
مجلة عربية شاملة تصدر من باريس
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الـــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــاصـــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــــة 
ــادمــــة ــقــ ــــة الــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ االقـ
واألمــــــــــــــــــــــــــــن الــــــــــغــــــــــذائــــــــــي 
واالقـــــتـــــصـــــادي الـــعـــربـــي

أهم صیحات وألوان 
الموضة لصیف 2022

األمن القومي العربي 
وتــــحــــديــــات الــمــســتــقــبــل

ــــي قـــيـــس  ــــسـ ــونـ ــ ــتـ ــ ــــس الـ ــيــ ــ ــ ــرئ ــ الــ
ــــل الــــــــديــــــــن عـــن  ــــصـ ــــفـ ــــد يـ ــيـ ــ ــــعـ سـ
الــدولــة فــي الدستور الجديد

فوضوية عالمية مطرقتها الصني

الــحــرب العالمية الــثــالــثــة عــلــى االبـــواب

بـــني الـــعـــراق ولــبــنــان: 
الــــبــــعــــث إلــــــــى أيــــــــن؟!

من الحب ما قتل

دائرة المقارنة 
الوهمية

األمــــن الــعــربــي ومــربــع 
إيـــــــــــــــــــــــــران الـــــــوظـــــــيـــــــفـــــــي

سكرتري صدام حسني وزوج إبنته حال..
بــــــــالــــــــحــــــــوار مـــــــــع د. جـــــــمـــــــال مـــصـــطـــفـــى  تــــــنــــــفــــــرد  الـــــــــعـــــــــرب  كـــــــــل 
الـــــــغـــــــزاة لــــــــــدى  مــــــــن االعـــــــتـــــــقـــــــال  18 ســـــنـــــة  بـــــعـــــد  الـــــعـــــبـــــد هللا 

ساجدة الموسوي: 
ال شئ أعز من الوطن





حتى  اال�شرتاكي  العربي  البعث  حزب  يتناول  ملف  بن�شر  �شهرين  قبل  بداأنا  اأن  منذ 
تعر�شنا لهجوم من بع�ص اأ�شوات الن�شاز التي تدعي احلر�ص على البعث، معتربين اأن ذلك 
يدخل �شمن خ�شو�شيات احلزب الداخلية، وكاأن البعث لي�ص حركة �شيا�شية وال يحق الأحد 
تناول مواقفه التي قد تخطئ كما ت�شيب، اأو اأن قياداته مع�شومني عن اخلطاأّ؟! مع اأننا 
اإنطلقنا بدافع احلر�ص على هذه احلركة ال�شيا�شية الن�شالية، خا�شة بعد جتربة النظام 
الوطني بالعراق قبل االحتالل والتي حفلت باالإجنازات الكبرية على جميع االأ�شعدة، �شواء 

منها الوطني داخل العراق، اأو القومي بالوطن العربي.
اإن موافقة املنا�شل الراحل عزة اإبراهيم االأمني العام للبعث قبل رحيله على تخ�شي�ص 
جملتنا بحوار هو الوحيد واالأهم منذ اإحتالل العراق، يعزز الثقة مبجلتنا لدى املنا�شلني 
العرب، وتلى ذلك مقابلتني مع ع�شوي القيادة القومية للبعث ال�شيد علي الريح ال�شنهوري 

من ال�شودان، والدكتور اأحمد �شوتري من اجلزائر.
اأي�شًا احلوار االأول  عدا عن العديد من املقابالت مع وزراء و�شخ�شيات عامة، ومنها 

والوحيد الذي وافق على اإجرائه معنا املنا�شل العاملي كارلو�ص من داخل زنزانته بفرن�شا.
اإن »كل العرب« هي موؤ�ش�شة اإعالمية عربية م�شتقلة، ال عالقة لنا باأي نظام اأو حزب 
و�شعبنا  اأمتنا  وعلى م�شالح  العربي،  القومي  االأمن  وننطلق من حر�شنا على  اأو منظمة، 
الكتاب  من  خرية  يدونها  التي  مقاالتنا،  جميع  يف  واملو�شوعية  املهنية  وننتهج  العربي، 
واالإعالميني العرب بكل �شفافية، وبالتايل فاإننا ال ن�شمح لبع�ص ال�شعاليك بالتطاول على 

جملتنا، واإخرتاع اأخبار ون�شرها عرب التوا�شل االجتماعي.
»كل العرب« بيتها لي�ص من زجاج حتى تخاف من البع�ص، ونحن نعلن مواقفنا العروبية 
بكل فخر وو�شوح، اأما الذين يريدوا الت�شرت بحجة احلر�ص على البعث فهم حتمًا يعانون 

من عقد نف�شية مزمنة.
ان جميع اأع�شاء قيادات البعث هم ب�شر مثل اجلميع، يخطوؤوا وي�شيبوا، فهل ت�شليط 
ال�شوء على البع�ص ممن اأخطاأ هو جرميةّ؟ وهل ن�شر العقبات التي اعرت�شت م�شرية البعث 

بعد االحتالل هو اأمر حمرم وممنوع؟
هناك قيادات اأخطاأت، مثل اأي قيادات باأي حزب اأو نقابة اأو حكومة وال اأحد مع�شوم 
عن اخلطاأ، وهناك فارق كبري بني اإعالن احلقيقة والت�شهري. نحن جملة ر�شينة مل ن�شهر 
باأي اإن�شان اأو نظام، بل نن�شر احلقائق �شواء كانت جيدة اأو �شيئة، وفوق ذلك اأعلنا اأننا على 
ا�شتعداد لن�شر اأي تو�شيح من قيادة البعث اأو من االأ�شخا�ص الذي ياأتي على ذكرهم يف هذا 

امللف، الأن هدفنا احلقيقة واحلر�ص على احلركات والقوى القومية العربية.
عند االنتهاء من ملف البعث، �شنفتح ملف احلركات النا�شرية بكل اجتاهاتها ون�شلط 
ال�شوء على كل احلقائق بدءًا من اأوالد الرئي�ص امل�شري الراحل جمال عبد النا�شر، وناأمل 
اأن يتقبلوا ذلك بروح امل�شوؤولية، وانطالقًا من حر�شنا على تاريخ القائد جمال عبد النا�شر.

واهلل من وراء الق�شد

أ. علي المرعبي

ملف البعث والتساؤالت

ــة الـــعـــدد ــيـ ــاحـ ــتـ ــتـ افـ

 نا�شر و رئي�س التحرير
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�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�شارك بها الكثري من اال�شدقاء الكتاب منهم:
 حميدة نعنع   لهيب عبد اخلالق  مازن الرم�شاين  مايز االدهمي  اميان ال�شافعي  خليل مراد  زياد املنجد

  عبد النا�شر �شكرية  اأمل ح�شني   حممد زيتوين  عبد الرزاق الدليمي  اإياد �شليمان  اأمل بلحوت-بالل
ليلى قريي  ن�شيم قبها   ناديا كعبي     هاين املالذي  علي القحي�ص  خالد احلديدي   هالل العبيدي 

 حياة راي�ص  علي عبدالقادر   ا�شامة اال�شقر  دانييال القرعان  بهاء خليل  رانية �شعراوي

ندوة حول اليمن
 في باريس

مؤسسة كل العرب واتحاد الصحفيني والكتاب العرب في اوروبا يطلقان وسام شريين ابو عاقلة

ــــة الــــكــــراهــــيــــة  ــافـ ــ ــقـ ــ ثـ
كما يرويها األطفال

الدكتور جمال مصطفى العبد هللا: 
الشهيد الخالد كان يلتقي بأكرث من ثالثة آالف مواطن في األسبوع من خاللي أنا فقط



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

م�شر: 12 جنيه    ال�شعودية: 10 ريال    الكويت: 2 دوالر    البحرين: 1 دينار    االمارات: 10 درهم    ُعمان: 1 ريال    اليمن: 100 ريال    �شوريا: 60 لرية   لبنان: 2000 لرية    
االردن: 1 دينار    فل�شطني: 2 دوالر   ليبيا: 5 دينار    اجلزائر: 5 دينار    املغرب: 35 درهم    تون�ص: 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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ــيـــة مـــطـــرقـــتـــهـــا الـــصـــني ــالـــمـ فــــوضــــويــــة عـ
ــثــــة عــــلــــى االبــــــــواب ــثــــالــ الـــــحـــــرب الـــعـــالـــمـــيـــة الــ

ــربــــي ومـــــربـــــع إيـــــــــران الـــوظـــيـــفـــي األمــــــــن الــــعــ
قراءة في دمج الكيان الصهيوني عسكريا

مـــــســـــارات مــســتــقــبــلــيــة لـــلـــنـــظـــام الـــــدولـــــي مــع 
اســــــتــــــمــــــرار الــــــحــــــرب الــــــروســــــيــــــة - االوكــــــرانــــــيــــــة

»لــــــــــم الـــــشـــــمـــــل الـــــــعـــــــربـــــــى« فــــــــي قـــــمـــــة الـــــجـــــزائـــــر   28

الــــــرئــــــيــــــس الـــــتـــــونـــــســـــي قـــــيـــــس ســــعــــيــــد يـــفـــصـــل 
الــــــديــــــن عــــــن الـــــــدولـــــــة فــــــي الـــــدســـــتـــــور الــــجــــديــــد

الــــــســــــودان بــــديــــل اوكــــرانــــيــــا الــــقــــادم26
الـــــــعـــــــاصـــــــفـــــــة االقـــــــــتـــــــــصـــــــــاديـــــــــة الـــــــقـــــــادمـــــــة
ــتـــصـــادي الــعــربــي واألمـــــن الـــغـــذائـــي واالقـ

األمن القومي العربي وتحديات المستقبل

بــــــــــني الـــــــــــعـــــــــــراق ولـــــــــبـــــــــنـــــــــان: الـــــــبـــــــعـــــــث إلـــــــــــــى أيـــــــــــــن؟!

ساجدة الموسوي: ال شئ أعز من الوطن
صدر ديوانها السابع عشر »انا من رأى«



عييلييى مييفييرتق طييريييقييني فييو�ييشييويييني، يقف 
خلقها  حاول  التي  التوازنات  لكل  فاقدا  العامل 
راأ�شه:  ومتح�ش�شا  الثانية،  العاملية  احلرب  بعد 
اال�شتقرار  من  تبقى  ما  �شته�شم  مطرقة  اأي 
اال�شرتاتيجي واالأمني واالقت�شادي الذي تفتته 
التطورات  ت�شابك  ومع  والغرب.  ال�شرق  رييياح 
والتوترات الدولية، يربز م�شهد جديد لل�شدام 
اجليييييوا�ييشييرتاتيييييجييي بيييني اليييوالييييات املييتييحييدة 
الييذي  اأوكييرانيييييا  احلييرب يف  فييخ  بعد  وال�شني، 
ورو�شيا واالحتاد  املتحدة  الواليات  فيه  �شقطت 

االأوروبي معا. 
والبد من القول اإن النظام العاملي كان ي�شري 
ثالثة  من  اأكيير  منذ  املفرتق  هذا  نحو  م�شرعا 
�شهدت  االأخييرية  ال�شنوات  لكن  م�شت،  عقود 
اأعاد  ما  التعددية،  يف  الرتاجع  ب�شبب  ت�شارعا 
الواليات املتحدة اإىل حالة االنكما�ص التاريخية، 
ومل يعد اأمام العامل �شوى اختيار اأحد طريقني:

ي فييياإميييا اخييتيييييار الييطييريييق اليييقيييدمي اليييذي 
مبمار�شة  فيه  ال�شري  اليييدويل  املجتمع  وا�ييشييل 
اأمناط  واتباع  االأطييراف  متعددة  الدبلوما�شية 
بنتائج  ولكن   ،1945 عام  بعد  الييدويل  التعاون 

مثمرة اأقل.  
بعد،  حتييديييده  يتم  مل  م�شار  اخييتيييييار  اأو  ي 
باملناف�شة  تتميز  ال�شلوك  من  جديدة  الأمنيياط 
وحتييديييث  وتن�شيط  واالإكييييييراه،  التكنولوجية 
جذرًيا  التفكري  واإعادة  ال�شناعية،  ال�شيا�شات 

يف دور احلكم والدبلوما�شية.
وبينما تتحدى ال�شني النظام العاملي بقيادة 
الواليات املتحدة ووجودها يف املحيطني الهندي 
والهادئ، ي�شتد اال�شتياء من العوملة االقت�شادية 

فــوضــويــة عــالــمــيــة مــطــرقــتــهــا الــصــني

عــــــــــقــــــــــدة الــــــــــــواليــــــــــــات 
الـــمـــتـــحـــدة مــــع الــصــني 
مــــــتــــــعــــــددة األوجــــــــــــه، 
أخطرها جزيرة تايوان

السياسة

إ.لهيب عبد الخالق

وتت�شع  االقت�شادي«  »التكامل  تكتالت  وتتهاوي 
الغنية،  والطبقات  الدنيا  الطبقات  بني  الهوة 
اإىل  يوؤ�شر  العاملي، ما  الوباء  اأعقاب  ال�شيما يف 
اأن النظام االقت�شادي العاملي يقف عند نقطة 
الكامل  واالنعكا�ص  التفكك  اأن  رغم  انعطاف، 
املتعددة  واملييوؤ�ييشيي�ييشييات  االقييتيي�ييشييادي  للتكامل 
االأطراف اأمر غري مرجح. لقد تغريت اأولويات 
النظام العاملي، ما اأف�شى اإىل تعددية فو�شوية 

ت�شتند بعكاز على تعاون انتقائي وع�شوائي. 
العنيفة  الفعل  ردات  اأن  مالحظة  وميكن 
االإقليمية  والتاأثريات  ال�شيا�شية  النخب  �شد 
تغيري  احلاكمة، وحماولة  النظم  على  والدولية 
اأفيييرزت  قيي�ييشييرا،  اجليو�شيا�شية  الييبييو�ييشييالت 
هجرة  موجات  مثل  للحدود،  عابرة  حتديات 
وا�شعة، وتاأجيج لل�شعبوية، تغري املناخ، االبتكار 
التكنولوجي، و�شعود النزعات العرقية واالإثنية، 
تواجه  التي  ال�شيا�شية  التوترات  اإىل  باالإ�شافة 
ت�شنعها  مقابلة  تكتالت  وتوؤجج  الييدول،  جميع 

هذه التحديات.
اإىل  النظام  من  االنتقالية  الفرتة  هييذه  يف 
متقلبة  حتالفات  ظهرت  الكاملة،  الفو�شوية 
بي  ي�شمى  وما  احلكومات،  و�شبه  حكومات  بني 
القطاع  �شهد  كما  الدميقراطيات«،  »حتالف 
اخلا�ص حتالفات جديدة اأخذت دورها يف ملء 
حتول  �شكل  واأخييذت  االإقليمية  ال�شلطات  فييراغ 
التحالفات  هييذه  فيياإن  متزايد  وب�شكل  هيكلي. 
وال�شركات اخلا�شة اأخذت مكانها كقوى فاعلة 

م�شتقلة يف ال�شيا�شة اخلارجية.
مقالها  يف  كييايييا  عييائيي�ييشيية  الييبيياحييثيية  تييقييول 
االنتقائي  التعاون  الفو�شوية:  »التعددية  عن 
واخلطري يف االقت�شاد العاملي اجلديد« املن�شور 
العاملي  اال�شرتاتيجية  الييدرا�ييشييات  مييركييز  يف 
جدا  متعبون  »اجلميع  اإن  االأمريكي،   »CSIS«

للتفاو�ص  منت�شرين  وبييدون  جدا،  ومنق�شمون 
الواليات  تقوده  الذي  اجلديد  النظام  نوع  على 
احلييرب  نهاية  يف  جتزئته  مت  واليييذي  املتحدة 

العاملية الثانية«. 
واملييييذاهييييب  االأ�يييشييياليييييييب  اأن  ويييييالحييييظ 
التحوالت  تفيد  تعد  مل  القدمية  اال�شرتاتيجية 
نظام  يف  فعالة  تعد  ومل  اجلييديييدة،  الييدولييييية 
واخلييرباء  املراقبني  ميين  الكثري  وراأى  ينهار، 
للتغيري«  »نظرية  اإىل  بحاجة  اأ�شبح  العامل  اأن 
متطرفة  تكون  اأن  من  باأ�ص  وال  حا�شمة،  تكون 
لييالنييفيي�ييشييال عيين نييظييام الييتييعييددييية الييقييدمييية، 

واالجتاه نحو م�شار التحول اجلديد. 
التوتر  ازدييياد  مع  التطورات  هذه  تت�شابك 
بني ال�شني والواليات املتحدة والتحول الهيكلي 
لهذه العالقة، والذي اأخذ اليوم منحى مت�شاعد 
نف�شه  الوقت  يف  واإحراجا  و�شوحا  اأكر  اأ�شبح 
بالتايل خمتلف متاما  وهو  االأمريكية،  لالإدارة 
عن القطبية الثنائية يف حقبة احلرب الباردة. 
االأكر  اجليو�شيا�شي  التحدي  اإن  القول  وميكن 
متثل  والع�شرين،  احليييادي  الييقييرن  يف  اإحليياحييا 
والتكنولوجية  الع�شكرية واالقت�شادية  القدرات 
فريدة  مع�شالت  و�شكل  لل�شني،  املتنامية 
ودائمة ل�شانعي ال�شيا�شة االأمريكيني واأ�شحاب 
حمور  يف  التوترات  هذه  اأخذت  وقد  امل�شلحة. 
اأوباما  باراك  ال�شابق  االأمريكي  الرئي�ص  اإدارة 
خالل  كامل  تناف�ص  اإىل  حتول  حمرجا،  �شكال 
املرجح  وميين  تييرامييب،  دونييالييد  الرئي�ص  اإدارة 
الرئي�ص  اإدارة  خالل  التوترات  هذه  ت�شتمر  اأن 

احلايل جوزيف بايدن.
هائلة،  كقوة  ال�شني  اإىل  وا�شنطن  وتنظر 
ر�شمها  التي  احلييرب  �شيناريوهات  كل  ف�شلت 
يف  االأمريكيون  والع�شكريون  اال�شرتاتيجيون 
تنفيذ اأي منها، فقد عادت نتائج حماكاة هذه 
ومقارنتها  الييواقييع  اأر�ييص  على  ال�شيناريوهات 
على  الييذريييع  بالف�شل  االأر�يييص  على  باملعطيات 
عقيدة  بييايييدن  اإدارة  تبني  ومييع  االأمييريكيييييني. 
الدميقراطي  للتجديد  اخلييارجييييية  ال�شيا�شة 
ظهرت  ا�شرتاتيجية،  مناف�شة  و�شط  العاملي 
على  القادر  املحتمل  الوحيد  »املناف�ص  ال�شني 
والدبلوما�شية  االقت�شادية  قوتها  بني  اجلمع 
م�شتدام«  حتد  ل�شن  والتكنولوجية  والع�شكرية 

للم�شالح االأمريكية. 
بييهييذا الييهيياجيي�ييص، حيييدد وزييييير اخلييارجييييية 
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    كاتبة عراقية مقيمة يف كندا    

اإدارة  ا�شرتاتيجية  بلينكن  اأنييتييوين  االأمريكي 
املقبل.  العقد  يف  ال�شني  على  للتغلب  بييايييدن 
وقال اإن الواليات املتحدة تعتزم »ت�شكيل البيئة 
العامل  بكني  حترك  اأال  ل�شمان  اال�شرتاتيجية، 
بعيدا عن القيم العاملية التي �شاعدت يف ت�شكيل 
النظام الدويل على مدار الي 75 عاما املا�شية«، 
م�شيفا اأن »الواليات املتحدة تريد منع االأزمات 
بيياردة  املييقيي�ييشييودة وجتيينييب ن�شوب حييرب  غييري 

جديدة«. 
متعددة  ال�شني  مع  املتحدة  الواليات  عقدة 
احلكم  ذات  تايوان  جزيرة  اأخطرها  االأوجييه، 
الذاتي التي نفرت لال�شتقالل، دون النجاح يف 
احل�شول عليه. كما ي�شكل بحر ال�شني اجلنوبي 
طرفا اآخر يف هذه العقدة، حيث تتحرك ال�شفن 
ال�شيادة  تتنازع  الذي  البحر  االأمريكية يف هذا 
عليه مع ال�شني دول اآ�شيوية اأخرى، مع هيمنة 
القوة ال�شينية عليه. والبد من االإ�شارة اإىل اأن 
لدى  املخاوف  اأجييج  الأوكرانيا،  الرو�شي  الغزو 
الذين  التالني  يكونون  قد  اأنهم  من  التايوانيني 
كانت  لقد  قوة.   اأكر  لغزو من جار  يتعر�شون 
يف  بالفعل  م�شحونة  العاملية  االأميينييييية  البيئة 
فرباير  ويف  الأوكرانيا،  الرو�شي  الغزو  اأعقاب 
اقرتحت ال�شني ورو�شيا يف بيان م�شرتك اأنهما 
االإقليمية  البع�ص  بع�شهما  يدعمان مطالب  قد 
ت�شبه حماولة  اإنها  امل�شوؤولني  اأحد  بطريقة قال 

القتطاع مناطق نفوذ. 
ت�شع  االأمريكية  االإدارة  كانت  الواقع  ويف 

بدء  قبل  لل�شني  حمتملة  خطوة  على  عينها 
جرناالتها  كان  فقد  الأوكرانيا،  الرو�شي  الغزو 
يعتقدون اأن اندالع مواجهة يف بحر ال�شني قد 
الرو�شي،  احلليف  دعييم  عن  ال�شينيني  ت�شغل 
بكني  لكن  احلمراء،  ال�شاحة  يف  وحيدا  ليبقى 
كانت  فقد  كهذا.  ملوقف  ا�شتعدادا  اأكر  كانت 
حتلق  ال�شينية  الع�شكرية  الطائرات  اأ�شراب 
يف اأجواء تايوان مبعدالت يومية مل تتوقف، كما 

كانت اإ�شارات االإدارة ال�شينية وا�شحة. 
الدفاع  وزييير  اأقييوى حتذير �شدر عن  وكييان 
يف  �ييشييانييغييريييال  حيييوار  يف  فنغي  وي  ال�شيني 
فيه  اأكييد  العامليني،  االأميين  مل�شوؤويل  �شنغافورة 
لويد  االأمييريييكييي  نييظييريه  ت�شريحات  على  ردا 
يف  املتحدة  الواليات  ا�شرتاتيجية  ب�شاأن  اأو�شنت 
جتراأ  »اإذا  قائال:  والهادئ،  الهندي  املحيطني 
ال�شني،  عيين  تييايييوان  ف�شل  على  �شخ�ص  اأي 
ثمن،  بيياأي  نقاتل  �شوف  القتال،  يف  نييرتدد  فلن 
و�شنقاتل حتى النهاية، هذا هو اخليار الوحيد 

لل�شني«.
اأن  الحييقيية  بت�شريحات  ال�شني  واأردفييييت 
دفع  مييا  دولييييية«،  مياها  لي�ص  تييايييوان  »م�شيق 
ال�شني  اأن  احتمالية  درا�ييشيية  اإىل  االأمريكيني 
ميكن اأن ت�شتعد لتحدي جديد للنفوذ االإقليمي 
منطقة  يف  الع�شكرية  والقوة  املتحدة  للواليات 
ذلك  ودفييع  البلدين.  بييني  الرئي�شية  اخلييالف 
ت�شريحات  رفيي�ييص  اإىل  االأمييريييكييييية  االإدارة 
بايدن  االأمريكي  الرئي�ص  وذهب  تلك.  ال�شني 

�شتكون على  املتحدة  الواليات  باأن  االإ�شارة  اإىل 
تايوان  عن  للدفاع  ع�شكريا  للتدخل  ا�شتعداد 
اإذا قامت ال�شني بغزو اجلزيرة، واأو�شح الحقا 
الغمو�ص  �شيا�شة  على  تغيري  اأي  يطراأ  مل  اأنييه 

اال�شرتاتيجي االأمريكية ب�شاأن تايوان.
التوافق  اأن  اال�شرتاتيجيون،  اخلرباء  ويرى 
مع �شيا�شة »�شني واحدة« يتال�شى لدى االإدارة 
قدرة  ال�شينية  القوة  حتقق  بينما  االأمريكية، 
موثوقة ل�شن غزو عرب امل�شيق، ما يدفع الواليات 
التحوط  عيين  التوقف  اإىل  وحلفائها  املتحدة 
اأفاد  وقد  بكني.  لييردع  معززة  تدابري  واعتماد 
مدير املخابرات الوطنية االأمريكية اأفريل هينز 
يف �شهادته اأمام الكوجنر�ص يف مايو 2022، باأن 
التهديد لتايوان »خطري اأو حاد، من االآن وحتى 
عام 2030«.  و�شدد على اأنه »يجب على تايبيه 
ووا�شنطن تعزيز الردع الع�شكري ب�شكل عاجل 
بقدرات مرنة وفعالة من حيث التكلفة لرف�ص، 

اأو على االأقل تاأخري، قوة الغزو ال�شينية«.
كل  �شته�شم  الييتييي  املييطييرقيية  اإذن  اليي�ييشييني 
املتهاوي  العاملي  النظام  من  املتبقية  االأعمدة 
فعال، و�شط م�شهد ترتاكم فيه �شحب الراك�شني 
نحو حرب عاملية ثالثة، اأو الراك�شني بعيدا عن 
ذات  بونابرت  نابليون  يقل  اأمل  اجلحيم.  هوة 
مرة: »ال�شني تنني نائم، ال توقظوه، الأنه عندما 

ي�شتيقظ �شيهتّز العامل«.
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ــــرب الـــعـــالـــمـــيـــة الـــثـــالـــثـــة عـــلـــى االبـــــــواب ــــحـ الـ
الييكييربى  الييعييامل  دول  ان  يعتقد  ميين  يخطئ 
ثالثة،  ن�شوب حرب عاملية  ا�شتبعدت من خططها 
ان  على  دليل  خري  الييبيياردة  احلييرب  جتربة  ولعل 
املع�شكرين ال�شرقي والغربي كانا ي�شعان احلرب 
العامل  ومر  االولويات،  مقدمة  يف  ادارتها  وكيفية 
ب�شل�شلة من التحديات واالختناقات كادت ان توؤدي 
كوبا  يف  ال�شواريخ  )ازميية  النووي  ال�شدام  اىل 
بع�ص  وجود  ان  اال  وغريهما(،  اخلنازير  وخليج 
العقالء ابعد حدوث تلك املواجهات، اما يف عامل 
اليوم فهناك كم الي�شتهان به من املغامرين ورمبا 
املكلفني بالدفع نحو حافة احلرب النووية، والتي 
ان وقعت فلن ي�شلم من خ�شائرها احد مهما ادعى 
احتدث  دائما  كنت  االنت�شار.  ملقومات  امتالكه 
لطالبي يف الدرا�شات العليا، وكتبت عن ذلك عدة 
باأننا )رمبا( �شنعي�ص ون�شهد قيام احلرب  مرات 
الثالثة التي �شتعيد الب�شرية على كوكب االر�ص اىل 

البدائيات االوىل لالن�شانية واحل�شارة.
هنري كيسنجر قلق

الييعييامل.  حيياليية  بيي�ييشيياأن  قييلييق  كي�شنجر  هيييرني 
حيييييذر رجيييييل الييييدوليييية اليييبييياليييغ ميييين اليييعيييمييير 95 
عيياًمييا ميين »اأنيينييا يف فيييرتة خييطييرية جيييًدا للغاية 
ببداية  احلييايل  الع�شر  وقييارن  للعامل«  بالن�شبة 
احلييييرب الييعيياملييييية الييثييانييييية، يف مييقييابييليية نيييادرة 
 ميييع �ييشييحيييييفيية »فيياييينييانيي�ييشيييييال تيييامييييز« ميييوؤخيييرا.
ت�شريحات هرني كين�شجر عن احلرب العاملية ا

االأمريكي  القومي  االأمن  لثالثة يقول بها م�شت�شار 
يف  اإّن ُنُذر احلرب العاملية الثالثة بدت  ال�شابق: 
جهة،  من  املتحدة  الواليات  هم  وطرفاها  االأفييق 
وال�شني ورو�شيا واإيران من جهة اأخرى، وقال اأَنّ 
ما يجري االآن هو متهيد لهذه احلرب التي �شتكون 
�شديدة الق�شوة بحيث ال يخرج منها �شوى منت�شر 

واحد هو الواليات املتحدة من وجهة نظره.
واإيييران  وال�شني  رو�شيا  قوات  جتري  بالفعل، 
القوات  ا�شتبكت  وقد  م�شرتكة،  بحرية  تدريبات 
البع�ص  بع�شها  مع  بالفعل  واالأمريكية  الرو�شية 
واأعلنت رو�شيا عن اخرتاق رئي�شي يف  يف �شوريا، 
�شرعة  �شرعتها  تفوق  التي  االأ�شلحة  تكنولوجيا 
يتوتر  اأن  قبل  فقط  وقييت  م�شاألة  اإنها  ال�شوت. 
وا�شنطن  تكون  اأن  يجب  القتال.  ويييبييداأ  الو�شع 
املرجح  من  حيث  املظلم،  امل�شتقبل  لهذا  جاهزة 
القوات  تاأخريه ومنح  اال�شتعدادات يف  ت�شاعد  اأن 
تبلغ  الن�شر،  لتحقيق  قتالية  فر�شة  االأمريكية 
ميزانية الدفاع االأمريكية حالًيا ٪4.2 من اإجمايل 

السياسة

الناجت املحلي الأمريكا. مع العلم اأن ميزانية الدفاع 
ميزانيات  من  بكثري  اأعلى  املتحدة  الييواليييات  يف 
اأدنييى  يف  اأنها  اإال  الرئي�شيني،  ملناف�شيها  الدفاع 
املائة  يف   15 اإىل  )و�شلت  التاريخية  م�شتوياتها 
املتحدة  لييلييواليييات  االإجييمييايل  املحلي  اليينيياجت  ميين 
خالل احلرب الكورية(. واالأهم من ذلك، اأن اأقل 
 1.29( االأمريكيني  ال�شكان  من  باملائة  واحد  من 
مليون اأمريكي( يخدمون يف اجلي�ص. عالوة على 
كييان مييا يقرب ميين واحييد   ،2016 ذلييك، يف عييام 
اأفغان�شتان من  قتلى ع�شكريني يف  كل خم�شة  من 

متعاقدين ع�شكريني خا�شني.
)AVF( الرهان على املتطوعني

اإىل  اللجوء  دون  بالكامل،  متطوعة  قوة  وهي 
واحدة  املتحدة  اململكة  كانت  الع�شكري.  التجنيد 
االإجباري  التجنيد  األغت  التي  الييدول  اأوائييل  من 
تليها   ،1960 عيييام  ميينييذ   AVF عييلييى  واعييتييمييدت 
نيوزيلندا واأ�شرتاليا يف عام 1972. تبنت الواليات 
 1973 عييام  يف  فيتنام  حييرب  اأثناء   AVF املتحدة 
املناه�شة  احلركة  اأع�شاء  احتجاجات  على  رًدا 
التجنيد  على  دولة   100 من  اأكر  تعتمد  للحرب. 
اأن  من  الرغم  على  امل�شلحة،  قواتها  يف  التطوعي 
�شن  على  بالقدرة  يحتفظ  يييزال  ال  منها  العديد 
 AVF لي  التجنيد. مل يكن نيك�شون وحده يف دعمه 
اأيدها العديد من القادة الع�شكريني الذين قاتلوا 
تطوعوا  الييذييين  اأولييئييك  اأن  مييدركييني  فيتنام،  يف 
اأكيير  عيييادة  كييانييوا  والييقييتييال يف احليييرب  للخدمة 
جتنيدهم  مت  الذين  اأولئك  من  القتال  يف  فاعلية 
االإخفاقات  من  الرغم  على  اخلدمة.  يف  بب�شاطة 
االإ�شرتاتيجية لقوات الدفاع اجلوي يف اأفغان�شتان 
ي�شرون  الع�شكريني  القادة  معظم  فاإن  والعراق، 
اليوم على احلفاظ على القوات اجلوية االأفغانية 
اخلبري  اأ�شاد  االإجباري.  التجنيد  فر�ص  من  بداًل 
باإن�شاء  فريدمان،  ميلتون  الالمع،  االقت�شادي 
الوطني.  التقدم  االأهمية نحو  بالغة  AVF كخطوة 
ويعتقد فريدمان باأن قوة التجنيد كانت يف النهاية 
قوة كان اأع�شاوؤها عبيًدا حتى ينتهي ال�شراع )اأو 
اأن  فريدمان  يييرى  اأخيييرى،  ناحية  من  ميييوتييون(. 
حريتهم.  على  احلفاظ  فيه  يتم  جي�ص  هي   AVF
ا درجة من  اأي�شً عززت القوات اجلوية االأمريكية 
االبتكار التكنولوجي التي �شاعدت على اإبقاء القوة 
 - املعتاد  يف  عليه  �شتكون  مما  اأ�شغر  االأمريكية 
وحترير املزيد من االأمريكيني، نظرًيا، لي�شبحوا 
م�شاهمني �شافني يف معجزة اأمريكا االقت�شادية. 

احلرب  الأن  اإن�شاوؤها  مت  امل�شودة،  ُوجييدت  عندما 
كانت م�شعى وطنًيا حًقا. يقال لنا اليوم اأن احلروب 
تخو�شها فرق �شغرية من نخبة املحرتفني - مثل 
ذلك،  ومع  ي   القدامى  الو�شطى  الع�شور  فر�شان 
يف حالة اندالع �شراع قوى عظمى، ف�شوف يزول 
علينا  و�شتعود  احليييرب،  يف  التخ�ش�ص  ع�شر 

احلرب ال�شاملة مرة اأخرى.
من  املتعاقدين  قيام  على  االأميير  يقت�شر  مل 
ولكن  االأمييريييكييي،   AVF بييزيييادة  اخلا�ص  القطاع 
ا التكنولوجيا. ما ي�شري اإليه ال�شينيون ب�شكل  اأي�شً
عامل  اأ�شبح  االأمريكي«  »ال�شحر  با�شم  روتيني 
ال�شغري  اال�شتك�شايف   AVF لذلك  للقوة  م�شاعف 
والقتال  والقوة اجلوية  ال�شناعية  االأقمار  ن�شبًيا. 
بدون طيار وجمموعة من  والطائرات  ال�شيرباين 
االأ�شول التقنية االأخرى �شمحت للجي�ص االأمريكي 
ال�شغري ن�شبًيا ب�شرب وزنه. ومع ذلك، فقد اأ�شبح 
بالتكنولوجيا  يهتمون  وقادته  االأمريكي  اجلي�ص 
نقاط  لتعوي�ص  كثرًيا  عليها  ويعتمدون  املتقدمة 
لن  الييعييام.  قوتهم  هيكل  يف  احلقيقية  ال�شعف 
تنقذ wünderwaffe القوات االأمريكية عندما تبداأ 
الواليات  يف  ال�شيا�شة  �شانعو  مييل  عاملية.  حرب 
يييزال  ال  احليييروب  اأن  ن�شيان  اإىل  اليييييوم  املتحدة 
االآالت. مل  ولي�ص  الرجال  فيها  وينت�شر  يخو�شها 
ين�ص اخل�شوم االأمريكيون هذه احلقيقة اخلالدة.

ما يفهمه القليلون هو اأن AVF ن�شاأ يف وقت مل 
يكن فيه ال�شراع الكبري بني الدول احتمااًل جاًدا. 
املتحدة  الواليات  جي�ص  حاربهم  الذين  االأعييداء 
�شاركوا  الييذييين  املتمردين  نييوع  ميين  عييادة  كييانييوا 
احلييرب  اأثيينيياء  حتى  خمتلفة.  حترير  حييروب  يف 

إ.د. عبدالرزاق الدليمي
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المواطن السوري 
ونظام دمشق

كاتب و �شحفي عربي من �شورية

حافل   1970 عييام  ال�شلطة  على  ا�شتيالئه  منذ  االأ�ييشييد  نظام  تاريخ 
حماه،  وجمزرة  تدمر،  �شجن  فمجزرة  ال�شوري،  ال�شعب  �شد  باجلرائم 
وج�شر ال�شغور يف ثمانينات القرن املا�شي ال تغيب عن ذاكرة ال�شوريني، 
وزاد اجرام النظام بعد مطالبة ال�شعب ال�شوري باحلرية وثورته ال�شعبية 
على  ع�شوائيًا  تلقى  كانت  التي  املتفجرة  فالرباميل   ،2011 عام  العارمة 
يعرفه  ال  وما  وخارجها،  �شورية  داخل  اجلميع  يعرفها  املدنيني  ال�شكان 
الثورة،  اإبان  النظام  �شيطرة  مناطق  املدنيني يف  بحق  الكثريون جرائمه 
جمزرة  وهييي  منها  واحيييدًة  الربيطانية  التاميز  �شحيفة  ك�شفت  والتي 

الت�شامن، واملخفي اأعظم.
اأن  يت�شح  املجزرة،  فيديو  وم�شاهدة  الت�شامن  جمزرة  اىل  بالعودة 
رادع  دون  بارد  بدم  بجرائمهم  يقومون  احرتافيون  جمرمون  مرتكبيها 
اأخالقي، وهذا الت�شرف ال ميكن ان يكون ت�شرفًا �شخ�شيًا بل يعرب عن 
مقطعًا  اخييريًا  �ُشرب  وقد  �شورية،  يف  احلاكمة  االجييرام  منظومة  �شلوك 
�شوتيًا للعقيد يف خمابرات النظام امل�شوؤول عن جمرمي جمزرة الت�شامن 
�شاحة  )�شورية  عنا�شره  خماطبًا  فيه  يقول  اخلطيب(،  جمال  )العقيد 
يف  قتلهم  علينا  بل  وقتلهم،  ال�شجن  اىل  النا�ص  جللب  داعييي  وال  حرب 
ال�شاحات حيث ال يكلفنا ذلك �شوى طلقة بندقية، بينما اح�شارهم اىل 

ال�شجون �شيكلفنا مئات الدوالرات ثمن اكلهم و�شربهم قبل قتلهم(.
ت�شاوي طلقة  لديه  ال�شوري، وقيمته  املواطن  النظام اىل  هكذا ينظر 
بندقية، وعلى �شوء ذلك ميعن نظام االجرام يف دم�شق بارتكاب جمازره 
االن�شان  حقوق  دعيياة  ي�شمت  فيما  اجمع،  للعامل  وا�شحة  باتت  التي 
هذا  عن  ال�شيم  لرفع  يتحركون  وال  النظام  جرائم  بتفا�شيل  العارفني 
ال�شعب امل�شكني، وال ن�شمع �شوى ت�شريحات خجولة للتنديد بذلك، وهذا 
وا�شح الأن نظام اال�شد وا�شتمراره �شرورة الأمن الكيان ال�شهيوين، بينما 
بذريعة  ال�شقاطها  عربية  انظمة  �شد  حتالفات  وي�شكل  الغرب  يتحرك 
انتهاكها حلقوق االن�شان وحتقيق الدميقراطية ح�شب ادعائهم، وال�شبب 
ال�شهيوين،  الكيان  على  االنظمة  ت�شكله هذه  الذي  احلقيقي هو اخلطر 

ونظام ال�شهيد �شدام ح�شني منوذجًا.
لل�شهاينة.  رخي�ص  وخادم  لل�شعب،  عدو  االأ�شد  نظام  واقع  هو  هذا 
ارادة  �شت�شقطها  طالت  مهما  احلاكمة  الع�شابة  لهذه  الدولية  واحلماية 
اهلل  بعون  اأننا  اال  ثورته،  على  اجلميع  وتاآمر  ثار  الذي  ال�شوري،  ال�شعب 
ال�شهيونية  خدم  ال�شعب  اعداء  ايدي  من  الوطن  ننتزع  حتى  م�شتمرون 

رغمًا عنهم.

