي 
املرعبــي كلمــة اأكــد بها علــى املوقــف املوؤيد حلقــوق ال�ســعب الفل�ســطيني باأر�سه، 
ونــدد بجرميــة اغتيــال الزميلــة �ســريين اأبــو عاقلة مطالبــا بتحويــل اجلرمية اإىل 
حمكمة اجلنايات الدولية، داعيا للتدخل لالإفراج عن الأ�سرى الأبطال يف �سجون 

الحتالل. 
بعدهــا، األقــى الزميــل هالل العبيــدي كلمة مطالبــا املجتمع الــدويل بالتدخل 

لوقف العنف �سد ال�سحفيني و�سد حق الإن�سان بالتعبري.
ثم األقى العديد من الإعالميني واحلقوقيني العرب والفرن�ســيني كلمات اكدوا 
بها على الت�سامن املطلق مع ال�ســعب الفل�ســطيني ونددوا بجرمية اغتيال �ســريين 

ابو عاقلة.

بدعوة من ال�ســيد فرن�ســوا ديكر�ســوف ديك�ســارد �ســفري بلجيكا يف 
فرن�ســا ح�سر الزميــل علي املرعبي يوم الثالثاء 24 ـــيار ـ مايو املا�سي 
نــدوة يف منزلــه بباري�ــس حول اآفــاق التعاون ال�ســرتاتيجي بني فرن�ســا 
و بلجيــكا، خا�ســة علــى �سعيــد الت�سنيع الع�ســكري الــربي و البحري، 
الت�سنيــع  �ســركتي  مــدراء  و  و خــرباء ع�ســكريني  بح�ســور جــرنالت 

الع�سكري. يف نهاية الندوة مت فتح باب الأ�سئلة واحلوار مع احل�سور 
على هام�س الندوة كان للزميل املرعبي حديث مع ال�سفري البلجيكي 
حيث قدم له ن�ســخ من جملة »كل العرب« ون�ســخة من ديوان ال�ساعرات 
العربيــات »�سبــاح اخلري باري�ــس هــذه ق�سائدنــا«. وقد اأبــدى اإعجابه 
بالنوعيــة الراقيــة للمجلــة والديــوان، واأخــربه انــه زمــان كان �ســفريا 
لبلجيــكا يف اخلليــج وما يــزال يحفظ بع�س الكلمــات العربية، وقال يل 

بالعربي »�سباح النور«.
كانــت نــدوة مفيــدة، لأنها اطلعت علــى معلومات جديــدة، مبا فيها 

»الغوا�سات الدرون« واآخر اإنتاج الزوارق احلربية.

تجمع بباريس تضامنًا مع الشعب الفلسطيي واحتجاجًا على اغتيال الزميلة شرين أبو عاقلة

التعاون الصناعي العسكري بن فرنسا وبلجيكا

النساء االحرار
هــي جمعيــة حتت قانــون 1901، غري ربحية، ا�س�ســتها النا�ســطة باملجتمع املدين و�ســيدة 
الأعمال ال�سيدة حميدة عنيبة، بتاريخ 8 مار�س 2022 وحت�سلت على الت�سريح من ال�سلطات 
الفرن�سية يوم 19 ماي 2022 ومقرها باري�س، تهدف اإىل الدفاع عن حريات وحقوق املراأة.  

جتمــع الن�ســاء الحــرار مــن خمتلف الأجيــال، الطبقــات الجتماعيــة، العــراق والأديان 
وتتجاوز اختالفاتهم الثقافية، الفكرية والدينية ليت�ســاركن قيم الت�سامن وامل�ساواة والكرامة 
والتعليــم، وت�ســعى اجلمعيــة مــن خــالل برجمــة جمموعــة مــن الأن�ســطة الثقافيــة، اخلرييــة 
والجتماعيــة اإىل خدمــة الن�ســاء الحرار والعمل على رفع الوعــي لديهن بحقوقهن اإىل جانب 

واجباتهن لتعزيز دورهن يف املجتمع. 
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قام الزميل علي املرعبي، يوم اجلمعة 13 اأيار 
املا�سي، بزيارة معهد العامل العربي بباري�س حيث 
اإلتقى مع مدير عام معهد العامل العربي د. معجب 
الزهــراين حيــث دار حــوار حــول الثقافــة و الأدب 
العربي بباري�ــس، و التفاهم على اأن�ســطة مقبلة اإن 

�ساء اهلل، مع اهدائه ن�سخة من الديوان.
اجلديــر بالذكــر ان دورة التدريــب ال�سحفــي 
التي �ستجري يف قاعة املعهد، والتي ينظمها اإحتاد 
ال�سحفيــني والكتــاب العــرب يف اأوروبا بالتن�ســيق 
مــع »كل العرب« �ســتبداأ يوم الثنــني 4 متوز ـ يوليو 

.2022

بدعــوة مــن جمعيات جزائريــة تعنى بالثقافــة والعمل الجتماعــي، اأقيمت ليلة 
ال�ســبت 6 ايــار - مايــو 2022 اأم�ســية مــع ع�ســاء جزائــري باإمتياز علــى منت قارب 
»باني�ــس« على �سفاف ال�ســني يف �ساحية »األفورفيل« الباري�ســية، ح�سرها الزمالء: 
علــي املرعبــي وليلى قــريي وجميل جربــوع، تخللها عزف مو�ســيقي وغناء جزائري 

متنوع من عدة تقاليد مناطقية باجلزائر. 
كانت فر�سة طيبة للقاء الزمالء مع النائبة الفرن�ســية ايزابيل �ســنتياغو وثالث 
روؤو�ساء بلديات فرن�سية وقن�سل اجلزائر يف حمافظة »فال دي مارن« حيث اهديت 
لهــم جميعــًا ن�ســخًا من ديوان ال�ســاعرات العربيات »�سباح اخلري يا باري�ــس.. هذه 
ق�سائدنــا« الــذي ا�سدرنــاه باللغتني العربية والفرن�ســية، والعــدد الورقي من جملة 

»كل العرب«.