أ.زياد المنجد

خالصة القول

املتحدة  للواليات  ال�شوفيتي  االحتيياد  من  املبا�شر  التهديد  كان  الييبيياردة، 
اأيديولوجًيا وتكنولوجًيا و�شرًيا يف الغالب. يف ذلك الوقت، كان خطر ن�شوب 

ا ن�شبًيا. �شراع فعلي بني القوتني العظميني منخف�شً
اليوم، ومع ذلك، فاإن فر�ص ن�شوب �شراع كبري بني الدول كبرية. مع 
تزايد خطر احلرب بني الدول، فاإن القوة اال�شتك�شافية االأمريكية ال�شغرية 
ملواجهة  كافية  تكون  لن  امل�شتمر(  االنت�شار  من  عقود  من  تنفد  )التي 
التحديات التي تفر�شها القوى العظمى املتناف�شة، مثل ال�شني اأو رو�شيا، 
على اجلي�ص االأمريكي. هذا �شحيح ب�شكل خا�ص، بالنظر اإىل تركيز اأعداء 

اأمريكا على حرمان القوات االأمريكية من مزاياها التكنولوجية.
اسئلة حتتاج اىل اجابات

اذا كان لدى امريكا ا�شلحة �شرية �شوف حت�شم احلرب ب�شرعة امام قوى 
عظمى كال�شني ور�شيا بدون خ�شائر وبكل ثقة امريكية باالنت�شار ال�شاحق 
 وال�شريع فما هي هذه اال�شلحة؟ دون خ�شية من النووي ال�شيني الرو�شي؟
 1 ي هل م�شروع »هارب« حقيقي وهو ا�شتخدام املناخ والطبيعه ك�شالح مدمر؟
اعيييدائيييهيييا  �يييشيييل حييييركيييية  اليييييقيييييدرة عيييليييى  امييييريييييكييييا  لييييييدى  ي هيييييل   2
متييييييامييييييًا كيييي�ييييشييييربيييية كيييهيييروميييغييينييياطييييييي�يييشييييييية وا�يييييشيييييعييييية امليييييجيييييال؟ 
حليييظيييات؟ يف  ورو�ييييشيييييييييا  الييي�يييشيييني  حييييركيييية  تييي�يييشيييل  ان   وتيي�ييشييتييطيييييع 

طييائييرات  او  ا�شطناعي؟  بييذكيياء  روبييوتييات  جيينييود  اأمييريييكييا  لييدى  هييل  ي   3
 بييييدون طيييييار خيييارقيييه ال نييعييلييم عيينييهييا قيييييادرة عييلييى اجييتييييياح االأر�يييييص؟
ثييواين؟ يف  دول  حييرق  على  قييادر  فعال  ليزر  �شالح  امريكا  لييدى  هل  ي   4 
ما الذي متلكه اأمريكا ليجعلها تتحدى 3 دول بكل ثقة يف نف�ص الوقت وملح 

اليه كي�شنجر وهل يوجد دالئل على جتارب ا�شلحة �شرية غري معلنة؟
Wunderwaffe )السالح العجيب(

هو م�شطلح اأملاين مل�شطلح »�شالح عجيب« وكان م�شطلًحا مت تعيينه 
خالل احلرب العاملية الثانية من قبل وزارة الدعاية االأملانية النازية لبع�ص 
الثورية. ومع ذلك، ظلت معظم هذه االأ�شلحة مناذج  »االأ�شلحة اخلارقة« 
اأولية، والتي اإما مل ت�شل اإىل �شاحة القتال مطلًقا، اأو اإذا كانت قد و�شلت 
بالفعل، فرمبا تكون متاأخرة جًدا اأو باأعداد �شئيلة جًدا بحيث ال يكون لها 

تاأثري ع�شكري. 
ار�ص  �شواريخ  واهمها  �شابق  وقت  تطويرها يف  التي مت  اال�شلحة  ان   
ار�ص )V1:V2( التي �شهدت انت�شاًرا كبرًيا، خا�شة �شد لندن واأنتويرب، 
تفاقم حالة  مع  للغاية،  املبتكرة  الت�شلح  نف�ص جمموعة مفاهيم  اإىل  تعود 
اأ�شلحة  تطوير  حول  املزاعم  اأ�شبحت   ،1942 عام  منذ  اأملانيا  يف  احلرب 
الدعاية  ب�شكل متزايد من  بارًزا  املد جزًءا  اأن حتول  ثورية جديدة ميكن 
املتقدمة  االأ�شلحة  تطلبت  الواقع،  يف  حكومتهم.  قبل  من  لالأملان  املوجهة 
ومل  واالختبار،  الت�شميم  اأعمال  من  طويلة  فرتات  عموًما  التطوير  قيد 
ن�شرها  على  قييادًرا  االأمليياين  اجلي�ص  يكون  باأن  واقعي  احتمال  هناك  يكن 
قبل نهاية احلرب، عندما مت دفع بع�ص الت�شميمات املتقدمة، مثل دبابة 
النمر والغوا�شة من النوع احلادي والع�شرين، اإىل االإنتاج، اأثبت اأداوؤها اأنه 
خميب لالآمال للجي�ص وللقيادة االأملانية ب�شبب عدم كفاية اختبار ما قبل 
املوؤرخ مايكل ج. نيوفيلد  اأ�شار  التخطيط.  البناء �شيئة  اأو عمليات  االإنتاج 
اإىل اأن »النتيجة ال�شافية لكل تلك االأ�شلحة، كانت اأن الرايخ اأهدر الكثري 
يف  والعبيد(  ال�شخرة  عمال  من  الكثري  )وقتل  الفنية  واخلييربة  املال  من 
تطوير واإنتاج اأجهزة غريبة اأ�شفرت عن ميزة تكتيكية وا�شرتاتيجية �شئيلة 
اأو معدومة »، ومع ذلك، اأثبتت بع�ص االأ�شلحة جناحها وكان لها تاأثري كبري 

يف ت�شميمات ما بعد احلرب.
    خبري الدعاية االإعالمية
جامعة البرتا االأردنية ـ كلية االإعالم
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ــــره ــــهـ ــــســـــني وصـ ــــري الـــــثـــــانـــــي لــــلــــرئــــيــــس الــــشــــهــــيــــد صـــــــــــدام حـ ــرتـ ــ ــكـ ــ ــــسـ ــــرد بــــــالــــــحــــــوار مـــــــع الـ ــفـ ــ ــنـ ــ كـــــــل الـــــــعـــــــرب تـ

الدكتور جمال مصطفى العبد هللا: 
ــــقـــــي بـــــــأكـــــــرث مـــــــــن ثـــــــالثـــــــة آالف  ــتـ ــ ــلـ ــ الـــــشـــــهـــــيـــــد الـــــــخـــــــالـــــــد كـــــــــــان يـ
مــــــــــــــواطــــــــــــــن فــــــــــــــي األســــــــــــــــبــــــــــــــــوع مــــــــــــــن خــــــــــــاللــــــــــــي أنـــــــــــــــــــا فـــــقـــــط

السياسة

احلوار مع )شاهد من أهلها(، حيتاج إىل نفٍس عميٍق، ودرايًة كاملة 
العميق  والنفس  واألمور،  الشواهد  كانت  إذا  فكيف  األمور،  خبفايا 
من  يعد  وطيٍن  إلرٍث  احلقيقي  الوارث  وهو  واحد،  فرد  عن  عبارة 

أخطر وأهم ما مرَّ به وطٌن عظيم مثل العراق.
العراقي  الرئيس  )صهر  اهلل،  العبد  مصطفى  مجال  الدكتور 
ثقته  وضع  من  وأقرب  الثاين،  وسكرتريه  حسني(،  صدام  الراحل 

العائليَّة والشخصيَّة والرمسيَّة فيه.
وكرمه،  وتواضعه  خلقه  دماثة  على  العراق  أهل  أمجع  إنساٌن 
وله عند العشائر العربيَّة يف العراق شأٌن، وحيسب له ألف حساب، 

وللدكتور مجال مصطفى سطوَة الشيخ والدكتور واملسؤول عليها.
نفوس  يف  كبرية  مكانًة  ومجاهريها  وأهلها  العراقيَّة  وللرياضة 
العراقيني، وللدكتور مجال مصطفى حائز الكاس املعلى فيها؛ ملا بذله 

من جهٍد ودعٍم وحب وانتماء حقيقي.
وللدكتور مجال  شأن،  كل  شاٌن غري  العراق  أهل  عند  وللسياسة 

مصطفى متترٌس ومتدرس ودْرٌس فيها ..
الفقراء  هم  ناسه  أقرب  لرجٍل  بالنِّسبة  شي  يعين  ال  ذلك  كلُّ 
أبوب  على  يوٍم  كل  ينتظرونه  الذين  السبيل  وعابري  والبسطاء، 
أيِّ مواطٍن  أو مطعم، حاله حال  أو شارٍع،  أو سوق،  أو ملعب،  نادي، 
عراقي، ال َيفُرق عنهم إال بفك حبل املشنقه عن الكثري من الناس، 
ودفعه للبالء عنهم بعد اهلل، مسٌة اتَّسم هبا عوضته جفاف سنوات 
السجن، وغياهب اجُلبِّ العميق الذي وضعوه فيها.. فكانت إرادة اهلل 
هي الغالبة.. سقتها أدعية أمهات من حفظ هلم ماء الوجه والروح 

والكرامة.
يقول د. مجال: “إنَّ عزائي يف أمرين، أواًل: الفضل إىل اهلل - 
سبحانه وتعاىل-، وثانيًا: أنِّي كنت معتقاًل يف بلدي، وأتنفس هواءه، 

وأشرب من ماءه... ويبقى لسان حايل يقول:
هل لك من غري العراق بقاُء

وهل تسكن األرض بال هواٌء وال ماُء...
الكبري  للظلم  الرافضون  العراق،  أهل  من  الغالبيَّة  حب  يكفيه 

الذي وقع عليه دون أي وجه حق...”.

حوار أجراه علي المرعبي

اجلزء األوَّل
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خري ما نبدأ به هو تقدمي نفسك للقارئ 
مجال  الدكتور  هو  فمن  والعاملي،  العريب 

مصطفى العبد اهلل؟
اأتقدم بكل حبٍّ وامتنان واعتزاز  البداية  ي يف 
العروبي  املنا�شل  ورئي�شها  العرب،  كل  ملوؤ�ش�شة 
االأ�شتاذ علي املرعبي، وكادرها ال�شحفي والفني 
الرائع والراقي، هذه املوؤ�ش�شة التي �شاء القدر اأن 
والتي  اليييورق...  على  كان  واإن  العرب،  كل  جتمع 
ومهنيَّة  قوميَّة  ميينييارًة  ة  قيا�شيَّ بفرتة  اأ�شبحت 
ال�شحافة  عييامل  يف  الكبار  ح�شاب  لها  ُيح�شب 
الييعييرب االأ�ييشييالء  ي وميين كييل  واالإعييييالم، فلها منِّ

عظيم ال�شكر واالمتنان.
ُيحب  عييراقييي  مييواطييٌن  هييو  م�شطفى  جييمييال 
اأن  وُي�شرفني  فيه،  وترعرع  وعا�ص  عمل  العراق، 

اأكون اأحد اأبناء هذه البلد العظيم.
اأكملت درا�شتي يف تكريت، بعدها انتقلت اإىل 
الرئي�ص  د  لل�شيِّ اخلا�شة  للعمل يف احلماية  بغداد 
ال�شهيد اخلالد �شدام ح�شني، وتدرجت يف العمل، 
مكتب  يف  بالعمل   1991 الييعييام  نهاية  يف  وُكلفت 
�شوؤون املوطنني، من ثمَّ مديرًا عامًا له، حيث كنت 
اأ�شتقبل �شكاوى املواطنني من كافة اأنحاء العراق 
اأو  اجلييمييهييوري،  للق�شر  اال�شتعالمات  يف  �ييشييواء 
تكليفي  اإىل  اإ�شافًة  الوطني،  املجل�ص  ا�شتعالمات 
هاتفيني  خطني  عييرب  الهاتفي  والتوا�شل  بييالييرد 
خا�شني مع املواطنني، هذين اخلطني م�شرتكني، 
الرئي�ص  مكتب  يف  والييثيياين  مكتبي،  يف  )واحيييد 
على  يدخل  اهلل  رحمه  كان  ما  وكثريًا  ال�شهيد(، 
اخلط اأثناء االت�شال ويطلب ا�شتف�شارات مبا�شرة 
ًا  من املواطنني، ويف حاالت كثرية يت�شل �شخ�شيَّ
ملعرفة م�شكلة اأحد املواطنني ِمني �شخ�شيًا، واإن مل 
ة اأي مواطن؛  يكن هناك رد �شاٍف وواٍف حول ق�شيَّ
باحل�شور  املواطن  اأبلغ  اأن  ًا  �شخ�شيَّ مني  يطلب 
للمكاملة،  التايل  اليوم  يف  الرئي�ص  د  ال�شيِّ ملقابلة 
اآالف  ثالثة  من  باأكر  يلتقي  كان  اخلالد  ال�شهيد 

مواطن يف االأ�شبوع من خاليل اأنا فقط. 
�شهادة  على  بح�شويل  العليا  درا�شتي  اأكملت 
ومن   ،1997 عام  ال�شيا�شيَّة  العلوم  يف  املاج�شتري 
�ص،  التخ�شُّ نف�ص  يف   2001 عييام  الييدكييتييوراة  ثييمَّ 
ملدة  بييغييداد  جامعة  يف  حُمييا�ييشييرًا  مدر�شًا  وكنت 
اإ�شافًة  الييعييراق،  احييتييالل  ييى  حييتَّ ون�شف  عييامييني 
ة، وقبل  د رئي�ص اجلمهوريَّ لعملي �شكرتري ثاٍن لل�شيِّ
“اإنَّ  بالن�ص:  الرئي�ص  ال�شيد  قال  ام  باأيَّ احلرب 
يتطلب  لذا  الع�شائر،  �شيوخ  مع  ممتازة  عالقتك 
ع�شائر  �شيوخ  مع  التوا�شل  لعملك،  اإ�شافًة  منك 
العراق لتلبية كل متطلباتهم“، وفعاًل رغم اإغالق 
متكنت  فقد  واالت�شاالت،  الطرق  ودمييار  البالد، 
من مقابلة اأكر من خم�شة اآالف �شيخ يف ظروٍف 

�شعبة لي�ص لها مثيل من قبل.
ال�شادقة،  واملحبة  زة،  املتميِّ العالقات  هذه 

املجتمع،  اأو  بال�شيوخ  �شواء  واالعتزاز،  واالحرتام 
واأهل الريا�شة، واجلمهور الريا�شي، ومن يعرفني 
العالقات  هييذه  بعد،  اأو  قييرٍب  عن  العراقيني  من 
العمالء  قبل  من  تغييبي  يف  ال�شبب  كانت  املتينة 
كانت  امليييدة  هييذه  ثلث  �شنة،   18 ة  مليييدَّ وذيييولييهييم 
باحلرف  يل  قييالييوا  اأن  بعد  االنييفييرادي  باحلجز 
ولييديييك عالقات  الييواحييد: “اأنيييت �شهر �ييشييدام، 
العراقي  واملجتمع  الع�شائر  �شيوخ  مييع  ممييتييازة 
والريا�شة  ال�شباب  قطاع  وخا�شًة  اأطيافه،  بكافة 
هي  نهايتك  اعترب  وعليه  الريا�شي،  واجلمهور 

املوت يف ال�شجن“.
عملت يف الو�شط الريا�شي رئي�شًا الأهم اأندية 
العراقي  اجلييمييهييور  ييييزال  وال  بييغييداد،  العا�شمة 
ملا  الذهبية(،  بي)الفرتة  عملي  فييرتة  على  يطلق 
وعمٍل  ورعاية  واهتمام  اإجنييازاٍت  من  فيها  حتقق 
ق النادي من خاللها اأهم  مهنٍي عظيم، حيث حقَّ
الدولة  ميزانية  ُنكلِّف  اأن  دون  الييعييراق  بطوالت 
دينارًا واحدًا، واأثناء عملي يف النادي كنت ع�شوًا 
لالحتاد  ورئي�شا  العراقية،  االأوملبية  اللجنة  يف 
لرئي�ص  ل  االأوَّ والنائب  الطائرة،  للكرة  العراقي 
عملي  خالل  ومن  القدم،  لكرة  العراقي  االحتيياد 
نت  اأنني كوَّ اأ�شتطيع القول  الوظيفي واجلماهريي 

ة ومتينة مبنية على املحبة واالحرتام  عالقات قويَّ
واالعتزاز مع اأغلب اأبناء �شعبنا العظيم، واحلمد 
هلل تبنيَّ ذلك بالدليل امللمو�ص اأثناء فرتة اعتقايل 
من قبل املحتل االأمريكي، حيث وجدت الت�شامن 
الذين  النا�ص  قبل  ميين  حتَّى  بجانبي  والييوقييوف 
معرفة  اأو  ة  �شخ�شيَّ عييالقييات  معهم  تربطني  ال 

م�شبقة،... وهذه اإحدى نعم اهلل الكثرية علي .
أكثر العراقيني يعتربونك “االبن الثالث« 
عدي  الشهيدين  مع  حسني  صدام  للرئيس 

وقصي رمحهما اهلل، ماذا يعين لك ذلك؟
ي اأقول لك حقيقة ثابتة عن االأب الرئي�ص وكل 
من يعرفه عن قرب، �شاهد اأمام اهلل عليه وعليها، 
هم  الييعييراق  اأبيينيياء  كل  يعترب  اخلالد  ال�شهيد  اإنَّ 
اأبناءه، وال يفرق بني عدي وق�شي وجمال عن اإي 
ابٍن يف اأق�شى �شمال وجنوب العراق، وهناك من 
هو اأقرب منا له، وهو لي�ص من العائلة اأو الع�شرية 
ال�شهيد  الدين،  اأو  املذهب  حتى  اأو  املحافظة،  اأو 
ينفرد  قد  لديه خا�شيَّة  اهلل  رحمه  �شدام ح�شني 
غري  عائلته  اأن  وهي  الكون،  زعماء  كل  عن  فيها 
مميزة عن عوائل واأبناء �شعبه، والدليل اأنَّ الذي 
يوميًا،  �شعبه  اأبناء  من  اأحوالهم  ويتفقد  يراهم 
اأكر مما يرى عائلته  االأمريكي  الغزو  اأثناء  حتى 
واأبناءه، لذلك قد تكون �شهادتي جمروحة، ولكن 
الذي بيني وبني عمي ووالدي وقائدي من عالقة 
اأو  مييواطيين  واي  ال�شهيد  بييني  العالقة  نف�ص  هييي 

مواطنة عراقيَّة.
هل هناك من تفاصيل شخصية تستطيع 
الشهيد  الرئيس  عن  للقراء  عنها  الكشف 

وعالقتك األبوية معه؟
ي عييالقييتييي بييالييرئييييي�ييص اليي�ييشييهيييييد ميينييذ بييداييية 
ًا تعامل اأٍب  الثمانينيات، وكان يتعامل معي �شخ�شيَّ

انا من اقترح املواقع 
البديلة على السيِّد 
الرئيس عام 1990، 
بعد هتديدات الكيان 
الصهيوين املستمرة 

للعراق
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السياسة

مع ابنه، وبالتايل تربطني بالرئي�ص ال�شهيد �شلة 
اأكون �شهرًا له كان،  قرابة، ومن ثمَّ ت�شرفت باأن 
فقد كان ُيعاملني مثل اأي اأحٍد من اأبنائه، ويحبني 
األق  ب�شكٍل خا�ص، ومُييزين كون زوجتي حال )اأم 
لديه،  جييدًا  ومميَّزة  ة  خا�شَّ مكانًة  لها  وم�شك( 
جميع  بني  من  خا�ص  �شاأٌن  ولها  اأكيير،  بها  ويهتم 
اأ�شقائها، فهو بالن�شبة يل قائدي و�شيِّدي وقدوتي، 
ي، وال اأن�شى اأبدًا اأ�شعب ظرف ومكان  ووالدي وعمِّ
جل�شات  اإحييدى  يف  �شاهدًا  ذهبت  عندما  ووقييت 
كان  حيث  �شديد،  بيياأمٍل  عليه  �شلمت   ( حُماكمته، 
وا�شٌح على مالحمي التاأثُّر والع�شبية، وهذا لي�ص 
ال�شالم  اأديييت  عندما  وخا�شًة  اأبيييدًا،  طبعي  من 
ووالييدي  �شيدي  يا  عليكم  ال�شالم  وقلت:  عليه، 

ي احلبيب الغايل. وعمِّ
نعم هذه هي احلقيقة الثابتة، فهو بالن�شبة يل 
و�شيدي  وقائدي  كعائلة،  به  نلتقي  عندما  والييدي 
هذه  املحكمة  يف  له  قلت  ولذلك  ًا،  ر�شميَّ وقدوتي 

وزمييان،  مكاٍن  اإيِّ  يف  اأرددهيييا  و�شاأبقى  العبارة، 
ة والوجود بالن�شبة يل. الأنَّها الهويَّ

أيام  طيلة  الوطين  عملك  خفايا  هي  ما 
العدوان والغزو األمريكي حىت اليوم األسود 
اليت ال يعرفها الرأي العام، وأصبحت وقائع 
تارخييَّة، هل ميكن لكم إبراز احلقائق بعيدًا 

عن التزوير، وقلب األمور وتضليل الناس؟
ي قبل العدوان الغا�شم انتقلت اإىل موقع بديل، 
باملنا�شبة على ذكر املواقع البديلة التي اعتمدتها 
هذا  كان  والع�شكرية(،  االأمنية  )االأجهزة  الدولة 
ال�شهر  يف  واأتييذكيير  مقرتحاتي،  اأحييد  هو  املقرتح 
برتبة  حينها  يف  كنت   ،1990 العام  من  اخلام�ص 
�شدام  لل�شهيد  املرافقة  باحلماية  ل  اأوَّ مييالزم 
ح�شني رحمه اهلل، وكنت وقتها ا�شتيقظ يف ال�شاعة 
ال�شاد�شة �شباحًا، حيث اأنَّه معروٌف عنه باأنه ينام 
هو  االأيييام  اأحييد  يف  ومت�شينا  فقط،  �شاعاٍت  اأربييع 
اأثناء  و  اأمور،  ة  واأنا فقط، وحتدثنا كثريًا عن عدَّ
البديلة  املييواقييع  نييظييام  عليه  اقييرتحييت  احلييديييث 
للكيان  امل�شتمرة  للتهديدات  نييظييرًا  بييغييداد،  يف 
فرتٍة  بني  تتو�شع  كانت  والتي  للعراق،  ال�شهيوين 
بغداد،  الدور يف  بع�ص  ا�شتاأجرنا  وفعاًل  واأخييرى، 
ومتَّ اعتماد هذا املقرتح يف كافة موؤ�ش�شات ودوائر 

)القاتلة  االأر�يييص  �شعوب  كل  نظر  يف  االأمريكية 
العامل(، وك�شفت عورتها  واملجرمة رقم واحد يف 
وخري  االإن�شان،  حقوق  بكذبة  مغطاة  كانت  التي 
دليٍل ما قام به بو�ص من تدمرٍي للعراق، وقتل ونهب 
بو�ص التزال  وتعذيب، وخملفات حماقات  و�شجن 
ة ال زوال لها اإال بزوال كل هذه الو�شاخات  م�شتمرَّ
وحتطيم  العراق،  وتدمري  �شرقة  اإىل  تهدف  التي 

�شعبه العظيم. 
 ،2003 عام  عدوان  �شربة  ل  اأوَّ اأتذكر  زلت  ال 
الفر�شة(،  )هييدف  ت�شمية  عليها  اأطلقوا  والتي 
كامل  ح�شني  مزرعة  اإىل  موجهة  كانت  ال�شربة 
كانت  والتي  ال�شغرية،  ومزرعتي  كامل،  و�شدام 
عبارة عن بيٍت خ�شبٍي �شغري، ُثمَّ توا�شل العدوان، 
ويف اليوم التايل ذهبت اإىل مكتب ال�شكرتري عبد 
رحمه  ال�شهيد  الرئي�ص  وجيياء  اهلل،  رحمه  حمود 

اهلل، وجل�شنا وحتدثنا وتع�شينا معًا. 
ليحلق  ال�شهيد ذهب  الرئي�ص  اأنَّ  دًا  اأتذكر جيِّ
باأن  يل  وقييال  احلييمييام،  اإىل  معه  ودخلت  حليته، 
كما  زوجتي  عن  و�شاألني  ذقنه،  يحلق  وهو  اأبقى 
بناتي-  ي  حفيداته  عن  واأي�شًا  )حالوة(،  ُي�شميها 
)األق وم�شك(، فقلت له باللهجة العاميَّة: )م�شك 
�شباعية ال تخاف(، ثمَّ بعد اأن اأكمل حالقة ذقنه 

قال اأنا ذاهب.
اأرجيياء  ل يف  اأجتيييوَّ ب�شيارتي  وخييرجييت  ودعييتييه 
بيياليينييا�ييص واحلييييياة  تييزهييو  كييانييت حينها  بييغييداد، 
االأجهزة  كل  من  ال�شجعان  واالأبييطييال  واملطاعم، 
ة والع�شكريَّة رغم ماأ�شاة العدوان،  ِة واحلزبيَّ االأمنيَّ
د بعدها الق�شف، وكان  ورجعت ملقر عملي ليتجدَّ
د اأي�شًا يف اليوم الثاين  ًا، وجتدَّ الق�شف �شديدًا جدَّ
والثالث والرابع، واأعتقد يف اليوم اخلام�ص جاءت 
برقيَّة من ال�شيخ حممد بن را�شد حاكم دبي؛ توؤكد 
املركز  تق�شف  �شوف  االأحمق  بو�ص  طائرات  باأنَّ 
يف  ال�شحفيني  اأهييم  به  ع  يتجمَّ الذين  االإعييالمييي 
العامل، واأمر الرئي�ص ال�شهيد مبغادرة ال�شحفيني، 
واإبالغهم باأنَّ هنالك خطاأ لوج�شتي كبري يف هذا 
املكان، دون اإبالغهم باأنَّ املركز �شوف يتم تدمريه 
بق�شٍف مق�شود، ويف نف�ص اليوم طلبني الرئي�ص 
الق�شر  منطقة  يف  �شغري  بيٍت  يف  وكان  ال�شهيد، 
اجلمهوري، والق�شف يف هذه املنطقة كان اأعنف 
من اأي مكاٍن اآخر، مت جتهيز وجبة غذاء ب�شيطة، 
واأ�شاركه  اجل�ص  باأن  اهلل  رحمه  الرئي�ص  وقال يل 
اأمرين  الطعام  طاولة  على  ونحن  الغداء،  وجبة 
تبداأ بعملك مع �شيوخ  اأن  االآن يجب  قائاًل: “من 
ع�شائر الفرات واجلنوب، التقي بهم وانقل حتياتي 
لهم، وامنحهم مبالغ مالية كافية، حيث اأنَّ كثريًا 
�شعب،  و�شٍع  يف  تكون  قد  اجلي�ص  قطاعات  من 
ولي�ص يف مناطق �شكانهم، ولذلك رمبا يحتاجون 
الأنَّ  امل�شتلزمات،  وبع�ص  وال�شراب  الطعام  اإىل 
اأبناء  اأنَّ  من  ُبدَّ  فال  ونخوة،  كرٍم  اأهل  العراقيني 

الدولة العراقية قبل واأثناء العدوان االأمريكي. 
ال زلت اأتذكر الربقية التي و�شلتنا من رو�شيا، 
وكان مفادها اأنَّه يف ال�شاعة الثانية ع�شرة لياًل اأو 
االأمريكي  لي�ص  العدوان )البو�شي(،  �شيبداأ  فجرًا 

بل البو�شي وفعال بداأ العدوان.
متفاوتة،  الربقيات مبعلومات  لنا  ت�شل  كانت 
والتاآمر  الت�شتيت  عملية  من  جزء  بالتاأكيد  وهي 
فرن�شا  من  برقيَّة  لنا  و�شلت  مثال  العراق،  �شدَّ 
تقول باأنَّ العدوان لن يطول، ولن يتجاوز اأكر من 

اأ�شبوعني فقط.
على  التي  املعطيات  خالل  ومن  ًا،  �شخ�شيَّ اأنا 
حتمي  )البو�شي(  االحييتييالل  اأرى  كنت  االأر�يييص، 
بو�ص  و�شول  منذ  له  التح�شري  بييداأ  وقد  للعراق، 
الأمريكا  ت�شبب  والييذي  احلكم،  �شدة  اإىل  االأرعيين 
واأ�شبحت  و�شيا�شيَّة،  ة  واقت�شاديَّ ة  ماديَّ بخ�شائر 
املتحدة  الييواليييات  �شمعة  الييعييدوان  هييذا  ب�شبب 

الشيخ حممد بن راشد 
حاكم ديب أبرق لنا، وأكد 
على أنَّ املركز الصحفي 
ع فيه أهم  الذي تتجمَّ

وكاالت األنباء والصحافة 
العامليَّة سوف يتم قصفه
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ال�شيافة  بواجب  يقومون  الكرمية  الع�شائر 
يكون  وقد  لهم،  القريبة  اجلي�ص  لقطاعات 
البع�ص منهم ال ميلك املال الكايف لذلك“،  
ثمَّ بداأ بالكتابة ل�شيوخ الع�شائر جمموعة من 
ة املواجهة  التوجيهات التي حتثهم على كيفيَّ
والدفاع عن النف�ص اأثناء التعر�ص للمواجهة، 
ت�شاعد  التي  واالأماكن  املوا�شع  عمل  وكيفيَّة 

يف اأن تبعد عنهم اخلطر.
وبعد اأن انتهى من الكتابة، قلت له �شيدي 

�شوف يطلب الع�شائر �شالحًا للقتال...
قتال  الأنَّ  عليهم،  نخ�شى  قيييال: نييحيين 
ييًا وغييري  الييعيي�ييشييائيير �ييشييوف يييكييون انييدفيياعيييَّ
حمرتف، ورمبا يوقع بهم من ال�شهداء ما مل 
يكن يف احل�شبان، فقد كان يخ�شى على اأبناء 

الع�شائر كثريًا.
رحييمييه اهلل،  الييرئييييي�ييص  كتبه  مييا  اأخييييذت 
االأ�شتاذ  ال�شحفي  ال�شكرتري  اإىل  وذهبت 

توجيهات  يل  ين�شخ  اأن  وطلبت  اهلل،  عبد  علي 
ذلييك،  متَّ  وفييعيياًل  ن�شخة(  اآالف  )�شتة  الرئي�ص 
وبعدها بداأت برناجمي يف اللقاء ب�شيوخ الع�شائر، 
كل  قبل  و�شالمتهم  اأمنهم  على  حري�شًا  وكنت 
اأماكن،  ة  عدَّ بتحديد  ًا  �شخ�شيَّ قمت  حيث  �شيء، 
امل�شرق  نادي  واأي�شا  العلوية،  )نادي  منها:  اذكر 
وبيت كبري يف املن�شور، ويف فندق بغداد(، اأتذكر 
ام واأثناء اللقاء مع جمموعة كبرية من  يف اأحد االأيَّ
�شيوخ ع�شائرنا الكرمية يف نادي العلوية، �شقطت 
ال�شاعة  يف  احلال  وتكرر  النادي.  كراج  يف  قنبلة 
يف  الع�شائر  �شيوخ  مع  كنت  عندما  فجرًا  الثالثة 
ر جراء  فندق بغداد، �شقط �شاروخني، وقد ت�شرَّ
ذلك بع�ص ال�شيارات، وبف�شل اهلل انتهى الق�شف 
لياًل  اللقاءات  وا�شتمرت  ة  ب�شريَّ خ�شائر  دون  من 
ونهارًا، وكان الطلب االأهم ل�شيوخ الع�شائر جميعًا 
ردِّ  فر�شة  ومنحهم  ت�شليحهم  هو  يييوم  ل  اأوَّ وميين 
بلقاء  ان�شغايل  واأثيينيياء  موقعه،  من  ُكيياًل  الييعييدوان 
ال�شهيد  الرئي�ص  اإىل  مطالعًة  كتبت  ال�شيوخ، 
طلبت  واأي�شًا  الع�شائر،  جميع  ت�شليح  بها  طلبت 
الع�شائر  باأفراد  بغداد  يف  الو�شع  ز  نعزِّ اأن  فيها 
من املدن التي ال يوجد عليها ق�شف اأو �شغط من 
االأمريكان، وحددت حمافظة �شالح الدين ونينوى 
واالأنبار ودياىل،. وحتَّى نرفع معنويات العراقيني 
االحييتييالل،  قبل  ميين  بييغييداد  يف  تييوغييل  ح�شل  اإن 
ال�شوراع  قتال  يف  مهمًا  الع�شائر  اأبناء  دور  يكون 
واملجموعات امل�شلحة، ويوزعون مب�شتوى حظرية ال 
ٍة تامة، واإ�شافة  اأ�شخا�ص بجهوزيَّ تتجاوز الع�شرة 
بغداد  جتعل  �شوف  التي  البطلة  لقواتنا  مهمة 

ًة على االحتالل البو�شي. ع�شيَّ
ا�شتمرت اللقاءت مع �شيوخ الع�شائر حتى يوم 
الغا�شم  املحتل  دبابات  دخلت  وهنا  ني�شان،   4/5
ت�شريبحذٍر  وكييانييت  ة،  ال�شيديَّ منطقة  جهة  ميين 

�شديد، وتقوم بالرمي الع�شوائي، وهي يف طريقها 
بالن�شاء  حمملة  �ييشيييييارات  عييلييى  تييدو�ييص  كييانييت 
والرجال من كبار ال�شن واالأطفال، اإىل اأن دخلت 
اإىل �شارع املطار يف هذا اليوم عادت لنا املطالعة 
يقول:  م�شطر  بهام�شه  لل�شهيد،  كتبتها  الييتييي 
ًا  “موافق على ت�شليح الع�شائر“، وكلفني �شخ�شيَّ
واأي�شًا  ت�شليحهم،  على  باالإ�شراف  الدفاع  ووزير 
كل  رجييال  من  باملئة  خم�شني  جلب  على  املوافقة 
ع�شرية، على اأن يبقى االآخرون يف مدنهم الحتمال 
اأهبة  على  ويكونوا  للعدوان،  �ص  تتعرَّ اأن  ييد  مييوؤكَّ
نف�ص  يف  وذهبت  مدنهم.  عن  للدفاع  اال�شتعداد 
الليلة اإىل االأنبار، ولالأ�شف كان اخلط ال�شريع بيد 
جي�ص االحتالل، وكنت م�شطرًا على اأن اأذهب اإىل 
البطلة،  الفلوجة  مدينة  اإىل  ُثمَّ  الكرامة،  منطقة 
اأن يجد يل مكانًا  اآنذاك  وطلبت من مدير االأمن 
حمافظة  يف  الع�شائرالكرمية  ب�شيوخ  التقي  حتى 
�شيٍخ  عند  اللقاء  يكون  ال  اأن  �شرط  على  االأنبار، 
لالأخ  يعود  كبري  مكان  تر�شيح  متَّ  وفعاًل  د،  حمييدَّ
ع�شرية  �شيخ  لي�ص  والرجل  ال�شعدون(،  )بركات 
بقدرماهو احلل الوحيد حلر�شي ال�شديد على اأن 
ال يعتب علينا م�شايخ اأهلنا يف االأنبار البطلة، اأهل 
�شيٍخ  قبل  من  �شيافتنا  اختيار  يف  واجلييود  الكرم 

دون اآخر.
متَّ  هل  باألسر؟  وقعت  وأين  ومىت  كيف 
نتيجة  األمريكية  القوات  من  القبض عليك 

وشاية، أم استدراج من قبل أحد األشخاص؟
مدينة  با�شتطالع  قمت  فيها،  تواجدي  اأثناء  ي 
احلييزب  بييرجييال  تعج  وكييانييت  البطلة،  الفلوجة 
اال�شتثمار  رت  وقرَّ واملتطوعون،  ال�شجعان  واأهلها 
اأن  على  واملدنية،  املحافظة  ووجهاء  �شيوخ  بلقاء 
متاأخرة  �شاعاٍت  اإىل  ال�شباح  من  اللقاءات  تبداأ 
ما  اأح�شن  واجبي على  اأمتمت  وعندما  الليل،  من 
من  ير�شل  اأن  املحافظة  مدير  من  طلبت  ميكن، 
جاء  وفعاًل  بييغييداد،  اإىل  املييوؤدييية  الطرق  ي�شتطلع 
املييدييير بعد االا�ييشييتييطييالع، وقييال بييياأنَّ كييل الطرق 
اأثناء  �شلكته  الييذي  الطريق  فيها  مبييا  مقطوعة 
و�شلني يف  اخلييرب  هييذا  الييرمييادي،  اإىل  الييقييدوم 
�شلك  �شوى  علي  كان  وما  الليل،  من  متاأخٍر  وقٍت 
الدين،  �شالح  حمافظة  اإىل  يييوؤدي  واحييد  طريٍق 
ُي�شمى )طريق املنت(، ومن ثمَّ القدوم اإىل بغداد 
ويف  الكريعات(،  منطقة  )الطارميَّة،  طريق  عن 
هذه الليلة دخلت دبابات اإىل اأهم مناطق بغداد، 
وخا�شًة املنطقة التي يقع فيها الق�شر اجلمهوري 
التي كانت  بالذات، و�شلت م�شاًء، ووجدت بغداد 
يحلق  االأمريكان  وطييريان  فارغة،  باملقاتلني  تعج 
ب�شكٍل منخف�ص جدًا، والعدو ُم�شيطر على املناطق 

احليوية، وعلى الق�شر اجلمهوري.
اأجدهم،  ذهبت الأبحث عن مكان عائلتي ومل 
ومن  الييبييديييل،  عملي  مكان  اإىل  ذهبت  ثييمَّ  وميين 
هناك اإىل مكان ال�شكرتري، وفعاًل واأنا يف طريقي 
وجدت اأحد اأفراد احلماية اخلا�شة لل�شهيد، وهو 
اأم  وعمتي  عائلتي  مكان  اأييين  يل  وقييال  بييادر  من 
ال�شيدة املجاهدة  عدي، والتي هي مبثابة والدتي 
ال�شابرة �شاجدة خري اهلل، كبرية امل�شحني واأول 
بعدها  لنا،  ويدميها  يحفظها  اهلل  املحت�شبني، 
حيث  ني�شان،   9 يوم  اإىل  عملي  مكان  اإىل  ذهبت 
العا�شمة  �شيطرت قوات االحتالل االأمريكي على 

الفرنسيون 
يف وقتها 

كذبوا علينا 
وقالوا 

احلرب لن 
تتجاوز أكثر 
من أسبوعني 

فقط 

سوريا منعت دخويل إىل 
أراضيها 

و صديٌق مقرَّب يل سلَّمين 
إىل األمريكان بالقوَّة
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ة،  بغداد، فذهبت اإىل �شديٍق يف منطقة ال�شاجليَّ
وق�شيت  اليينييا�ييشييرييية(،  )عييبييادة  قبيلة  ميين  وهييو 
يف  اأبقى  اأن  نف�شي  وبني  بيني  وقييررت  معه  ليلتي 
بغداد اأقاتل مع من تبقى من رجال العراق، وخري 
اهلل  �شبيل  يف  ال�شهادة  هي  اهلل  عند  وقبول  ر�شا 

والعراق. 
الذي  اأخييي  كمال،  الركن  الفريق  اأخييي  جيياء 
جللب  ذهابه  اأثناء  بي  اخلا�ص  ال�شائق  �شادف 
بع�ص االأ�شياء يل، و�شاأله عني قائاًل: وين جمال؟ 
فورًا  نغادر  اأن  مني  وطلب  اإيل،  ال�شائق  به  فجاء 

اإىل �شوريا، قلت له اأنا لن اأخرج مطلقا. 
�شوف  نعود.  ثم  الزمن  من  فرتة  نذهب  قال: 
ذهبنا  اإقناعي  وبعد  بلدنا،  ال�شتعادة  ونعمل  نعود 
معًا اإىل �شوريا، ويف احلدود ال�شورية متَّ منعنا من 
الدخول، فعدنا اأنا وخالد -ابن عمي- اإىل االأنبار، 
بالدكتور حافظ  اأت�شل خالد  اأن  اإىل  فيها  وبقينا 
يل،  مدر�شا  وكييان  وزميل،  �شديٌق  وهو  الدليمي، 
بغداد،  بالتدري�ص يف جامعة  اأ�شبح زميلي  واأي�شًا 
بل  اأخ  مبثابة  كان  ثائر  اأخيه  ابن  اأنَّ  اإىل  اإ�شافًة 
اأكيير ميين ذلييك، رغييم مييا و�شلني ميين حتييذيييراٍت 
ن�شاطاٍت م�شبوهٍة  املخابرات عن  �شابقة من قبل 
ني مت�شكت به، وتغا�شيت عن اأيِّ كالٍم من  له، لكنَّ

اأي جهة، واعتربته اأخًا ومل اأقطع �شلتي به.
له  وخالد  اأنييا  ذهبنا  بحافظ  االت�شال  وبعد 
القوات  وكانت  الكاظمية،  منطقة  يف  بغداد  اإىل 
اال�شتخبارات  مبنى  يف  ت  ا�شتقرَّ قد  االأمريكية 
ونحن  ميييرت،   200 عيينييا  تبعد  وهيييي  الييعيي�ييشييكييرييية، 
يدخل  )ثييائيير(  بييغييادر  واإذا  حافظ  مييع  جال�شني 
علينا، وبعد اأن األقى ال�شالم والتحيات طرح علينا 
ب�شكٍل مباغت مو�شوع ت�شليمنا اأنف�شنا اإىل القوات 
باأنَّه ذيل يف ذنب  االأمريكية، واعرتف دون خجٍل 

العميل اأحمد اجللبي.
ثم  الغريب،  ثائر  كالم  قاطعًا  رف�شًا  رف�شنا 
الطرح  علينا  واأعيياد  لنا  وعاد  لفرتة  وغاب  ذهب 
ذاته، ومتَّ رف�شه من قبلي، بل قمت بتاأنيبه ليخرج 
املكان  اقتحام  متَّ  ق�شرية  فرتة  وبعد  البيت،  من 
من  حافظ  الدكتور  بيت  وهو  فيه،  نتواجد  الييذي 
قبل اأعداد كبرية جدًا من االأ�شخا�ص امللثمني وهم 
ة وذهبوا  يحملون اأ�شلحًة متنوعة، واعتقلونا بالقوَّ
االعتداء  حاولوا  وهنالك  ال�شيد،.  نادي  اإىل  بنا 
مت  �شاعة  من  اأكر  وبعد  وال�شرب،  بال�شتم  علينا 
نقلنا اإىل املطار لتبداأ رحلة االأ�شرعند االأمريكان.

رحلة األسر األوىل يف سجون االحتالل 
األمريكي، هل عززت لديك قناعتك الكاملة 
 2002 عــام  كتابك  يف  لكم  صــدرت  الــيت 
يف  األمريكية  بـ”االستراتيجية  املعنون 

الشرق األوسط«؟
اأكتب  كنت  عندما  اأنيييا  لييكييوين  اأكيييييد،  نعم  ي 
عن  امليي�ييشييوؤوليية  اللجنة  مييع  ناق�شتها  االأطيييروحييية 

خييطيية االأطييييروحيييية، 
خطتي  �شمن  وكيييان 
بييحييث يييتييحييدث عن 
املحتمل  االحيييتيييالل 
اآنيييييييييذاك ليييليييعيييراق، 
رف�شت  اللجنة  لكنَّ 
هييييييييييييذا الييييبييييحييييث 
لييكييونييه ا�ييشييتيي�ييشييراف 
وال  لييلييميي�ييشييتييقييبييل، 
بحٍث  عييلييى  ييينييطييوي 
عييلييمييي مييياأخيييوذ من 
ميي�ييشييادر، وهيييذا ما 
لالأ�شف،  فعاًل  حدث 
حيييييث تييفيياجيياأنييا من 
�يييشيييعيييارات اأميييريكيييا 
حليييقيييوق االإنييي�يييشيييان 
واليييدمييييقيييراطييييييية، 
جيياء  ميييا  اأنَّ  حيييييث 
يييوجييد  بيييو�يييص ال  بيييه 
حقوق  ينتهك  عمل 
اإال وارتكبه،  االإن�شان 

فقد دمر العراق وال�شعب االأمريكي ما يزال يدفع 
ثمن خملفات هذه احلرب التي فر�شها بو�ص على 
وحقده  امللوثة  معتقداته  ب�شبب  واأمريكا؛  العراق 

ال�شخ�شي على ال�شهيد القائد �شدام ح�شني.
 7 منها  االعتقال،  يف  أشهر  و6  عامًا   18
دون  أمضيتها  االنفرادي  باحلجز  سنوات 
هتمة، ومن مث اإلفراج عنك دون حىت دون 
أي اعتذار، كيف تستطيع أن تسترد حقوقك 
وملن  واالعتبارية؟  واإلنسانية  الشخصيَّة 

حتمل مسؤولية هذا الظلم اخلطري؟
الييقييوات  ا�ييشييتييلييمييتيينييا  بيييدايييية االعيييتيييقيييال  ي يف 
�شدام  )مطار  املطار،  اإىل  نقلي  ومتَّ  االأمريكية، 
هنالك  وكانت  احلييايل(،  بغداد  ومطار  الييدويل، 
حيث  املييطييار،  حييدود  ميين  القريبة  الييغييرف  بع�ص 
ويف  للمعتقلني،  �شجوٍن  اإىل  الغرف  هييذه  حتولت 
هذه  اإحييدى  اأدخلوين  �شباحًا  ال�شاد�شة  ال�شاعة 
التي  الزنازين  بعد  فيما  اأ�شبحت  والتي  الغرف، 
النظام  ورجيياالت  رمييوز  من  كبريًا  عييددًا  حتتوي 
انفرادي،  ب�شكٍل  بها  معتقل  منهم  ق�شٌم  الوطني، 
ويف مكان اآخر يوجد قاعات فيها جماميع جمتمعة 
كروبر  �شجن  اإىل  نقلي  يومني متَّ  وبعد  بع�ص،  مع 
حيث  املنطقة(،  تلك  يف  االحتالل  �شجون  )اأحييد 

السياسة

اأرى  ال  مبفردي  وبقيت  لييه،  الوا�شلني  ل  اأوَّ كنت 
اأحدًا وال اأحد يراين، وا�شتمرَّ بقائي يف مكاٍن واحٍد 
ة ثالثة اأ�شهر ون�شف، رغم اأنَّ بقية اأفراد رموز  ملدَّ
قاعاٍت مع  كانوا يف  املوجودين من حويل  النظام 
بع�شهم البع�ص، حيث ُمنعت اأن اأرى اأحدًا منهم، 
وحتى مل ي�شمحوا يل بحلق حليتي و�شعري طوال 
هذه املدة، ومل اأكن اأملك غري ثوبي )د�شدا�شتي( 
التي ُكنُت األب�شها طوال تلك املدة، وكان اأكلي من 
يل  بالن�شبة  كانت  وال�شجائر  الطعام،  اأنواع  اأ�شواأ 
يعلم  قبل  من  يعرفني  فالذي  االأحييالم،  من  حلم 

باأنني اأدخن ب�شراهة. 
�شريٍع  بحواٍر  �شردها  مُيكن  ال  ال�شجن  معاناة 
حتتاج  )ق�شيَّة(  ذاتييه  بحد  املو�شوع  طييويييل،  اأو 
ي�شتفيد  قييد  واإنيي�ييشيياين  وتيينييوري  فكري  تعمق  اإىل 
ولذلك  واالآخييرة،  الدنيا  االآخييرون يف احلياة  منه 
اإىل  معاناتي  من  جدًا  ي�شري  جزء  ب�شرد  �شاأكتفي 
لها  �ص  اأخ�شِّ اهلل  �شاء  واإن  حاليًا،  احلييد  هييذا 
يوثق م�شريًة  الذي  القادم  كتابي  اأجزاء مهمة يف 

ُمهمًة وطويلة وعميقة من تاريخ العراق احلديث.
من  مع  اتعامل  كيف  ل�شوؤالكم  بالن�شبة  ييا  اأمَّ
الذي  الظلم  م�شوؤولية  ل  اأحمِّ وملن  حقوقي،  �شلب 
مررت به، اأ�شتطيع القول باأنني �شوف اأ�شرتدها اإن 
اًل، واإنَّ الكثري من العراقيني  اأوَّ �شاء اهلل بالقانون 
اأنَّ  جيييييدًا  يعلمون  الييذييين  والوطنيني  املخل�شني 
مييا مييررت بييه هييو ظلٌم وعيييدواٌن وجتيينييي، و�شوف 
العراقيني  وحقوق  حقوقنا  با�شرتداد  ي�شاندوين 
اًل، وباأحرار العامل باأن  كاملًة، واأملي كبري باهلل اأوَّ
ال�شرتداد  جميعًا  مب�شاعدتنا  ًا  معنويَّ ولو  ي�شهموا 
ييييا ميين يتحمل  حييقييوقيينييا وحييقييوق الييعييراقيييييني، اأمَّ

 صدام حسني أيب، وأم 
عدي والديت، وهم ال 
قون بيين وبني  يفرِّ

أوالدهم
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االأحييداث  اأن  اأرى  والييدويل  والعربي  العراقي  العام  ال�شاأن  متابعي  من  كغريي 
وارتباط  االأوكرانية،  الرو�شية  احلييرب  يخ�ص  ما  منها  متعددة  باإجتاهات  تت�شارع 
التعاون  وتقوي�ص  امريكا زعزعة  منها، وحماولة  االأوربي  االمريكي  باملوقف  نتائجها 
الرو�شي ال�شيني االإيراين وخا�شة فيما يتعلق مبو�شوع ا�شتمرار تدفق الغاز والنفط 
وتاأمني احتياجات اأمريكا واأوروبا منه يف ال�شتاء املقبل هذا من  جانب، ومن جانب 
املوقف  او حتييد  بتحويل  االأمان  االأو�شط  �شمام  ال�شرق  بجعل  اأمريكا  اخر حماولة 
اليها كل من االردن  العربي ب�شورة عامة م�شافا  ال�شعودي ب�شورة خا�شة واخلليج 
وم�شر والعراق من ال�شراع الرو�شي االوكراين ولهذا �شيكون لقاء ال�شاد�ص ع�شر من 
ال�شهراحلايل يف ال�شعودية لكل هذه االطراف موؤمترا لتثبيت املطالب االأمريكية على 
ل�شان الرئي�ص بايدن من هذه الدول وحتى لو تطلب تغيري يف اخلارطة ال�شيا�شية لهذه 
الدولة او تلك يف ظروف تاأثري ال�شيا�شة االإيرانية يف م�شدر القرار يف عدد من دول 
املنظمة  مع  اإيران  مفاو�شات  ع�شية  واليمن  ولبنان  و�شوريا  العراق  وخا�شة  املنطقة 

الدولية حول برناجمها النووي. 
لعلمها  اإيييران  من  واملقرب  ال�شيني  الرو�شي  التحالف  لزعزعة  ت�شعى  فامريكا 
بحتمية انت�شار رو�شيا يف حربها مع اأوكرانيا وتاأمني امدادات النفط والغاز اخلليجي 
ملواجهة النق�ص احلا�شل واملتوقع من الغاز الرو�شي ب�شبب العقوبات االقت�شادية التي 
ال�شهيوين  الكيان  التطبيع مع  بعيدا عن مو�شوع  لي�ص  فر�شت على رو�شيا .كل هذا 
الفل�شطينية  االأرا�ييشييي  من  امل�شتخرج  بالغاز  واأوروبيييا  امريكا  بيياإمييداد  تعهد  والييذي 
املحتلة مقابل مواجهة اي �شربات �شاروخية اإيرانية حمتملة �شد اأهداف يف الكيان 
اأي�شا موجهة اإىل  ال�شهيوين واإيجاد الدعم االإقليمي الأي �شربات �شهيونية حمتملة 

اأهداف اإيرانية. 
هذه القمة التي �شت�شم ت�شع دول عربية من املنطقة ا�شافة اىل الواليات املتحدة 
املييربرات   اإيجاد  من  امريكا  ا�شتطاعت  ما  هذا  كارثية  نتائجها  �شتكون  االأمريكية 
ل�شرب اإيران، او الإعطاء اإيران املربرات ل�شرب الكيان ال�شهيوين  واأهداف اخرى 
يف اخلليج العربي ومبا تعتربه حق الدفاع عن النف�ص، وبهذا فاإن املنطقة مقبلة على 
نتائج  اإىل  وقع  ما  اذا  اهلل  �شمح  ال  يييوؤدي  قد  وع�شكري  واقت�شادي  �شيا�شي  ت�شعيد 
كارثية على دول املنطقة واأولها دول اخلليج العربي التي بحكم املوقع اجلغرايف هي يف 
مرمى الطرفني االإيراين وال�شهيوين مع االإ�شارة ان التهديدات االإيرانية ال�شهيونية 
عمرها مل ت�شل اإىل حالة ال�شغط على الزناد. فهل يح�شل تغيري للخارطة ال�شيا�شية 
لبع�ص االنظمة العربية، وهل يعي العرب اليوم ما تريده امريكا من اجتماع ال�شاد�ص 

ع�شر من متوز اجلاري؟

أ.علي الزبيدي

تغيير الخارطة 
السياسية أم 

ماذا؟؟

في الصميم

�شحفي من العراق

امل�شوؤولية يف ظلمي وظلم العراقيني، وظلم ال�شعب االأمريكي هو 
بو�ص االأرعن ال�شغري.

 18 طوال  معك  تضامنوا  الشرفاء  العراقيني  غالبيَّة 
سنة باالعتقال الظامل، سرًا أو عالنية، ماذا تقول هلم؟

ي اأقول الأهلنا من العراقيني، لي�ص بغريٍب عليكم ت�شامنكم مع 
املظلوم، فاأنتم خري من ين�شره، واأنتم على معرفة باأينِّ مظلوم 
ه يل اأي تهمة على االإطالق �شوى تهمٍة عظيمة  ٪100 ، فلم توجَّ
اأغلب  ولكون  ح�شني(،  �شدام  )�شهر  اأين  وهييي  بها،  اأت�شرف 
واجلمهور  الريا�شيني  من  هم  ال�شجون  يف  يعملون  كانوا  الذين 
الريا�شي فهم يعرفونني معرفًة �شخ�شيَّة، ويحبوين ويتعاطفون 
اأنَّ  من  الرغم  على  امل�شاعدات،  من  الكثري  يل  وقييدمييوا  معي، 
يكلفهم  للكثري من املخاطر، ورمبا  التعاطف كان يعر�شهم  هذا 

حياتهم
وطلبت  اأ�شيل،  عراقي  كان  ال�شجن  مدير  باأنَّ  للتاريخ  اأقول 
والرجل فقال يل: “م�شموٌح  اأبعث ر�شالة موجزه الأخي.  اأن  منه 
لك“، واأنَّ جميع ال�شجناء من حقهم اأن يبعثوا بر�شائل لذويهم، 
�شنني  منذ  واحييدة  ر�شالًة  اأر�شل  اأن  يل  ُي�شمح  مل  اأنييا  له:  فقلت 
واأبعد  بهم،  االت�شال  حتَّى  يل  ي�شمح  ومل  عني،  اأهلي  الأطمئن 
اأهلي  وكلهم  الذين  املحامني  التقي  بيياأن  يل  ُي�شمح  مل  ذلك  من 
للدفاع عني، وال ُي�شمح يل لقاء اأيَّ اأحٍد من نزالء ال�شجن،.فوافق 
متَّ  اأثرها  على  ال�شديد  لالأ�شف  ولكن  الر�شالة،  وبعثت  الرجل، 
اأنا من  اأ�شا�ص  الر�شوة وعلى  بتهمة غبية، وهي  واتهموه  اعتقاله 
قدم له الر�شوة والعياذ باهلل، ونتيجة التعذيب اأثناء اعتقاله مات 
بال�شجن، وهو من �شكان مدينة �شدام )مدينة ال�شدر حاليًا(، 
اخلم�شة:  االأمنية  االأجهزة  وكانت  ح�شني،  الرحمن  عبد  وا�شمه 
واملديرية  الوطني،  واالأميين  واملخابرات،  اال�شتخبارات،  )جهاز 
العامة لالإ�شالح، ووزارة العدل( ت�شع كامريات مراقبة ملراقبتي 
على مدار االأربعة وع�شرون �شاعة طوال فرتة اعتقايل يف ال�شجن 
االأ�شيل  العراقي  فهذا  �شنوات،  �شبعة  دامت  والتي  االنفرادي، 
باأنف�شهم  للت�شحية  ا�شتعداٍد  على  كانوا  كثريين  من  واحييد  هو 
مل�شاعدتي، ولذلك اأق�شمنا باأن نقدم ت�شحياتنا للعراق، وحياتنا 

فداًء للعراق والعراقيني .
بعد كل هذه التجارب الغنيَّة قبل االحتالل، واملريرة 
بعده، ماذا يقول الدكتور مجال مصطفى العبد اهلل للشعب 

العراقي والعريب؟
يتطلَّع  بلٍد  النا�شع الأي  الوجه  اإىل زوال، ويبقى  ي كل احتالٍل 
اإىل احلرية والدميقراطية والعدالة، بجهود وتكاتف اأبناء �شعبه، 

ال ثورات وال حكومات �شنيعة االحتالل، واإنَّ العمالة ال تدوم...
اإطالق  يوم  خرب  ا�شتقبلوا  الذين  االأ�شالء  العراقيني  اآالف 
ف عني اآالم 18 عامًا من الظلم  �شراحي عام 2021 بفرٍح غامر خفَّ
والتغييب يف زنازين املحتل وعمالئه، وال ي�شعني اإال اأن اأكون ممتنًا 
اآالف العراقيني من كل حمافظات العراق العزيزة، والذين  اإىل 
املو�شول  واالمتنان  وال�شكر  اأربيل،  يف  بيتي  يف  بزيارتي  تف�شلوا 
الهاتفية  باملئات من خالل االت�شاالت  ملن طوقني بف�شله، وهم 
التي اأفقدتني النطق ملدة 3 اأ�شابيع ب�شبب الرد واحلديث امل�شتمر 
ليل نهار مع من تف�شل بالزيارة اأو االت�شال، فهذا احلب ال ميكن 
العظيم، و�شوف يبقى دينًا  ال�شعب  الوفاء لهذا  اأن يعو�شه �شوى 
يف عنقي اإىل يوم الدين، واإن كان لي�ص بغريبًا عن اأهلي ونا�شي 

الذين يعرف القا�شي والداين من هم، وما هي �شهامتهم .
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الييرو�ييشييي الأوكييرانيييييا عيين عدة  الييغييزو  ك�شف 
بييالييذرائييع  اال�شتخفاف  عييدم  منها،  معطيات 
الرو�شية للحرب والدفاع عن الهوية الرو�شية يف 
التوازنات الدولية القادمة وان تو�شع حلف الناتو 
�شرقا وغربا يزيد من خماطر ال�شدام الرو�شي 
االوروبييييية  الييدول  توريط  عن  ف�شال  االمريكي. 
وخا�شة املانيا وفرن�شا وايطاليا بحرب ا�شتنزاف 
بني  خطري  حتييدي  امييام  ي�شعها  االميييد،  طويلة 
املوقف  وبييني  اوروبيييا  نحو  الرو�شي  التو�شع  منع 
ودوليا،  اقت�شاديا  رو�شيا  ال�شتنزاف  االمريكي 
متهيدا لقتلها وحتويلها اىل دولة عادية ومهم�شة. 
القارة  على  االمريكية  الهيمنة  حماولة  وبالتايل 
التطويق  عرب  م�شتقلة  تكون  ان  ومنعها  االوربية 
ان  يعني،  وهذا  الباهظة.  االقت�شادية  واالثمان 
العامل امام ازمة اقليمية اوروبية ذات طابع دويل 
خطري. كما ان ال�شراع يف اوروبا ا�شبح جاهزا 
لتفاقم االزمات يف مناطق اخرى يف العامل ومنها 
للتوازنات  تهديدا  ي�شكل  وهذا  العربية.  املنطقة 
الرو�شية  احليييرب  عيين  ال�شابقة  واليي�ييشييراكييات 

االوكرانية.
 ويف �شوء املعطيات والتداعيات التي اأفرزتها 
احلرب الرو�شية -االأوكرانية، تربز عدة م�شارات 

م�شتقبلية الأمناط العملية الدولية:
الرو�شية  الع�شكرية  العملية  �ييشيياعييدت  اأ- 
االمريكية  العالقات  تقريب  على  اأوكييرانيييييا  يف 
االوروبية وتعزيز دور القطبية االمريكية االحادية 
العالقات  تلك  كانت  ان  بعد  لالنهيار،  املعر�شة 
ا�شاب  ان  وبعد  والييرتاجييع،  اليييربود  �شابها  قييد 

السياسة

م�شاحلهم  على  واالطمئنان  اخلييدر  االوروبيني 
قبل تفجر احلرب.  وهذا ما كان حافًزا ملظاهر 

الت�شامن الغربي.
بعد  جاء  اأوكرانيا  يف  رو�شيا  تدخل  ان   - ب 
االوربي  جناحه  نحو  الناتو  حلف  وظائف  تو�شع 
تهديدا  رو�شيا  عدته  الذي  وال�شمايل،  ال�شرقي 
اىل  الطرفني  بني  االو�شاع  دفع  القومي،  المنها 
اإىل  ال�شراع  انتقال  واحتمال  التاأزم  من  مزيد 
بعد  وخا�شة  بولندا،  اإىل  وكذلك  البلطيق،  دول 
الع�شكرية  واملييعييدات  القوات  من  املزيد  ار�شال 
وبيال  لرو�شيا  املييجيياورة  املناطق  اىل  الغربية 

رو�شيا.
ل  حمُّ اأوكرانيا  يف  احلييرب  ا�شتمرار  اإن  ت- 
اأمنها،  حلماية  ج�شيمة  م�شوؤولية  االوربية  الدول 
ومبنزلة اإنذار لالأوروبيني الذين اعتقدوا واهمني 
اأن ن�شوب حرب كبرية يف قارتهم بات م�شتحياًل، 
بيي�ييشييبييب ظييهييور مييوؤ�ييشيي�ييشييات االحتييييياد االوروبيييييي 
وال�شمانات  املييتييبييادل  االقييتيي�ييشييادي  واالعييتييميياد 
جاء  الرو�شي  الغزو  ولكن  االأمييريكييييية.  االأمنية 
�شديدة  تييزال  ال  ُتقهر  ال  التي  القوة  بيياأن  تذكرًيا 

االأهمية.  
اأوروبييا   ث- يعتقد اخلييرباء االوروبيييييون، ان 
باإمكانها منع التو�شع الرو�شي مبفردها، ا�شتنادا 
ينفق  حيث  ال�شخمة،  اليينيياتييو  امييكييانيييييات  على 
تنفقه  ما  اأ�شعاف  واأربعة  ثالثة  بني  االوروبيني 
يف  احلرب  وجاءت  عام.  كل  الدفاع  على  رو�شيا 

ك االوروبي بالدعوة  اأوكرانيا لت�شكل فر�شة للتحرُّ
بعد  وخا�شة  احلر  العامل  يف  العمل  تق�شيم  اىل 
بينما  اآ�ييشيييييا،  نحو  اهتمامها  وا�شنطن  اعيييالن 
االأ�شا�شية  امل�شوؤولية  االأوروبيني  ال�شركاء  يتحمل 
ومع  قواتهم،  وحتديث  اأنف�شهم  عن  الدفاع  يف 
اأوروبا  تدريجيًّا،  اأمن  لزوم ا�شتالمهم م�شوؤولية 
اليييذي �ييشييار هيييدف مييلييح القيينيياع امييريييكييا مبنح 
االحتاد االوروبي �شكل من اال�شتقالل يف القرار 
االأوروبييي  واالحتيياد  الناتو  حلف  يدفع  ال�شيا�شي، 
اإىل بناء نظام اأمني اكر متا�شكا ي�شمن تعزيز 
الرو�شي  التحدي  و�ييشييل  اأوروبييييا  يف  اال�ييشييتييقييرار 

وال�شيني يف امل�شتقبل املنظور. 
من  الكثري  �شُتغريِّ  احلييرب،  ا�شتمرار  اإن  ح- 
االوروبية  القارة  يف  اجليو�شيا�شية  الت�شورات 
اجليو�شيا�شي  للواقع  تغيريها  من  بكثري  اأكييرب 
ل  الراهن، رو�شيا حتت حكم الرئي�ص بوتني، ُت�شكِّ
رغم  االوروبية  الوجهة  من  املدى  ق�شري  حتدًيا 
متثِّل  ال�شني  وتظل  الييردع،  �شمانات  توفر  عدم 
الغربي.  واالميين  امل�شالح  على  الكبري  التهديد 
امريكا  مع  القوة  فجوة  ت�شييق  على  تعمل  الأنها 
وتييتيي�ييشييرف بيياإعييتييبييارهييا دولييية بييازغيية قييد تدفع 
املعلن،  التحالف  درجة  اىل  رو�شيا  مع  عالقاتها 
وت�شاعف من جهودها يف اإن�شاء جمال نفوذها يف 
اآ�شيا وافريقيا بحيث تكون اكر فاعلية خا�شة يف 
ادارة  تفكر  الذي  الوقت  االقت�شادي، يف  املجال 
بايدن باإعطاء االأولوية ملواجهة ال�شني، وتدعيم 

مسارات مستقبلية للنظام الدولي مع 
اســتــمــرار الــحــرب الــروســيــة - االوكــرانــيــة 

د. خليل مراد

Juillet 2022 / تموز 2022 العدد 47 16



كيف فشلت 
أ.أسامة األشقرإسرائيل!

    كاتب واأكادميي �شيا�شي عراقي اأ�شري فل�شطيني يف �شجون االإحتالل     

االهتمام باجلبهة االأوروبية يف مواجهة رو�شيا باإعادة ت�شكيل دائرة 
القوة،  با�شتخدام  حيوية،  االكيير  العامل  مناطق  اكر  يف  نفوذها 
خا�شة بعد اعالن االوروبيني االعتماد على  القوة والتاأثري االمريكي 
وهو  القادم،  وال�شيني  الرو�شي  اخلطر  من  امنهم  على  للحفاظ 
�شمانات  توفري  دون  من  ال�شدام   خماطر  يحمل  اوربييي  تقدير 

الردع.
اللتزام  العملياتية  القدرات  حاليًّا  متلك  ال  امريكا  كانت  واإذا 
الواقع اجليو�شيا�شي  فاإن  وال�شني،  االأمد يف مواجهة رو�شيا  طويل 
بني  م�شرتك  دعييم  وجيييود  ظييل  يف  وخييا�ييشيية  ذليييك،  عليها  يفر�ص 
كتابة  واإعيييادة  االإقليمية  اخلييرائييط  ر�شم  الإعيييادة  ورو�شيا  ال�شني 
قواعد النظام الدويل بداًل من العمل على ك�شب النفوذ من داخل 
بتمكني حلفائها بتجديد  وا�شنطن  القائمة. لذلك تفكر  املوؤ�ش�شات 
ا�شرتاتيجيتها  لدعم  واأوروبيييا.  اآ�شيا  يف  االأعباء  تقا�شم  ترتيبات 
ببناء ال�شراكات واملوؤ�ش�شات والتحالفات مع جمموعات الدول. اما 
اإذا كانت االأطراف االآ�شيوية واالأوروبية ال ت�شتطيع حتقيق التوازن 
املطلوب يف مواجهة ال�شني ورو�شيا مبفردها يف امل�شتقبل املنظور، 
واأوروبيييا،  اآ�شيا  يف  فرعية  اإقليمية  تييوازنييات  بناء  وا�شنطن  فاأمام 
واإيران  لرتكيا  تطويقها  وعرب  الرادعة.  الع�شكرية  بقوتها  مدعومة 
بروز  لتاأخري  م�شعى  يف  وا�شنطن،  مع  امللتب�شة  عالقاتهما  ظل  يف 

القطب الرو�شي ال�شيني املنتظر.
ويف ظل تطورات احلرب، ميكن الوقوف على عدد من امل�شارات 

للنظام الدويل القادم:
 اوال: فيما يتعلق بالعمليات الدولية يف مرحلة االزمة االوكرانية، 
وملنع بزوغ رو�شيا قوة دولية عظمى، يتجه العامل احلر نحو مزيد من 
التعاون والتكتل، وهذا ما نتلم�ص بداياته االن مع ا�شتمراراحلرب. 
رو�شيا  �شد  والغربية  االمريكية  املنظومات  معظم  حتركت  حيث 
والناتو  املتحدة،  االأمم  منظومة  مقدمتها:  يف  وكييان  وحلفائها. 
اجلنائية  واملحكمة  الدولية،  العدل  وحمكمة  االأوروبيييي  واالحتيياد 
الدولية، واملوؤ�ش�شات املالية الدولية. وبعد انتهاء احلرب االوكرانية، 
الغربية ومن يدور يف  اأ�شكال ال�شراع بني املنظومة  ا�شتمرار  توقع 
فلكها من ناحية، ورو�شيا االحتادية ومن يدور يف فلكها من ناحية 
لقطبية  يهدد  دويل  ن�شق  بناء  منع  مردها  �شنوات،  لعدة  ثانية 
الواحدة، قبل اأن تبداأ موجة �شراعية جديدة مع رو�شيا االحتادية 
الدويل  الهرم  قمة  على  للقفز  الفر�شة  تنتظر  التي  ال�شني  مع  اأو 

اجلديد.
ثانيا: التاأكيد على اأن التحوالت والتطورات التي حتدث يف بنية 
النظام الدويل القادم تكون متغرية ومنق�شمة، بني طريف ال�شراع 
بينها  وميين  العامل،  يف  الفرعية  االإقليمية  االأنظمة  على  واآثييارهييا 
ال�شرق االأو�شط واملنطقة العربية و�شرق ا�شيا. وهذا يوؤكد ان التوان 
الدويل ككل يبقى م�شطربا. وتوقع م�شهدين خمتلفني يف ال�شنوات 
القادمة، اما تغيري يف مفهوم القطب الواحد او حتول تدريجي نحو 
نتائج  على  يتوقف  ذلك  كل  االقطاب،  تعدد  او  القطبية  الثنائية 
يف  االنق�شامات  وعلى  العاملية  املتغريات  وعلى  الرو�شية  احلييرب 

املواقف االوربية االمريكية.

منذ اأيام حتدث يل بع�ص االأ�شرى املعاد اعتقالهم عن �شرورة الكتابة عن 
االأخوة  اأحد  يل  ذكر  فقد  اإ�شرائيل،  قبل  من  وا�شتهدافهم  املحررين  االأ�شرى 
اغتالتهم  الذين  ال�شهداء  معظم  اأن  عديدة  ملييرات  اعتقالهم  املعاد  االأ�ييشييرى 
ال�شهداء  منهم  وذكييروا  حمييررون،  اأ�شرى  هم  املا�شية  االأ�شهر  خالل  اإ�شرائيل 
املعاد  االأ�ييشييرى  عن  اأمييا  احل�شري،  اهلل  وعبد  لبدة  اأبييو  و�شيف  زبيدي  داوود 

اعتقالهم وملرات عديدة فهم باملئات.    
ملعانيها  اأكييرب  بعمق  والنظر  عليها  االإ�ييشيياءة  علينا  حتتم  احلقائق  هييذه 
ومدلوالتها الوطنية والثقافية فا�شتهداف املنظومة الكولونيالية واأذرعها االأمنية 
والع�شكرية واالإعالمية لل�شعب الفل�شطيني ب�شكل عام ولفئة ال�شباب الفل�شطيني 
اأهدافها  اأن  كما  ومن�شقة،  متتالية  خمتلفة  �شياقات  يف  يندرج  خا�ص  ب�شكل 
عديدة ومتنوعة اأي�شا فاالعتقال واالغتيال واملالحقة واملنع من ال�شفر وغريها 
االأمن  لتحقيق  اأوال  االحتالل  ي�شتخدمها  و�شائل  كلها  االحتاللية  االأ�شاليب  من 
اإرادة هذا ال�شعب بحيث ي�شتطيع مترير كل خمططاته  من وجهة نظره وك�شر 

االحتاللية دومنا اأي نوع من املقاومة اأو الرف�ص.
اأهدافها  راأ�ييص  على  االحتاللية  املوؤ�ش�شة  ت�شعه  الذي  االأخطر  الهدف  اأما 
اال�شرتاتيجية وهو اإي�شال ال�شعب الفل�شطيني بكل مكوناته حلالة من اال�شت�شالم 
املقد�شات، وغريها  وا�شتباحة  واال�شتيطان  االحتالل  لوجود  الطوعي  والت�شليم 
الكثري من االإجراءات الهادفة لرت�شيخ الوجود اليهودي اال�شتعماري على ح�شاب 
الوجود الفل�شطيني على االأر�ص الفل�شطينية. وما يح�شل داخل �شجون االحتالل 
ال�شتهداف  ب�شكل ممنهج  املوجهة  ال�شيا�شات  يعترب منوذج م�شغر عن طبيعة 
الوعي الفل�شطيني ولت�شويه منظومة القيم التي تربى عليها ال�شعب الفل�شطيني 

منذ اأكر من قرن من الزمن.
اإعييادة  اأو  �شعبنا  عن  �شلخنا  ملحاوالت  ال�شاعة  مييدار  وعلى  نتعر�ص  فنحن 
»تدويرنا« وطنيا وثقافيا واإن�شانيا كما اأن حماوالت اإعطابنا وتطويقنا وبرجمتنا 
م�شتمرة بال توقف وهي تاأخذ �شيغًا متنوعة ما بني اأ�شكال من التعذيب اجل�شدي 
من  �شنوات  بعد  باالأ�شري  يدفع  مما  االأهييل  عن  تغريبنا  وحميياوالت  والنف�شي 
االعتقال للتحول جلثة بال م�شاعر اأو ارتباطات اإن�شانية مما ينعك�ص على �شلوكه 
جتاه اأ�شرته االأكرب وهو �شعبه، وما يتعر�ص له هذا ال�شعب يف حماولة لالإيقاع 
به لكي يترباأ من هذا االلتزام االأخالقي والوطني واالإن�شاين وهذا ما مل تنجح 
اأثبتته اال�شتهدافات االأخرية  اأ�شاليب منظومة االحتالل وهو ما  يف حتقيقه كل 

لالأ�شرى املحررين اإن كان باملطاردة واالعتقال اأو االغتيال.
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السياسة

ــيــــس ســـعـــيـــد يــفــصــل  ــتــــونــــســــي قــ الــــرئــــيــــس الــ
ــــن الـــــدولـــــة فـــــي الــــدســــتــــور الـــجـــديـــد ــــن عـ ــــديـ الـ

يطرح الد�شتور التون�شي اجلديد جدال وا�شعا 
فم�شودة  بييالييدوليية  الييدييين  عييالقيية  م�شاألة  حييول 
اال�شالم  �شياغة  تت�شمن  لن  اجلديد  الد�شتور 
من  االول  الييفيي�ييشييل  تييغييري  ليتم  لييلييدوليية  كييدييين 
دين  اال�شالم  اأن  على  لين�ص  اجلديد  الد�شتور 
ذات  الدولة  الن  وذلك  الدولة  دين  ولي�ص  االأمة 

معنوية يف حني اأن الدين يرتبط باالإن�شان.
وين�ص الف�شل االأول من د�شتور تون�ص 2014، 
اإلغائه،  �شعيد  قي�ص  التون�شي  الرئي�ص  قرر  الذي 
على اأن »تون�ص دولة حّرة، م�شتقلة، ذات �شيادة، 
واجلمهورية  لغتها،  والعربية  دينها،  االإ�ييشييالم 
نظامها«، وهو الن�ص ذاته الذي متت املحافظة 

عليه منذ د�شتور عام 1959.
اأ�شتاذا  ا�شتغل  الذي  بلعيد،  ال�شادق  وكان   
قد  الد�شتوري،  القانون  يف  متخ�ش�شا  جامعيا 
من  املائة  يف   80 اأن  اىل  ال�شدد  هييذا  يف  اأ�شار 
التون�شيني �شد التطرف و�شد توظيف الدين من 
اأجل اأهداف �شيا�شية. ومنذ توليه الرئا�شة عام 
اأن احلديث عن دولة دينها  2019، اعترب �شعّيد 
مقا�شد  لتحقيق  ت�شعى  بدولة  يليق  ال  االإ�شالم 

االإ�شالم.
خطاباته  يف  ليييوح  قييد  �شعيد  قييييي�ييص  وكييييان 

باإمكانية الغاء الف�شل االول من الد�شتور،
وقال خالل اإ�شرافه على حفل ديني مبنا�شبة 
ولي�ص  االأمة  »االإ�شالم هو دين  اإن  �شهر رم�شان 
دين الدولة، ونحن ال ن�شلي اأو ن�شوم بناء على 
الف�شل االأول من الد�شتور واإمنا باأمر من اهلل«، 

م�شريا اإىل اأن »الدولة ذات معنوية مثل ال�شركات 
فما معنى اأن يكون لها دين«.