لقاء مع الدكتور معجب الزهراني

أمسية جزائرية بضاحية »ألفورفيل« الباريسية

قــام الزميــل رئي�ــس التحريــر بزيارة لل�ســفري 
اليمنــي بباري�ــس الدكتور ريا�س يا�ســني بعد ظهر 
مبكتبــه   2022 مايــو   - اأيــار   19 اخلمي�ــس  يــوم 
بال�ســفارة. حيث دار حديث حول اآخر م�ســتجدات 
الو�ســع يف اليمــن، والنــدوة ال�سيا�ســية التــي نعــد 
يونيــو   - حزيــران   25 ال�ســبت  يــوم  بهــا  للقيــام 
2022 اجلــاري حتــت عنــوان »اليمــن اإىل ايــن؟« 
حيث �ســيكون ال�سفري من اأبرز املتحدثني خاللها. 
تلــى ذلك حديث م�ســتفي�س عــن تطوير الن�ســاط 
نهايــة  يف  بفرن�ســا،  العربــي  الثقــايف  واحل�ســور 

اللقاء مت اإهداء �ســعادة ال�سفري ن�ســخة من ديوان ال�ساعرات العربيات »�سباح اخلري 
باري�س..هذه ق�سائدنا«.

من اجل قضايا األمة واليمن بباريس 

ت�ســهد الأرا�ســي الفل�ســطينية ت�سعيدًا يف العدوان والتوح�ــس 
ال�سهيوين الذي ي�ســتهدف احلجر والب�سر، وكل ما هو فل�سطيني 
البغي�ســة،  والعن�سريــة  والت�ســريد  والتهجــري  والتدمــري  بالقتــل 
واملحــاولت املحمومــة لنفــي و�ســطب وطم�ــس الهويــة واحلقائــق 
واآخرهــا  املقد�ســات،  علــى  والعتــداء  الفل�ســطينية،  التاريخيــة 
جرميــة قتــل واغتيــال الإعالمية الفل�ســطينية ال�ســهيدة �ســريين 
اأبــو عاقلــة، والتــي وقعــت علــى مــراأى وم�ســمع مــن العــامل، وهي 
تــوؤدي دورهــا يف ك�ســف م�سل�ســل العــدوان والإجــرام ال�سهيــوين 
بحــق ال�ســعب الفل�ســطيني، والعــدوان علــى جنازتهــا، والتابــوت 
الــذي يحمــل جثمانها والذي زلــزل اركانهم وهــو يتاأهب للخروج 
حممــوًل علــى اأكتــاف اأبناء �ســعبها، مثل هــذه العتــداءات الغري 
املقبولة اأو املربرة«، اأنها متثل انتهاكًا حلقوق ال�ســعب الفل�سطيني 
وحلرمــة املوتــى، والعدوان علــى مدينة القد�ــس، وهــي اإجراءات 
وت�سرفــات وعــدوان لي�ــس غريبــًا اأو م�ســتغربّا علــى اآلــة احلــرب 
والقتل ال�سهيونية، التي تنه�ــس يف اجل�ســد الفل�سطيني منذ اأكرث 
مــن %% عامــًا، والتــي ل تكتفــي بالقتــل بدم بــارد، بــل والتمثيل 
بجثامني ال�ســهداء من اأبناء ال�ســعب الفل�ســطيني واأنها توؤدي اإىل 

زيادة الحتقان وعدم ال�ستقرار يف الأرا�سي الفل�سطينية
وموقفنــا الدائــم والأبــدي والذي لــن يتغري ولــن يتزعزع وهو 
الداعــم ل�سمــود ال�ســعب الفل�ســطيني، ون�سالــه امل�ســتمر لنيــل 
حقوقــه الوطنيــة وعلــى راأ�ســها حقــه يف العــودة واإقامــة دولتــه 
الوطنيــة امل�ســتقلة وعا�سمتهــا القد�ــس، فنحــن نطالــب الهيئــات 
واملوؤ�س�ســات العربيــة والإقليميــة والدوليــة بالقيــام مب�ســوؤوليتها 
القانونيــة والأخالقيــة حلمايــة ال�ســعب الفل�ســطيني يف مواجهــة 
العــدوان والتو�ســع والعن�سريــة ال�سهيونيــة امل�ســتمرة، ومعاقبــة 
الكيــان ال�سهيــوين الإرهابــي وجي�ــس الحتــالل علــى جرائمــه 
امل�ستمرة واآخرها العدوان على الفل�سطينيني يف حي ال�سيخ جراح 
ويف القد�ــس وامل�سجد الأق�سى، وقتل الزميلة الإعالمية ال�سهيدة 

�سريين اأبو عاقلة، والعدوان الإجرامي على جنازتها.  

أ.خالد الحديدي

 كاتب م�شري

تابوت الشهيدة شرين أبو عقلة 
زلزل أركانهم
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الثقافة

للقلــق  مثــريا  تاأثــريا  ال�سحافــة  مهنــة  تاأثــرت 
وحتولــت حتــول جذريــا منذ دخــول الثــورة الرقمية 
و�ســبكات التوا�ســل الجتماعــي. اأدى هــذا التحــول 
الغــري م�ســبوق اإىل تغيري و�ســائل التعبــري والتوا�سل 
بــني امل�ســوؤولني ال�سحفيــني والإعالميــني تدريجيــًا 
ومواردهــا  الإعالميــة  املوؤ�س�ســات  هيكلــة  وحتــى 

الب�سرية. 
ت�ســابكت  فقــد  الأخبــار،  تدفــق  مــع  اليــوم، 
الأحداث، وانت�ســرت الأدوات الرقمية و«الديجيتال« 
تطبيقــات  ولغويــا. ظهــور  وب�سريــا  �ســمعيا  املوؤثــر 
الهاتــف املحمــول التــي تقدم حمتــوى م�ســتمر، فيه 
مــا يرثي وفيه ما يدعو اإىل القلق واخلوف والرهبة، 
اأ�سبــح ال�سحفيون الغارقون يف املعلومات اأقل قدرة 
على قراءة كل �سيء، لأن كم املعلومات ل يعني حتما 

�سحتها وجناعتها.  
 اليــوم علــى �ســبيل املثــال، ويف كل موقــع تــزوره 
علــى ال�ســبكة العنكبوتيــة، عليــك اأن مت�سي اأ�ســفله 
ب�سرعة ودائما اأ�سرع فاأنت م�سوؤول ومراقب وحماط 
مــن جميــع الأرجــاء يف كل حركة بحث وا�ســتق�ساء 
واأول ال�ســعارات التــي ترفــع، هي احلرية وال�ســالمة 
مــن  مفــر  ل  التــي  البيانــات  و�ســالمة  املعلوماتيــة 

ت�سريبها.
 اأ�سبحت ال�ستجابة لكل اإمالءات عامل الإعالم 
كمــا هو قائم اليوم، ميثاقا عاديا ي�ســتغل م�ســتعملي 
الأنرتنــات وي�سعهــم حتــت ال�ســيطرة وقب�سة املقيد 
يف  دميغرافيــة  موجــة  ي�ســتقطب  جمــال  الرقمــي. 
الكــون الإفرتا�ســي. نحن نعي�ــس يف ع�سر الت�ســارع 
الــذي يرجع جزئًيا اإىل التطور غــري املن�سبط للعلم 

والتقنيات اجلديدة.
 لكــن كل هــذا بــاأي ثمــن واإىل متــى؟ يف فيلمــه 
الوثائقي »احلاجة امللحة لإبطاء« فاإن »فيليب بوريل« 
يجعلنــا نفكر يف هذا ال�ســباق امل�ســتمر نحــو »املزيد 

أ.أمل بالحوت ـ بالل

دائًما« على الرغم من »اخلري« املتوفر والكايف. لكن 
هل ميكن اأن يكون اأحدهما �سديًقا، مكمال لالآخر؟

يريد ال�سحفيــون، معلومات مفيدة وذات زاوية 
توفــر لهــم حمتــوى ذو قيمــة م�سافــة عاليــة. بدون 
مقارنــة ال�سحفيني »غــري املت�سلــني بالإنرتنت« مع 
ال�سحفيــني »علــى الإنرتنــت«، نالحــظ اأن طريقــة 
�ســاخنة،  عاجلــة،  اأخبــار  واحــدة.  لي�ســت  عملهــم 
موؤثــرة مبحتوى موجز لبع�س املقالت املوثقة جيًدا. 
وبالتايل، فاإن الأمر مرتوك للم�ســوؤولني ال�سحفيني 
لتلبيــة احتياجاتهــم مــن خــالل التكيف مع اأ�ســكال 
الو�ســائط اجلديــدة وا�ســتخداماتها، لإعادة حتديد 
»امل�سممــة  تف�سيــل  خــالل  مــن  مهنتهــم  مالمــح 

ا« واحلفاظ على جودة املعلومات. خ�سي�سً
اأخبــار عاجلــة، �ســاخنة، موؤثرة مبحتــوى موجز 
متخ�س�ــس  مثــل  جيــًدا،  املوثقــة  املقــالت  لبع�ــس 
الت�ســويق، يجــب اأن ياأخــذ الوقــت الــكايف لدرا�ســة 
جميــع و�ســائل الإعــالم اجلديدة وحتديــد مواقعها، 
وا�ســتهداف ال�سحفيــني علــى جميع هذه الو�ســائط 
اجلديــدة، وطبيعــة املعلومــات التي تتــم معاجلتها، 
و »بيع« املحتوى بالتن�ســيق املنا�ســب: ق�سري، طويل، 
زاويــة، ملتويــة، روح الدعابــة، مــع اأو بــدون فيديــو، 

مرئيات، ر�سوم بيانية، �سهادات. 
يجــب اأن تتبنــى املعلومــات �ســكاًل مــن الأ�سالــة 
لكــي تربز وتناأى بنف�ســها عــن هذا التدفــق الدائم، 
والأمــر مــرتوك للملحــق ال�سحفــي، الــذي اأ�سبــح 
اأكــرث »تاأقلمًا«، يتكيف من خــالل اقرتاحه للمحتوى 
املتنــوع. هــذا هو التحــدي احلايل ملهنــة ال�سحافة! 
ل ت�سدقــوا اأنهــا تختفــي تدريجيــا، بل على العك�ــس 

متامًا! مهنة ال�سحافة تبني نف�سها من جديد. 
الع�سر احلــايل هو ب�سدد اإعادة اخرتاع »مهنة 
جديــدة« لل�سحافــة والإعــالم. مهنــة ترتــدي ثــوب 
التميــز و�ســط النمطيــة، ثــوب اخلــروج عــن دائــرة 

النمطية وثوب الإ�ستثناء. 
والدمــج  احلاليــة  الت�ســال  طــرق  �ســتعمل 
اجلديــدة،  والتقنيــات  للروبوتــات  التدريجــي 
والور�ســات الإفرتا�سيــة املقرتحــة عــن قــرب وعــن 
بعــد والتدريــب املهنــي يف حياتنا اليوميــة )ال�سحة 
الإلكرتونيــة علــى وجــه اخل�سو�ــس( علــى رقمنــة 
العالقــات الإن�ســانية ب�ســكل مغاير متامــا ل�سحافة 
عهدناها يف ما قبل. اليوم، من خالل اأمناط حياتنا 
الن�سطة للغاية، نريد توفري الوقت اأو على الأقل عدم 

اإهداره.
 يقــف الإن�ســان، يوًمــا بعــد يــوم، اأمــام املاكنات 
الذكيــة ب�ســكل اأكرب. ما عليــك اإل اأن ترى يف املرتو، 