مالمح دستور تونس اجلديد
لن  لتون�ص  اجلديد  الد�شتور  اأن  املوؤكد  من 
دينها  دولة  عن  لتون�ص  القادم  الد�شتور  يتحدث 
االإ�شالم.  دينها  اأميية  عن  يتحدث  بل  اال�شالم، 
وهو  ال�شيادة  ل�شاحب  ال�شلطة  �شتكون  فيما 
على  �شيقوم  املنتظر،  احلكم  ونييظييام  ال�شعب 
هناك  تكون  فلن  ال�شلطة.  على  ال  »الوظائف« 
�شتكون  بل  وق�شائية  وتنفيذية  ت�شريعية  �شلطة 
اأمييا  وتيينييفيييييذييية،  وق�شائية  ت�شريعية  وظييائييف 
الرئي�ص  ت�شريحات  وفق  لل�شعب،  فهي  ال�شلطة 
اأ�شا�شه النظام الرئا�شي،  قي�ص �شعيد. الد�شتور 
»الوظيفة  راأ�ص  على  اجلمهورية  رئي�ص  و�شيكون 
ورئي�ص  احلكومة  �شيعني  من  وهييو  التنفيذية«، 
ت�شريعية  غرفة  ف�شيكون  الربملان  اأمييا  الييوزراء، 
ت�شدر القوانني وت�شادق عليها يف اإطار وظيفي.

�شالحيات الرئي�ص يف الد�شتور اجلديد؟
رئييييي�ييص اجلييمييهييورييية يف  �ييشييالحيييييات  تتمثل   
اليينييظييام اليي�ييشيييييا�ييشييي اجلييديييد هييو الييييذي يعني 
الييوزراء،  وبقية  االأول  الوزير  ويختار  احلكومة 
وقد  للدولة،  العامة  ال�شيا�شات  يحدد  من  وهو 
من  للربملان  الرقابي  الدور  على  التن�شي�ص  مت 
التنفيذية  ال�شلطتني  بني  الييتييوازن  حتقيق  اأجييل 

والت�شريعية.
كما لرئي�ص اجلمهورية احلق يف حل الربملان 

اإذا و�شلنا اإىل عدم توافق �شيا�شي،
ت�شمية  هناك  يعد  مل  اجلديد  الد�شتور  ويف 
مب�شطلح رئي�ص حكومة؛ بل اأ�شبح هناك »وزير 
ويقوم  الييدوليية  رئي�ص  مييع  مبا�شرة  يعمل  اأول« 
بدور املن�شق بني خمتلف الييوزراء، يف حني تعود 
رئي�ص  برئا�شة  الييوزراء  ملجل�ص  االأخييرية  الكلمة 

اجلمهورية
ما وراء هذا التعديل؟

اىل  يييهييدف  التعديل  هييذا  ان  االرجيييح  على 
املرجعية  ذات  ال�شيا�شية  لييالحييزاب  الت�شدي 
اىل  ت�شعى  التي  النه�شة  حركة  مثل  االإ�شالمية 

عرقلة م�شار اال�شالحات ال�شيا�شية،
ف�شل  م�شاألة  يف  �شعيد  قي�ص  اجتيياه  اأن  كما 
ملنع  �شيا�شية  خطوة  هي  بالدولة  الدين  عالقة 

م�شالح  ح�شاب  على  وتوظيفه  الدين  ا�شتغالل 
املتعلقة  امل�شائل  لالأحزاب وخ�شو�شا  ال�شيا�شية 
باالإرث. وكان بلعيد قد ذكر اأن مقرتح عدم ذكر 
االإ�شالم الهدف منه حماربة االأحزاب ال�شيا�شية 
ولطاملا  النه�شة.  حركة  وخ�شو�شا  املعار�شة 
نقطة  الييدوليية  عيين  الييدييين  ف�شل  م�شاألة  مثلت 
�شيا�شي  نقا�ص  ونقطة  فل�شفية وجوهرية  خالف 

وقانوين على مر الد�شاتري. 
ن�ص  االإ�شالمية  البالد  يف  د�شتور  اأول  وكان 
على عالقة الدولة بالدين هو الد�شتور العثماين 
على   11 املييادة  ن�شت  اإذ   ،1876 �شنة  ال�شادر 
مع  االإ�شالم  دين  هو  العثمانية  الدولة  دين  اأن 
املعروفة  االأديييان  جميع  تكون  اأن  على  املحافظة 
ميي�ييشييونيية يف الييبييالد الييعييثييمييانييييية، وتييكييون حتت 
حماية الدولة ما مل مت�ص من االأخالق. ون�شت 
اأن ح�شرة  املادة الرابعة من هذا الد�شتور على 
العمل  واأعيد  اهلل،  لدين  احلامي  هو  ال�شلطان 
عزل  يتم  اأن  قبل   1908 �شنة  الد�شتور  بنف�ص 
التالية  ال�شنة  يف  الثاين  عبداحلميد  ال�شلطان 
وو�شعه حتت االإقامة اجلربية. كما �شكلت فرتة 
اعداد د�شتور 2014 م�شاألة الن�ص على ال�شريعة 
خالف  م�شالة  التون�شي  الد�شتور  يف  اال�شالمية 
جوهرية بني ال�شلطة احلاكمة واملعار�شة الذين 
اعتربوا م�شاألة الن�ص على ال�شريعة يف الد�شتور 

تهديدا لطابع املدين للدولة.
فصل الدين عن الدولة

بف�شل  الدولة،  عن  الدين  ف�شل  مبداأ  يفيد 
لي�ص  وبالتايل  ال�شيا�شية  الييقييرارات  عن  الدين 
اأي  الدين  لرجال  ولي�ص  دينية  �شلطة  اأي  للدولة 
�شلطة على الدولة. اإن »ف�شل الدين عن الدولة« 
العابثني بهما،  يعني حماية الدين والعقيدة من 
وعدم ال�شماح باإ�شتغالل ال�شعائر من اأجل اإ�شباع 
ا�شتعمال  طريق  عن  االأ�شخا�ص،  بع�ص  م�شالح 
الدين وتوظيفه بغاية بلوغ م�شاحلهم ال�شخ�شية 
عن  الدين  ف�شل  ذلك  يعني  فهل  ال�شيا�شية.  اأو 

املجتمع؟
اأن م�شاألة ف�شل الدين على الدولة  بالتاأكيد 
عدم  واإمنييا  املجتمع،  عن  الدين  ف�شل  تعني  ال 
ال�شماح لرجال الدين با�شتغالل املبادئ والقيم 
وتوظيفها  اخلا�شة  م�شاحلهم  ل�شالح  الدينية 
ف�شل  مبدا  ي�شمن  كما  ال�شيا�شية.  احلياة  يف 

 أ.أمل حسني
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نتائج  واقع  على  االيام  هذه  الفرن�شية  ال�شيا�شية  الطبقة  تعي�ص 
بني  متفاوتة  بن�شب  اتييت  التي  الفرن�شية  الربملانية  االنتخابات 
االحزاب املتناف�شة و�شفها بع�ص املتابعني انها الزلزال الذي �شيهّز 
ميتلك  فائز  حزب  وجود  عدم  ورغم  الفرن�شي،  ال�شيا�شي  النظام 
ال�شيا�شية  الطبقة  ان  ااّل  عليها،  وامل�شادقة  القوانني  اغلبية مترير 
الفرن�شية مل ت�شت�شلم لهذا الزلزال بل تقبلته يف حماولة للخروج من 
هذه االزمة بعدم وجود حزب ي�شتطيع ان يقّر قوانني احلكومة ومن 
يت�شابقون  نراهم  لذلك  اال�شالحي،  ماكرون  الرئي�ص  برنامج  ثم 
للمواطن  غييريه  ميين  اكيير  و�شالح  مفيد  هييو  مييا  على  بينهم  فيما 
باأولوية  حتظى  ان  يجب  التي  امل�شاريع  ماهية  وحييول  الفرن�شي 
وا�شبقية اكر من غريها، وبرامج التمويل واخلدمات العامة ورفع 
القوانني  ال�شرائية، كل هذه  القدرة  وزيادة  التقاعد  �شّن  او خف�ص 
اليومية، وتريد احلكومة ان تعاجلها  الفرن�شي  مت�ص حياة املواطن 
من خالل اال�شتفادة من وجهة نظر املعار�شة الكبرية املوجودة �شواء 
يف الربملان الفرن�شي املنتخب حديثا او من خالل النخب والكفاءات 
واخلرباء املوجودين يف كل مفا�شل الدولة، وعلى عك�ص االن�شدادات 
ال�شيا�شية التي ت�شهدها بع�ص دولنا العربية حيث ان اغلب ال�شروط 
لت�شكيل احلكومة تكون حول ن�شيب كل حزب من االموال والوزارات 
من  وعمولتهم  امليييدن  اعييمييار  خم�ش�شات  و  واملكا�شب  وامليينييافييع 
امل�شاريع وليذهب البلد مبن فيه اىل اجلحيم!! اذن اخللل يف العقلية 
التي تدير الدولة منذ االحتالل والتي �شاهمت  ال�شيا�شية العراقية 
باملوؤ�ش�شة  ابتداء  الدولة  موؤ�ش�شات  وف�شل  حييّل  يف  مبا�شر  ب�شكل 
االمنية والع�شكرية وحتى وزارات مهمة من مثل الزراعة وال�شناعة 
والتعليم وال�شحة مما �شاهم يف تكري�ص ف�شل الدولة العراقية بعد 
هذه  مار�شتها  التي  واالنتقام  االق�شاء  �شيا�شة  ب�شبب   2003 عام 
الطبقة ال�شيا�شية بحق ابناء ال�شعب العراقي وتفكيكه اىل طوائف 
يجِن  مل  العراقي  املواطن  فاإن  التاريخية  ولالمانة  ومناطق،  وملل 
من احلكومات املتعاقبة بعد االحتالل االمريكي �شوى البوؤ�ص والذل 
والقتل، التهمي�ص، ع�شر العي�ص، نق�ص اخلدمات وال�شجون ال�شرية 
والعلنية، ثم التهجري الداخلي واخلارجي وا�شتالب احلقوق ا�شافة 
اىل نهب الروات، كل هذا يجري يف العراق امام انظار بعثة االمم 
ال�شيا�شية  الطبقة  هذه  من  �شنتخل�ص  فمتى  )اليونامي(  املتحدة 
م�شاركة  خييالل  من  او  امللزمة  الدولية  بالقرارات  �شواء  الفا�شلة 
حتت  جتييري  مبكرة  حقيقة  انتخابات  يف  الوطنية  للقوى  وا�شعة 
ا�شراف املنظمات الدولية بعد جتريد امللي�شيات امل�شلحة من ادواتها 

التي تعيق اي انتخابات حقيقة بقوة املال و ال�شالح. 

أ.هالل العبيدي

من دولة 
االقليات 
االنغالق 

السياسي 
بينهم وبيننا 

نقطة اول السطر 

كاتب وحملل �شيا�شي  �شحفية تون�شية مقيمة بفرن�شا 

مت�شاوون  اجلميع  اأن  مبعنى  املواطنني.  جميع  بني  امل�شاواة  الدولة  عن  الدين 
اأو  واالأ�شل  واجلن�ص  واللون  واملذهب  الدين  النظر عن  ب�شرف  القانون  اأمام 
العرق، فكل النا�ص مت�شاوون اأمام القانون يف احلقوق والواجبات، وهو ما يعني 

ح�شب املقولة الدين هلل والوطن للجميع. 
االستفتاء على الدستور اجلديد

اإىل  فيه  يدعوا  مر�شوما  اأ�ييشييدر  قد  �شعيد  قي�ص  التون�شي  الرئي�ص  كييان 
املقبل،  يوليو/متوز   25 يف  للبالد  جديد  د�شتور  على  ا�شتفتاء  يف  الت�شويت 
خطوة  اأن  وعلقت  اال�شتفتاء.  هذا  مقاطعة  اإىل  معار�شة  اأحييزاب  دعت  فيما 
�شعيد تعزز قب�شته على ال�شلطة فيما اعترب موؤيديه اأنها خطوة هامة يف م�شار 
اال�شالح ال�شيا�شي ولي�شت انقالبا على الد�شتور. كما اعتربت اللجنة االأوروبية 
ا�شتفتاء د�شتوري ذي م�شداقّية يف  الواقعي التخطيط لتنظيم  اأنه »لي�ص من 
اإجراء  ب�شاأن طرق وعواقب  وا�شحة مت و�شعها يف وقت مبكر،  لقواعد  غياٍب 
هذا اال�شتفتاء وخا�شة يف حالة عدم وجود ن�ص الد�شتور اجلديد الذي �شيتم 

عر�شه«.
اعتربه  ما  وهييو  رئا�شيا  ف�شيكون  املوعود  ال�شيا�شي  النظام  وبخ�شو�ص 
خ�شوم �شعيد نظاما �شيا�شيا هجينا يخدم م�شالح قي�ص �شعيد فقط ومينحه 
�شالحيات مطلقة. وبخ�شو�ص االنقالب على الد�شتور اعتمد الرئي�ص التون�شي 
على املادة 80 من الد�شتور والتي تخول له ذلك يف حال وجود تهديد او خطر 

يحلق بالدولة ويهدد �شيادتها. 
هل سيمضي قيس سعيد يف مشروعه رغم التهديدات؟

قي�ص  التون�شي  الرئي�ص  الغتيال  خمطط  عن  التون�شية  الداخلية  ك�شفت 
�شعيد يف وقت ح�شا�ص جدا اذ يف�شلنا �شهر واحد على موعد اال�شتفتاء على 
تون�ص  تعي�شه  الذي  واالقت�شادي  ال�شيا�شي  ال�شلل  ظل  ويف  اجلديد.  الد�شتور 
منذ �شنوات مل يبق امام ال�شلطة التون�شية خيار اآخر للخروج من االزمة. وهو 
ما ي�شعى له قي�ص �شعيد عرب د�شتور جديد رمبا يكون حال �شيا�شيا يخرج تون�ص 

من عنق الزجاجة ومن حالة الف�شل ال�شيا�شي والركود االقت�شادي.
واأن  خ�شو�شا  بال�شهل  لي�ص  �شعيد  قي�ص  ينتظر  ما  اأن  جدا  الوا�شح  ومن 
النه�شة  حركة  راأ�شهم  وعلى  املعار�شة  االحييزاب  غييرار  على  امل�شادة  القوى 
�شتعمل بكل ما اوتيت من قوة لل�شرب يف حمتوى الد�شتور اجلديد ويف عملية 
اال�شتفتاء و�شت�شعى لعرقلة والدة جمهورية جديدة وم�شار اال�شالح ال�شيا�شي. 
ختاما ي�شعب التكهن مبا قد حتمله االيام القادمة يف طياتها من م�شتجدات 
اىل  يروجون  ومعار�شيه  التون�شي  الرئي�ص  منتقدي  واأن  خ�شو�شا  �شيا�شية 
فمتى  الد�شتور.  على  واالنقالب  والدكتاتورية  ال�شلطة  على  ال�شراع  م�شاألة 

�شينتهي خما�ص تون�ص الع�شري؟

Juillet 202219 / تموز 2022 العدد 47



االســرار

بني العراق ولبنان: البعث إلى أين؟!
ملف من اعداد قسم التحرير

الجزء 
الثالث

اىل  ا�شافة  االمنية،  اجلوانب  بتهيئة  العراق  قطر 
االت�شال بالرفيق ابواجمد وهو راقد يف امل�شت�شفى 
ابو  للرفيق  امل�شاعدة  يقدم  كي  بالكورونا  ال�شابته 

جعفر باملهمة نف�شها. 
بتهيئة  القطر  �شر  امييانيية  مكتب  تكليف   “3

امل�شتلزمات االدارية الالزمة.
علي  ال�شيد  امل�شاعد  الييعييام  االمييني  اعييالم   4-
ال�شفر  م�شتلزمات  با�شتكمال  ال�شنهوري  الييريييح 
و�شيتوجه اىل املكان املقرر لالجتماع، ومتت املباركة 

له على املبادرة بال�شفر.
املييقييرر  امليييوعيييد  )قييبييل   13/12/2020 يييييوم 
امر  �شدر  بيومني(   15/12/2020 لالنتخابات 
القومية  والقيادة  امل�شاعد  العام  االمييني  قبل  من 
بتكليف الرفيق ابو جعفر باأمانة �شر القطر واجراء 

االنتخابات عند حت�شن الظروف.
الرفيق  يعرت�ص  »مل  بالبعث:  قيييييادي  ويو�شح 
بالرغم من  ابو جعفر  الرفيق  تكليف  ابو عمر على 

الوقت  ففي  القومية  القيادة  موقف  يف  التناق�ص 
اليي�ييشييرعيية يف اجيييراء  اليييذي ت�شر فيييييه وتييلييح عييلييى 
االنتخابات، مت تكليف الرفيق ابو جعفر باأمانة �شر 

القطر وتاأجيل االنتخابات اىل ا�شعار اآخر«.
الجتماع  كييمييوعييد   23/12/2020 حتييديييد  مت 
الداخل  يف  اجلميع  اىل  الييدعييوة  ووجييهييت  القيادة 
واخلارج ولكن مل حت�شل موافقة على عقد االجتماع 
االمني العام امل�شاعد الرفيق علي الريح ال�شنهوري 

وامني �شر القطر املعني الرفيق ابو جعفر.
تابع القيادي البعثي بال�شرح: »يف 21/12/2020 
قبل موعد االجتماع املقرر النتخاب امني �شر القطر 
للرفيق  املوجهة  العقوبة  قرار  �شدر  بيومني  ونائبه 
تعيني  لغر�ص  مبيته  النية  ان  يعني  وذلك  ابو عمر، 
الرفيق ابو جعفر واق�شاء الرفيق ابو عمر دون ان 
ي�شتدعى اىل جلنة حتقيق لهذا الغر�ص وفقا للمادة 
دعوة  بعد  اال  حزبية  عقوبة  اييية  تتخذ  »ال   :)61(
املخت�شة«.  القيادة  امييام  دفاعه  ال�شتماع  الع�شو 

العام  االمني  رحيل  على  ايام  ع�شرة  مرور  بعد 
عزة  ال�شيد  العراق  قطر  قيادة  �شر  امييني  للحزب 
ابراهيم ات�شل االمني العام امل�شاعد للحزب ال�شيد 
امني  نائب  عمر  ابو  بال�شيد  ال�شنهوري  الريح  علي 
�شر قيادة قطر العراق وحتدث معه قائال: »بعد فراغ 
احلزب  عام  امني  القائد  الرفيق  بوفاة  امل�شوؤولية 
اهلل  رحمه  ابراهيم  عزة  الرفيق  القطر  �شر  امني 
وب�شفتك نائب امني �شر القطر وانت اقدم ع�شو يف 
قيادة قطر العراق وع�شو منتخب من خالل موؤمتر 
قطري قبل االحتالل وع�شو قيادة قومية فاأنت لك 
احلق يف تبليغ الرفاق اع�شاء قيادة قطر العراق يف 
الداخل واخلارج، ومت تكليف الرفيق ابو زينب ع�شو 
القيادة القومية لال�شراف على انتخابات امني �شر 
الرفاق  مع  التوا�شل  ويتم من خالله  ونائبه  القطر 
احد  ير�شح  او  نف�شه  ير�شح  من  لبيان  اخلييارج   يف 
الرفاق ملوقع امني �شر القطر كي يرفع ا�شمه حلني 
يوم  وحدد  احل�شور،  من  الداخل  يف  الرفاق  متكن 

15/12/2020 موعدا لذلك«.

ابوعمر  ال�شيد  ان  البعث  داخل  تقول م�شادرنا 
وتنفيذا لتوجيه االمني العام امل�شاعد قام باالآتي:

الداخل  يف  القيادة  اع�شاء  الييرفيياق  تبليغ   1-
واخلارج باملعلومات اعاله وبدقة.

قيييييادة  ع�شو  جعفر  ابيييو  الييرفيييييق  تكليف   2-

آخر صورة العضاء قيادة قطر العراق قبل االحتالل

موسى شعيبعبدالوهاب الكيايلحامت مقلدحتسني االطرشرياض طهعدنان سنو
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 البعث.. 
أزمة داخلية أم مؤامرة خارجية

وهذا حق تنظيمي م�شروع وح�شب النظام الداخلي 
للحزب.

ابو  بال�شيد  الت�شهري  ميين  حملة  على  واإطلعنا 
عمر وتاريخه الن�شايل وو�شعه احلزبي على و�شائل 
يخالف  غييريييب  اميير  وهيييذا  االجييتييميياعييي،  التوا�شل 
اليينييظييام الييداخييلييي واأخييالقيييييات الييبييعييث. وقييد قدم 
اق�شى  الرد  وكان  والأكر من مرة  لعقوبته  ا�شتئنافا 
من  جتريده  من  العقوبة  تعديل  ومت  العقوبة.  من 
�شر  امييني  ونائب  العراق  قطر  قيادة  يف  امل�شوؤولية 
القومية  القيادة  وع�شوية   )64( املادة  وفق  القطر 
عقوبة  اىل  وحتويلها  ل(  الفقرة   44( املييادة  وفييق 
من   )66( للمادة  ا�شهرا�شتنادا  �شتة  ملدة  التجميد 

النظام الداخلي. 
وبعد مرور �شتة ا�شهر على عقوبة التجميد رفع 
امل�شاعد  العام  االمني  اىل  تقريرا  عمر  ابو  الرفيق 
الرفيق علي الريح والرفاق اع�شاء القيادة القومية 
ومت  احلزبي  واالن�شباط  احلزبي  للعمل  با�شتعداده 
رفع العقوبة عنه من القيادة القومية وخولت قيادة 
اجتماع  ويف  احلزبي  م�شتواه  بتحديد  العراق  قطر 
وكان  للت�شويت  املو�شوع  طرح  العراق  قطر  قيادة 
اىل  عمر  ابييو  الرفيق  يعود  ان  الييرفيياق  جميع  راأي 
موقعه ال�شابق اال ان الرفيق ابو جعفر ابلغ الرفيق 
ابو عمر باأن القيادة القومية قررت ان يكون م�شتواه 

ال يزيد عن ع�شو فرع«.

عكله  ال�شيد  ومعاقبة  ا�شتبعاد  مت  ومليياذا  كيف 
�شر  امييني  نائب  القومية  القيادة  ع�شو  الكبي�شي 
القيادة  قبل  من  م�شوؤولياته  من  واعفائه  القطر 

القومية وتعني ال�شيد ابو جعفر بديال عنه؟
�شوء  »على  الييعييراق:  قطر  ميين  قيييييادي  يو�شح 
بحق  القومية  القيادة  بها  قامت  التي  االجيييراءات 
وع�شو  القطر  �شر  امييني  نييائييب  عمر  ابييو  الييرفيييييق 
�شرخ  حدث  اعيياله  او�شحنا  وكما  القومية  القيادة 
داخل قيادة قطر العراق حيث اعترب بع�ص اع�شاء 
القيادة باأن تلك القرارات خمالفة للنظام الداخلي 
الأنها  بها  قبولهم  وعييدم  امتعا�شهم  عيين  وعيييربوا 
يرونه منا�شبا  بانتخاب من  ارادتهم وحقهم  �شلبت 
ملوقع امني �شر القطر، وان ا�شباب ومربرات معاقبة 
الرفيق ابو عمر وا�شتبعاده وعدم متكينه من اجراء 
الرفيق  وتعيني  القطر  �شر  امني  ملوقع  االنتخابات 
وقد  الداخلي.  للنظام  خمالفا  امرا  يعد  جعفر  ابو 
حاول عدد من اع�شاء القيادة القطرية املعرت�شني 
نظامية  بطريقة  امل�شكلة  هذ  حل  القرار  هذا  على 
ابو  الرفيق  مع  وكذلك  القومية  القيادة  مع  وهادئة 
اىل  ادى  مما  اليهم،  اال�شغاء  يتم  مل  ولكن  جعفر 
�شلل يف العمل التنظيمي يف بع�ص ال�شاحات مبا فيها 

تنظيمات خارج القطر«.
ال�شنه  يقرب  ما  مييرور  »بعد  القيادي:  ويتابع 
واربعة اأ�شهر تقريبا وحتديدا بتاريخ 25 /3 /2022 

دعا الرفيق ابو جعفر امني �شر القطر اىل اجتماع 
لكافة اع�شاء قيادة قطر العراق وح�شره 24 ع�شو 
االجتماع  باأن  وابلغهم  واخلييارج  الداخل  من  قياده 
خم�ش�ص النييتييخيياب اميييني �ييشيير الييقييطيير وانيييه قييام 
موافقتها  وا�شتح�شال  القومية  القيادة  مبفاحتة 
ت�شمية رئي�ص ومقرر  على هذه االنتخابات حيث مت 
النظام  وفق  االنتخابي  املوؤمتر  بيياجييراءات  والبدء 
الداخلي للحزب وجرت االنتخابات ب�شفافية عالية 
ملوقع  القيادة  اع�شاء  الرفاق  من  ثالثة  ر�شح  حيث 
جولتني  بعد  االنتخابات  نتيجة  وكانت  ال�شر  امني 
فوز الرفيق ابو العبا�ص بي 13 �شوتا مقابل 11 �شوتا 
للرفيق ابو جعفر وقام اجلميع بتهنئة الرفيق الفائز 
ابو العبا�ص وطلب منه الرفيق ابو جعفر تويل ادارة 
اللذين  للرفاق  ال�شكر  بتوجيه  قام  حيث  االجتماع 
حتمل  على  يعاونوه  ان  منهم  وطلب  ثقتهم  منحوه 
الق�شم  برتديد  االجتماع  اختتم  ثم  امل�شوؤولية  هذه 

من قبله وفق ال�شيغ التنظيمية املعتادة«. 
ويو�شح القيادي: »قام الرفيق ابو جعفر بار�شال 
للم�شادقة،  القومية  القيادة  اىل  االجتماع  حم�شر 
اال ان القيادة القومية ي خا�شة علي الريح ال�شنهوري 
انتخاب  على  بيياالعييرتا�ييص  قييامييت  ي  بيييييان  وح�شن 
العراق  قطر  لقيادة  �شر  كاأمني  العبا�ص  ابو  الرفيق 
باإنتخابه بالتكتل وان  واتهمت الرفاق اللذين قاموا 
التحقيق معهم  ت�شتوجب  تنظيمية  هناك خمالفات 
وانهم يعتربون هذه االنتخابات باطله واالبقاء على 
الييعييراق،  قطر  قيييييادة  �شر  امييني  جعفر  ابييو  الرفيق 
بالرفيق  املنتخبة ممثلة  العراق  قيادة قطر  وقامت 
القيادة  اىل  تف�شيلي  تقرير  بار�شال  العبا�ص  ابييو 
قبلهم  من  وردت  التي  االتهامات  على  ردا  القومية 
و�شرح لكل ما جرى يف املوؤمتر االنتخابي الذي كان 
ملتزما ومتطابقا مع كافة بنود النظام الداخلي يف 
نتائج  الغاء  مغبة  من  وحييذر  احلزبية  االنتخابات 
املوؤمتر االنتخابي ولكنهم عوقبوا بف�شل خم�شه من 
ذلك  ب�شوء  املوؤمتر  ح�شروا  الذين  القيادة  اع�شاء 
العراق املنتخبة جتميد عالقتها  اعلنت قيادة قطر 

بالقيادة القومية احلالية«.
واأو�شح كادر بعثي مبا يلي: » بعد اإحتالل العراق 

ميشيل عفلق

عزة ابراهيممنيف الرزازالياس فرح

صدام حسني
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االأول  اليوم  يف  �شالم  قا�شم  موقف  علنا.  وا�شحا 
كان ايجابيا جدا، حتى اأنه در�ص مع اللجنة اإمكانية 
عقد املوؤمتر القومي �شرا بعد اأخذ موافقة الرئي�ص 
تغري  بعدها  ولكن  �شنعاء.  يف  �شالح  عبداهلل  علي 
كما  بتحري�ص،  اللجنة  على  وانقلب  متاما  موقفه 
الرافعي.  املجيد  عاد  الدكتور  بعد، من  فيما  علمنا 
بالطبع املوقف االأكر �شلبية كان من جانب الدكتور 
الرافعي، الذي كان اأتفق مع النظام ال�شوري اآنذاك 
لبنان  يف  وخ�شو�شا  احلزبي  الن�شاط  تكبيل  على 
مقابل اأن ال يعار�ص مواقف النظام. موقف الدكتور 
اأنه هدد يف �شق تنظيم  �شلبيا لدرجة  الرافعي كان 
احلزب يف العراق، اذا تدخل الرفيق عزة اأبراهيم 
ب�شوؤون تنظيمات احلزب خارج العراق، اأو اأذا اأ�شر 

على الدعوة ملوؤمتر قومي للحزب«.
الرافعي  الدكتور  اأن  بعد  فيما  »علمنا  واأو�شح: 
مع  اجتماع  يف  �شالم  قا�شم  و  الريح  علي  يرافقه 
اأوفيييده  الييعييراق  القطرية يف  الييقيييييادة  ميين  ميينييدوب 
معهم  اأ�شطنبول  لقاء يف  اىل  اأبراهيم  عزة  الرفيق 
الإيقاف  العراق  يف  القيادة  على  ال�شغط  اىل  عمد 
موؤمتر  عقد  وعييدم  واملتابعة  االت�شال  جلنة  عمل 
قومي مقابل اأن يوافقوا على عدم دعم املن�شق يون�ص 
كاأمني  اأبراهيم  عزة  بالرفيق  واالعييرتاف  االأحمد، 
عام للحزب واأمني �شر القيادة القطرية يف العراق، 
مقابل اأن ي�شبح الدكتور الرافعي نائبا لالأمني العام 

ويطلق يده يف تنظيمات احلزب خارج العراق«.
الدكتور  من  كل  »بييداأ  عربي:  بعثي  كادر  ويقول 
عبد املجيد الرافعي، �شيا�شة اخراج املنا�شلني من 
العربي وخارجه. حيث  الوطن  اإمتداد  احلزب على 
قام د. الرافعي بهذا الدور يف تنظيمات احلزب يف 
كل من لبنان واالأردن و�شوريا وفل�شطني حتى حتول 
اأي معنى  العظيم اىل تنظيمات فارغة من  احلزب 
املنا�شلني يف  الكثري من  اإخراج  اأو مت  اأن خرج  بعد 
ال�شنهوري فقد تكفل بهذا  الريح  اأما على  �شفوفه. 
الدور يف ال�شودان اأوال حيث اأن�شق احلزب اىل اأربعة 
تنظيمات معلنة حاليا، فيما خرج من �شفوفه املئات 
دور  يقت�شر  ومل  املنا�شلني.  من  االآالف  نقل  مل  اإن 

االســرار

ال�شنهوري  الريح  علي  الرفيق  قام  اأ�شهر،  بب�شعة 
دم�شق  اىل  بال�شفر  ادري�ص  عثمان  الرفيق  يرافقه 
يف  اليي�ييشييوري  اليينييظييام  عنا�شر  اأحيييد  ميين  بو�شاطة 
اليي�ييشييودان، حيييييث قييابييال ر�ييشييتييم غييزاليية وعييبييداهلل 
دون  احلييزب«  »وحييدة  االأحمر، وحتدثا معهما حول 
الرجوع اىل اأية هيئات قيادية يف احلزب، واجلميع 
ال�شوري  الطائفي  النظام  �شببها  التي  املاآ�شي  يعلم 
للعراق وللحزب على اإمتداد الوطن العربي. بالطبع 
مثل هذا الطرح مل يلق جتاوبا من النظام ال�شوري 
الذي �شارك اأ�شال يف التاآمر على احلزب يف العراق 

اأوال باأول ويف غريه من االأقطار العربية«.
من جهة ثانية ومببادرة من ال�شيد عزة اإبراهيم، 
العمل  اأجل  واملتابعة من  االإت�شال  تاأ�شي�ص جلنة  مت 
اأن  بعد  الييعييراق،  خييارج  احلييزب  �شفوف  مللمة  على 
اأ�شبحت القيادة القومية عاجزة اأما ب�شبب اإعتقال 
جميعهم.  نقل  مل  اأذا  اأع�شائها  معظم  اإختفاء  اأو 
اأن�شائها العمل على اأعداد موؤمتر  وكانت الغاية من 
قومي ب�شرعة من اأجل اإنتخاب قيادة قومية جديدة 
واإعادة تن�شيط العمل احلزب يف العراق و يف جميع 

االأقطار العربية.
ن�شاطها  اللجنة  هذه  »بييداأت  م�شادرنا  وتقول 
الييقييومييييية املمكن  الييقيييييادة  بيياأعيي�ييشيياء  بيياالتيي�ييشييال 
قا�شم  الرافعي،  املجيد  عبد  وهييم:  بهم  االت�شال 
ال�شنهوري،  الريح  علي  مدثر،  الدين  بييدر  �شالم، 
واأحمد ال�شوتري. اأما الدكتور األيا�ص فرح فلم يكن 
مت  كما  االأمنية.  لظروفه  به  االت�شال  املمكن  من 
عواد  ونا�شيف  فرحات  را�شي  بالرفيقني  االإت�شال 

باعتبارهما اأع�شاء احتياط بالقيادة القومية«.
موقف  ان  نذكر  التاريخ  و  »للحقيقة  ويتابع: 
وطلب  وم�شجعا،  للغاية  اأيجابيا  مدثر  الدين  بدر 
اللجنة  ع�شوية  اىل  �شيخون  حممد  الرفيق  �شم 
من   كال  موقف  كان  وكذلك  ال�شوداين،  القطر  من 
عواد  ونا�شيف  فرحات  ورا�ييشييي  ال�شوتري  اأحمد 
داعما بدون اي تردد لفكرة عقد موؤمتر قومي �شريع 
�شفوف  مللمة  واعادة  قومية جديدة  قيادة  الإنتخاب 
غري  كييان  ال�شنهوري  الييريييح  علي  موقف  احليييزب. 

وامنا  فقط،  ال�شودان  على  ال�شنهوري  الريح  علي 
واأي�شا  ليبيا،  و  تخريب تنظيمات احلزب يف م�شر 
اأعقاب  يف  هنالك  احلييزب  اأن�شق  حيث  اليمن  يف 
هناك  بقي  حيث  موريتانيا  يف  و  القطري،  املوؤمتر 
اأكر من �شهرين مت  خالله ك�شف التنطيم الع�شكري 
و اخراجهم من اجلي�ص  واعتقال معظمهم  للحزب 
بتدخل وا�شح من قبل ال�شلطات الفرن�شية واجهزة 
املنا�شلني  من  الع�شرات  ف�شل  مت  كما  خمابراتها 

واإن�شقاق احلزب اىل عدة تنظيمات«.
من جهة اأخرى اأو�شح قيادي لبناين �شابق: »قام 
ح�شن  الرفيق  يرافقه  الرافعي  املجيد  عبد  الرفيق 
بيان، بو�شاطة من اخلارج على احلزب معن ب�شور 
يف  غزالة  ر�شتم  مكتب  اىل  بالذهاب  ومبرافقته، 
بلدة عنجر يف لبنان، ملرتني على التوايل حيث اتفقا 
معه على اأن ال يقوم احلزب باأي ن�شاط �شد النظام 
اىل  االأثنان  ذهب  ق�شرية  بفرتة  وبعدها  ال�شوري. 
دم�شق يرافقهما معن ب�شور حيث قابال عبد احلليم 
اجلمهورية،  لرئي�ص  كنائب  موقعه  يف  وكييان  خييدام 

لتعزيز التفاهمات التي متت مع ر�شتم غزالة«.
اأن  بعد  فيما  وعلمنا  »هيييذا  مو�شحا:  وتييابييع   
اأعطائه  على  ب�شور  معن  مع  اأتفق  الرافعي  الدكتور 
لتغطية  �شهريا  دوالر  اأالف  خم�شة  وقيييدره  مبلغا 
ن�شاطاته ال�شيا�شية، ذلك كمكافاأة له على دوره يف 
بقي  وبالفعل  ال�شوري،  النظام  وبني  بينه  الو�شاطة 
�شهريا اىل معن  املبلغ  الرافعي يعطي هذا  الدكتور 

ليلى بقسماطي الرافعيرفيق ابو يونسحسن بيانعلي الريح السنهوريعبداملجيد الرافعي
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ب�شور اىل حني وفاته، وال نعلم ما ح�شل بعد ذلك 
من تفاهمات يف الفرتة ذاتها«.