يف ال�ســارع، يف نقاط التجمع العام، حتى يف املنزل، 
ملراقبــة الأ�ســخا�س ذوي العالقــات الفائقــة. لكــن 
ال�سحفــي لي�ــس اآلــة بــل من يح�ســن عن جــدارة اأن 

تكون الآلة، جمرد و�سيلة و لي�ست م�سري لأعماله. 
مع النت�ســار املرتبــط باآلف التغريــدات املوؤثرة 
والتدوينات التي تالم�ــس الذكاء العاطفي وتثري فيه 
ما يغري طبيعة يومه، واملن�ســورات التي تدعو لل�ســك 

وتبقي املتطلع يف و�سعية الت�سديق والتكذيب. 
  مل يعــد ال�سحفيــون يف بع�ــس الأحيان قادرين 
علــى معرفــة م�ســدر املعلومــات ول كيفيــة تكذيبها 
واإ�سالحهــا اإذا مــا ثبــت اخلطــاأ. كيف لنــا اأن نقبل 
بنقــل املحتــوى الــذي مل يعــد م�ســدره مثبًتا ب�ســكل 

اأخالقي؟
واملوؤثــرون  واملدونــون  ال�سحفيــون  يتزاحــم 
»اجلــدد«، يختلــط اأي�ســا احلابــل بالنابــل، ويف�ســح 
املجــال اىل الدخــالء عــن املهنــة. مهنــة ال�سحافة 
ومعلومــات  م�ســادر  اإىل  احلاجــة  باأم�ــس  اليــوم 
امل�ســوؤولني  هــوؤلء  اإىل  الأمــر  يعــود  كمــا  موثوقــة. 
ال�سحفيــني »اجلــدد« لإن�ســاء عالقــة طويلــة الأمــد 
وموثوقــة. عالقــات ال�سحافــة الإلكرتونيــة«، هــذه 
املهــن »اجلديــدة«، ل�سمــان حتولها، يجــب اأن تكون 
م�سحوبة بالعمل »اجلماعي« يف هذا النظام البيئي.
اإن�ســانية  بــدون عالقــات  الأزمــات،  اأوقــات  يف 
اأو تبــادل مــع ال�سحفيــني، كيــف نلقــي ال�ســوء على 
احلقيقــة؟ كيــف ت�ســرح وتخلــق ال�ســفافية؟ ملجــرد 
تدويــن واحــد وجب بعده التق�ســي، اأنت بحاجة اإىل 

وا�سلة، وهذه الوا�سلة هي امل�سوؤول ال�سحفي.
يعتمــد جوهــر هــذه الوظيفــة، وهــو اأمــر معقــد 
للغايــة يف النهايــة، علــى الوقــت الــذي تق�سيــه يف 
بنــاء العالقــات مع و�ســائل الإعــالم، ومعرفة كيفية 
ال�ســتجابة يف الوقــت احلــايل، والتكيــف مــع جميع 

التغيريات املمكنة. 
ل اأعتقــد حًقــا اأن مديــري العالقــات ال�سحفية 
لديهــم اأكــرث مــن اأي وقــت م�ســى مكانــة رئي�ســية 
واأ�سا�ســية يف املدينــة. اإنهم اأكرث مــن اأي وقت م�سى 
ال�سامن واملحرك لل�ســمعة ال�ســيئة، وخا�سة �ســمعة 
ال�ســركات واملوؤ�س�سات واملنظمات. ال�ســمعة والإ�سم 
راأ�ــس مــال خام لــكل ممتهن لل�سحافــة. هذه املهنة 
اجلريئــة التــي تقرتب من الإن�ســان وتو�سل ال�سورة 

اإىل العامل قدر الإمكان.
  كاتبة واإعالمية

ــديــــد ــا مـــــــن جــ ــفــــســــهــ مــــهــــنــــة الـــــصـــــحـــــافـــــة تـــــبـــــي نــ
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يولـــدون  اأطفـــال 
واآخـــرون يرحلـــون بينما 

العـــامل ل يـــكاد ي�ســـعر بهـــم، 
فاجلميـــع يئـــن علـــى حالـــه مـــا بـــني اأخبـــار 

حـــروب ومـــوت واأوبئـــة م�سنعـــة بفعـــل فاعـــل وغريهـــا الكثـــري من ال�ســـرور؛ 
لكـــن لـــو دققنـــا النظـــر �ســـنجد يف نهايـــة املمـــر �ســـعلة اأمـــل ت�ســـىء للكـــون 
بـــكل احلـــب، �ســـعلة باإمكانهـــا تغيـــري العامل، ت�ساء مبيـــالد اأو رحيل اإحدى 
امللهمـــني الذيـــن يتميـــزون بالإ�ســـرار والعزميـــة املغلفة بابت�ســـامة عري�سة 
تك�سوا وجوههم يعرف عنهم النفتاح والتوا�سع، في�سهل اأن تعرفهم من 
خـــالل منـــط حياتهـــم املفعمـــة باخليـــال واملغامـــرة، جتدهـــم حمبـــني للفن 
والأدب واجلمـــال، يتاأثـــرون بق�سايـــا غريهـــم وكاأنهـــا ق�سيتهـــم، لديهـــم 
ر�سيـــد وافـــر مـــن يقظـــة ال�سمـــري، منا�سلـــون يف �ســـبيل احلـــق واحلريـــة 
واحلياة ل يعرفون الزيف ول النفاق ميكننا اخت�سار كل �سفاتهم اأنهم 

اأنا�ـــس حقيقيـــون. 
ــام 1971 و  ــر عـ ــدت يف 3 ينايـ ــم ولـ ــة اإحداهـ ــو عاقلـ ــريين اأبـ ــت �سـ كانـ
رحلـــت عـــن عاملنـــا فـــى 11 مايـــو 2022، و ي�ســـادف اأنـــه يف نف�ـــس �ســـهر 
ينايـــر يـــوم 28 لكـــن يف عـــام 1990 ُولـــد الأب ال�ســـاب �ســـتيفن لبـــط 
ورحل عن عاملنا الفاين يف نف�س ال�سهر احلزين يوم 7 مايو 2022 ولدوا 
يف نف�ـــس ال�ســـهر ورحلـــوا يف نف�ـــس ال�ســـهر لكـــن يف اأيـــام خمتلفـــة تاركـــني 