وما يوؤكد وجود »تفاهمات« بني احلزب يف لبنان 
على  اعرتا�شهم  اهلل،  وحييزب  اليي�ييشييوري  واليينييظييام 
ادانتهما باملوؤمتر ال�شعبي العربي يف تون�ص، و�شل�شلة 
ال�شوري  للنظام  الداعمة  لبنان  يف  احلزب  بيانات 
وحزب اهلل والطبقة ال�شيا�شية اللبنانية، ومنها بيان 
النظام  بني  �شاوى  حيث  ال�شوري  ال�شعريات  مطار 
ثم  العميل،  اليي�ييشييوري  واليينييظييام  بييالييعييراق  الوطني 
البيان حول راجمة حزب اهلل اىل حا�شبيا وو�شف 
الدعوة  بيان  واآخرها  »املقاوم«،  بي  االإيراين  احلزب 
�شمن  اللبنانية  باالنتخابات  وا�شعة«  »م�شاركة  اىل 

القانون املذهبي والطائفي.
يقول قيادي بعثي لبناين طلب عدم الك�شف عن 
ا�شمه: »بالف�شاد املايل فحدث وال حرج: اال�شتيالء 
الرئي�ص �شدام  �شلمهم  دوالر  10 ماليني  مبلغ  على 
الغزو  قبل  الييرافييعييي  املجيد  عبد  للدكتور  ح�شني 
الإدامة ن�شاط احلزب«. ويقول ال�شيد ح�شن بيان بعد 
وفاة الرافعي »انه مل ي�شتلم اأي مبلغ منه، واأ�شاف 
ان  العلم  املبلغ، مع  لهذا  ا�شتالمه  اأنكر  الدكتور  ان 
ح�شني  �شدام  الرئي�ص  ت�شليم  توؤكد  البعث  م�شادر 

لهذا املبلغ، فاأين اختفى هذا املبلغ؟!«.
ويتابع القيادي البعثي اللبناين: »هناك مو�شوع 
وهي  لبنان  يف  الييعييراق  ثمنها  دفييع  التي  العقارات 
القيادة  مبنى  ومنهم  بيعه  مت  الذي  االأول  ق�شمني: 
االأر�يييص  مييع  بييبييريوت  اليييدروز  كييركييول  القطرية يف 
الكبرية خلفها »قيل انها بيعت مبليون ون�شف دوالر« 
باأ�شعاف،  ذلك  من  اأكييرب  هو  الفعلي  الثمن  اأن  مع 
د. عبداملجيد  بها  ي�شكن  كان  التي  الكبرية  وال�شقة 
لع�شرات  اإ�ييشييافيية  بييبييريوت،  البي�شاء  الييرمييليية  يف 
ال�شقق االأخرى يف اهم مناطق بريوت التي »اختفت 
اآثيييارهيييا«، واإخييتييفييت االأمييييوال الييتييي بيعت بييهييا، بني 
من  باالأ�شماء  معروفني  واآخرين  بيان  ح�شن  ال�شيد 
جهة، وبني ال�شيدة ليلى بق�شماطي الرافعي واإبنتي 
وتابع  ثانية«.  جهة  من  الرافعي  ولينا  زينة  اختها 
قائال: »ملاذا ال يقدم كل من حتوم ال�شبهات املالية 
حوله ك�شف ح�شاب مايل، خا�شة للح�شابات خارج 
لبنان واأهمها �شوي�شرا، وك�شف اآخر بالعقارات التي 
ميلكها، وخا�شة االأرا�شي يف طرابل�ص والتي مت بيع 
بع�شها من د. عبد املجيد اعتبارا من عام   2005 
لنا ان  اأبناء طرابل�ص قال  اأو نقل ملكيتها؟«. )اأحد 
عام  مربع  مرت   900 م�شاحتها  ار�ييص  بيياع  احلكيم 
دوالر  األف   250 �شمراء مببلغ  اأبو  2006 يف منطقة 

وملكيتها تعود للحزب وكانت م�شجلة باإ�شمه(.
»ان  بالقول:  اللبناين  البعثي  القيادي  ويختم 
احلزب يف لبنان رف�ص تقدمي اأي دعم مايل لرفاقهم 

بالعراق رغم حاجتهم املا�شة وطلبهم ار�شال مبالغ 
لدعم املقاومة الوطنية العراقية، وعالج جرحاهم. 
هو  بق�شماطي  وليلى  بيان  ح�شن  بني  اخلييالف  وان 
اأموال احلزب ال اكر  خالف على »الزعامة« وعلى 

وال اقل«.
البعث  كوادر  العديد من  يجمع  ثانية،  من جهة 
املواجهات  عييبء  حتملوا  الييذييين  خا�شة  لبنان  يف 
خا�شت  الع�شكرية  احلييزب  قييوات  اأن  بيييريوت،  يف 
 1975 الرمانة  عني  جمزرة  منذ  �شر�شة  مواجهات 
النظام  جي�ص  �ييشييد  ثييم  االنيييعيييزايل،  اليييييمييني  �ييشييد 
ال�شوري واأجهزة خمابراته، ثم �شد الزمر ال�شعوبية 
ال�شهيوين  للجي�ص  الت�شدي  ثم  الإييييران،  العميلة 
ذات  ويف   .1982 عييام  واالجييتييييياح  احل�شار  طييوال 
املرحلة مت تفجري ال�شفارة العراقية ببريوت واغتيال 
ريا�ص  ال�شحفيني  ونقيب  الكيايل  عبدالوهاب  د. 
طه. ويالحظ ان االنحراف بداأ منذ عام 1980 بعد 
منهم:  باالغتيال  باحلزب  ال�شرفاء  القادة  غياب 
مو�شى �شعيب وحت�شني االأطر�ص وعدنان �شنو وكامل 
الذين  تقريب  ومت  وغييريهييم،  مقلد  وحييامت  الفقيه 
والغريب  االآخرين.  ويبعدون  النهج،  بذات  ي�شريون 
ان الدكتور عبد املجيد الرافعي الذي كان منا�شال 
معروفا �شار معهم بتاأثري من زوجته ليلى بق�شماطي 
يون�ص  اأبيييو  رفيييييق  وخا�شة  حولها،  الييتييي  و«اليي�ييشييليية« 
الذي  البعث(  اأمييوال  من  جبيل  يف  ق�شرا  )ميلك 
االنعزايل  اليمني  غالة  مع  ات�شال  اقنية  فتح  توىل 
مرحلة  انتهت  اأن  ومييا  م�شبوهة.  اأخييرى  واأطيييراف 
القوات  ودخيييول   1982 عييام  ال�شهيوين  االجتياح 
الرتويج  بداأ  حتى  بريوت،  اىل  اجلن�شيات  املتعددة 
ي�شم  كييان  الييذي  للحزب  الع�شكري  اجلييهيياز  حلييل 
خرية ال�شباط والعنا�شر التي كانت تلقت تدريبات 
التاجي،  مع�شكر  العراق، خا�شة يف  متخ�ش�شة يف 
يف  بييغييداد.  ب�شواحي  العامة  االميين  �شباط  وكلية 
هذا الوقت اأي�شا كان مقاتلو البعث ينفذوا عمليات 
الوطنية  املقاومة   « با�شم  ال�شهيوين  اجلي�ص  �شد 
اللبنانية ي قوات التحرير« ومن ابرز قادتها الراحل 

ظافر املقدم.
واأو�شح قيادي �شابق باحلزب: »اأتخذ قرار حل 
قيادات  معار�شة  رغييم  للحزب  الع�شكري  املكتب 
لبنان  قطر  �شر  امييني  نائب  ومنهم  كثرية  حزبية 
املنا�شل الراحل را�شي فرحات، ولكن دعاة »احلياة 
تيياريييخ احلييزب  تييريييد التخل�ص ميين  الييتييي  املييدنييييية« 
انت�شروا، ومتت  لبنان  الن�شايل ودماء �شهدائه يف 

ذلك  بعد  بييريوت.  يف  الع�شكري  املكتب  حل  كارثة 
الرافعي  الدكتور  �شوت  عندما  اأخرى  كارثة  وقعت 
بي »التحفظ« بالربملان اللبناين على اتفاقية 17 اأيار 
1983 مع العدو ال�شهيوين بدل الت�شويت برف�شها 

ا�شوة بالنائبني زاهر اخلطيب وجناح واكيم. وكانت 
قيادة  ان  واملييعييروف  لل�شخرية.  مثرية  التربيرات 
الذين  ال�شهداء  ا�شر  عن  تخلت  لبنان  يف  احلييزب 
وتوقفت  واحلييزب،  لبنان  عروبة  عن  دفاعا  ارتقوا 
ومنلك  احلزب،  جلرحى  م�شاعدات  اأي  تقدمي  عن 

وثائق وتفا�شيل هذا امللف املخجل«.
بريوت،   1984 �شباط   6 احداث  وقعت  وعندما 
ثم هوجم مقري البعث يف كركول الدروز واملرابطون 
التقدمي  واحليييزب  امييل  حييركيية  ميين  �شاكر  اأبيييو  يف 
 30 �شوى  للحزب  يكن  �شوري، مل  بقرار  اال�شرتاكي 
اال�شتيالء  ومت  القطرية  القيادة  عن  للدفاع  مقاتل 

عليه ب�شهولة.

مالحظة هامة: عمال بأخالقيات االعالم، وألننا لسنا طرفا يف هذه املشاكل 
وحيادين، فإننا نفتح باب الرد والتوضيح من قيادة البعث احلالية، او من أي 

مسؤول ورد امسه هبذا امللف.

عكلة الكبيسي

عدنان داوود سلمانعبدالصمد الغريري
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السياسة

ال�شهرين  وقعت يف  �شيا�شية خمتلفة  اأبعاد   
املا�شيني يف املنطقة العربية من خالل اأحداث 
تتقاطع  اأنييهييا  غييري  �شيا�شي،  جيو  تيياأثييري  ذات 
اأوراق  ترتيب  مبجملها مع ق�شية مركزية وهي 
االأمني  املنطقة يف اجلانب  »اإ�شرائيل« يف  دمج 
والع�شكري بعد انطالق قطار دجمها اقت�شاديًّا 
وثقافيًّا من بوابة االإمارات واندماجها �شيا�شيًّا 
واملغرب  البحرين  مع  التطبيع  اتفاقيات  عرب 
تطبيع  من  له  التمهيد  يجري  ومييا  وال�شودان، 
ال�شعودية  �شماح  يييرتدد  ما  عرب  ال�شعودية  مع 
املرتقب ل�شركات الطريان ال�شهيونية بالتحليق 
نقل  ورمبييا  االإميييارات،  باجتاه  اململكة  �شماء  يف 
اإىل   )1948( ميينيياطييق  ميين  امل�شلمني  حييجيياج 
ال�شعودية، وعرب ملف جزيرتي تريان و�شنافري 
اللتني من املتوقع اأن تفتحا قناة ات�شال مبا�شرة 
ملف  اأن  وبخا�شة  و«اإ�شرائيل«.  ال�شعودية  بني 
االأمنية  اجلزيرتني يندرج يف �شعيد الرتتيبات 
التهديد  مواجهة  اإطيييار  يف  برمتها  للمنطقة 
االإيراين املزعوم والذي يتطلب معاجلته تكتاًل 
اخلليج  ودول  »اإ�شرائيل«  بني  اأمنًيّا  ا  ع�شكريًّ

وم�شر واالأردن.

ففي حديثه له مع اجلرنال املتقاعد هربرت 
يف  غراوندز«  »باتل  برنامج  �شمن  ماكما�شرت، 
معهد هوفر/جامعة �شتانفورد، حّذر امللك عبد 
�شوريا،  يف  رو�شي  فييراغ  ن�شوء  من  الثاين  اهلل 
من  اإليييييه  يف�شي  قييد  ومييا  مللئه،  اإييييران  ت�شعى 
لعودة  الباب  ويفتح  املييخييدرات«  »حييرب  تاأجيج 
»تهديد االإرهاب«، وخالل االأ�شبوعني املا�شيني 
وا�شتفزازاتها  هجماتها  »اإ�ييشييرائيييييل«  كثفت 
الإيران، فاغتالت عدًدا من امل�شوؤولني االإيرانيني 
من بينهم �شباط يف احلر�ص الثوري، وق�شفت 
بدعوى  اخلييدميية  ميين  واأخييرجييتييه  دم�شق  مطار 
ال�شوري  واليينييظييام  اإييييران  ِقبل  ميين  ا�شتعماله 
الفتة  خييطييوة  ويف  اهلل،  حلييزب  اأ�شلحة  لنقل 
رادارات  منظومة  »اإ�شرائيل«  ن�شرت  ومتقدمة 
يف االإمارات والبحرين، اأعقبها تهديد من ِقبل 
قائد القوات اجلوية االإيراين علي ر�شا �شباحي 
وحتذيره من تبعات ذلك على اأمن دول اخلليج. 
�شحب  مع  متناغمة  االإ�شرائيلية  وتاأتي اخلطوة 
ال�شعودية  ميين  جييوي  دفيياع  ملنظومات  اأمييريكييا 
رغم الهجمات املتكررة من قبل ملي�شيا احلوثي 
ال�شفن«،  و«حيييرب  واالإمييييارات  ال�شعودية  على 

خليجي  اإ�شرائيلي  اأمييريكييي  برتتيب  يوحي  ما 
م�شبق لتغطية »اإ�شرائيل للفراغ االأمني ودجمها 
والتحالف  التطبيع  وتربير  االإقليمي  االأميين  يف 
يحمله  الييذي  امللف  وهييو  االإ�شرائيلي،  العربي 
م�شر  قييادة  للقاء  لل�شعودية  زيارته  يف  بايدن 
اأن  واملالحظ  اخلليج.  ودول  والعراق  واالأردن 
اإيييران،  خطر  ت�شخيم  ظل  يف  يجري  ذلك  كل 
النووي  امللف  حييول  املفاو�شات  م�شار  وتعر 
اإدارتييه على  والييذي يجري  االإيييراين يف فيينا، 
العربي  والتحالف  التطبيع  م�شار  تقدم  اإيقاع 
االإ�ييشييرائيييييلييي املييرتييكييز عييلييى ذرييييعييية اخلييطيير 
ا يف ظل االتفاقيات  االإيراين، ويجري ذلك اأي�شً
الكهرباء«  مقابل  »امليياء  االإ�شرائيلية  االأردنييييية 
الغاز من م�شر عرب  الكهربائي وممر  والربط 
االأيام  يف  واحلديث  لبنان.  اإىل  و�شوريا  االأردن 
لع�شر  اقت�شادية  اأردنييييية  روؤيييية  عيين  االأخيييرية 
موا�شالت  �شبكة  اإن�شاء  �شمنها  من  �شنوات 
اإقليمية، وتوقيع اتفاقيات اقت�شادية كبرية بني 
ال�شيا�شي  االأفق  وان�شداد  واإ�شرائيل،  االإمييارات 
القوى  تاأثري  تراجع  ب�شبب  ولبنان  العراق  يف 
احلزبني  واتفاق  بيياإيييران.  املرتبطة  ال�شيا�شية 
�شبكة  دمج  �شرورة  على  اأيييام  قبل  االأمريكيني 
الدفاعات اجلوية بني م�شر واإ�شرائيل واالأردن 

ودول اخلليج.
االإيراين  اخلطر  ت�شخيم  مالمح  بدت  وقد 
يف  االإ�شرائيلية  احلكومة  قبل  من  والت�شعيد 
ت�شريحات رئي�ص الوزراء نفتايل بينيت، والذي 
ال  اإيييران  مع  النووية  املعاهدة  اإحياء  »اإن  قال: 

األمــــــــــــــــــــن الـــــــــعـــــــــربـــــــــي ومــــــــــــربــــــــــــع إيــــــــــــــــــــــــران الــــــوظــــــيــــــفــــــي
ــريـــا ــكـ قـــــــــــــراءة فـــــــي دمـــــــــج الـــــكـــــيـــــان الــــصــــهــــيــــونــــي عـــسـ

أ.نسيم قبها
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اجلمهورية  عرفتها  التي  الرئا�شية  االنتخابات  اأف�شت 
لكولومبيا،  رئي�شا  بيرتو،  غو�شتافو  انتخاب  اىل  الكولومبية، 
بالد  تاريخ  يف  ي�شاري  رئي�ص  اأول  هو  اجلديد  الرئي�ص  ويعترب 

الكارتيالت واجلماعات الثورية امل�شلحة. 
»امل�شتقل«  مناف�شه  على   50,49% بن�شبة  بيرتو  فيياز  وقييد 
اال�شوات  من   47,25% على  ح�شل  الذي  هرينانديز  رودولفو 
�شروره  عن  بيرتو  عرب  تويرت،  عرب  تدوينة  ويف  عنها.  املعرب 
قائال: »اليوم يوم عيد بالن�شبة لل�شعب الكولومبي، دعوه يحتفل 
لل�شعب  ن�شر  الييذي  الن�شر  بهذا  �شتلملم  اجلييراح  كل  بعيده، 

الكوملبي وتاريخه. اليوم هو يوم ال�شوارع وال�شاحات«.
بوغوطة  وعمدة  ال�شابق  الفاركي  املقاتل  بيرتو،  اأوغو�شتو 
)62 �شنة( من جهته هناأ هرينانديز الرئي�ص الفائز ومتنى له 
النجاح يف ت�شيري البالد، كما متنى ان يفي بعهده يف حماربة 
الف�شاد. فبعد ال�شيلي وكوملبيا، هل تتجه امريكا الالتينية نحو 
القارة  يف  االمريكي  التغلغل  مع  تتعار�ص  قوية  ي�شارية  اأنظمة 
وت�شيق اخلناق على قوى الف�شاد؟ كما ان فوز غو�شتافو بيرتو، 
فران�شيا  االفريقية  اال�شول  ذات  االيكولوجية،  النا�شطة  مكن 

ماركيز، 40 �شنة، من احل�شول على من�شب نائبة الرئي�ص.  
الي�شار،  طييرف  من  والت�شيلي  كوملبيا  يف  ال�شلطة  تبووؤ  اإن 
املناه�ص  ال�شف  و�شيعزز  وفينزويال  كوبا  مكانة  من  �شيعزز 
للواليات املتحدة، مما �شيكون له تداعيات كثرية على ال�شراع 
املت�شاعد بني امريكا ورو�شيا، خا�شة اإذا اأخذنا بعني االعتبار 
للنفط،  الدول املنتجة  التي حتظى بها كاراكا�ص �شمن  املكانة 

وكذلك عالقتها برو�شيا.
وتعترب اأمريكا الالتينية اأكر الدول التي احت�شنت الهجرة 
ادماج  يف  باهرا  جناحا  فيها  حققت  والتي  امل�شرقية،  العربية 
العرب من ا�شول فل�شطينية ولبنانية و�شورية، لدرجة اأن عدد 
كبري من اأبناء هذه اجلالية، تقلدوا منا�شب عليا يف هذه الدول 

وجنحوا يف جماالت خمتلفة ومتعددة.

أ.محمد زيتوني

أمريكا 
الالتينية

نحو اليسار

�شحفي من املغرب

اأمن  وزير  اأكد  بينما  وبنف�شها«،  �شدها  التحرك  اتخاذ  من  اإ�شرائيل  مينع 
االحتالل، ييني غانت�ص، اأن »اإيران ال تتوقف عن حماولتها اإنتاج بنى حتتية 
اإ�شرائيل؛ حيث حتاول  لبناء قدرات ملواجهة وا�شعة مع  للنار ترمي  متطورة 
زاعًما  املنطقة«،  يف  منظمات  ت�شليح  خالل  من  املنطقة  يف  نفوذها  تو�شيع 
اأول  تكفي  م�شعة  مادة  قليلة من جمع  اأ�شابيع  م�شافة  توجد على  »اإيييران  اأن 
اإقليمية  قوة  ت�شكيل  اإىل  االإ�شرائيلي  الدفاع  وزير  دعا  جانبه  ومن  قنبلة«. 
بقيادة الواليات املتحدة ملواجهة اإيران. وهذا هو لب الق�شيد، واملحور الذي 
الدعائية  االأبعاد  رغم  فلكه،  يف  االأخييرية  ال�شيا�شية  احلراكات  جممل  تدور 
لالئتالف احلكومي والتي يتوخاها رئي�ص الوزراء االإ�شرائيلي من ت�شعيده مع 
ا اإىل احتواء »اإ�شرائيل«  اإيران، ورغم اأن ت�شخيم اخلطر االإيراين يهدف اأي�شً
ال�شدد  املتحدة. ويف هذا  الواليات  قِبل  و�شبطها من  �شيا�شتها  والتاأثري يف 
م�شوؤولني  اأن  حزيران/يونيو   17 بتاريخ  اآي«  اإي�شت  »مييدل  �شحيفة  ذكييرت 
اإن »العمليات االإ�شرائيلية يف �شوريا  لي«وول �شرتيت جورنال«  اأمريكيني قالوا 
املخطط  املهام  تفا�شيل  مبوجبها  اإ�شرائيل  تقدم  �شرية  تن�شيق  اآلية  تتطلب 
لها اإىل القيادة املركزية مقدًما، مع قيام القيادة بعد ذلك باإجراء مراجعة 
واإحاطة وزير الدفاع االأمريكي ورئي�ص هيئة االأركان امل�شرتكة الذين يقومون 

باإجراء تقييماتهم اخلا�شة«.
يف  مقبلة  حييرب  عن  احلديث  يجري  جميعها  املعطيات  هييذه  �شوء  ويف 
املنطقة، تكون اإ�شرائيل واملتحالفون معها من الدول العربية يف جهة واإيران 
احلرب،  لهذه  �شيناريوهات  بع�شهم  وير�شم  اأخييرى.  جهة  من  وميلي�شياتها 
اأدوات  اإيران، بينما ت�شن  من �شن �شربات قاتلة على بنك من االأهداف يف 
اأهداف  على  �شورية هجمات  وميلي�شياتها يف  اهلل  املنطقة كحزب  اإيران يف 
�شقوط  من  االإ�شرائيليني  حتذر  اإ�شرائيلية  جهات  هناك  اإن  بل  اإ�شرائيلية. 
ب�شربة  »اإ�شرائيل«  تقابله  اإ�شرائيل،  على  اهلل  حزب  من  ال�شواريخ  اآالف 
مع  حمييدودة  حرب  انييدالع  اأن  غري  لبنان،  يف  التحتية  البنية  تطال  �شاحقة 
العام  الراأي  ولتقوي�ص  وتربيره،  االإ�شرائيلي  العربي  التحالف  لتاأكيد  اإيران 
واالأحزاب ال�شيا�شية اليمينية املتطرفة ل�شالح ائتالفات جديدة اأكر مالءمة 
للم�شالح االأمريكية، هو اأمر غري م�شتبعد لكنه غري مرجح يف ظل االأو�شاع 
الدولية واحلرب الرو�شية على اأوكرانيا، واالأزمات االقت�شادية وارتفاع اأ�شعار 

الطاقة واملواد الغذائية عامليًّا.
اإىل حتجيم  اإمنا يهدف  بهذه احلرب  التلويح  اأن  يعد خافًيا  وبالتايل مل 
اإيران اإىل احلد الذي يبقيها فزاعة لدول املنطقة وبخا�شة دول اخلليج ريثما 
ا عرب اتفاقات دفاعية،  »اإ�شرائيل« يف املنطقة واقًعا مفرو�شً ي�شبح اندماج 
واإمكانات دول املنطقة مبا  املبا�شر على قدرات  باالإ�شراف  ت�شمح الإ�شرائيل 

ي�شمن وجودها وم�شاحلها االأمنية والع�شكرية واالقت�شادية.
ال�شرق  منطقة  يف  االأمريكية  ال�شيا�شة  يف  حمورية  دولة  فهي  اإيييران  اأما 
تت�شق  مهام  اإليها  واأ�شندت  فزاعة،  اأمريكا  ا�شتعملتها  ولطاملا  االأو�ييشييط، 
وطموحاتها يف املنطقة؛ لتكري�ص فكرة االختالف املذهبي، وحتويله اإىل نزاع 
م�شلح بني امل�شلمني اأنف�شهم، وتفكيك االأمة واإغراق املنطقة يف حروب دموية 

على اأ�ش�ص مذهبية كلما اقت�شت ال�شرورة اإىل ذلك.
اإىل  احلاجة  تنتهي  عندما  منطقيا،  عميل  كل  مع  التعامل  يجري  وكما 
العمل الذي وظف له، يجري اإعادته اإىل ما كان عليه، ونزع ما ح�شل عليه من 
مكا�شب. فهي ت�شري يف تقليم اأظافر اإيران مبوازاة تقدم م�شار احلل االإقليمي 
وال�شربات  االقت�شادية  ال�شغوط  وما  املنطقة.  ال�شهييوين يف  الكيان  ودمج 
اإىل  الإعادتها  اإال مقدمة  �شوريا  االإيرانيني يف  للجنود  االإ�شرائيلية  الع�شكرية 

مربعها الوظيفي.

 كاتب وروائي فل�شطيني 
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السودان بديل اوكرانيا القادم
السياسة

د.علي عبدالقادر

 كاتب واأديب �شوداين

االوكرانية  الرو�شية  احلييرب  ك�شفت 
�ييشييعييف الييعييامل اأجييمييع يف جييانييب االميين 
الييغييذائييي، فييدوليية واحيييدة مثل اوكييرانيييييا 
ما  اأي  كم“   603،550 تتعدى  ال  مب�شاحة 
متد  كانت  ال�شودان،  م�شاحة  ثلث  يعادل 
حوايل ُع�شر �شكان العامل بالقمح وُخم�ص 

�شكان العامل بالزيوت.
اذن كانت كل دول العامل تهتم بزيادة 
من  املليارات  وتنفق  الت�شليحية  قدراتها 
طييائييرات حربية  �ييشييراء  على  الييييدوالرات 
ومدرعات وغوا�شات و�شالح نووي وغريه. 
لن  غالبا  باأنها  اليقني  علم  تعلم  وهييي 

ت�شتخدمه. 
الييدول  تلك  كل  اكت�شفت  فجاأة  ولكن 
انها ولو كانت متلك خمزون ا�شرتاتيجي 
لعدة �شنوات من القمح واحلبوب االخرى 
على  يكفيها  لن  ذلك  كل  ولكن  والزيوت 
وان  خا�شة  الطويل،  او  املتو�شط  املييدى 
الغذائية  املييواد  لهذه  التخزين  امكانية 
�شالحيتها  ت�شمن  ال  طييويييليية  لييفييرتات 
فاأ�شبح  االآدميييي،  لال�شتخدام  الغذائية 
ال�شوؤال امللح املطروح على كل احلكومات 
ويف  االن  ل�شعوبها  الييغييذاء  ت�شمن  كيف 
امل�شتقبل، وا�شبح االمر م�شاألة اأمن قومي 

وا�شرتاتيجي. 
فيهما  ا�شرت  مقالني  ن�شرت  ان  �شبق 
واجملتها  الزراعية،  ال�شودان  الإمكانيات 
حتييتيياج  ال  م�شطحة  ارا�يييشيييي  كييمييييية  يف 
عن  تزيد  وقد  زراعية  لت�شبح  لال�شالح 
 4200 ي�شاوي  )الفدان  فدان  مليون   175

ال�شاحلة  االأرا�يييشيييي  ميين  مييربييع(  مييرت 
على  �شاطعة  �شم�ص  وجييود  مع  للزراعة، 
يييوفيير طاقة  ان  الييعييام ممييا ميكن  ميييدار 
�شم�شية النتاج الكهرباء، وح�شة مياه من 
20 مليار مرت مكعب.  النيل تقدر بحوايل 

مليارات   7 النيلية  غري  االأنهار  توفر  كما 
مليارات   15.200 جانب  اإىل  مكعب،  مرت 
اجلوفية.  املياه  من  اإ�شافية  مكعب  مرت 
من ناحية اخرى؛ يتميز ال�شودان بالتنوع 
املناخي ما بني املداري اال�شتوائي واملناخ 
مما  اجلاف  ال�شحراوي  واملناخ  اجلاف 
الزراعية،  املحا�شيل  تنويع  فر�ص  يتيح 
مع وجود خربات زراعية �شخمة وكدليل 
ب�شيط على ذلك ان م�شروع اجلزيرة كان 
وهو مب�شاحة  العامل  اكرب مزرعة يف  يعد 
االن�شيابي  بالري  ي�شقى  وكان  كاملة  دول 
وكييييان اليي�ييشيينييد اال�ييشييا�ييشييي لييالقييتيي�ييشيياد 
ال�شوداين خالل خم�شينات ال�شنوات، ثم 
هناك ايدي عاملة موؤهلة وقليلة التكلفة. 

 60 تنتج  اأوكرانيا  اأن  افرت�شنا  فيياإذا   
فبح�شبة  �شنويا  القمح  ميين  طيين  مليون 
ب�شيطة ميكن ان ينتج ال�شودان 180 مليون 

طن من القمح �شنويا بكل �شهولة وي�شر. 
عامليا  ا�شال م�شنف  وال�شودان  ال  وملا 
من �شمن الدول االكر انتاجا للذرة؛ وبه 
راأ�ص  110مليون  عن  يقل  ال  ما  ذلك  فوق 
اح�شنت  اذا  للت�شاعف  قابلة  املا�شية  من 
وا�شتثمار  وا�شتثمارها  البيطرية  رعايتها 
كل ما حولها. كما ان ال�شودان ميتلك ما 

يقرب من 52 مليون فدان من الغابات.
الرو�شية  الع�شكرية  احلرب  هذه  اذن 
اىل  لتتحول  طريقها  يف  التي  االوكرانية 
القمح  انتاج  فيها  يقل  اقت�شادية  حرب 
بل  اقت�شادية  ازمييات  يت�شبب يف  قد  مما 
لكن  بالعامل.   املناطق  بع�ص  يف  جماعة 
طبيعية  باإمكانيات  تتمتع  الدول  كل  لي�ص 
متوفرة  �شطحية  ومياه  �شهلية  ار�ص  من 
عدا  الكهرباىية  الطاقة  النتاج  و�شم�ص 

دول قلة مثل ال�شودان وكندا واأ�شرتاليا.
اذن ميكن لل�شودان ان يحقق االكتفاء 
اليييذاتيييي لييكييل هيييذه اليييييدول اال�ييشييالمييييية 
ان  ي�شتطيع  بييل  واالفييريييقييييية؛  والييعييربييييية 
العاملية؛  الغذائية  الفجوة  �شد  ي�شاهم يف 
خا�شة وان كثري من دول العامل تعاين من 
كاجلفاف  الطبيعية  والييكييوارث  احلييروب 
بل  كافية  ارا�ييشييي  متلك  ال  دول  وهيينيياك 
االنييهييار  �شطح  على  قيييوارب  على  تعي�ص 
ارا�شي �شحراوية  واخرى متلك  والبحار 

غري قابلة للزراعة.
االمكانيات  كييل  تييوفيير  ان  املييوؤكييد  ميين 
يف  االهييم  العامل  هييو  الكافية  الطبيعية 
بداية نه�شة زراعية حقيقية. وهذه ميكن 
ان تكون اأ�شا�ص لقيام اقت�شاد قوي مبني 
بان  يقني  على  واأنييا  واملعرفة،  العلم  على 
ال�شودان  يف  ال�شيا�شي  اال�شتقرار  عييدم 
املييوارد بدال عن  ال�شراع على  �شببه  كان 

ا�شتثمارها.
اما االآن وقد علم جميع ال�شعب واقتنع 
ا�شتثمار  يف  اخليييري  بييياأن  ونييخييبييه  قييادتييه 
ثروات البالد وتنميتها ف�شوف يتبارون يف 
واهمها  وظروفه  اال�شتثمار  فر�ص  توفري 

اال�شتقرار ال�شيا�شي. 

Juillet 2022 / تموز 2022 العدد 47 26



حوار االأديان، كلماٌت جميلة املعاين، م�شمونها ال�شر بكل ما تعنيه 
يزال  ما  واالحتالل  الراهن،  وقتنا  يف  خا�شًة  معنى،  من  الكلمة 
م�شتمرًا على بالدنا امل�شلوبة من املحيط اإىل املحيط، فاالحتالل 

ه املهيمن على باقي اأرجاء الوطن العربي. هو فعلي لفل�شطني، لكنَّ
اأزهقت احلروب الدينية على مدى �شنوات طويلة اأرواح االآالف من 
الب�شر، لكنها مبجملها حروبًا مفتعلة، فالكيان ال�شهيوين الغا�شم 
احلروب  حتَّى  فعلّيًا،  حدث  ما  وهذا  ت�شد،  فرق  نهج  على  ي�شري 
ال�شليبيَّة كانت بتخطيط يهودي، هذه املعلومات لي�شت من وحي 
تفكريي، بل هي معلومات موؤكدة بعد بحث طويل يف هذا املو�شوع، 
واالأديان  الطوائف  ت�شتعل بني كل  الفنت  باأنَّ هذه  باالأمر  والغريب 
با�شتثناء اليهودّية، فهم احلكم دومًا يف النهاية، وحّتى احتاللهم 
خالية  �شافية  يهودّية  دينيَّة  دولة  اإن�شاء  على  قائم  لفل�شطني 
وبالتايل  اإليه،  للو�شول  ي�شعون  ما  اأخرى، هذا حقًا  ديانٍة  اأي  من 
الكيان  دولة  فيه  ت�شارك  والذي  االأديان(،  )حوار  امل�شّمى  احلوار 
امل�شطنعة ما هو اإال خدعة كبرية حتت م�شمى ال�شالم بني االأديان، 
فكيف يكون �شالمًا وهم �شناع احلرب، وكيف يكون �شالمًا وهم 

اأ�شحاب  اليهود  با�شتثناء  ب�شر  باأنهم  جميعًا  بالب�شر  يعرتفون  ال 
الدماء النقّية ي وفق زعمهم ي، وماذا يعني احلوار معهم؟؟

تعالت االأ�شوات موؤخرًا حول وجوب اإحالل ال�شالم من خالل حوار 
االأديان، فعن اأي �شالم يتحدثون، وما هو احلوار الذي ي�شعون اإىل 
حتقيقه، حيث اأنَّ هذا احلوار ما هو اإال تطبيعًا مبطنًا مع الكيان، 
ًا وتربيكًا من متبعي الديانات االأخرى على وجوده على  وت�شريعًا علنيَّ
يرتكبها  التي  واملجازر  للجرائم  املربرات  واإيجاد  فل�شطني،  اأر�ص 

بحق ال�شعب هناك، فهل هذا هو ال�شالم الذي ين�شدون؟!.. 
نحن جميعًا على اختالف طوائفنا واأدياننا ن�شعى الأن نعي�ص ب�شالم 
جنبًا اإىل جنب، �شالمًا مزهرًا ال ممزوجًا بالدماء، �شالمًا حقيقيًا 
حوار  لتحقيق  جميعًا  �شننادي  بعدها  الأ�شحابه،  احلق  اإعادة  بعد 
اأخرى  بقاء االحتالل فهو جرمية  ا مع  اأمَّ االأديان،  ال�شالم مع كل 
جرميًة  بل  فح�شب،  هو  لي�ص  امل�شكني،  ال�شعب  هذا  بحق  ت�شاف 
�شتكون  فهي  التاريخ،  كتب  من  حموها  مُيكن  ال  �شوداء  وب�شمًة 
العرب  بحق  اأخرى  وهزميًة  والطغيان،  الظلم  �شيادة  اإىل  �شبياًل 
الكيان  بها  ت�شبَّب  الذي  الهزائم  من  كبرية  جمموعة  اإىل  ت�شاف 
لهم، لكنَّهم مل ولن يتعلموا من تكرار تلك الهزائم، فكل 
د ويدعم ويهتف لهذه احلوارات، ما هو اإال خائٌن  من يوؤيِّ
لنف�شه ومعتقده ودينه ووطنه، وال�شعوب العربيَّة عامًة، 
وال�شعب الفل�شطيني ب�شكٍل خا�ص، هي فخ ي�شعى الكيان 

ًا.. الإيقاع اجلميع به، لي�شبح وجوده مربرًا و�شرعيَّ
اأر�شًا لديانة واحدة، فهي  اأر�ص فل�شطني مل تكن يومًا 
اأر�ص االأنبياء جميعًا، والديانات التي انت�شرت يف اأرجاء 
االأر�ص، فباأي حٍق تعلنون اأنَّها دولًة يهودّية، وقبل عدة 
عقود و�شلوا اإليها معتدين، و�شيطردون منها عاجاًل اأم 
الر�شاالت كنعانّية حتى خال�ص  اأر�ص  اآجاًل.. و�شتبقى 

الب�شرّية جمعاء.

حوار األديان تحت ظل االحتالل
أ.غادة حاليقة

 ع�شو احتاد كتاب االردن
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من هنا وهناك

السياسة

التح�شري لعقد القمة العربية العادية فى 
31 يجرى  على قدم و�شاق لعدة  دورتها ال 
ثالث  ملييدة  توقفها  ب�شبب  بييراأيييي،  اأ�شباب 
 19 كوفيد  فريو�ص  ظييروف  ب�شبب  �شنوات 
وثانيا ب�شبب التطورات واالأحداث  املت�شارعة 
على  ذلييك  وتيياأثييري  الييعييامل   يف  وامل�شتجدة 
امل�شكالت  اإىل  باالإ�شافة  العربية،  املنطقة 
تفاقما وعلى  تزداد  التى  العربيه  واالأزمييات 
تييزداد  التي  الفل�شطينية  الق�شية  راأ�شها 
تبدو  اأ�شبحت  حتى  يييوم  بعد  يوما  تعقيدا 
للجميع اإنها اإ�شتع�شت على اأية حلول كانت 
اأ�شبحت  االآن  ولكنها  مييا،  فييرتة  يف  ممكنة 
والتحديات  لالأزمات  باالإ�شافة  م�شتحيلة، 
اليمن  اأو  ليبيا  �شواء يف  امل�شتمرة   االأخييرى 
االأزمييات  من  وغريها  العراق،  اأو  �شوريا  او 
املرتب�شة،  االإقليمية  واملخاطر  واملوؤامرات 
وثالثا لرغبة دولة اجلزائر ال�شقيقة اجلادة 
االإزميييات  واإحييتيي�ييشييان  القمة  اإ�شت�شافة  يف 
من  احللول  اإيجاد  يف  وامل�شاهمة  العربية، 
القادة  بني  والنقا�شات  االإجتماعات  خالل 
وامل�شوؤولني العرب على مائدة عربية واحدة 
التي  العربية  اليييدول  جامعة  مظلة  وحتييت 
بكافة  العربية  الهموم  كاهلها  فييوق  حتمل 
وت�شعى  امل�شتويات،  كافة  وعلى  اأ�شكالها 
بحما�شة  القمة  اإنييعييقيياد  اإىل  االأخيييرى  هييي 
عربي  حييدث  ميين  القمة  ت�شكله  ملييا  كييبييرية 
العمل  اأ�شا�شيات  ميين  رئي�شي  و�شلع  مهم 
معروف  هو  ما  خا�شة  و  امل�شرتك،  العربي 

�شهيد  املليون  بلد  اجلييزائيير  ال�شقيقة  عيين 
واإميانها  العربية،  االأمة  لق�شايا  باإنحيازها 
وال  والييعييداليية،  واحلييرييية  الييعييروبيية  بق�شايا 
على  �شاهدة  العظيمة  اجلزائر  ثييورة  تييزال 
اأوائل  اجلزائريني  القادة  واإختار  ذلك،  كل 
�شهر نوفمرب الإنعقاد القمة وهو اليوم الذى 
يوافق ذكرى الثورة اجلزائرية املجيدة التي 
ما زالت  م�شرب لالأمثال يف درو�ص الوطنية 
والت�شحية والكفاح وال�شمود واحلفاظ على 

االأر�ص.
ومن �شمن اإ�شتعدادات القمة زار اأحمد 
الييدول  جلامعة  الييعييام  االأميييني  الغيط  اأبيييو 
وفد  راأ�يييص  على  اجلييزائيير  مييوؤخييرا  العربية 
من  عييدد  ي�شم  امل�شتوى  رفيع  دبلوما�شي 
ال�شفري  راأ�شهم  على  اجلامعة،  دبلوما�شيي 
امل�شاعد  العام  االأمييني  زكى  ح�شام  الن�شط 
ي�شم  وكذلك  العام  االأمييني  مكتب  ورئي�ص 
ال�شفري جمال ر�شدي املتحدث باإ�شم االأمني 
تعيينه موؤخرا يف  والذي مت  للجامعة،  العام 
هذا املن�شب ومن بينهم اأي�شا الدبلوما�شية 
مكتب  م�شوؤولة  رابيييط  اأني�شة  اجلييزائييرييية 
االأمني العام لالإعالم وذلك بدعوة من وزير 
خارجيتها رمطان لعمامرة. و�شهدت الزيارة 
لالأمني  تبون  عبداملجيد  الرئي�ص  اإ�شتقبال 
الق�شايا  جممل  عيين  التحدث  ومت  الييعييام، 
ال�شاحة  على  الييتييوتييرات  �شوء  يف  العربية 
على  �شلبية  نتائج  من  خلفته  ومييا  الدولية 
كافة  درا�شة  اإىل  باالإ�شافة  العربية  الييدول 
اأبو  اإلتقى  كما  القمة،  لعقد  االإ�شتعدادات 

وزير اخلارجية اجلزائري  مع  اأي�شا  الغيط 
ودارت  اخلارجية.  من  امل�شوؤولني  من  وعدد 
مو�شعة  عمل  جل�شة  خييالل  من  املناق�شات 
العربية  املييو�ييشييوعييات  بييني اجلييانييبييني حييول 
واأي�شا  القمة  اأعمال  جدول  على  املطروحة 

كل االأمور املتعلقة باالإعداد لها.
اأكييرب  �شت�شكل  املقبلة  القمه  اإن  ال�شك 
حدث عربي هام منذ ثالث �شنوات تزامنًا 
الثورة  الإندالع  وال�شتني  الثامنة  الذكرى  مع 
الييتييحييريييرييية اجلييزائييرييية عيينييوان احلييرييية 

وال�شمود.
امليي�ييشييوؤولييني  تيي�ييشييريييحييات  منطلق  ومييين 
املكثف  واالإ�شتعداد  واحلما�شة  اجلزائريني 
تبدو اأنها �شتكون قمة هامة حتمل بني طياتها 
وينبثق  العربية   االأمة  واآمال  ق�شايا وهموم 
يف  تيياأمييل  التي  النتائج  ميين  جمموعة  عنها 
حتقيقها ال�شعوب العربية ولعل اأهمها براأيي 
العربي  ال�شمل  مل  هو  االأ�شا�ص  حجر  وهييو 
وامل�شاحلات العربية  ويحدث ذلك بال �شك 
وم�شارحات  ونقا�شات  حييوارات  خالل  من 
ويحكمها  الييقييلييب  ميين  تييخييرج  مييو�ييشييوعييييية 
فقط  جمتمعة،  العربية  وامل�شالح  العقل 
ا�شا�شية  نواة  �شيكون هناك  ولو حدث ذلك 
عربية  م�شكلة  اأي  اأمييامييهييا  ت�شتع�شي  ليين 
والت�شامن  العربية  فالوحدة  احلييل.  على 
لكل  ال�شحري  املفتاح  تاأكيد هو  بكل  العربي 

م�شكالتنا يف عاملنا العربي.   