ب�سمتهـــم القويـــة، كانـــوا يجولـــون ي�سنعون احلـــدث والتغيري باأنف�ســـهم.
حيـــاة �ســـريين املهنيـــة ت�سمنـــت تغطيـــة اأحـــداث ال�ســـراع الفل�ســـطيني 
الإ�ســـرائيلي كافـــة حتـــى ُقتلـــت بر�سا�ـــس جي�ـــس الحتـــالل الإ�ســـرائيلي، 
غّطـــت �ســـريين اأحـــداث النتفا�ســـة الفل�ســـطينّية عـــام 2000، والجتيـــاح 
ـــكرّية  ـــرائيلي ملخيـــم جنـــني وطولكـــرم عـــام 2002، والغـــارات الع�س الإ�س
الإ�ســـرائيلّية املختلفـــة التـــي تعّر�ـــس لهـــا قطـــاع غـــزة وكانـــت اأول �سحفّيـــة 
ـــة ي�ســـمح لهـــا بالدخـــول اإىل �ســـجن ع�ســـقالن يف عـــام 2005، وقـــد  عربّي
األهمت العديد من الفل�سطينيني والعرب الآخرين ملتابعة حياتهم املهنية 
يف ال�سحافـــة، كانـــت �سحفيـــة منا�سلـــة اأبيـــة قوية حرة تقول لي�ـــس �ســـهال 
اأن اأغرّي الواقع، لكنني على الأقل كنت قادرة على اإي�سال ذلك ال�سوت 
اإىل العـــامل، �ســـريين ابـــو عاقلـــة لـــن متـــوت فهـــي �ســـوت ال�سمـــري و اإن مات 

ال�سمـــري فاأي حياة ُت�ســـتحق اأن تعا�ـــس!
اأمـــا الأب ال�ســـتثنائي �ســـتيفن كانـــت حياتـــه منطلقـــة نحـــو الإن�ســـانية اأن 
نعـــود ب�ســـر مـــن حلـــم ودم ن�ســـعر بـــاآلم الغـــري ون�ســـاركهم فيهـــا، األ نكـــون 
بقلـــوب حجريـــة. دعـــا اجلميـــع اأن يعـــودوا ل�سورتهـــم الأ�سليـــة وطبيعتهـــم 
احلقيقيـــة التـــي خلقهـــم عليهـــا اهلل، فبـــداأ بنف�ســـه وعا�ـــس التجربـــة معنـــا 
علـــى الأر�ـــس، غمـــر اجلميع بالهتمام واملحبة الباذلـــة والعطاء املتناهي 
هدفه قد يبدو ب�سيط لكنه ا�سبح غاية يف ال�سعوبة و قلما جنده يف هذا 
العـــامل املـــادي املوح�ـــس، هـــذا ال�ســـاب اأ�سبـــح قـــدوة ومثـــال لكثـــريون حـــول 
العامل بعدما بداأ رحلة الدعوة عام 2014 يف نامور ببلجيكا ثم تابع بني 
بلجيـــكا وفرن�ســـا، و �ّســـيم كاهـــن يف باري�ـــس 25 يونيـــو 2021 ثـــم عـــاد اإيل 
القـــا%رة بعـــد �ســـيامته، و كان ذا ح�ســـور فّعـــال وُمثمـــر ملـــدة عـــام، انتهـــت 
ق�ستـــه امللهمـــة و الق�ســـرية جدا بعد حادث �ســـقوطه مـــن على اأحد جبال 
ديـــر �ســـانت كاتريـــن. �ســـريين و الأب �ســـتيفن تركـــوا للب�ســـرية ر�ســـالة 
وا�سحـــة؛ العـــامل ل يحتـــاج اإىل ب�ســـر بقـــوة خارقـــة لتغيـــريه فقـــط كونـــوا 

موؤثـــرون حقيقيـــون كونـــوا �ســـراًجا م�سيًئـــا للغـــري وللخري.   

وسط عالم مظلم كونوا سراًجا مضيًئا!
أ.جاكلين جرجس 

 كاتبة م�شرية
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الثقافة

ليس كل من لديه إعاقة جسدية أو ذهنية 
أو من جيلس على كرســي فهو معاق، ألنه قد 
يكــن هنــاك معــاق األخــالق والعقــل والضمــر 

والتفكر
املعاق هو إنســان كســائر البشــر له إحساسه 
وكيانه وتفكره، وميكن أن يكون أكثر إحساسا 
بســبب معاناتــه، كمــا ميكــن أن يكــون إنســانا 
طموحــا كســائر البشــر ال حيــب اهلزميــة وال 
حيب نظرات العطف والشفقة وحيتاج إىل من 
يفهمه وميّد له يد العون ويفتح له الباب على 

مصراعيه.
تناســت  والعربيــة  التونســية  الذاكــرة   
املعاقــني  رياضــة  خدمــوا  أبطــاال  وجتاهلــت 
ورفعوا راية بلداهنم عاليا يف املحافل الدولية.

الوحيــد  الرياضــي  العابــد  منعــم  البطــل 
يف  هلــا  مشــاركة  أول  يف  تونــس  مثــل  الــذي 
األلعاب األوملبية الصيفية يف ســيول عام 1988 
وأهــدى هلــا أوىل ميدالياهتــا األوملبيــة والــذي 
يعتر من مؤسســي رياضة املعاقني يف تونس، 
هو واحد من الرياضيني الذين لفهم النسيان 
ومل حيظ بأي تكرمي من السلطات الرياضية 
يف بلــده األم رغــم مشــواره الرياضــي احلافــل 
باأللقــاب. منعــم فتــح قلبــه ملجلــة »كل العــرب« 

من خالل هذا احلوار الشيق 
العاملــي  البطــل  العابــد  منعــم  هــو  مــن  ـ 

واألومليب يف رياضة العاب القوى للمعاقني؟
ـ اأنا منعم بن ال�سادق العابد هو ريا�سي �سابق 
يف األعــاب القــوى، مولــود ب�سو�ســة يف 9 �ســبتمرب 
1963، جئــت للعي�ــس يف فرن�ســا مــع اأهلــي عندما 

أ. ليلى قيري

الــــــــــتــــــــــونــــــــــســــــــــي مــــــــنــــــــعــــــــم الـــــــــــعـــــــــــابـــــــــــد بــــــــــطــــــــــل أضــــــــــــــــــــــــاء شـــــمـــــعـــــة 
ــيــــول لـــكـــنـــه فـــــي طـــــي الـــنـــســـيـــان ــيـــة فـــــي ســ ــبـ ــارالـــمـ ــبـ األلـــــعـــــاب الـ

كان عمري �سنتني ون�سف 
ـ حدثنا عن مسرتك الرياضية كيف بدأت 

وانتهت؟
ـ بدايتي مع ريا�سة األعاب القوى التي اأع�ســقها 
كانــت يف عــام 1981 مع »نــادي جار« يف باري�ــس، 
خــالل نف�ــس ال�ســنة توجــت معــه بلقــب فرن�ســا يف 
الرثايتلــون وحطمت الرقم القيا�ســي الفرن�ســي يف 
رمي الرمح، كما ح�سلت على لقب بطل فرن�سا يف 
�سباق التتابع 4 مرات 100 مرت. خالل الفرتة من 
1982 حتى 1984  فزت وحطمت الرقم القيا�سي 
املحلي يف �سباقي 800  و 1500 مرت، بعدها تنقلت 
اىل عديــد الأنديــة الفرن�ســية وكنــت يف كل مــرة 
اأحطم اأرقاما قيا�ســية يف اخت�سا�سات ال�ســباقات 
ن�ســف الطويلة خا�سة، هذا علــى ال�سعيد املحلي 
حتــى عــام 1988، ودوليــا اأول م�ســاركة يل كانــت 
خالل الألعاب الدولية الثانية يف باري�ــس يف 1987 

مــرت   1500 الربونزيــة يف  حينهــا ح�سلــت علــى 
والف�سيــة يف 5000 مرت وحطمت الرقم القيا�ســي 
يف الخت�سا�ســني، كما كنت من املحظوظني لأنني 
تاأهلــت لأول مــرة  لالألعــاب الأوملبيــة ب�ســيول يف 
1988، حيث �ساركت يف �سباق 100 مرت وح�سلت 
على املركز 11 يف النهائي واملركز ال�سابع يف �سباق 
200 مــرت، يف حــني توجــت بالربونزيــة يف �ســباق 
400 مرت وكذا يف �سباق العدو الريفي 3000 مرت. 
يف عام 1989 كنت بطل فرن�ســا يف �ســباقات 100 

و200 و400 مرت بدون منازع.
يف نف�ــس ال�ســنة ح�ســدت ذهبتــني يف الألعاب 
العاملية يف نوتنغهام يف اإنكلرتا يف م�ســافتي 1500 
و5000 مــرت واملركــز الثالث يف م�ســافة 400 مرت، 
يف حني ثاأرت لنف�ســي يف نف�ــس الألعاب عام 1991 

بح�سويل على الذهبية يف �سباق 400 مرت.
وكانت اآخر م�ســاركة يل يف م�سواري الريا�سي 

juin 2022 / حزيران 2022 العدد 46 50



�سان مبا يحيط به ويحمل له معاين اأوذكريات.. كاأن يتعلق بفنجان يواظب 
�سرب القهوة فيه اأو بقلم كان هدية من قريب اأو حبيب او يرتبط مبدينة او مكان 
يبداأ  بهم،  العالقة  طبيعة  تختلف  باأ�سخا�س  او  الــدللت،  من  الكثري  له  يحمل 
فذلك  اجلنينية،  املرحلة  من  بل  الن�سان  حياة  من  الوىل  املراحل  منذ  التعلق 
احلبل ال�سري الذي يجلب له الغذاء والهواء، يروي كذلك ارتباطه مب�سكنه الأول 
تعترب  التي  بــالأم،  التعلق  عالقة  تبداأ  لذلك  حياته،  مدى  اإليه  يحن  يظل  الذي 
اأ�سا�س تكوين �سخ�سية الفرد واأجمل اأبعاد �سحته النف�سية، لتت�سع بعدها الدائرة 
ومتتد حبال الإرتباط اىل املحيطني به بدرجات متفاوتة، عرب خريطة عالقات 
يتفاعل فيها الفراد فيما بينهم، فمن منا مل يرتبط نف�سيا ب�سديق اأو �سديقة، 
العالقة  هذه  وتنعك�س  العمرية؟..  مراحله  كل  يف  احلب  اإىل  يحتاج  ل  منا  من 
ما  وغالبا  بال�سلب،  اأو  باليجاب  والعقلية  الإنفعالية  وا�ستجاباتنا  �سلوكنا  على 
حتول  اإذا  ونف�سيته  الفرد  حياة  على  توؤثر  �سلبية  كثرية  انعكا�سات  للتعلق  تكون 
اإىل اإرتباط مر�سي جتاوز حدوده الطبيعية املتمثلة خا�سة يف احلاجة للعاطفة 
يف �سورها املختلفة وعدم اإ�سباع هذه احلاجة واحلرمان يوؤديان اإىل ا�سطرابات 

�سلوكية.
ي�سري الباحثون اإىل اأن »التعلق نوع من الإدمان ل يح�س به �ساحبه اإل اإذا فقد 
الطرف الخر«، هذه العالقة القهرية توؤدي اإىل متاعب كثرية منها الإن�سحاب 
ا�سطرابات  ذلك  ترافق  يدمنه،  الذي  بال�سخ�س  للتفكري  العملية  احلياة  من 

عديدة منها عدم تقدير الذات واخلوف امل�ستمر، وقال ال�ساعر قدميا:
ويل فوؤاد اذا طال العذاب به ...هام ا�ستياقا اإىل لقيا معذبه

 وتن�سب ملولنا جالل الدين الرومي حكمة جميلة قال فيها:«تربد نار النف�س 
بالإ�ستغناء ...ا�ستغن يا ولدي فمن ترك ملك«.