»لم الشمل العربى« 
في قمة الجزائر   

أ.هويدا عبد الوهاب

   �شحفية وكاتبة م�شرية
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لماذا أفل نجم الدول العربية؟

 لفت انتباهي �شورة قدمية جدًا، باالأبي�ص واالأ�شود، قبل  اأكر من 
100 عام،  يظهر  فيها قوافل من الب�شر يرك�شون مذهولني من الفاجعة 

التي تالحقهم، هاربني من الغرب نحو ال�شرق، وتبني ال�شورة اأمواجًا 
من العوائل املنهكة املذعورة واالأطفال اخلائفني وكبار ال�شن املتعبني، 
وموجة  والدمار  والبط�ص  فارين من هول احلرب  االأرميين،  من  كلهم 
الغليان الديني والطائفي والعرقي �شدهم، حيث متت اإبادتهم يف العام 
1914وامتدت اإىل عام 1920 خالل احلرب )الرتكية ي االأرمنية(، وقد 

نفذت االإبادة اجلماعية �شدهم على �شكل مرحلتني، على يد حكومة 
جمعية االحتاد والرتقي، ونزح على اإثرها اأكر من مليون  مهجر ونازح 
وكبار  واالأطفال  الن�شاء  من  العرقي،  والتخل�ص  البط�ص  من  وهارب 
املجاورة  العربية  االإ�شالمية  الدول  اإىل  ونزحوا وجلاأوا  ال�شن، هربوا 
اإذ  وم�شر(،  واالأردن  ولبنان  و�شوريا  )العراق  اجلغرافية:  ملنطقتهم 
تلك  اآمنًا م�شتقرًا ملن يق�شدها ويزورها يف  الدول مالذًا  كانت هذه 
يف  عامرة  عربية  بالد  لرونقها،  تغبط  كانت  التي  املزدهرة  املرحلة 
تلك املرحلة املا�شية من االأزمان، م�شتقرة واآمنة، تعي�ص اأوج تنميتها 
وازدهارها وتكامل منوها املتكامل وتعاي�شها ال�شلمي املتنامي، كدول 
عربية واأنظمة م�شتقرة فيها املياه العذبة واخلريات واالأ�شجار والنخيل 
واملوارد الطبيعية املتنوعة، ُتتداول بها ال�شلطات وتعي�ص بها ال�شعوب 
العوائل  ومعها هذه  لها  ودخلت  رغيد،  وعي�ص  وا�شتقرار  واأمان  باأمن 
وتناغمت  وان�شجمت  العوائل،  بهذه  العرب  ورحب  ق�شرًا،  االأرمنية  
يعرف  ال  كان  الييذي  امل�شامل  املتاآخي  االجتماعي  ن�شيجها  يف  وذابييت 
العن�شرية والكراهية بل يتنامى فيها احل�ص االإن�شاين، واأ�شبحت هذه 
املجموعات والعوائل جزءًا ال يتجزاأ من وحدة املجتمع العربي يف تلك 
اأعلى  اعتلى  من  ومنهم  وحتطيمها،  ا�شتهدافها  قبل  امل�شتقرة  الدول 
املنا�شب والرتب املتقدمة، حتى ان�شهرت متامًا، حالها حال اأي قبيلة 
اأو ع�شرية اأو عائلة عربية يف و�شط جمتمع عربي م�شلم واحد متناغم 

ومتجان�ص ومت�شالح مع نف�شه ال فرق بينهم.

للم�شت�شعفني  وملجاأ  اإلييهييام  م�شدر  العربية  الييدول  هييذه  كانت 
اأفراد الدول اخلليجية  والهاربني وامل�شطهدين، بل كانت حتى بع�ص 
واملائية  واالقت�شادية  الييزراعييييية  اليييروة  لييوجييود  بها،  ويعمل  يعي�ص 
بعد  العربية  اخلليج  دول  قيام  قبل  مبكرًا  النمو  وتطور  واحليوانية، 

اكت�شاف النفط، والتي انعك�شت اإليها الهجرة من تلك الدول نف�شها.
ال�شوؤال الذي يطرح نف�شه دائمًا يف هذه املرحلة احلرجة القلقة، 
ب�شرعة  وان�شلت  ومتزقت  وتدمرت  انهارت  العربية  الدول  هذه  ملاذا 
الف�شيف�شائية  ال�شورة  بهذه  حاالتها  اأ�شواأ  يف  لتكون  ومقلقة  خميفة 
املت�شظية املخيفة، َمن ق�شمها واأربكها واأ�شعف قوتها و�شح مبواردها 
فئات  بني  والتنافر  والتناحر  التناق�ص  واأوجيييد  اقت�شادها،  ودميير 
جمتمعها الواحد، بل ّمن هو �شرد �شعبها وجعلها بيئة طاردة ل�شعوبها 

وجمتمعاتها؟
تنه�ص  اأن  العربية  للدول  يريد  ال  الذي  االآخيير  من  انتقام  هو  هل 
اأ�شبحوا  اأهلها  اأن  اأم  والتطور،  واالزدهييار  والنمو  بالعطاء  وت�شتقر 
�شدها وانقلبوا عليها راأ�شًا على عقب، ب�شبب التع�شب الديني واإذكاء 
واإ�شاعة احلقد  والتناحر  املذهبي،  ال�شراع  وتاأجيج  املقيتة  الطائفية 
 ،1979 عييام  املنطقة  على  اأتييى  الييذي  والكراهية،  واالأنانية  واحل�شد 
من  الييقييادم  الظالم  من  علينا  تهب  ال�شفراء  الييرييياح  اأتييت  عندما 
ال�شرق، الذي ع�شف وتوغل وفكك الدول العربية، وعاث بها ف�شادًا 
على  واالأهلية  واملذهبية  الطائفية  احلروب  اإ�شعال  يف  واأوغل  وبط�شًا 
ح�شاب الهوية الوطنية، هذه الرياح التي فتكت وتوغلت، وحطمت كل 
االأحالم، وتبخرت كل امل�شاريع العربية، التي ذهبت �شدى وذرى  بها 
الريح نحو الظالم والهاوية وت�شتت اأبناء هذه املناطق العربية �شرقًا 
وغربًا، ومنهم من غرق ومنهم من اعتقل ومنهم  اختفى ومنهم ق�شى 

نحبه، وتبددوا تبديدًا.
اللهم ال �شماتة. اهلل امل�شتعان! 

د. علي القحيص

 كاتب وروائي �شعودي 
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الديموقراطية االمريكية على الطريقة اإليرانية
أ.بهاء خليل

 �شحفي وكاتب عراقي 

يف  جييرت  التي  العراقية  االنتخابات  نتائج  اعييالن  منذ 
ت�شكيل  مع�شلة  زالييت  وما  املا�شي  العام  من  االول  ت�شرين 
يف  ال�شيا�شي  امل�شهد  على  بظاللها  تلقي  العراقية  احلكومة 

العراق. 
فبعد انيي�ييشييحيياب نيييواب الييتيييييار اليي�ييشييدري ميين الييربملييان 
الإيران  املوالية  ال�شيا�شية  للقوى  مفتوحة  ال�شاحة  اأ�شبحت 
االخييرى  املكونات  وا�شبحت  ال�شيا�شية  املعادلة  وتييغييريت 
التن�شيقي.  االطار  يقودها  امل�شاركة يف حكومة  جمربة على 
مع  جديدة  بثورة  ينباأ  جديدًا  واقعًا  فر�شت  املتغريات  هذه 
ا�شتمرار الو�شع املاأ�شاوي الذي يعي�شه ال�شعب العراقي منذ 
19 عامًا. ف�شيا�شة تدوير الوجوه ال�شيا�شية التي اأثبتت ف�شلها 

االآن،  حتى  حقيقي  تغيري  عن  تثمر  مل  العراق  احتالل  منذ 
بل انها على العك�ص متامًا زادت من تفاقم امل�شاكل االمنية 
واالقت�شادية وال�شحية وغريها من م�شاكل املواطن العراقي 
الت�شحر  مثل  جديدة  م�شاكل  عليها  وا�شافت  بل  اليومية، 
واختفاء  والييفييرات  دجلة  منا�شيب  وانخفا�ص  واجلييفيياف 
بحريات كانت م�شدرًا مهمًا للزراعة والروة ال�شمكية ومياه 

ال�شرب للكثري من القاطنني حولها. 
االحييزاب  بقيادة  القادمة  احلكومة  ت�شكيل  فيياإن  لذلك 
املوالية الإيران لن يحل امل�شاألة بل �شيجر العراق اىل امرين 
ال ثالث لهما. اما ثورة كربى تطيح بجميع االحزاب وت�شقط 
�شتبذل  القادمة  احلكومة  ان  او  برمتها،  ال�شيا�شية  العملية 
ق�شارى جهودها يف �شبيل قمع واإ�شكات االأ�شوات املعار�شة 
لها يف الداخل واخلارج وهذا قد ينتج عنه جمازر حقيقية 

نظرًا لالحتقان الكبري لدى ال�شارع العراقي. 
حول  االمريكية  االدارة  ت�شريحات  نييرى  هييذا  كل  ومييع 
احلكومة  ان  تييوؤكييد  الييعييراق  وبييني  بينها  العالقة  م�شتقبل 

االمريكية �شتتعامل مع اأي حكومة عراقية تفرزها االنتخابات 
االأخرية، وهذا بال�شبط ما عملت عليه منذ احتاللها للعراق 
حيث �شبق لها ان تعاملت مع حكومة املالكي التي �شلمت ثلثي 
900 مليار  للتنظيمات االرهابية واختفت يف عهدها  العراق 
ما  بال�شبط  وهذا  م�شريها.  االآن  حتى  يعلم  احد  ال  دوالر 
للعراق  ال�شماح  تبحث عنه امريكا و ايران اذ ال ميكن لهم 
على  واملحافظة  االميير  كلفهم  مهما  جديد  من  بالنهو�ص 
الو�شع احلايل �شهل جدًا بوجود د�شتور فيه الكثري من املواد 
امللغومة والتي ت�شمح للخا�شر يف االنتخابات بت�شكيل حكومة 
كما  الربملان  خييارج  حتى  او  الييرف  على  فيها  الفائز  وت�شع 

ح�شل يف انتخابات عام 2010 و االنتخابات االأخرية! 
الدميقراطية  اأن  نيييرى  ذكييرتييه  مييا  خيييالل  ومييين  لييذلييك 
اثبتت  عامًا   19 مرور  وبعد  للعراق  امريكا  بها  جاءت  التي 
تلك  تطبيق  مت  اإذا  بلد  اأي  يف  املييوازييين  قلب  ت�شتطيع  انها 
والو�شع  االإيرانية،  الطريقة  على  املزعومة  الدميوقراطية 
يف لبنان خري دليل على ذلك حيث ان االنتخابات اللبنانية 
االخرية ا�شفرت عن ثلث معطل وعقدة من�شار حقيقية تقف 

يف طريق ت�شكيل احلكومة وهو نف�ص احلال يف العراق. 
الغ�شب  العراق متاأزم على �شعيد  الو�شع احلايل يف  اإن 
ثورة  ت�شعل  �شرارة �شغرية  �شوى اىل  يحتاج  وقد ال  ال�شعبي 
اىل  �شماله  من  �شتكون  املييرة  وهييذه  العراق  يف  التظاهرات 
وال  االحييزاب  كييوامت  ال  �شيء،  يقف يف طريقها  وليين  جنوبه 

قنابل الدخان وال حتى ر�شا�ص القنا�شني. 

السياسة
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ال�شراعات  األييوان  ب�شتي  االإن�شغال  و�شط 
و الهموم التي يحملها القلب العربي الناب�ص 
و يف جو عربي  باري�ص  النور  قلب عا�شمة  يف 
االأجييداد  وجمييد  التاريخ  عبق  يتن�شم  اأ�شيل 
من  وبييدعييوة  عليه،  احلفاظ  على  واالإ�ييشييرار 
اأوروبا  يف  العرب  والكتاب  ال�شحفيني  اإحتاد 
بفرن�شا  واالأبييحيياث  للدرا�شات  ذرا  مركز  و 
االإعييالمييييية،  الييعييرب  كييل  موؤ�ش�شة  بييرعيياييية  و 
يوم  م�شاء  يف  الفرن�شي  الرتاب  علي  اإنعقدت 
قاعة  يف   2022 يونيو   “ حزيران   25 ال�شبت 
هامة  �شيا�شية  نييدوة  ريجن�شي،  حياة  اوتيل 
بح�شور الدكتور ريا�ص يا�شني عبداهلل �شفري 
ال�شتعرا�ص  فرن�شا  يف  اليمنية  اجلمهورية 
الييراهيين يف  الييو�ييشييع   تييطييورات  ومناق�شة كييل 

اليمن ال�شعيد.
وقد بداأ اللقاء بكلمة اإفتتاحية من اال�شتاذ 
ال�شحفيني  اإحتييياد  عييام  اأمييني  املرعبي  علي 
والكتاب العرب يف اوروبا ورئي�ص حترير جملة 
ال�شفري  ب�شعادة  بها  بكلمة رحب  العرب«  »كل 

وبجميع احل�شور.   
ثم تف�شل باإعطاء الكلمة لل�شفري اليمني، 
على  واالو�ييشيياع  امل�شتجدات  اإ�شتعر�ص  الييذي 
التطورات  اخر  ذلك  يف  مبا  اليمنية  ال�شاحة 
واأكييد  عييدن.  املوؤقتة  العا�شمة  �شهدتها  التي 
احلر�ص على احلفاظ على وحدة اليمن وعلى 
العمل بكافة الطرق الإحالل االأمن وال�شالم يف 

اأر�ص اليمن.  
كما اأكد على اأنه ال جمال لتقا�شم ال�شلطة 
من  مانع  ال  نف�شه  الييوقييت  ويف  احلوثيني  مييع 
من  كغريهم  اليمنية  احلكومة  يف  م�شاركتهم 
�شرورة  على  �شيادته  �شدد  كما  االأحييييزاب. 
لكافة  املعي�شية  االأو�شاع  حت�شني  علي  العمل 

اأطياف ال�شعب اليمني.
م�شتجدات  اآخر  عن  �شرحا  ال�شفري  وقدم 
املييتييحييدة،  االأمم  تيييرعييياهيييا  اليييتيييي  اليييهيييدنييية 
واخلروقات التي تقوم بها جماعة احلوثيني.  

واليي�ييشييادة  اليي�ييشيييييدات  وقيييد حيير�ييص جميع 

على  واالإعالميني  االإعالميات  من  احل�شور 
ال�شفري  على  االأ�شئلة  وطييرح  احليييوار  اإثيييراء 
الو�شائل  اأف�شل  عيين  البحث  يف  وامليي�ييشيياركيية 
هذا  ميين  ال�شعيد  باليمن  للخروج  وال�شبل 
ال�شكر  تييوجيييييه  مت  وقيييد  اليييراهييين.  الييو�ييشييع 
القوى  ولييكييل  ال�شقيقة  العربية  اليييدول  لكل 
والتي  لل�شالم  املحبة  الدولية  واملوؤ�ش�شات 
خييروج  حتقيق  يف  خمتلفة  بو�شائل  ت�شاهم 

اليمن من كبوته الراهنة. 
ال�شفري  ملييعييايل  بال�شكر  اجلميع  وتييوجييه 
واأكدواعلى  عبداهلل،  يا�شني  ريا�ص  الدكتور 
الوقوف  وعلى  العربي  القومي  االأميين  اأهمية 
االإرهابية  القوى  كل  �شد  ال�شرعية  بجانب 
وكل القوى اخلارجية املعادية التي ال تريد اأي 
االإيييراين  التدخل  واإدانيية  للمنطقة،  اإ�شتقرار 
ومتنى  الداخلية.  اليمن  �ييشييوؤون  يف  ال�شافر 
باالإميان  ال�شعيد  اليمن  عودة  �شرعة  اجلميع 

اليماين واحلكمة اليمانية.

نــــــــــــــــــــــــــــــدوة حــــــــــــــــــــــــول الــــــــــــيــــــــــــمــــــــــــن فــــــــــــــــــي بــــــــــــاريــــــــــــس
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االقتصاد

بداأت  الثالثة  االألفية  للعامل؟  يجري  الذي  ما 
 2008 الييعييام  ففي  االقييتيي�ييشييادييية،  بييياالأزميييات 
العاملية  واالقت�شادية  املالية  االأزميية  اندلعت 
الوقت  ويف  الييعييامل  دول  ميين  العديد  و�شملت 
الذي كنا ناأمل فيه ان يتجه االقت�شاد العاملي 
ازمة  يف  العامل  دخييل  حتى  التعايف  حالة  اىل 
اكر حدة و�شموال يف العام 2019 مع االنت�شار 
رافقها  وما  كورونا  جلائحة  وال�شريع  الوا�شع 
االقت�شادية  القطاعات  من  العديد  تعطل  من 
واحلييدود  واملييوانييىء  للمطارات  واالغييالقييات 

أ.د. غسان الطالب

الربية بني الدول ومنع تنقل االفراد وانعكا�ص 
ذلك على التجارة العاملية وتراجعها مبعدالت 
اقت�شادية  بانهيارات  وت�شبب  م�شبوقة،  غري 
ملييعييظييم الييقييطيياعييات احليييييوييية اليي�ييشيينيياعييييية 
م�شتوى  على  والتعليم  وال�شحية  وال�شياحية 
العامل، حتى قدرت اخل�شائر التي ت�شببت بها 
دوالر،  تريليون   15 ال  بحدود  اجلائحة  هييذه 
النقد  �شندوق  ملديرة  مقولة  حت�شرنا  وهنا 
نواجه  »نحن  جورجيفا  كري�شتالينا  الييدويل 
جائحة،  اإىل  ت�شاف  حييرب  اأزمييية:  بعد  اأزميية 
نتعافى  اأن  اأخرى قبل  لعا�شفة  نتعر�ص  وكاأننا 
النتيجة؟  ماهي  �شبقتها.  التي  العا�شفة  من 
ال  وممييا  الييعيياملييي«،  لالقت�شاد  هائلة  نك�شة 
بفارغ  تنتظر  العامل كانت  �شعوب  ان  فيه  �شك 
اجلائحة، حتى  اخلييروج من هذه  اىل  ال�شرب 
وجدنا انف�شنا والعامل اجمع امام ازمة جديدة 
اقت�شادات  على  الق�شوة  بالغة  بيياآثييار  تيينييذر 
الييعييامل وهييي احليييرب الييرو�ييشييييية االأوكييرانييييية، 
املنتجة  اليييدول  اهييم  ميين  يعتربان  بلدين  بييني 
العامل،  الغذائية يف  وامل�شدرة للحبوب واملواد 
علينا  تطل  اقت�شادية  ازمة  امام  اليوم  فنحن 
براأ�شها، م�شببة بنق�ص حاد يف املواد الغذائية 
ذلك  يرافق  التوريد  �شال�شل  لبع�ص  وانقطاع 

معدالت ت�شخم غري م�شبوقة وارتفاعات حادة 
وخارج  خطريا  الت�شخم  وي�شبح  االأ�شعار،  يف 
�شنوية  اإىل معدالت  و�شل  اإذا  ال�شيطرة  نطاق 
عالية، تتمثل يف ارتفاع تكاليف املعي�شة وارتفاع 
تكاليف املواد االأولية ا�شافة اىل اإمكانية جلوء 
املغطاة  غييري  النقود  طباعة  اىل  احلكومات 
ا�شتمرار  فمع  لديها،  املوازنات  عجز  لتمويل 
نهاية  من  اليقني  وعييدم  اوكرانيا،  يف  احلييرب 
حتت  يبقى  العامل  فاإن  كورونا  جلائحة  قريبة 
تهديد خطر املزيد من الت�شخم العاملي ونق�ص 
املواد  من  العامل  احتياحيات  من  املعرو�ص  يف 
الغذائية ونق�ص كذلك يف املواد اخلام واالأولية. 
للتكيف مع خطورة الو�شع  فهل العامل م�شتعد 
القادم يف الوقت الذي ال تبدو فيه نهاية قريبة 
وتكثيف  املييعييارك  ا�شتمرار  مييع  احلييرب  لهذه 
رو�شيا  على  وال�شيا�شية  االقت�شادية  العقوبات 
ت�شدير  وقييف  يف  رو�شي  فعل  رد  ذلييك  يقابل 
الغاز والنفط لبع�ص الدول الداعمة الوكرانيا 
حيث ا�شبح احلديث اليوم عن خطر املجاعة 
طاقة  وازميية  العامل  دول  معظم  على  القادمة 
من  العديد  اجتاح  الييذي  الت�شخم  ثم  قا�شية 
الواليات املتحدة  العامل خا�شة يف  اقت�شادات 
االأمريكية ودول االحتاد االأوروبي، حيث ارتفع 

ــة الـــــقـــــادمـــــة ــ ــ ــاديـ ــ ــ ــــصـ ــ ــتـ ــ ــ الـــــعـــــاصـــــفـــــة االقـ
واألمن الغذائي واالقتصادي العربي
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  اأ�شتاذ جامعي و باحث اقت�شادي

االأوربييي  االحتيياد  جمموعة  يف  الت�شخم  معدل 
ايييار  �شهر  اآخييير  حييتييى  قيا�شي  م�شتوى  اإىل 
املا�شي، مما ا�شطر البنك املركزي االأوروبي 
ملحاولة  تدريجي  ب�شكل  الفائدة  ا�شعار  لرفع 
امل�شتوى  يف  احلييياد  االإرتييفيياع  على  ال�شيطرة 
ويييالحييظ  الت�شخم،  وكييبييح  لييال�ييشييعييار  الييعييام 
ت�شارع م�شتوى الت�شخم يف الدول االع�شاء يف 
االحتاد حيث و�شل ما ن�شبته ٪8.1 يف يف �شهر 
ايار مقارنة ب ٪7.4 يف ني�شان، يف حني كانت 
 ،7.7“ عند  االأ�شعار  منو  ال�شتمرار  التوقعات 
االغذية  منظمة  تقول  اخل�شو�ص  هييذا  ويف 
املواد  اأ�شعار  موؤ�شر  »اإن  )الييفيياو(،  والييزراعيية 
الغذائية يف العامل قد و�شل اإىل م�شتوى تاريخي 
وي�شتمر يف النمو، باأنه ال توجد دول يف العامل 
الغذائية من  االإمييدادات  اأن  حتل حمل  ميكن 
االعتماد على احلبوب  وان  واأوكرانيا«،  رو�شيا 
عتبة  هو   30“ بن�شبة  واالأوكييرانييييية  الرو�شية 
حرجة. كذلك االنقطاعات يف اإمدادات الغذاء 
واالرتفاع احلاد يف اأ�شعارها تهدد باالأزمات يف 
الدول  من  العديد  هناك  ان  حيث  االقت�شاد 
تعتمد يف جميع م�شادر احلبوب على احلبوب 
اأذربيجان واأرمينيا  الرو�شية واالأوكرانية، مثل 
وجورجيا ومنغوليا تعتمد يف احتياجياتها كاملة 
بن�شبة “100 على احلبوب من رو�شيا واإىل حد 
كبري معظم دول القارة االأفريقية ودول ا�شيوية 
وعربية وبع�ص من دول امريكا االتينية، وينبه 
»الت�شخم  ان:  اإىل  اليييدويل  النقد  �ييشيينييدوق 
وقائما  وا�شحا  خطرا  ي�شكل  واأ�شبح  يت�شارع، 
اأ�شعار  ارتفاع  ويوؤدي  البلدان. كما  للعديد من 
الغذاء والوقود اإىل اإجهاد ميزانيات العائالت 
العادية )ودفعها( اإىل نقطة االنهيار، واللجوء 
ملواجهة  احلاجة  ب�شبب  املييايل  الت�شديد  اإىل 
البلدان  على  ب�شدة  يوؤثر  ما  وهييو  الت�شخم، 
اأن  ال�شندوق  واأو�شح  املرتفعة«،  الديون  ذات 
اأ�شعار  ارتفاع  هو  للقلق  اإثييارة  االأكيير  التاأثري 
املواد الغذائية والوقود وانعدام االأمن الغذائي 
اأوروبييييا، يف  »فييياإن احليييرب يف  ب�شاطة،  وبييكييل 
اأوكرانيا، ُترتجم اإىل جوع يف اأفريقيا«. وامام 
التعاون  لفر�ص  تراجع  ن�شهد  قد  احلالة  هذه 
الدويل يف مواجهة هذه االأزمييات مما �شيدفع 
ب�شكل  لها  خمرج  الإيجاد  ت�شعى  اأن  دوليية  بكل 
منفرد وح�شب م�شاحلها اخلا�شة دون النظر 
اىل حاجة الدول االخرى او التعاون او حترك 
م�شرتك الإيجاد خمرج للجميع من هذا الواقع.  
املجاعة  �شبح  نواجه  حيث  العربي  وطننا  يف 
الغذائية  امليييواد  الأ�ييشييعييار  واالرتييفيياع اجليينييوين 
جمتمعات  هي  جمتمعاتنا  اغلب  ان  العلم  مع 
احتياجاتها  معظم  على  تعتمد  ا�شتهالكية 
الغذائية  املييواد  وخا�شة  اخلارجي  العامل  من 
كالقمح واالأرز وبقية انواع احلبوب ا�شافة اىل 

وجميع  واالخ�شاب  احلديد  مثل  البناء  مييواد 
م�شتلزات قطاع الزراعة والعديد من �شرورات 
احلياة، على الرغم من كل املزايا التي تتوفر 
الزراعية  االأر�ييص  وفرة  من  العربي  الوطن  يف 
ال�شاطىء  امييتييداد  عييلييى  اجلييغييرايف  واملييوقييع 
املتو�شط   االأبي�ص  للبحر  وال�شرقي  اجلنوبي 
كما  الييهييادي،  واملحيط  االأطل�شي  املحيط  ثم 
ميتاز بتوفر املوارد الطبيعية مثل املياه واملوارد 
الوطن  م�شاحة  ان  علمنا  اذا  هييذا  الب�شرية، 
العربي تبلغ 1406 ماليني هكتار، )14( مليون 
كيلو مرت مربع تقريًبا، اأي حوايل 10.8 “ من 
م�شاحة العامل، خم�ش�ص منها فقط  للزراعة 
 ( يعادل  ما  اي  مليون هكتار،   71.4 يعادل  ما 
العربي،  الوطن  م�شاحة  اجمايل  من   )“  4.4
فكان االعتماد على العامل اخلارجي للح�شول 
حتى  الغذائية،  املييواد  من  احتياجياتنا  على 
اأ�شبحنا من اأكرب م�شتوردي الغذاء يف العامل.
ما ودننا التنبيه اليه هو اأن بلداننا العربية تعد 
خ�شو�شا  الغذائي،  االأمن  اإىل  احلاجة  باأم�ص 
اإىل  املُتنفذة  العامل  دول  من  العديد  �شعي  مع 
الذي  الوقت  الغذاء يف  و�شناعة  اإنتاج  احتكار 
باأدنى  يحظى  وال  الييزراعيية  قطاع  فيه  ُيهم�ص 
منتلك  ونحن  بلداننا،  يف  التمويلي  االهتمام 
واخل�شبة  ال�شا�شعة  الييزراعييييية  االأرا�يييشيييي 
املعر�شة  االأرا�ييشييي  ا�شت�شالح  اإىل  اإ�ييشييافيية 
ميكن  ال�شحراء  وحتى  ال�شحراوي،  للزحف 
االإمكانيات  تتوفر  عندما  منها  اال�ييشييتييفييادة 
الفقر  جند  هذا  كل  ورغم  والتمويلية،  املادية 
يف ازديييييياد كييبييري حيييييث يييقييدر اليييييوم فييقييراء 
الوطن العربي مبا يزيد على 120 مليون فقري 
ثم  ال�شكان  اجمايل  ال “40 من  تفوق  بن�شبة 
القطاعات  وتخلف  البطالة  مييعييدالت  تفاقم 
قطاع  مييثييل  حياتنا  يف  املييهييميية  االقييتيي�ييشييادييية 

التحتية،  البنية  وتخلف  والتعليم  ال�شحة 
ب�شكل  الف�شاد  ظاهرة  تف�شي  لذلك  ي�شاف 
ونتيجة  الوطن،  م�شاحة  امتداد  وعلى  خطري 
العربية  اقت�شاداتنا  جميع  ا�شبحت  هذا  لكل 
اخلييارجييي. الييعييامل  ملنتجات  وا�يييشيييواق  تييابييعيية 
التي  الطبيعية  الييييروات  حييجييم  ادركيينييا  هييل 
باحداث  والكفيلة  العربي  وطننا  بها  يزخر 
حياة  على  تنعك�ص  حقيقيتني  وتنمية  تييطييور 
املواطن العربي وت�شمن حياة كرمية لالجيال 
التي  االأزميييات  الييقييادميية، وتخفف ميين وطييياأت 
املييذكييورة.   لال�شباب  اليييييوم  الييعييامل  بها  مييير 
توايل االأزمات على م�شتوى العامل ينذر بكارثة 
العربية،       اقت�شادياتنا  تنتظر  اقت�شادية 
القطاعات  كافة  على  جديدة  اأعباًء  وتفر�ص 
االقت�شادية دون ا�شتثناء، و�شيعمل على تفاقم 
تعقيدها،  ميين  ويييزيييد  االقت�شادية  امل�شكلة 
جمتمعاتنا  على  جديدة  اأعباًء  �شي�شيف  كما 
املواطن  مبييقييدور  لي�ص  �شلبية  بيياآثييار  تنعك�ص 
االقييتيي�ييشييادييية  الييقييطيياعييات  حييتييى  وال  حتملها 
الييالزميية  الييتييدابييري  تتخذ  مل  اإن  مبجملها، 
املواد  يف  منتظر  نق�ص  من  جمتمعاتنا  النقاذ 
م�شبوقة  غييري  ت�شخم  وميييعيييدالت  الييغييذائييييية 
لال�شعار  اجليينييوين  االإرتييفيياع  اليييييوم  نييرى  كما 
ال�شرورية. وال�شلع  الغذائية  امليييواد  خا�شة 
العرب«  كييل  »جملة  العربي  املنرب  هييذا  وميين 
�شامل  اقييتيي�ييشييادي  تييكييامييل  قيييييام  اىل  نييدعييو 
ملواجهة  مييوحييدة  عربية  ا�شرتاتيجة  وو�ييشييع 
م�شتوى  على  القادمة  االقت�شادية  العا�شفة 
وطيينيينييا الييعييربييي حلييميياييية اميينيينييا الييغييذائييي 
االإميان. ا�شعف  وذلك  امل�شرتك  واالقت�شادي 
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واإمييتييداداتييه  الييراهيين  العربي  الييواقييع  يقرتن 
ومن  بديلة.  م�شاهد  بييعييدة  الالحقة  الزمانية 
ويف  واليييرتاجيييع.  اليييرتدي  دميييوميية  م�شهد  بينها 
نت�شاءل:  امل�شهد،  لهذا  ال�شلبية  املعطيات  �شوء 
باالأمن  االإلتزام  اإىل �شرورة  الدعوة  اأ�شحت  هل 
العليا  القومية  للم�شالح  خدمة  العربي  القومي 
للجهد  وم�شيعة  يعود،  ال  زمان م�شى  اإىل  تنتمي 
والييوقييت؟ اجلييييواب: هييو كييال، وملييدخييلييني مهمني 
وب�شمنها  املعا�شرة،  الدول  كافة  على  ين�شحبان 

الدول العربية بال�شرورة.
بحيوية  يقرتن  فهو  االأول،  املدخل  عن  فاأما 
امليييو�يييشيييوع. فييعييمييومييًا، ييي�ييشييتييوي االأمييييين الييقييومييي 
يج�شد  واإنه  �شيما  دولة،  لكل  الوجودي  وامل�شتلزم 
تلك القيم وامل�شالح احليوية، التي ت�شكل اأ�شا�ص 
ح�شيلة  تعمد  الأهميته  واليييذي  امل�شتلزم،  هييذا 
اأمنييييط احلييركيية الييداخييلييييية واخلييارجييييية لييلييدول 
وامل�شالح  القيم  هييذه  اأبييرز  وتكمن  تاأمينه  اإىل 
)االأمن  الذاتي  الكيان  عن  الدفاع  يف  خ�شو�شا 
التنموي  النهو�ص  دميومة  و�شمان  الع�شكري(، 
احل�شاري  البناء  وتاأمني  االقت�شادي(،  )االأميين 
الييثييقييايف(، ف�شال عن  واالإيييديييولييوجييي )االأميييين 

تكري�ص الوحدة الوطنية )االأمن ال�شيا�شي(.

أ.د. مازن الرمضاني

وميين اأجييل �شمان اأمنيياط االأميين هييذه، تفيد 
الييتييجييربيية اأن اليييييدول، وتييبييعييا ليينييوعييييية قييدراتييهييا 
ال  اليييدويل،  تاأثريها  نوعية  ثم  وميين  املو�شوعية 
ت�شاعدها  التي  الظروف،  تلك  ترتيب  عن  تتوان 
على االإرتقاء باإ�شتجاباتها احل�شارية اإىل م�شتوى 
التحديات، التي جتابهها يف احلا�شر، وتلك التي 
ثم  وميين  امل�شتقبل،  يف  جتابهها  اأن  اأي�شا  ميكن 
اأن  القول  عن  غني  ال�شدد،  وبهذ  عنها.  الدفاع 
غياب اأو تاآكل حتديات االأمن القومي يف زمان ال 
االأزمنة، خ�شو�شا  كل  تاآكلها يف  اأو  ينفي غيابها 
عندما تتغري، �شلبًا، املعطيات املو�شوعية، داخليا 
اأوعامليا، التي تف�شي اإىل دميومة هذه  اإقليميا  اأو 
التحديات. ومن هنا تقرتن حيوية مو�شوع االأمن 
اليييدويل اىل �شمان  اليينييزوع  بييدميييوميية  الييقييومييي 

احلا�شر وتاأمني امل�شتقبل يف اآن. 
على  وبال�شرورة،  ين�شحب،  ذاتييه  وال�شىء   
االأمن القومي العربي. فهو و�شيلة العرب االأ�شا�ص 
نحو التحديث واالإرتقاء احل�شاري، وبناء القدرة 
والإن  الفاعل.  الييدويل  ال�شيا�شي  والييدور  ال�شاملة 
لعل  تقدم،  ما  لكل  اأ�شا�شيا  �شرطا  ُيعد  �شمانه 
ميين نييافييليية الييقييول اأن خمييرجييات واقيييع اليييرتدي 
اإ�شتمرار  دون  اأن حتول  ينبغي  ال  الراهن  العربي 

�شلم  يف  بيياالأولييوييية  العربي  القومي  االأمييين  متتع 
االإهتمامات العربية. 

واأميييا عيين املييدخييل الييثيياين، فله عييالقيية بييدور 
املعرفة يف عامل اأ�شحى يتميز بالتداخل والتعقيد 
مبعزل  يكون  ال  اليييدور  فهذا  ال�شريع.  والتغيري 
التخطيط  الأغرا�ص  اإيجابا  املعرفة  توظيف  عن 
االإ�ييشييرتاتيييييجييي واإتيييخييياذ اليييقيييرار �ييشييبيييييال حلل 
اإ�شكاليات احلا�شر واالإ�شتعداد للم�شتقبل. ويكاد 
الراأي يتفق على اأن االإ�شكالية االأمنية اخلارجية، 

العــلوم

األمن القومي العربي وتحديات المستقبل
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واإن  منها  املعاناة  يف  الييدول  كافة  تت�شاوى  التي 
حافزا  ت�شكل  اإ�شتمرت  متباينة،  ودرجات  بن�شب 
تلك  لتبني  �شبيال  املعرفة  توظيف  وراء  مهما 
ال�شيا�شات الرامية اإىل التعامل االإيجابي مع هذه 

االإ�شكالية اأما حدًا، اأو اإحتواًء، لها.
التي  التحديات،  نوعية  اأن  القول  عن  وغني   
اأ�شتمر االأمن القومي العربي يجابه بها، ت�شتدعي 
�شبيال  وامل�شوؤولة  والواعية  امل�شتمرة  امل�شاركة 
لبلورة اإدراك مو�شوعي مبخاطر هذه التحديات، 
�شواها  ثمة دول عربية دون  تقت�شر على  التي ال 
معها  التعامل  وكيفية  جميعًا،  ت�شملها  واإمنيييا 
ال�شاملة  القدرة  تعزيز  يوؤمن  ومبا  كفوءا  تعامال 
التجربة  وتوؤكد  تاأثريها.  فاعلية  ودعييم  العربية 
اإىل  ذاتيييييًا  تعمد  ال  التي  الييدوليية،  اأن  التاريخية 
تهيئة امل�شتلزمات ال�شرورية الإدارة اأزماتها و/اأو 
�شراعاتها، قد ال جتد، على االأرجييح، من يدافع 
االإعتماد  ي�شري  لذا  احلرجة.  االأزمنة  يف  عنها 
على الغري، ومهما كانت العالقة وطيدة به، �شرابًا 

خادعًا ووهمًا كبريًا.
من  ك�شواه  العربي،  الوطن  اأن  من  واإنطالقا 
االأقاليم اجلغرافية االخرى يف العامل، ال ي�شتطيع 
عامل  معطيات  خمييرجييات  عيين  مبعزل  يكون  اأن 
ن�شتطيع  يتغري ويتكون على نحٍو جديد، كذلك ال 
م�شتقبلنا  اأن  مفادها  حقيقة  نكران  العرب  نحن 
قييد يييكييون، اييي�ييشييًا، اإميييتيييدادا اإجتيياهيييييا ملعطيات 
االأمن  حتديات  اأبييرز  ما  نت�شاءل:  لذا  حا�شرنا. 
املتو�شط  امل�شتقبل  زمييان  خالل  العربي  القومي 

املمتد من االآن اإىل اربعينيات القرن احلايل؟

ال�شعور  من  م�شتمرة  حالة  يعي�ص  العربي  الوطن 
االأمييني  ريييا�ييص،  �شبق ملحمود  وقييد  االأمييين.  بعدم 
قال:  اأن  العربية  الييدول  جلامعة  االأ�شبق  العام 
ذات  نعي�ص  زلنا  ما  العربي  العامل  يف  »...اإنيينييا 
ما  االربعينيات...  منذ  نعي�شها  كنا  التي  احلالة 
زالت م�شاكلنا الكربى هي ذات امل�شاكل التي كنا 
نبحث لها عن حلول يف ذلك الوقت. وبعد كل هذه 
من  اأكيير  مهددا  العربي  اأمننا  زال  ما  ال�شنوات 
ذي قبل. وما زلنا عاجزين عن حمايته«. وال نرى 
م�شهد  فمعطيات  كان خاطئًا.  ريا�ص  اأن حممود 

دميومة الرتدي العربي توؤكد ت�شخي�شه.
2 ـ األمن القومي العريب: حتديات 

املستقبل.
اأن  مفادها  مو�شوعية  حقيقة  من  واإنطالقا 
العموم  يف  متهد  الييتييي  هييي  احلييا�ييشيير  معطيات 
على  العربي  العجز  اأن  نرى  امل�شتقبل،  ملعطيات 
لتحديات م�شتقبلية  يوؤ�ش�ص  القومي  االأمن  �شعيد 

بالغة اخلطورة. ومثالها االآتي:
1.2 ـ حتدي وحدة املصري

اأن  اإىل  العربي  الواقع  خمرجات  اأف�شت  لقد 
على  قادرة  العربية غري  القطرية  الدولة  ت�شحى 
حل اإ�شكالياتها الذاتية و/اأو امل�شاركة يف حل تلك 
ل�شواها، ف�شال عن التعامل الهادف مع معطيات 
جديدة.  بهرمية  تدريجيا  ويتكون  يتغري  عييامل 
اأرتفعت عاليا، خالل  القطرية  اأ�شوار  اأن  �شحيح 
العرب  اأمة   جعلت  ومبخرجات  ال�شابقة،  العقود 
لتحقيق  ال�شعي  وتاآكل  القومي  للم�شروع  تفتقر 
اجلييوار  دول  اأمم   مييع   باملقارنة  هييذا  اأهييدافييه، 
على  القومية  م�شاريعها  حتقيق  على  واإ�شرارها 
ح�شاب العرب خ�شو�شا اإن القول، الذي اأ�شحت 
مبعنى  اأوال،  نحن  اأي  بييه،  تاأخذ  العربية  الييدول 
النهائية  الغاية  هي  القطرية  م�شالح  �شمان  ان 

الأمناط حركتها الداخلية واخلارجية.