وما هذه الأقوال اإل �سور عن التجارب الن�سانية املختلفة يف بنيتها الزمنية 
تفا�سيله  اخــالف  رغــم  واحــدا  الن�سان  لأن  وتت�سابه  تتقاطع  لكنها  واملكانية 
ا�ستطاع  واذا  تتحقق،  اأن  ي�سعب  التي  النف�سية  للحرية  يتوق  يظل  ال�سغرية.. 

بلوغها فقد حلق عاليا يف الآفاق الرحبة واملمتعة.

قيود التعلق

 اإعالمية من اجلزائر

د. زهرة بوسكين

و األســـــــــــــــــــودبــــــاألبــــــيــــــض

  �شحفية من اجلزائر

الــدويل يف اللعــاب الفريقيــة التــي جــرت يف م�ســر يف 1991 والتــي فــزت فيها 
بذهبيتني يف كل من 200 و400 مرت وبرونزية يف مناف�سة القر�س.

ـ ما هي األسباب اليت جعلتك ختتار متثيل بلدك األم تونس يف املحافل 
الدولية بدل فرنسا؟

ـ اأول ومــن بــاب العلم بال�ســيء اأنا من حاربت ورفعت التحدي وكنت �ســببا يف 
ان�ســاء احتادية للمعاقني يف تون�ــس. اأما عن اختياري لتون�ــس بدل فرن�سا، رغم اأن 
فرن�ســا كانــت متطورة وبعيدة كل البعد عن تون�ــس يف هذا املجــال اإل اأن اختياري 
كان ب�ســبب عدة عوامل، لعل اأهمها اأنني كنت اأود اأن اأكون مثال لالقتداء به لدى 
ممار�ســي هــذه الريا�ســة يف بلــدي الأم مــن جهة، ومــن ناحية اأخــرى لأنني كنت 
اأهــدف اأي�ســا لتحريك الأمور اجتماعيا و�سيا�ســيا من اأجل رفــع الوعي لالهتمام 

بهذه الفئة املهم�سة رغم اأنها متثل تون�س دوليا على اأح�سن وجه.  
ـ مــا هــو رأيــك يف رياضــة ألعــاب القــوى بصفــة عامــة ورياضــة املعاقــني 

بصفة خاصة حمليا وعربيا ودوليا؟
ـ ريا�ســة األعــاب القوى هــي ريا�سة ملكيــة والأم يف الألعاب الأوملبيــة واأوملبياد 
املعاقــني، لأن القواعــد فيهــا عادلــة للغايــة، لذلك يجــب على جميع بلــدان العامل 
ت�ســجيع ممار�ســتها لأن املن�سة الأوملبية ل تقدر بثمن، ويعترب �سرف كبري اأن ترى 

كل دولة علمها مرفوًعا عاليا ون�سيدها يعزف يف امللعب الأوملبي.
ـ من هم أهم رياضيي ألعاب القوى العرب والدوليني الذين حتبهم؟

 ـ التون�ســي حممــد القمــودي، املغربي �ســعيد عويطــة، اجلزائريــان نورالدين 
مور�سلي وح�سيبة بوملرقة، التون�سية حبيبة الغريبي والأمريكي كارل لوي�س. 
ـ ماهي اهم الصعوبات اليت واجهتك خالل مسرتك الرياضية؟

ـ اأكــرب �سعوبــة كانت عدم م�ســاركتي يف دورة الألعــاب الباراملبية لعام 1984، 
رغــم فــوزي بالبطولــة الفرن�ســية، لأن تون�ــس اآنــذاك مل تكــن تابعــة للمنظمــات 

الريا�سية الدولية. 
ـ ما هي أحسن وأسوأ ذكرى عشتها كرياضي؟

 ـ رمبا اأ�سواأ ذكرى كانت عدم متكني من امل�ساركة يف اأوملبياد �سيول يف �سباقي 
ال 800 مــرت و1500 مــرت رغــم حت�سريي اجليــد لهاتني امل�ســافتني وبالرغم من 
ح�ســويل علــى ميداليتني، اأما اأف�سل ذكرى كانت حلظة فــوزي باللقب العاملي يف 

نوتينغهام يف 1989 وثاأري لنف�سي من الإنكليز على اأر�سهم.
ـ كيف هي حياتك اليوم بعيدا عن مضمار ألعاب القوى والرياضة؟

ـ اليوم اأنا اأعمل كمحا�ســب يف �ســركة يف باري�س، رغم اأنني اأ�سبحت بعيدا عن 
هــذا العــامل، لكن �ســعادتي تكمــن يف جناحي يف ترك موروث ثمــني اأعتز به عقب 
اإن�ســاء احتاديــة للمعاقني يف تون�ــس وكــذا حتريك الأمــور من اأجــل العتناء بهذه 
الفئــة، اأعتقــد اأن الإمكانيات التــي تتوفر عليها فئة املعاقــني يف بالدنا غري كافية 