1 ـ االمن القومي العريب: الواقع 
الراهن 

اإ�شتمر  العربي  الوطن  اأن  الييقييول،  عن  غني 
ومتنوعة  امليي�ييشييادر  متعددة  لتحديات  يتعر�ص 
لتناولها،  املقال  هييذا  نطاق  يت�شع  ال  امل�شامني 
التحديات،  اأن هذه  اإىل  االإ�شارة  ومع ذلك جتدر 
ت�شتطيع  تكن  مل  والييدولييييية،  االإقليمية  وال�شيما 
مع  اإيجابا  تتفاعل  مل  اإنييهييا  لييو  مييوؤثييرة  تكون  اأن 
اأن  قيل  وقييد  العربي.  للواقع  ال�شلبية  املعطيات 
تكون قد  اأن  بعد  اإال  ت�شقط من اخلارج  الدول ال 
التعاون  حمدودية  اإن  الداخل.  من  اأوال  �شقطت 
التي جعلت  االأقل، هي  العربي، يف  االإ�شرتاتيجي 
امل�شامني  خمتلفة  اأبعادا  تاأخذ  التحديات  هذه 
جعلت  ومبخرجات  اخلييطييورة،  عالية  والعناوين 
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العــلوم

حتقيق  اإىل  اليي�ييشييعييي  اأن  ميين  الييرغييم  وعييلييى 
اإال  و�ييشييروريييا،  م�شروعا  ُيعد  الوطنية  امل�شالح 
اإنه لي�ص بديال يف االأوقات كافة ل�شيا�شات عربية 
امل�شالح  حتقيق  بييني  اآن،  يف  جتييمييع،  م�شرتكة 
لكل  القومية  وامل�شالح  عربية  دولة  لكل  الوطنية 
ما  تاأمني  اإىل  تف�شي  التي  املعادلة،  اإن  العرب. 
تقدم، قد تتميز ب�شعوبتها يف اأحيان، بيد اأن هذه 
تبني  اإىل  ي  كعرب  ي  عمدنا  اإذ  ترتاجع،  ال�شعوبة 
االإ�شرتاتيجية  ثم  التفكري، ومن  النمط من  ذلك 
العربي  اجلهد  ميين  يجعل  الييذي  عنه،  الناجمة 
اإ�شكاليات  خمتلف  مع  للتعامل  �شبيال  امل�شرتك 

الواقع العربي، داخليا وخارجيا.
العربي  اجلهد  هذا  مثل  جدوى  على  وكمثال 
الناجم  االإ�شرتاتيجي  اخلطاأ  لنتذكر  امل�شرتك، 
عييين االإعيييتيييمييياد عييلييى االجيينييبييي. ومييهييمييا كييانييت 
الدولة  لهذه  الوطني  االميين  ل�شمان  م�شمياته، 
اإال  اأو تلك. فهذا االأجنبي ال يقدم دعمه  العربية 
باملقابل املجزي. ويقول، حممد ح�شنني هيكل، اإن 
القوات  دخول  بعد  االمريكية،  املتحدة  الواليات 
مل   ...»1990 عام  اآب  يف  الكويت  اإىل  العراقية  
بعد  اإال  العربي  اخلليج  بيياإجتيياه  قواتها  حتييرك 
االإتفاق على من يدفع التكاليف، وال يعرف التاريخ 
من قبل نظاما عامليا ميار�ص مهامه على طريقة 

مقاول توريد االأنفار ويغالط يف عددهم اأي�شا«.
دولية،  قوى  من  االميين  ت�شول  اأن  ذلك  ويتبع 
على  ينطوي  م�شاحلها،  �شمان  �شوى  لها  هم  ال 
نحو  ال�شعي  ي�شحى  هنا  وميين  فييادحيية.  خ�شارة 
الرتتيبات  عيين  مبييعييزل  القطري  االأمييين  �شمان 
وال�شيء  كبريا.  وهما  اجلماعية  العربية  االأمنية 
الهيكلية  االإ�شكاليات  بقية  على  ين�شحب  ذاتييه 
العربية.  الييييدول  منها  تييعيياين  الييتييي  اخلييطييرية، 
هو  لها،  احللول  اإيجاد  عن  منفردة،  فعجزها، 
والفاعل  امل�شرتك  العربي  العمل  من  يجعل  الذي 
هييو اخليييييار املييبييداأي واملييو�ييشييوعييي. لييذا ينطوي 
حلقيقة،  التنكر  على  العربي  الر�شمي  االإ�شرار 
اأكدت التجارب العربية ال�شابقة على حمدوديتها، 
مفادها اأن فاعلية التاأثري العربي يكمن يف ت�شامن 
ت�شرذمها  يف  ولي�ص  وتكاملهما،  العربية  الييدول 
وهي  امل�شتقبل،  فتحديات  الذات.  على  وتقوقعها 
احل�شارية  باالإ�شتجابة  االإرتقاء  تتطلب  عديدة، 
نعر�ص،  ذليييك  فييغييري  ميي�ييشييتييواهييا.  اإىل  الييعييربييييية 
ميكن  ال  خلطر  الييوجييودي  م�شرينا  بيياإرادتيينييا، 

القبول به حتت اأي من التربيرات القطرية.
2.2 ـ حتدي التخلف احلضاري

تطورها  درجيية  يف  العربية  الييدول  تتماثل  ال 
يعد  ومل  وا�ييشييع.  بينها  فالتباين  احليي�ييشيياري، 
للتخلف  ال�شلبية  املخرجات  حييول  يختلف  املييرء 
اإرتقاء  دون  باحل�شيلة،  يحول،  فهو  احل�شاري. 
الفاعلة  الييدوليية  م�شتوى  اإىل  دوليية،  اأي  الييدوليية، 

داخليا وخارجيا.
وكذلك، ال ي�شتطيع املرء القول اأن عموم الدول 
العربية اإ�شتطاعت االإرتقاء بواقعها اإىل امل�شتوى، 
الدول  باإجتاه  املتاأخرة  الدول  واقع  يتجاوز  الذي 
منها  والعديد  النمو،  طريق  يف  حاليا  ال�شائرة 
اإىل  فاإ�شافة  اجلنوب،  عامل  اإىل  جغرافيا  تنتمي 
اأن معظم العرب ال زالوا بعيدين عن التماهي مع 
التي ت�شميها درا�شات  تلك املجتمعات املعا�شرة، 
امل�شتقبالت، مبجتمعات امل�شتقبل، التي جتعل من 
املن�شود،  م�شتقبلها  ل�شناعة  �شبيال  التخطيط  
يعد اأي�شا املوقف ال�شلبي العربي من الزمان اأحد 
التخلف  دميومة  نحو  الدافعة  املهمة  املتغريات 
املعا�شر  االإدراك  من  العك�ص  فعلى  احل�شاري، 
للزمان، والذي يتاأ�ش�ص على تلك العالقة الطردية 
املوجبة بني  حركة التاريخ والتغيري، ال زالت جل 
دهريا  اإدراكييا  الزمان  تدرك  العربية  جمتمعاتنا 
باحلركة  ولي�ص  ال�شاعات  بعدد  مقا�شا  تقليديا 

الدافعة للتغيري.
على  املا�شي  اإ�شقاط  مبعنى  املا�شوية،  اإن 
والييتييي  �ييشييامييال،  اإ�ييشييقيياطييا  وامل�شتقبل  احلييا�ييشيير 
تنت�شرعلى نطاق وا�شع داخل جمتمعاتنا العربية، 
ما  كان على  ما  فاإ�شقاط  روؤية خاطئة.  تعرب عن 
هو كائن وكذلك على ما �شيكون يف�شي بال�شرورة 
ت�شتوي،  وكاأنها  الزمان  اأبعاد  جممل  روؤييية  اإىل 
وال  يتحرك  ال  اليييذي  املمتد  والييبيي�ييشيياط  جميييازا، 
يتموج، ومن ثم اإدراك الزمان وكاأنه زمان راكد. 
الطردية  العالقة  تلك  تلغي  الروؤية  هذه  مثل  اإن 
تف�شي  التي  التاريخ،  التغيري وحركة  املوجبة بني 
اأن تتميز بخا�شية  خمرجاتها بدورة الزمان اإىل 
وحالة  العالقة  هييذه  تتناق�ص  ثم  وميين  التجدد، 
والتخلف  الرتاجع  واقييع  الإداميية  الداعمة  الركود 
ال  العالقة  هذه  اإن  القول  عن  وغني  احل�شاري. 
الإنه  و�شلبياته،  باإيجابياته  املا�شي  ن�شيان  تعني 

جزءا  ي�شكل  واإنييه  خ�شو�شا  الن�شيان،  يقبل  ال 
مهما من تاريخ كل اإن�شان، وكل جمتمع واأمة. اإن 
خمرجات عدم اإنحيازنا للم�شتقبل هي التي تعطل 
دميومة  ثييم  وميين  التخلف،  دائيييرة  ميين  خروجنا 
دورانا يف اأفالك التبعية بالتحديات الناجم عنها.

3.2 ـ حتدي اجلوع والعطش
والنمو  املا�شي  القرن  من  الثمانينيات  منذ 
مت�شاعد،  بياين  خط  يف  ي�شري  العربي  ال�شكاين 
 1988 عييام  يف  العرب  ال�شكان  عييدد  كييان  فبينما 
نحو مئتا مليون ن�شمة، بلغ يف عام 2015 نحو 390 
مليون ن�شمة. وترجح اآراء اأن ي�شل هذا العدد اإىل 
هذا  ويتقابل   .2025 عام  ن�شمة  مليون  نحو468 
الو�شع الدميغرايف، الذي يت�شاغف كل ربع قرن 
تقريبا ومبعدل منو يبلغ متو�شطه نحو “3 كل عام 
17و“1،  نحو  يبلغ  عاملي  منو  معدل  مع  باملقارنة 
اإنتاج الغذاء. اإن هذا  مع غياب زيادة مماثلة يف 
الواقع، الذي يتماهى وم�شمون النظرية املت�شائمة 
للباحث ال�شكاين واالقت�شادي االإنكليزي، روبرت 
ال�شكان  منو  بني  ال�شلبية  العالقة  حول  مالتو�ص، 
اإنييتيياج الييغييذاء، اإن هييذا الييواقييع العربي  وتييراجييع 
االإرا�شي  اإ�شتغالل  عدم  خ�شو�شا  علية  �شاعد 
نحو  ت�شاوي  وبن�شبة  للزراعة  ال�شاحلة  العربية 
“12،3 من اإجمايل م�شاحة هذه االآرا�شي، ف�شال 
احلييرارة  درجيية  وارتييفيياع  الت�شحر  م�شكلة  عيين 

واإجتاه املياه العربية اإىل التناق�ص.
وملييعيياجليية اخليييليييل، الييييذي يييقييرتن مبييعييادليية 
ال�شكان- الغذاء يف الوطن العربي، جلاأت الدول 
متزايدة  ماليني  واإنفاق  االإ�شترياد  اإىل  العربية 
اأن  املحتمل  غييري  وميين  �شنويا.  اليييييدوالرات  ميين 
اإ�شكالية  تفاقم  من  احلد  اإىل  احلل  هذا  يف�شي 
الغذاء يف الوطن العربي جراء الزيادة املتوقعة يف 
تف�شي  اأن  املحتمل  لذا من  العرب.  ال�شكان  عدد 
هذه االإ�شكالية اإىل تكري�ص وقوع العرب يف تبعية 
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الذي  الواقع  ولكنه  ع�شوائيا  وال  قا�شيا  حكما  اأقنعة...لي�ص  اجلميع  يرتدي 
حكمة  هي  الوجود،  يف  ثابت  وال  متغري  �شيء  كل  الب�شر..الأن  وحقيقة  يتما�شى 
اليوم  حتى  مميزاته،  له  ف�شل  فكل  االأربعة  ف�شولها  من  تبداأ  التي  الطبيعة 
اأن  لالن�شان  ميكن  فكيف  الأخييرى  �شاعة  من  يتغري  الزمن  رزنامة  يف  الواحد 
يكون ثابتا بوجه واحد ي�شقله قالب املثالية اأو قالب االأفكار النمطية الرا�شخة 
دائم  تغري  فيها يف حالة  ما  كل  بيئة  يتواجد يف  الييذي  االإن�شان  االأذهيييان؟..  يف 
وديناميكية م�شتمرة من غري املعقول اأن يكون ثابتا يف �شلوكه و�شخ�شيته، ونعلم 
اأن نف�شية االن�شان هي االأكر واالأ�شرع حتوال.. لذلك ي�شتعمل ميكانيزمات دفاع 
جتعله يحافظ على �شورة معينة له من خالل ادواره االجتماعية، يرتدي البع�ص 
قناع القوة وي�شعى ليحافظ عليه يف كل احلاالت التي مير بها ليكبت خوفه اأو قلقه 
قناع  يرتدي  وهناك من  قويا،  يراه اجلميع  االإرتدادية كي  اأو هزاته  ارتباكه  اأو 
احلكمة حتى يف اأتع�ص االأوقات التي يحتاج فيها اإىل الن�شيحة والتوجيه، وهناك 
املجتمعات  بع�ص  لطبيعة  اأن�شب  الكثريون  يجده  الذي  ال�شعف  قناع  يرتدي  من 
القناع  اأو تعاطف املحيطني به، ويعترب هذا  فيظهر حالة ال�شعف ليك�شب ر�شا 
من اأ�شواأ واأ�شعب واأتع�ص االأقنعة، الأن االن�شان الذي يتعود عليه �شيدخل يف دائرة 
التقم�ص ليلعب با�شتمرار دور ال�شحية من اأجل حتقيق اأهداف خمتلفة، ويظهر 
هذا جليا يف ديناميكية العالقات �شواء داخل جمموعة اأو نواة اإجتماعية، فمثلما 
اأي�شا ال�شحية دائم اللوم وال�شكوى وال�شعف،  يوجد القائد يف املجموعة يوجد 
اللوم  دائم  اأحدهما  يكون  حيث  الزوجني،  بني  خا�شة  الثنائية  العالقات  يف  اأو 
ال�شلوك  وعلى  ال�شخ�شية  على  �شلبية  انعكا�شات  ال�شحية  ولعقدة  وال�شكوى، 
والعالقات خا�شة اذا تر�شخت يف ذهنية الفرد اأنه حقا �شحية االآخرين، �شحية 
له  من  وكل  والكون،  واالإدارة  واحلكومة  واالأبوين  واالأ�شدقاء  واالأبناء  ال�شريك 
كل  من  هاربا  م�شت�شلما  يجعله  هذا  �شيا�شية،  اأو  اجتماعية،  اأو  نف�شية،  �شلطة 
اأ�شكال امل�شوؤولية وال يبدل اأي جهد للتغيري والتخل�ص من انعكا�شات االعتداءات 
النف�شية واجل�شدية التي تعر�ص لها يف طفولته فيظل خبريا يف التالعب باإ�شم 

املعاناة.  

اقنعة ال بد منها

 اإعالمية من اجلزائر

د. زهرة بوسكين

و األســـــــــــــــــــودبــــــاألبــــــيــــــض

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

م�شافة لتلك الدول امل�شدرة للغذاء عامليا، وبع�شها من الدول املوؤثرة دوليا، 
م�شافا  داعما  مدخال  للغذاء  العربية  احلاجة  �شيجعل  الييذي  النحو  وعلى 
لنزوع هذه الدول اإىل توظيفها ل�شاحلها. وكذلك اإذا تذكرنا اأن اجلوع ُيعد 
مدخال اأجتماعيا مهما يدفع اإىل حالة من التاأزم الداخلي، فاإنه يفتح نافذة 
الداخلية  املقاومة  لزعزعة  اخلارج  حماوالت  خاللها  من  تت�شرب  م�شتمرة 
لهذه املحاوالت، ومن ثم توظيف خمرجات هذه الزعزعة للتاأثري يف �شيا�شات 

الدولة العربية املعنية.
ويتفاعل حتدي اجلوع مع اآخر قوامه حتدي العط�ص. فاإ�شتمرار اإنخفا�ص 
ن�شيب الفرد العربي من املياه عرب ال�شنوات املا�شية اأدى اإىل اأن تبلغ ح�شته 
وُتعد   ، م3   1000 البالغ  املائي  الفقر  خط  من  اأقييل  اأي   ، م3  نحو650  االآن 
ال�شلبية، زراعيا  للمياه. وجراء املخرجات  العربية توافرا  اأقل الدول  االأردن 
واقت�شاديا وجمتمعيا، لنق�ص املياه عربيا، اأ�شحى هذا التحدي ي�شكل حتديا 

عربيا خطريا. 
وقد �شاعد على تبلور هذا التحدي تاأثري مدخالت متعددة. فاإ�شافة اإىل 
املدخالت الطبيعية كاالإرتفاع التدريجي يف متو�شط درجات احلرارة ال�شنوية 
التوظيف  عدم  مع  متفاعال  والفي�شانات  واجلفاف  له  امل�شاحب  والتبخر 
وتركيا  اإيران  وال�شيما  اإقليمية،  دول  �شارت  املتوفرة،  للمياه  االأمثل  العربي 
كميات  يف  التحكم  اإىل  تعمد  عربية  دول  لثمة  جميياورة  واأثيوبيا،  وا�شرائيل 
اإىل الدول العربية املعنية، وخ�شو�شا العراق و�شوريا  التي ت�شل منها  املياه 
ولبنان وم�شر، علما اأن “60 من اإجمايل االإ�شتهالك العربي للمياه يقع خارج 
احلدود العربية. وغني عن القول اإن نق�ص املياه ال يف�شي اإىل تكري�ص م�شاكل 
يكون  اأن  املحتمل  واإمنا من  اأخرى جديدة ح�شب،  بلورة  و/اأو  قائمة  داخلية 
اأي�شا مدخال ل�شراع ع�شكري بني دول املنبع االقليمية ودول امل�شب العربية. 
وقد قيل: »من املرجح اأن تندلع احلروب امل�شتقبلية يف ال�شرق االأو�شط على 

املياه اأكر منها على النفط«.
لهذا  اخلارجي  التوظيف  واحتماالت  وامليياء  الغذاء  نق�ص  ينطوي  وعليه 
النق�ص املركب على حتد م�شتقبلي ال يقل هو االآخر خطورة عن �شواه، �شيما 

واإنه يتعلق بتاأمني احلياة ذاتها.
4.2 ـ حتدي إلغاء اهلوية الثقافية العربية

منذ جناح م�شروع جتزاأة الوطن العربي، جراء اإتفاقية �شايك�ص بيكو عام 
1016، وكيفية تكري�شها وتطويرها ُيعد هدفا حر�شت ثمة دول اإقليمية وكربى، 
راف�شة مل�شروع الت�شامن والتكامل العربي، على حتقيقه عرب م�شاريع تعددت 
وتنوعت م�شمياتها عرب الزمان، ومنها مثال م�شروع ال�شرق االأو�شط الكبري. 
الثقافية  الهوية  تنفي  جغرافية-�شيا�شية  هوية  اإحالل  اأريد  امل�شاريع  وبهذه 
العربية، وحتول الدول العربية اإىل جمرد اأطراف يف منطقة جغرافية متعددة 
واالأمني  وال�شيا�شي  والتكنولوجي  االقت�شادي  مركزها  الثقافية  الهويات 
احدى الدول االإقليمية املوؤثرة، واملدعومة دوليا �شمنا اأو �شراحة، كاإ�شرائيل، 

اأو اإيران، اأو تركيا. 
وعلى الرغم من اأن هذه امل�شاريع املقرتحة مل ي�شار اإىل ترجمتها عمليا، 
جراء تاأثري ثمة متغريات عربية ودولية، بيد اأن تفاعل خمرجات املد القطري 
جديدة  بو�شائل  العربي  التفتيت  يجعل  والدويل  االقليمي  التاأثري  تعاظم  مع 
ت�شويق هذه  بها  التي يراد  االأقييوال  ت�شتوي  اأمرا قد يكون ممكننا. ومن هنا 
امل�شاريع عربيا، ومنها اإنها �شتحقق االأمن والتنمية والرفاهية للعرب، ت�شتوي 
والرفاهية  والتنمية  العربي  فاالمن  الكاذبة،  واالأوهييام  اخلادعة  واالأقييوال 
اأ�شال مع م�شاريع القوى االإقليمية والدولية املعادية  اأهداف تتقاطع  العربية 

لكل العرب.
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الثقافة

ثــقــافــة الــكــراهــيــة كــمــا يــرويــهــا األطـــفـــال

قبييل فرتة اأر�شييل يل اأحييد اال�شدقاء ر�شييالة 
األكرتونييية مييع عنييوان علييى ال�شييبكة العنكبوتية 
اإيييراين  طفييل  يلقيهييا  خلطبيية  فيديييو  ملقطييع 
مبنا�شييبة االيام الفاطمية الطفييل يدعى حممد 
ح�شني رنكب�شت )8 �شنوات( وهو حافظ للقراآن 
الكييرمي، مقطييع الفيديو موجود يف موقع �شييبكة 
اأن�شييار احل�شييني – موؤ�ش�شيية فرهنكييي وميكيين 
https:// :م�شيياهدته يف موقييع يوتييوب علييى الرابييط
www.youtube.com/watch?v=r_9Hx_2S-

.fIA
اأمييا حمتييوى اخلطبيية التييي يلقيهييا الطفييل 

حممد ح�شييني رنكب�شت يف مقطع الفيديو فاإنني 
نقلت الرتجمة العربية لها كما هو:

»واأمييا يف ال�شييقيفة فمييا الييذي جييرى علييى 
موالتنييا الزهييراء عليهييا ال�شييالم، فمنييذ رحيل 
الر�شييول مل مي�ييص وقت طويل حيث ن�شييي القوم 
و�شايا الر�شييول مبحبتها ومودتها وقاموا باإيذاء 
ييا حيث قالت موالتنا  اأم اأبيهييا وملئوها هّمًا وغمًّ
»�شّبييت  عليهييا:  اهلل  �شييالم  الزهييراء  فاطميية 
علييي م�شائب لييو انهييا �شّبت على االيييام �شرن 
لياليييا«، فلمييا مل ي�شييتطع قنفييذ اأن ياأخييذ البيعة 
ميين موالنييا اأمري املوؤمنييني عليه ال�شييالم قام مع 
عدة من النا�ييص بالهجوم على بيت املوىل �شالم 
اهلل عليييه وقاموا مبحا�شرة املنييزل لكي يقوموا 
باإخييراج االمييام �شييالم اهلل عليييه ميين املنييزل، 
لكيين... لكيين الزهييراء �شييالم اهلل عليهييا كانت 
ت�شييع يدهييا على بيياب املنزل لكي متنييع االعداء 
ميين الدخييول اىل املنييزل فقييام القييوم باإحييراق 
الباب... وقد دفعوا الباب على موالتنا الزهراء 
بقوة حيث اأ�شييقطوا على اإثرها اجلنني حم�شيين 
وعمره �شييتة اأ�شييهر )ينخرط يف البكاء ال�شييديد 
ميين دون دمييوع ويبييداأ البييكاء بييني احل�شييور يف 
القاعيية( وقييام اأحدهييم ووكزهييا بال�شيييف وقد 
�شربييوا موالتنييا حتى اإ�شييّود متنهييا )ينخرط يف 

البكاء ال�شييديد( يف هذه االثناء �شاحت موالتنا 
�شيحة حيث �شجت وتزلزلت املدينة ونادت: »يا 
اأبتاه يا ر�شول اهلل هل هذا ما يفعلونه مع اإبنتك 
وحبيبتييك«، ونييادت اآه يييا ف�شيية اأ�شيينديني حيث 
اأ�شييقط العييدى منييي جنينييي، وقييد ورد االعداء 
اىل الييدار ولطمييوا موالتنييا فاطميية لطميية ومن 
�شييدة تلك اللطمة اإنك�شيير قرطها و�شقطت على 
وجييه االر�ص واىل حني.. كانت االآالم وامل�شائب 
واجلييروح غ�شة طرية على الزهييراء. حيث قام 
املنافقييون بالقيييام بجناييية اأخييرى وقامييوا مرة 
اأخييرى باإيييذاء قلييب موالتنا الزهييراء... وقاموا 
اأر�ييص فييدك، قرييية  بغ�شييب فييدك )تو�شيييح: 
يف احلجيياز كان ي�شييكنها طائفيية ميين اليهييود، 
�شاحلييوا يهييود خيرب ر�شييول اهلل �شلى اهلل عليه 
و�شييلم على فدك، فكانت ملكًا لر�شول اهلل �شلى 
اهلل عليييه و�شييلم، فاأر�ص فدك هييذه ال تخلو من 
اأمرييين: اإما اأنها اإرث ميين النبي �شلى اهلل عليه 
واآله و�شلم لفاطمة ر�شوان اهلل عليها اأو هي هبة 
وهبها ر�شول اهلل لها يوم خيرب( منها ويف االيام 
االخرية اإقرتبت �شيياعة الرحيييل وقامت موالتنا 
مبنيياداة اأمييري املوؤمنييني وقد ذكرت لييه عدة من 
و�شاياهييا: غ�شييلني... وكفّنييي... واإدفني بالليل 

وال تعلم اأحدا«.

د. اياد سليمان
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 حما�شر جامعي، باحث يف التاريخ 
وخمت�س يف علوم البيانات

)يجه�ص بالبكاء ويدعوا اهلل ل�شيدتنا فاطمة 
ويييردد وراءه احل�شور(: »اللهم اإنا نق�شييم بحق 
�شلعها املك�شور اأن تتف�شل على مر�شى امل�شلمني 
بال�شفاء )ويردد وراءه احل�شور الدعاء(، اللهم 
اإنييا نق�شييم عليك بذاك الوجه املحميير ان تكتبنا 
ميين اأن�شييار موالنا �شاحييب الزمييان، عجل اهلل 
تعاىل فرجه ال�شييريف واأال تكتبنا من الغافلني.. 
كان  ميين  الباليييا،  جميييع  ميين  حتفظنييا  وان 
حممييدي ومواله علي وقائييده اخلامنئي ومنتظر 
للمهييدي فلي�شييل على حممييد واآل حممد باأعلى 
�شوته )ويردد احل�شور عالمات اال�شتح�شييان( 
وينهييي الطفييل خطبته بال�شييالم عليكييم ورحمة 
اهلل بهدوء ورباطة جاأ�ييص ميين دون دموع وبكاء. 

)اإنتهى مقطع الفيديو(
ينقلهييا  التييي  الع�شميياء  اخلطبيية  هييذه  اإن 
طفييل �شغري �شيييكرب يوما ما وي�شبييح رجال من 
رجيياالت الدوليية االيرانييية اأو رجييل دييين �شيييعي 
ويقوم بن�شر الكراهية وثقافة القتل �شد اإخوانه 
ميين ال�شيينة الأميير حييدث قبييل 1400 عامييا وميين 
املفرو�ييص اأنه طييوي بوفاة من كانييوا جزءا منه: 
اخلليفيية اأبييو بكيير ال�شديييق، اخلليفيية عميير بن 
اخلطيياب، اخلليفة علي بن اأبي طالب وال�شيييدة 
فاطميية الزهييراء اإبنة الر�شييول �شلييى اهلل عليه 
و�شييلم ر�شييي اهلل عنهييم جميعييا. ومييع اال�شييف 
فهنالك اأنا�ييص يتناقلون احلييدث جيال بعد جيل 
ماآربهييم،  خلدميية  بتاأويلييه  ويقومييون  باإ�شييمهم 
والتف�شييري  التاأويييل  يف  ال�شييواب  يدعييي  وكل 
ليك�شييب االتبيياع ويتح�شيين بهم حت�شييريا لفتنة 
قادميية ال تبقييي وال تييذر لتتكرر ميين جديد فرتة 
البويهيني وال�شييالجقة والفاطميييني والقرامطة 
واال�شماعيلية وغريهم ولكنها يف النهاية ت�شب 

يف خانة الفرقة والتباعد وكراهية االآخر.
واأول مييا ي�شييرتعي االنتباه م�شييكلة اخلالفة، 
فقييد اإنق�شييم امل�شييلمون عند وفيياة الر�شييول اىل 
كتل على اأ�شا�ص قبلي، وكان لكل كتلة مر�شحها، 
فالكتليية االوىل ميين الها�شييميني وبع�ص االمويني 
وطلحيية بيين خويلد والزبري بن العييوام توؤيد عليا 
وتييرى حقييه طبيعيا يف الرئا�شيية، والكتلة الثانية 
مالييت اىل اأبييي بكيير ال�شديييق وكانييت ن�شيييطة 
ت�شييمل اأكيير املهاجرييين والكتلة الثالثة وت�شييمل 
اأكيير االن�شييار وهي التييي اإجتمعت يف ال�شييقيفة 

توؤيد �شعد بن عبادة �شيد اخلزرج.
وقد اإجتمعت اإجتاهات قبلية واإ�شالمية اأدت 
اىل اإنتخاب اأبي بكر، فمن الناحية اال�شييالمية: 
اأبييو بكيير بامل�شييلمني بتفوي�ييص ميين  )1( �شلييى 
اإماميية  فعييّدت  االأخييري،  مر�شييه  يف  الر�شييول 
ال�شييالة تر�شيييحا لقيييادة االمة )2( �شليية اأبي 
بكيير القوييية بالر�شييول و�شحبته لييه دائما. )3( 

اإنتخابييه فكييرة اإ�شييالمية تنييايف الفكييرة القبلية 
باإختيار رئي�ص لقبيلة واحدة.

وميين الناحييية القبلييية: )1( مت التاأكيد عند 
البيعة البي بكر على �شيينه وخربته وخدمته )61 
عامييا مقابل 35 عامييا لعلي بن اأبي طالب( )2( 
التقاليد القبلية ال تقر مبداأ الوراثة باأية �شورة. 
اال�شييالم  �شييدر  تاريييخ  يف  مقدميية  )امل�شييدر: 

للدكتور عبدالعزيز الدوري(.
اأمييا مبييا يتعلييق بتاأجيييل بيعيية علي البييي بكر 
فاإنييه كان لعييدم اإغ�شيياب زوجتييه فاطميية اإبنيية 
الر�شييول والتي راأت يف خالفة اأبي بكر اإغت�شابا 
حلييق زوجهييا وخ�شو�شييا بعييد اأن قييام اخلليفيية 
مب�شييادرة اأر�ييص فييدك ل�شالح بيت املييال، وقد 
اإختلييف ال�شيييعة وال�شيينة يف تاأويييل هييذا احلدث 
وراأى ال�شيييعة باأن ال�شيييدة فاطمة كانت ترى اأن 
اأبنيياء االنبياء يحييق لهم اأن يرثوا ملييك اآبائهم: 
»وورث �شييليمان داوود وقال يا ايها النا�ص علمنا 
منطييق الطري واوتينييا من كل �شيييء ان هذا لهو 
الف�شييل املبييني«، �شييورة النمل - �شييورة 27 - اآية 
نبويييا  حديثييا  اإعتمييدوا  فقييد  ال�شيينة  اأمييا   .16
للر�شييول: »ال نييورث مييا تركنا فهييو �شدقة«، وقد 
كانييت روؤية اخلليفة اأبي بكر تعتمد على الناحية 
اال�شييالمية ميين اأن توريييث الر�شييول الإبنتييه قييد 
يييوؤدي اىل الفتنيية بعييد ان تزعييزع اإميييان الكثري 
اال�شييالم  عيين  واإرتييدت  العربييية  القبائييل  ميين 
وقييد ت�شبح االر�ييص حمّجا للنا�ييص مما يخالف 
ال�شييرع والدييين، وقييد فجعييت ال�شيييدة فاطميية 
الزهييراء مبوت والدها واإ�شييتنكرت عدم مبايعة 
زوجهييا واإبيين عمها للخالفة و�شدمييت مل�شادرة 
اأر�ييص فييدك، اأعتقد اأنها كانييت حمقة يف كل ما 
�شييعرت به ولكن ميين يتحمل م�شييوؤولية االمر هو 

اخلليفيية اأبييي بكر ال�شديييق و�شييياأتي يوم احلق 
ويقف اخلليفة كاأي عبد من عباد اهلل ليحا�شييب 
اأمام اهلل عز وجل على ذلك و�شيييتبني احلق من 
الباطل وال يحق الي كان يف اأي زمان اأن ي�شّبه اأو 
يلعنه من على املنابر اأو ي�شع اإ�شمه يف قاع النعل 
النييه اأغ�شب الزهراء، لقد اأ�شبح اأبا بكر خليفة 
للم�شييلمني بعييد البيعيية واأ�شبييح املرجعية االوىل 
وهييو ميين يجب اأن يتحمييل وزر اأعمالييه بفر�شية 
اأنييه ت�شييرف مبييا ال ير�شييي اهلل، ولكيين علي بن 
اأبييي طالييب مل يحقييد اأو يلعيين اخلليفيية ابي بكر 
اأو ينكيير عليييه البيعيية او م�شييادرة اأر�ييص فدك، 
مو�شييوع اخلييالف املختلييق بييني ال�شيييدة فاطمة 
وخليفة ر�شول اهلل هو �شاأن كان و�شيبقى بينهما 
اىل ان يييرث اهلل االر�ييص وما عليها وال يحق الي 
خملوق كان من كان اأن ين�شيير احلقد والكراهية 
واأن  االيييام  �شييالف  يف  حييدث  الأميير  االميية  يف 
يجعييل االميير حجة و�شييببا للقتل والذبييح وتربية 
االطفييال على الكراهية عامييدا متعمدا ليقت�ص 
لل�شيييدة فاطميية الزهييراء ويطالييب بحقها وهي 
لي�شييت بقا�شر وال حتتيياج ملن ميثلها اأو يت�شرف 

باإ�شمها.
اأمييا ق�شيية حماوليية جمموعيية ميين االعييداء 
واملنافقييني الإرغييام �شيييدنا علي كييرم اهلل وجهه 
ليعلن البيعة البييي بكر ال�شديق ويخلعون الباب 
ويك�شييرون �شلعييا ميين اأ�شييالع ال�شيييدة فاطميية 
الزهييراء والت�شييبب باإجها�شهييا فهييو ميين نافليية 
القييول وال توجييد اأي دالئييل اأو اإثباتييات تاريخييية 
مر�شييى  عقييول  يف  اال  التقييوالت  هييذه  تدعييم 

النفو�ص. 
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الثقافةالثقافة

ساجدة الموسوي: ال شئ أعز من الوطن
الـــــــســـــــابـــــــع عــــــشــــــر »انــــــــــــــا مـــــــــن رأى« صـــــــــــدر ديــــــــوانــــــــهــــــــا 

ـ بدايــة هننئــِك علــى صــدور ديوانــك »انــا من 
رأى« والــذى يتنــاص مــع أول عبــارة يف ملحمــة 
جلجامــش الــي تقــول »هــو الــذي رأى كلَّ شــيٍء 
فغين بذكره يا بالدي« حدثيين عن هذا الديوان 

الذى حيمل رقم السابع عشر يف دواوينك؟
-هييذا الديييوان اأعتربه جت�شيييدًا ملرحليية اأخرى 
ميين مراحل جتربتييي ال�شييعرية التي بييداأت بديوان 
»طفليية النخل«، فرغييم االآالم التييي يختزنها القلب 
ب�شييبب الظروف التي حتيط بوطنييي العراق واأمتي 
العربييية فقد جيياءت ق�شائييد الديوان بييكل املعاين 
التي اأن�شييدها لكيين ب�شوت هاديء وبعمق �شيياعري 
يوازي ما ينطق به احلكيم دون �شخٍب اأو �شجيج. 

جيرى حبها للوطن جريان الدم يف الشريان، 
وجتد يف الشــعر الوعاء الذي يســتوعب اهلموم، 
ومــالذ الشــاعر اذا غالبتــه احليــاة، تربــت علــى 
كل  يف  بالقــراءة  هــذا  كل  وصقلــت  الثقافــة، 

املجاالت، االدب والشعر خاصة.
اهنــا خنلــة العــراق الســامقة وارفــة األغصان 
منحتهــا  املوســوي  ســاجدة  العراقيــة  الشــاعرة 
املقاومــة لقــب »خنلــة العــراق« ومنحهــا الرئيــس 
»شــاعرة  ألقــاب  عــدة  حســن  صــدام  الشــهيد 
ألقــاب  وكلهــا  االصيلــة«  و«املاجــدة  املعــارك«  ام 
تســتحقها وتليــق هبــا. تعيــش الشــاعرة ســاجدة 
هــذه االيــام فرحــة صــدور ديواهنا الســابع عشــر 
»انا من رأى« وهبذه املناســبة نتحاور معها حول 
مســرهتا االدبيــة الثريــة، وحنــاول التعرف على 

مالمح جتربتها الشعرية .