لكن اأعتقد اأنها اأف�سل من ل �سيء. 
ـ كلمة أخرة؟ 

حتيــا الريا�ســة، ويحيا الأوملبياد الــذي يحيي فينا العديد من ال�ســعالت، لعل 
اأهمها واأبرزها بالن�سبة يل »�سعلة القيم الإن�سانية«.
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الرو�سية/  احلرب  عن  انه  للتاريخ  ينتمي  باآخر  او  ب�سكل  ولكنه  تاريخي،  مقال  ب�سدد  هنا  ل�ست 
الوكرانية التي و�سعت العامل على حافة حرب نووية تبيد الر�س، والكائنات، وال�سجر، واحلجر. ل�ست 
خبرية باحلروب، وب�سكل خا�س احلروب النووية. مل مي�س يومان على اعالن احلرب عندما قرر الغرب 
الذي  الرو�سي  الأدب  ان مينع  لكن  فهمه،  يحدث هذا وميكن  رو�سي. يف احلروب  هو  ما  لكل  مقاطعته 
ا�ساء اوروبا يف القرن التا�سع ع�سر هو اأمر م�ستغرب. جامعة بيكوكا احلكومية اليطالية التي كان من 
برناجمها تدري�س دو�ستوفي�سكي الغت الربنامج. كان المر مذهال، فالغرب الذي يتحدث عن احلريات، 
والتي ميار�سها اي�سا وقف مثقفوه �سد هذه الظاهرة. ان منع �ساعر اأطلق على راأ�سه ر�سا�ستني وانتحر 
لأن �ستالني طلب اليه »ان يكتب عن الثورة الزراعية وبقرات الحتاد ال�سوفييتي العظيم« ل يحذف. اإنتحر 
دي�ستوفي�سكي مرتني مرة يف رو�سيا ومرة يف اوروبا عندما مت حذفه من برامج اجلامعات. لكن اذا منع 
دي�ستوفي�سكي ماذا نفعل باآراغون، والزا تريولييه. هل منزق كتاب »عيون الزا« الذي اعتربته فرن�سا رمزا 

للكفاح �سد النازية؟ 
ماذا يفعل العامل مبعطف غوغول الذي خرج الأدب الرو�سي من كمه كما كان يقول ت�سيخوف؟ ماذا 
نفعل ب�سوجل�ستني، وت�سيخوف، ونكرا�سوف؟ �سوف يقول الغرب ل باأ�س هوؤلء من اأ�سل اوكراين. لكن هل 

الدب يحاكم بهذه الطريقة. من �سمح ملوظف غبي يف جامعة اجلنوب اليطايل ان يلغي دي�ستوف�سكي؟ 
كانت العالقات بني الخ ال�سغر »اأوكرانيا«، والخ الكرب رو�سيا معقدة وحميمية لدرجة مبالغ فيها 
اذ تختلف طيلة تاريخ البلدين عن عالقة مو�سكو باجلمهوريات ال�سوفيتية الخرى. فباإ�ستثناء اجليورجي 
�ستالني جاء غالبية حكام الحتاد ال�سوفييتي من ا�سول اوكرانية، او اأ�س�سوا تاريخهم احلزبي يف اوكرانيا 
التفاحة  واخريا  ت�سرينكو،  وق�سطنطني  بريجنيف،  وليونيد  خرو�سوف،  مثل  الكرملني  يدخلوا  ان  قبل 
امل�سمومة التي اهدتها اوكرانيا لالحتاد ال�سوفيتي ميخائيل غوربات�سوف. يجب ان ل نن�سى تروت�سكي الذي 
ا�س�س اجلي�س الحمر، وكان خطيب الثورة الذي ر�سح ليكون خليفة لينني لكن �ستالني �سبقه اىل ذلك. 
تروت�سكي ولد وعا�س طفولته و�سبابه يف اوكرانيا. �سرية حياة هذا املفكر الكبري تلخ�س عناد الوكرانيني 
الذي ات�سفوا به. بعد موت لينني كان تروت�سكي املناف�س الول ل�ستالني، وهذا ما جعل �ستالني يالحقه 
ويق�سي على حلمه مما ا�سطره للهرب من مو�سكو اىل اآ�سيا الو�سطى، ثم اىل تركيا، النورج، فرن�سا، لكن 
كل هذه الدول خافت غ�سب �ستالني فلم ت�سمح له باللجوء ال�سيا�سي. ذهب اىل امريكا لكنها رف�ست ان 
ت�سمح له بالقامة مما جعله يذهب للمك�سيك حيث اقنع الر�سام ال�سهري دييغو ريفريا الرئي�س كاردينا�س 
ال�سماح له بالقامة يف مك�سيكو، وهناك كتب اهم كتبه عن »الممية الثالثة«. لحقت املخابرات الرو�سية 
تروت�سكي حتى املك�سيك، بالتفاق مع اللجنة املركزية للحزب ال�سيوعي املك�سيكي اغتيل تروت�سكي. انه 

من املوؤ�سف ان يكون مبدعا �سارك يف اغتياله. نعم هذا ما فعله ر�سام اجلداريات امل�سهور �سكايرو�س. 
بعد موت �ستالني ت�سلم ال�سلطة يف الحتاد ال�سوفيتي خرو�سوف الذي كان يع�سق اوكرانيا رغم انه 
رو�سي. يف �سهرة اثقل فيها �سرب الفودكا منح جزيرة القرم لوكرانيا، كانت اجلزيرة م�سكونة من التتار 
الذين �سكلت هجرتهم عنها ما بني عام 1944 حتى 1967 ماأ�ساة حقيقية اثارت �سجة يف العامل، ثم من 
الرو�س. جزيرة القرم اثناء وجود الحتاد ال�سوفياتي مل تكن ت�سكل ازمة، لكن الزمة �ستكون فيما بعد 
عندما احلقت رو�سيا اجلزيرة يف العام 2014. لكن بداأت امل�ساكل بعد قيام الثورة الربتقالية املمولة من 
امريكا. انتخب الوكرانيون بعد الثورة يور�سنكو الذي طلب اللتحاق بالغرب، واحللف الطل�سي بدفع من 
امريكا، لكن اوروبا لعبت دورا يف احتواء »امل�سكلة« عندما رف�ست قبول اوكرانيا يف الحتاد الوروبي. جاء 
الرئي�س احلايل زيلين�سكي الذي اتبع �سيا�سة �سلفه، بل بالغ اكرث، هذا ما ا�سعل النار بني رو�سيا واوكرانيا. 

ها هي متتد الن لتحرق اجلميع.

 أ. حميدة نعنع

صراع االخوة 
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