االضمحــالل  بــن  طرديــة  عالقــة  هنــاك  ـ 
الثقافــة  املجــاالت،  كل  يف  والتــردي  السياســى، 
والفــن والرياضــة واالقتصــاد.. هــل توافقينــى، 

وكيف ُتِريَن املشهد الثقايف واألديب حتديدًا؟
- نعم هنالك تراجع وا�شح يف البنى ال�شيا�شية 
البنييى  انعك�ييص علييى  العربييية،  البلييدان  اأغلييب  يف 
الثقافية واالجتماعييية واالقت�شادية فتدنى التعليم 
وعمييت االأمييية بييكل اأنواعهييا و�شيياد الفقر وتف�شييت 
البطاليية، وعييم التخلف تغذيييه اأنظمة اإّمييا طائفية 
اأو �شعيفة ومن وراء ذلك اأجندات �شيا�شية اأجنبية 
وّظفييت �شييتى ال�شييبل لتعميييم التفاهيية واخلرافيية 
واملخييدرات وحتطيييم القيم ال�شييامية، اأما امل�شييهد 
الثقييايف العربي اليوم فهو ما زال يعتا�ييص على زهو 

وتييراث العقييود املا�شييية التييي نه�شييت بهييا الثقافة 
وقادتهييا قامييات ثقافييية رائييدة، وال يخلييو امل�شييهد 
الثقايف احلايل من قامات اأدبية كبرية وموؤ�ش�شييات 
ثقافية ر�شينة، لكن البعد املجتمعي للثقافة ما زال 
بحاجيية اإىل جهييود جبارة يف جمييال التعليم خا�شًة 
وتثوييير البنييى الثقافييية والعلمييية لت�شيياهم يف دفييع 
الثقافيية اإىل اأمييام، ورمبييا مييا يحدث اليييوم يف كل ٍّ 
ميين م�شر ودوليية االإمييارات العربية املتحدة �شيييء 

يب�شر باخلري.
ـ »قمر فوق جسر املعلق« قصيدة خرجت من 
ثنايــا الوجــع، هــل لنــا ان نتعــرف علــى جتربتــك 

الشعورية معها؟

حوار فاتن محمد علي
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1991 تعر�ييص العييراق اإىل عييدوان  - يف عييام 
همجييي ميين ت�شييعٍ  وثالثييني دوليية متتلييك ال�شييالح 
املتطور لكنها ال حتمل االأخالق، وعلى مدى اأربعني 
يومييًا كانييت هييذه الييدول متطيير العييراق ب�شنييوف 
القنابييل لييياًل ونهييارًا ومنها القنابييل املحرمة دوليًا 
والتييي حتمييل روؤو�شييًا باليورانيييوم املن�شييب الييذي 
كان وال يزال يت�شييبب باآالف من حاالت ال�شييرطان، 
لقييد دمروا كل �شيييٍء يف العراق واأنييا يف لندن كنت 
كالطييري املذبييوح ال اأدري ميياذا اأفعييل، ثييم تنكبييت 
�شرختييي  دّوت  حتييى  واالإعييالم  ال�شييعر  �شييالح 
االأرجاء. جمعت ق�شائدي يف ديوان و�شييميته »قمر 
فوق ج�شيير املعلق« اأي با�شييم الق�شيدة التي كتبتها 
بعييد م�شيياهدتي للمذيعة الربيطانييية التي عر�شت 
اجل�شيير املعلييق ببغييداد بعييد ق�شفييه وقالييت »االآن 
مت ك�شيير ظهر بغداد« ن�شييرت الق�شيييدة يف جريدة 
العييرب اللندنية، وبعدها باأيام ن�شيير كلٌّ من ر�شيياد 
اأبييو �شيياور واأحمد دحبور بيانييًا ت�شامنيًا مع العراق 
ن�شر اأي�شًا يف جريدة العرب با�شم »قمٌر فوق ج�شر 

املعلق«.
ـ تصفــن الشــعر بأنــه الوعاء الذي يســتوعب 
اهلمــوم، ومل تكتــب شــعرًا عاطفيــً تقريبــً فهــل 

ظروف الوطن فرضت عليك هذا؟
- طاملا واجهني هذا ال�شوؤال، واأقول ال �شيء يف 

الدنيا اأعز ُّ من الوطن... 
وطنييي اإن �ُشييغلُت باخللد عنييه      نازعتني عليه 

باخللد نف�شي 
الوطن يا �شديقتي اأعز من الرجل والولد واأعز 
ميين كل مييال الدنيا، فكل هذا بييال وطن ال قيمة له. 
الوطن عزة ٌ وكرامة ٌ وكربياء فكيف يعي�ص االإن�شان 
ُ بييال عّزٍة وكرامة؟ الذي يفقد عينه اأو يده اأو قدمه 
يعّو�ص والذي يفقد الوطن ال يجد عو�شًا اأو بدياًل.

ـ حيضــرين يف هــذا الســياق مقولــة للشــاعر 
الثــاين  وطنــه  »الشــاعر  ســركون  العراقــي 

القصيدة«.. فما رأيك؟
 - هو تعبرٌي جمازي، فال�شيياعر اإذا فقد الوطن 
قييد يجييد يف الق�شيدة وطنييه، اأي يلت�شق ويتماهى 
مييع ال�شييعر ليكييون �شييالحه يف الدفيياع عيين وطنييه 
حتى ينت�شر. نعم ال�شييعر مالذ ال�شاعر اإذا غالبته 

احلياة واأفقدته عزيزًا.  
ـ هــل لنــا ان نّطلــع علــى اجلــذور، والعوامــل 
العامــة،  وثقافتــك  شــخصيتك  شــكلت  الــي 

والشعرية خاصة؟ ماذا عن البدايات؟
- تلييك اجلذور تبداأ ميين حكايات اأمي وجدتي، 
ثم اإ�شرار والدي على تعليمي وت�شجيعه يل، اأخوتي 
و�شييغفهم بالعلم والقييراءة، ثم املدر�شيية فاجلامعة 
فاملجتمييع، خييالل هييذه امل�شييرية املفعميية بالتعييب 
املعييريف قييراءة عميقيية للتاريييخ واالأدب العربييي يف 

مراحله املختلفة ثم �شرّي العظماء يف التاريخ.

املــرأة«  »جملــة  يف  عملــت   1973 عــام  يف  ـ 
مديــرة  منصــب  وشــغلِت  الصحــف  يف  وكتبــِت 
حتريــر املجلــة، مــاذا عن جتربة العمل الصحايف، 
وهل أعاق مسرتك الشعرية أم صارت متقاطعة 

مع الصحافة، خاصة وأنِت يف منصب قيادي؟
- كانييت ال�شحافيية وحبهييا قييد امتلييك �شييغفي 
منييذ اأيييام الثانوييية حيييث كتبييت عييدة مقيياالت يف 
جمليية »االأقاحييي« التييي كانييت ت�شدرهييا ثانويتييي، 
ثانوييية اجلمهورييية للبنييات، وا�شييتمر هذا ال�شييغف 
ومت تتويجييه باإدارتي لتحرير جمليية املراأة العراقية 
الأكر من ع�شيير �شيينوات ثييم االأبييواب الثابتة يل يف 
الكثييري من ال�شحف واملجييالت، ومل يتعار�ص ذلك 

مع انغماري بال�شعر وال مع وظائفي االأخرى. 
ـ ظــل حــب الوطن/العــراق يكــر منــذ تفتــح 
وعيك، وكتبِت جّل شعرك يف هذا احلب، هل ُيعد 

برأيك الشعر اداة توثيق لألحداث والتاريخ؟
- نعم وحني �ُشييئل اأر�شييطو اأيهما اأهم ال�شعر اأم 

التاريخ؟ اأجاب: ال�شعر اأهم الأنه يختزل التاريخ.
 ـ قصيدة »أّيوب العراق« الي كتبِتها وصّدام 
يف املعتقــل واســتطاعت املحاميــة بشــرى اخلليــل 
ايصاهلــا لــه. حدثينــا عن تلك الظروف وهل لنا 

ببعض ابياهتا؟ 
- نعييم ، كنييت يف �شييورية عندمييا مت اعتقييال 
موجعييًا  اعتقالييه  وكان  حينهييا،  �شييدام  الرئي�ييص 
مم�شًا بالن�شييبة يل، فكتبت »اأيييوب العراق« وكانت 
املحامية ب�شييرى خليل كلما عادت من املحكمة متر 

بي وي�شاألها عني، وكم كانت املفاجاأة قويًة بالن�شبة 
يل حييني ن�شيير املحامييي خليييل الدليمييي يف موقييع 
الب�شييرة االألكييرتوين رد الرئي�ييص �شييدام ح�شييني 
على ق�شيدتي وهو يف االأ�شيير بقوله: »حتية و�شييالم 
اإىل �شيياجدة املو�شييوي، هييي كما عهدناهييا املاجدة 

االأ�شيلة / �شدام ح�شني ». 
ـ استشهاد الرئيس صدام، وصموده وحتديه، 
ورفضــه ارتــداء القنــاع اثنــاء االعــدام، دل علــى 
مشوخ هذا الرجل، وترك حســرة كبرة يف قلوب 
حمبيــه، واحتــرام مــن منتقــدي سياســته ورمبــا 
أعدائــه أيضــً، وقــد كتبِت يف هذا الســياق »عرس 

الشهادة«. فماذا عنها؟ 
- �شيييظل البطييل �شييدام ح�شييني خالييدًا خلييود 
اأبطييال التاريييخ وعظمائييه، فهييو رجل عظيييٌم بحق 
بنى دولة متقدمة، تاآمروا عليه، والأ�شييباٍب معروفة 
للقا�شييي والييداين، كتبييت ومييا تييزال تكتييب عنييه 
الدرا�شييات والكتب والق�شائد، ورغم ما قيل باأنني 
�شيياعرة �شدام اإاّل اأنني مل اأكتب له يف حياته �شييوى 
ق�شيدتني هما »�شم�ص النهار واأخو املاجدات«، اأما 
بعد ا�شت�شييهاده البطويل فقد كتبت له عدة ق�شائد 

ي�شتحقها.
ـ ال شــك احلنــن اىل الوطــن يرافقــك منــذ 
تغّربــِت. يأمــل دومــا املغتــرب العــودة لوطنــه؟ هل 
مــا زال لديــِك هــذا األمل؟ خاصة وانِت تعيشــن 

وسط اهلك من العرب؟  
- اأملييي بتحييرر العييراق وعودتييه اإىل اأيييام ِعّزِه 

وجمده اأمل كبري وكبري جدًا اإن �شاء اهلل.
ـ يظــل املبــدع لديــه الكثــر مــن الطموحــات.. 

فهل لنا التعرف على طموحاتك؟
-هو عييني طموحك يا فاتيين، وطموح كل عربي 
نبيييل، اأن تتحييرر كل اأر�ييص مغت�شبيية ميين بالدنييا 
العربييية ميين اال�شييتعمار والهيمنيية االأجنبييية، واأن 

يتوحد العرب ويبنون جمدهم ويعززون قوتهم. 
ي اأت�شييمحني لنييا التعييرف علييى بع�ييص جوانييب 
حالتييك االجتماعييية، وانييا اعييرف انييك ا�شطلعِت 
برتبية خم�ييص بنات، بعدما انتقل زوجك اىل بارئه 

يف ريعان �شبابكما.
- ال جديييد يف حياتي، ثييالث من بناتي تزوجن 
وواحييدة تدر�ييص يف اخلارج وكلهن بعيدات، اأعي�ييص 
واأنييا  وهييي موظفيية  )�شييما(  ال�شغييرى  بنتييي  مييع 

متفرغة لل�شعر واالأدب والقراءة.

سيظل البطل صدام حسن 
خالدًا خلود أبطال التاريخ 

وعظمائه

َشغّفت بالصحافة 
منذ صباي

Juillet 202241 / تموز 2022 العدد 47



الثقافة

صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء
ــــتـــــق

مـــــعـ
ني الـــــ

حــــــــنــــــــ
الــــــــ

 أ.د. عزيز ثابت سعيد

ِبَهييييييواِك  هائييييييٌم  َقلبييي  �شنعيييييياُء 
اإِالِك اْرَت�شييى  ومييا  ييييييُروُه  َخيَّ َكييييييْم 

 
ه التْطييواُف َيْرحييُل هاِئمييييييًا    َكييْم هييدَّ

�ُشييييييواِك �َشبيييييياُه  مييا  وغربييًا  �شييرقًا 
 

مييا ذاَب َوْجييييييدًا اأو َهفييْت َخلجاُتيييه 
َّييييياِك  الُن�شي َكْعبييييييَة  ِل�شْحييييييِرِك  اإاّل 

ُه َهييييييدَّ قييد  ييوى  فالنَّ َفدْيُتييِك  ِرْفَقييًا 
ُرْحميياِك  َقلُبييُه  َيْرُجييييييو  ُرْحَميييييياِك 

ب�شييمٍة  اأو  ِبنْظييرٍة  عليييِه  ُجييييييْودي 
يْهييواِك خافقييًا  ُيييييييداوي  َفَع�شييى 

 
مُي�شييي ُيناِغييي َطيييَف ميين َقد �َشييياَقُه 

اِك«  َوِلهييييييًا ُيتْمِتييييييُم »َجييييلَّ ميين �َشييوَّ

يف عينّي �شباحني جائعني..
 وال خبز يف املدينة

ال نهار ي�شج راأ�ص ال�شماء
وال قطرة �شوء اأفلتت من عقاب الُعتمة

تبكي ال�شوارع ِخل�شًة، 
وال �شيء ُيدمي فم ال�شجر 

ك�شفعة االأر�شفة..
كرجفة الِعواء حني ت�شيل من اأنياب االأر�ص 

فيختبيء العمر يف كابو�ٍص �شّيق
متامًا كالبعيدين..
متامًا كالن�شيان..

متامًا كق�شيدٍة اأ�شابتها عاهة بحر
اأراأيِت يا اأمي!..

لو اأّنِك تركِت يد التجارب ت�شد اأُذن 
ال�شفائر

الأدركُت اأن الهزائم تكفي لئال اأبرُح ركني 
يف �شدرك

لو اأنِك اأخربِتني اأن االأحالم متوت يف 
حنجرة الرباءة

ل�شنقُت ال�شنني على اأبواب ال�شم�ص 
ولذبحُت دميتي ُقربانًا

لو اأنِك ما حذرِتني من اللهو باأعواد الثقاب
ملا رِهبُت االإنطفاء 

وال اإعتادت اأ�شابعي طعم االإحرتاق
لو اأنِك مل تق�صِّ على م�شامع طفولتي 

حكايات االأمريات
ملا �شرُت اأنثى االأ�شاطري الهاربة 

من األف ليلٍة جترُّ عربة حنني
ْوري اأرغفَة  اأنا جائعٌة يا اأمي وال ي�شدُّ �شَ

العاملني
ر عالقٌة بني بكاء الطريق، وُرقاد ال�شِّ

اأخترب ف�شيلة احلرب
 واأغرُق يف نزيف ورق
اأ�شتح�شُر عّرافة الليل

 فُتمطر ال�شماء واباًل من ال�شياطني
هدهدي الليل بركعتني الأجلي

واغم�شي اأ�شابعِك يف �شدري يرتُد 
ب�شريا

هاك احللم والقلب واالأقفال
وهاِت يدِك واملفتاح. 

أ. ميس خالد
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الـــــــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــــس الـــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــوم
الطق�ص اليوم �شامت عندي

واالأحا�شي�ص كاأنها �شاهد على �شريح. 
كتبت الكثري من الن�شو�ص 

لكنني اأخاف ن�شرها. 
حني قمت مبراجعتها وجدتها اأ�شبه بيوميات احلداد. 

تعود احلزن اإف�شاد �شريح للروح 
اأنني اأختنق من غابة االأحاديث املتكد�شة يف �شدري وما 

من اأحد ي�شمعني. 
رغم اأين �شرت اأمًا للكثري من الوردات والنباتات التي 

غدت حتمل الكثري من مالحمي 
اأعرتف وبخجل كامل الن�شوج 
ل�شت من اأ�شحاب املعجزات 

ال اأم�شي على املاء وال اأبرئ االأكمة
 حترقني النار وي�شفيني احُلب 

اإمراأة عادية للحد الذي يجعلك ال تن�شاين حلظة 
عبوري من جانبك. 

اأدين للعامل بالكثري اأدين للقدر باحتمال ال يقرُّ به العقل 
ولك اأن تتخيل اإن و�شع جبل على كتفي ميكنني من 

ال�شري دون اأن تلحظ انحناءة االآه على قامتي.
  اأت�شلق بع�شي اإذا مل ُي�شعفني طويل لروؤية ما خلف 

افذة. النَّ
مل اأتعكز االآخر مهما طال الطريق وبعدت امل�شافة
بب�شاطة اأنا اأمراأة اأع�شق جالدة روحي االأنيقة. 

رغم عراتي الكثرية ورغم يقيني باأن قربي �شيكون يف 
باطن االأر�ص 

لكنني ال اأتخيل اأن ميوت بداخلي االإح�شا�ص وحتجب 
عني ال�شماء.. 

اإىل اأين �شاأطلق نظراتي؟ 
غر؟  كيف �شاأنفق تعجبي الذي اأحمله منذ ال�شِّ

على اأية عتبة اأُخرى �شتموت ده�شتي تعًبا؟
اأُح�شي خ�شاراتي وما تبقى يف جيبي من ورقات 

التجربة املتهرئة اأعدها كاآخر خطوات ميكن اإنفاقها يف 

أ.نيسان سليم رأفت

عامل ال ي�شاأم وجع االأحذية.
ها اأنا اأتنف�ص دونك يا �شبيه الريح 

قد اأو�شك على االإفال�ص 
وتغدو ال�شماء يف عيني املُفردة ورقة زرقاء مفرغة. 
وبداًل من اجللو�ص على املقاعد التي تت�شرب عليها 
حياتي �شاأخرُج خلفها، �شاأرك�ُص بنف�ص �شرعتها. 

�شتعرف 
باأن كل �شعاة الربيد خائنون ما من ر�شالة واحدة ت�شل 

على حقيقتها 
اأ�شك باأن اللغة خائنة اأطعُن يف م�شداقية املعنى الذي 
ننظر اإليه من البعيد املُطلق اأو اأننا بب�شاطة ال نتحدث 

اللغة ذاتها. 
مل نوؤد املعنى الواجب علينا جتاه بع�شنا البع�ص.. 

لننتزع اللوم عن اأنف�شنا 
 اأنه خطاأ اللغة لي�ص بيننا من خائن.

يف راأ�شي حتت�شد األف �شورة والكثري من االأقالم والورق 
لكني ال اأمتكن من اإ�شتح�شار �شورته رمبا مل يرغب 

بحلم يجمعني به. 
كل االحتماالت ُتف�شي اإىل اإحتمال وحيد هكذا اأقول 

الأحارب احل�شرة.
اأف�شل احلروف الأرى كيف حتمل الكلمة كل هذه 

االأحمال التي تقلقني 
�شيبقى ال�شيناريو قابل لكل تاأويل

 مفتوحا لنهاية مغلقة
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أ.رانية شعراوي

مـــــــــــــــــــــــــواســـــــــــــــــــــــــم الــــــــــــــغــــــــــــــيــــــــــــــاب
يف غيابك..

اأطوي اأيام الهجر ب�شهيل
الناي..

كراهبة تطوف 
متالأ �شالل االأمنيات 

اأحاجي..
تتعكف بع�شق يكوي ال�شجر

كراهبة..
تواعد عيون الفجر اأن ال تنام

فقد تورم خ�شري..
 من ظلمة املكان

يف غيابك.. 
اأتوهم اأنك يف خطوط كفي

قدر
انك بلوحاتي.. باالألوان

بخجلي مطر..
بلهفتي.. بال�شريان   

دائي..
 �شهاد طال مو�شمه بعمر

 مي�شي كال�شفر..
يحفر ملح الدمع م�شاره

ال يجيد..
اال قلبي خياره

ال يلمح اال البيا�ص
يف غيابك..

حتى للوجع نكهته تلك التي
تغ�شي ال�شلوع..

هل من رجوع قبل اأن ين�شهر
مع الوادعات

نزيف الرغبة 

الثقافة

لفظٌة �شبابية
تعرُف بال�شفافية

�شيدوا على اثرها ال�شروَح
و املنظماِت الهالمية
و اأنا حائرٌة �شاغية

ال اأعرُف ما هي...!! ؟؟
اأهي اح�شا�ٌص... �شعوٌر

اأم جمرَد تعريٍف مهذٍب
ي�شُف االطماَع الب�شرية

“
ف�شويل دفعني

حلِل اللغِز اخلطرِي
ملعرفِة معنًى... اأو مرادفًة

لكلمٍة يكُر ا�شتخدامها
يف حملٍة انتخابية

اأو عندما يتقاذُف بها امل�شوؤولون لتحديِد 
امل�شرِي

املذهُل و املثرُي
مل اأجد للكلمِة يف املعجِم تف�شريًا

لكني فهمُت
اأنها من اخرتاِع الل�شو�ِص
عندما ي�شرقون ال�شمري

“
توطنت الكلمُة يف �شعاِب اجلمجمة
اأخذت تن�شُج من خياِل الوهِم �شبكة

تتلقُف من يف طريقها ل�شراِك امل�شيدة
“

وىل اللني
وجاءت ال�شدة

اأ�شعلوا يف ديِن اهلل فتنه
�شبوا العباَد

و اأحرقوا البالَد
فمتى تقمع حربِك ياردة

يتلقفني وهم الكلمِة بكل �شفافية
من فتنة الدين

اىل كذبة احلِب و ال�شاعرية
عن هذيان االحالِم، بفنتازيا رومان�شية

وم�شاهِد احلِب الدرامية
مطعمًة بدفِء الو�شاِل

ورائحِة اجل�شِد ال�شحرية
ولذِة الدمِع حني يجري على الوجنتني بعفوية

عرفتها كاأولياِت غريزٍة ب�شرية
اأ�شبحت م�شلحية

ت�شتهلُك ك�شلعٍة كمالية
حني ُتذكُر باأغنيٍة قدميٍة  اأو ق�شٍة تراثية

حتى �شارت
خطانا  �شريعًة ع�شوائية
طرقنا ملتويٌة �شبابية

مدننا اأ�شا�شاتها هالمية
لغتنا غريبٌة اأجنبية

فمتى... اأين... كيف... !!!
جنني ثمارَك يا �شفافية ؟؟؟

أروى السامرائي

شـــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــــافـــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــة
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نرية  امل�شرية  ال�شابة  مقتل  بعد  العرب  من  الكثريون  األ�شنة  على  ترتدد  عبارة 
واالأردنية اإميان يف ظروف يجمعها عن�شر تعلق و�شغف �شاب بفتاة.

والعبارة التي ذكرتها كا�شتهالل للمقال تنم عن جهل املجتمع مبعنى ومفهوم احلب 
ككارثة اأوىل.. وهو العوار احلقيقي الذي اأودى بنا لهذه ال�شاكلة من اجلرائم، ثانيا 
ولنقف على حقيقة ما حدث بل ولتجنب حدوثه تارة اأخرى نقدم حتليال لالأحداث 

ورو�شتة جمتمعية اأ�شرية لعالج االأمر. 
يف البداية يجب اأن تر�شخ يف اأذهاننا معلومة ال تقبل ال�شك وهي اأن التم�شك باملفهوم 

ال�شحيح لالأ�شياء دون الزود عنه مربط الفر�ص يف حتليل اأي ق�شية. 
مثال احلب ال يجتمع مع االإيذاء وال ميكن اأن ي�شرتك مع مر�ص كاالمتالك اأبدا ما 
دام هناك جنوح غري طبيعي يف االأمر فهذا لي�ص حبا وت�شنيفه حب هو الذي يوؤدي 
لالإيذاء بالوهم والت�شليل. هناك اآالف من الفتيات تزوجن مبر�شى االمتالك بزعم 
واحلقيقة هو فعال جمنون وم�شاب  بحبها.  يع�شقها وجمنون  اأنه  االأهل واجلريان 

“بهو�ص �شغفي“ ولكن هذا لي�ص حبا �شويا يحقق معه الطرف االآخر �شعادته. 
احلب �شعور راقي هدفه اإ�شعاد االآخر واإن �شعر املحب اأن االآخر ال يريده ولن يحقق 
�شعادته معه ين�شحب على الفور، غري ذلك �شيكون ممن يعانون اأمرا�ص اأقلها وطاأة 

»املازوخية« اأي حب تعذيب واإذالل الذات و�شوال للهو�ص القاتل. 
اإليه. هذا ا�شتعداد ف�شيولوجي وخلل  يوؤول  وال دخل ل�شحية امل�شاب بالهو�ص فيما 
اأن  ودون  ذنب  اأدنى  دون  �شحاياهم  فيهم  يفجره  البع�ص  عند  بيولوجي  كيميائي 
املهو�شني  هوؤالء  من  الكثري  الأن  املعلومات،  تلك  ال�شحية  جتهل  الغالب  ويف  يدروا، 
متميزين يف جماالتهم �شواء كانت فنية اأو علمية بل ويت�شمون ب�شمعة طيبة و�شلوك 

منظبط! 
وهنا تكمن املفارقة التي ال يعرفها معظم الب�شر بني العبقرية والهو�ص �شعرة طفيفة 
االإدراك والذكاء، فنجد معظم  البع�ص وهذا مرتبط بفرط معدالت  قد يتجاوزها 
الر�شام  اأمثال  املتفوقني  االأفذاذ  من  االآخرين  اأو  اأنف�شهم  اإيذاء  على  يقدمون  من 
ال�شهري »فان جوخ« الذي قطع اأذنه وحري العامل بعبقرية فنه ومعاناته امل�شترتة مع 
نوبات مر�ص ثنائي القطب، واأي�شا قاتل نرية ذبحها من الرقبة الأنه يريد االحتفاظ 
اأن  يريد  كطفل  التهيوؤ  تاأثري  حتت  يكون  هذا  وبالطبع  عينيها!  يحب  كونه  براأ�شها 

يدخل اإىل التلفاز لال�شتحواذ على بطله املف�شل يف م�شل�شله الكرتوين. 

ووقوفا على �شمات ال�شاب فهو متفوق درا�شيا االأول على دفعته، ملتزم خجول اأعجب 
بالفتاة حد الهو�ص ومن ثم اأعترب اأن من حقه اأن ميتلكها وفقا للمجتمع الذي يربي 

الذكور على
اأن اأي فتاة هي لك ما دمت تريدها.. األ�شت ذكرا!

وعندما رف�شته اأحمى املتنمرون حوله الوطي�ص باأنه لي�ص رجال وعليه اأن ميالأ عينها 
والذي  بداخله  الذي  الوح�ص  فاأخرج  وكيا�شته  ال�شاب  بالتزام  رف�شها  �شبب  وعللوا 
الفتاة  االأمرا�ص رف�شته  املجتمع مبثل هذه  واأي�شا جلهل  يعرفه،  نف�شه  مل يكن هو 
يدركون  ال  كونهم  اأي�شا  بجهل  املو�شوع  مع  االأهل  وتعامل  �شوء  حالته  زاد  بو�شوح 
خطورة االأمر.. فحرروا حما�شر لعدم التعر�ص للفتاة وتعاملوا ب�شكل ودي مع الفتى. 

وهنا الكل م�شارك يف اجلرمية، �شاأقول لكم كيف؟  
موؤ�ش�شي  ب�شكل  ال  االأمرا�ص  هذه  ملثل  توعية  وو�شائل  اأدوات  منلك  ال  نحن  اأوال: 
�شواء  حد  على  والفتيان  الفتيات  لنوعي  لذلك  نلتفت  اأن  ويجب  تطوعي  ب�شكل  وال 

واأ�شرهم بخطورة مثل هذه االأمرا�ص وكيفية اكت�شافها مبكرا والتعاطي معها. 
توعية  هناك  يكون  اأن  يجب  امل�شري  لهذا  بال�شاب  دفعوا  الذين  املتنمرون  ثانيا: 
حقيقية بتوابع التنمر خا�شة مع اأ�شحاب النفو�ص ال�شعيفة والنف�شيات غري ال�شوية 

فكم من طفل و�شاب انتحر �شحية التنمر ولالأ�شف اأحيانا يكون تنمر اأ�شري. 
ال�شاب  حالة  اأ�شتوعب  لكان  املغدورة  دائرة  يف  واعي  �شخ�ص  هناك  كان  لو  ثالثا: 
وجعلها تتعامل معه ب�شكل يحميها كونه لي�ص �شويا من االأ�شا�ص واأذكر فيلم للمخرج 
الراحل يو�شف �شاهني اأعتربه من اأهم االأفالم التي ناق�شت تلك الق�شية يف زمن مل 
يكن فيه هذا املر�ص معروفا للعوام ومن �شاهد« باب احلديد »�شيعرف ماذا اأقول 
االأمر لكانت  البطلة ولوال تفهم املحيطون يف نهاية  البطل الإيذاء  التنمر  فلقد دفع 

لفظت حياتها ذبحا واأدت الدور برباعة هند ر�شتم. 
اأما عن م�شايخ الرتند الذين يت�شابقون يف مثل هذه الق�شايا لي�شبوا يف اأذن العامة 
تلك  املحر�شني على مثل  اأول  برئ منه فهم  ما هو  بالدين  ويلحقوا  �شواد عقولهم 
اجلرائم وغريها الكثري الذي ال يت�شع مقال واحد لذكره هم من �شوهوا فكر االأب 
واالأم واملجتمع ككل ليو�شموا ال�شحية مبا لي�ص فيها ويربروا للجاين ما دام ذكرا،هم 
ميار�شون فتواهم من ثقب ذمني من ع�شر اجلاهلية ليحملوا الفتاة ذنوبا مل تذرها 

ويقنعوا ال�شاب باأفكار تدمره فهم جمرمون و�شحيتهم الفتاة وال�شاب معا.

من الحب ما قتل!

 اأديبة و�شحافية م�شرية

أ. إيمان الشافعي
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الثقافة

في حدائق دجلة: 
أ.حياة الرايس>شهرزاد< تشتهي عودة الليالي 

 كاتبة من تون�س تعي�س بفرن�شا

لقد بداأت احلكاية من بغداد، على �شاطئ دجلة بالذات عند ن�شب 
�شييهرزاد و�شييهريار الناه�ييص ك�شيياهد ابييدي علييى �شييهوة الفيين للحياة 
و�شييهوة احلكاية للتجدد. حيث تقف �شييهرزاد قبالة �شييهريار: �شيياخمة 
كنخلة بغدادية، ملكة مت�شييك �شوجلان الكلمة بيدها وتقب�ص على �شييّر 
احلييرف الوّهيياج وتعّلمنييا اأ�شييرار الليييايل يف مقاوميية �شييهوة املوت عند 
مليكها �شهريار. واقفة، غري راكعة اأمام �شهريار احلاكم باأمره، املتكئ 
علييى اأريكته، ظهييره اإىل النهر وعيناه اإىل �شييهرزاد، و�شييهرزاد عيناها 

اإىل النهر يرك�ص املوج بخيالها من ده�شة اإىل ده�شة ال تنتهي....
هنيياك، يف ليييايل بغييداد وميين ن�شييب متثييال �شييهرزاد عييرف القلم 
طريقييه اإىل الن�شيير. كنييت اأكتب الق�ش�ييص بالّليل واآخذهييا بالنهار اإىل 
جملة »األف باء« التي احت�شنت بداياتي. يف �شيينوات درا�شييتي اجلامعية 

يف بغداد. 
كان �شييارع اأبييو نوؤا�ييص طافحييا بجمييوع العائييالت العراقية وال�شييّياح 
االأجانييب الذييين يحّبييون الرحالت النهرييية، تتاأرجح بهييا القوارب على 
�شييطح امليياء الناب�ص باحلييّب واحلياة. حتت �شوء القمر ال�شيياهر معنا. 
لييوال ه�شه�شيية املييوج جتذبنييا لتذّكرنييا باأن ليل اأبي نوا�ييص هييو ليل طرب 
اأي�شييا واأ�شييوات ت�شييدح بال�شييجن العراقييي... وتختلييط اأغيياين ناظييم 
الغييزايل وزهييور ح�شييني باأغيياين اأم كلثييوم واأغيياين االأعرا�ييص...  بينما 
تتعيياىل قربنييا �شحكات االأطفييال ومرحهم بني املراجيييح. وملعان عيون 
الع�ّشيياق تطييّرز ق�شائد الغزل حتت �شوء القميير. بينما تتمايل الزوارق 
مييع الن�شييائم مبحييرة باأ�شوائهييا كاأنهييا اللوؤلوؤ املنثييور اآخييذة راكبيها يف 

نزهة مائية.
رائحة ال�شييمك امل�شييكوف متالأ املكان مييع اأف�شل االأ�شييماك النهرية 
التييي �شييهرت بها بغييداد كال�شييّبوط والكطييان والبنييي الذي يتييم �شيده 
مبا�شييرة من قبل �شيادي منطقة الكرادة القريبة من �شييارع اأبو نوا�ص. 
ورائحة الكباب العراقي الذي يقدم �شاخنًا مع اخلبز البغدادي اخلارج 

لتّوه من التنور. تفوح من �شل�شييلة املطاعم ال�شييعبية، اىل جانب املقاهي 
التي تقع على طول �شفة النهر.

 كان �شيياطئ دجليية موؤثثييا اأي�شييا مبقاعييد خ�شييبية م�شييتطيلة اأمييام 
�شا�شات تلفزية كبرية تتحّلق حولها العائالت كاأّنهم يف بيوتهم. 

يحر�شييه متثال اأبو نوؤا�ييص، يرنو لهم من بعيد، بيده كاأ�شييه ال�شييهري، 
الطافح �شبقا وع�شقا، الناهل من كل متع احلياة على اختالفها، ل�شاعر 
خالييد لن ميوت حتى لو ك�شيير االأ�شوليون يده والكاأ�ييص بالييذات. بعد اأن 

اأبدع يف ت�شميمه الفنان اإ�شماعيل فّتاح الرتك يف العام 1972
 اأّما اأنا فقد كنت كثريا ما ان�شييحب اإىل موعدي ال�شرّي...اأ�شييري مع 
حافيية النهيير حافييية القدمييني، اأتلذذ مبياهييه الباردة حتت انعكا�شييات 
االأ�شواء امللونة للحدائق الغّناء. حتى اأ�شل اإىل �شييهرزاد التي تنتظرين 

لنتحاور ونتجادل حول ما روت لنا وما مل ترو...
ويف ليلة واجهتها بال�شوؤال: »هل رويت كل احلكاية يا �شهرزاد؟«

اأم انك �شكت عن كثري من االأ�شرار بفعل املحّرم والاّلمباح. ال بفعل 
قييدوم ال�شّبيياح. هل كنت ت�شييتبطنني خطاب الذكور جم�ّشييدة يف امللك 
املنكييود. �شييهريار املجييروح يف كربيائييه، املتعط�ييص اإىل الثييار والدميياء. 
وتعيدين على م�شييامعه ما ي�شييتهي اأن ي�شييمعه... حّتى جعلت جّل تاريخ 

ن�شاء ال�شرق تاريخ ع�شق وغدر وخيانات وبغاء؟
وواجهتني »�شهرزاد« بذات الليلة:

ي واأننّت كاتبات هذا الزمان. هل روينت كل احلكاية: حكاية ع�شييقكن 
ال�شّري، املهّرب، امللّغز بني االأ�شطر واالأحرف... واأوجاعكن التي تنزف 
�شييّرا يف ظلمة التبكيت واحلرام واحلرمان. الغري معرتف بها يف �شييجل 

االأوجاع واالأحزان الر�شمية؟ 
ة الكلمات؟  اأم اأنكّن متنت كّل ليلة مثلي بغ�شّ

في الكالم الاّلمباح 
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لالإعالم دور، �شلطة، م�شوؤولية فاعلة وفعالة يف املجتمع واأ�ش�شه ومن واجب 
االإعييالم ان يواكييب االأحييداث ويقييرتب ميين منطقيية امل�شيياكل التييي يتعر�ص لها 

الوطن بحثا عن احلقيقة املاأمولة وعن احللول الناجعة. 
ان ا�شييت�شافة ال�شيييوف التي تييري املنابر االإعالمية اليييوم، غايتها التاأثري 
وتلميييع �شورة ال�شيييف، تبيي�شها، تلميعها تارة وت�شييويهها تييارة اأخرى. طريقة 
تخدير فاخرة للم�شيياهد املتعط�ييص اىل الف�شول دون الوقييوف عند مرور الوقت 
وتفاهة املحتوى. حوار ال مكان لالإ�شتفادة فيه، يدخل املنازل من الباب الكبري، 
يجال�ييص العائلة، ي�شييتعمر املكان، يغري اأ�شييلوب اللغة واحلوار، يلقي على م�شامع 

االأطفال ملفات ال ت�شمن وال تغني من جوع. 
برامييج ت�شييع ال�شييهرة يف خانيية االإمتثييال واالإبتييذال واالإنحييالل االأخالقي. 
اأ�شييئلة موجهة، اأحادية اجلواب ت�شمن ال�شورة اجلميلة، الالمعة، ل�شخ�شيات 
قد تعر�ص للت�شييويه وال�شييقوط يف الرذالة، تفتح لها جمال�ييص احلييوار وتتاح لها 
فر�شيية اأخييرية لنيييل بطاقة متديد �شييرعية تخييول لها اأن ت�شييرتجع ثقة منزوعة 
من امل�شيياهد واملتلقي وبطريقة مبتذلة �شيياذجة توفرها منابر احلوار من خالل 

منوعات ت�شيييطر على ن�شييبة امل�شاهدة وتوقيت تلفزي وقت الذروة. رمبا مبقابل 
او بفكر قابل اأن يختلط فيه احلابل بالنابل. 

االإعييالم جييزء ميين حياتنييا كما بينا �شييابقا فهو يلعييب دوًرا نبييياًل يف �شورة 
تزييييف احلقائق، ويكييون ذلك عندما تنعدم االأخييالق والدالئل وال يكون هناك 

ميثاق �شرف اإعالمي او رادع قانوين يطبق وفق ن�ص وف�شل وا�شح.
 وفقييا لهييذا املنطق، يلب�ييص احلييق بالباطل وت�شلييل احلقيقة وتنييزل امليدان 
تلييك الدابة االإعالمية امل�شيييطرة. هنيياك دائما حدود ال يجييوز تخطيها وكيفية 
والتزامات مم�شية ت�شمن طريقة التعامل مع ال�شيوف وطبيعة احلوار والتاأكد 
من م�شادر االخبار قبل اذاعتها او تبنيها كل هذه الت�شرفات تكون وا�شحة يف 
ميثاق ال�شييرف. ان تواجد الهيئات الرقابييية لالإعالم ك »الهايكا« التي جندها 
يف تون�ييص لها وظيفة مراقبة م�شييتمرة، رد فعلها عاجل ولها حق الزجر والعقاب 
وفييق ن�شو�ييص م�شمونة وميكيين ان ت�شدر احكام ت�شل حتييى اإىل الغلق اإذا وقع 
التعييدي عييل القوانني. تعترب هييذه الهيئات الرقابية من اأعظييم االإجنازات التي 
عرفتهييا تون�ييص الأنها اىل اليوم بالييكاد تكون موجودة يف كل الييدول العربية وفق 
جدول اأعمال ي�شمن اال�شتقاللية واحلزم ومتار�ص دورها يف اأح�شن الظروف. 
االإعالم العام واخلا�ص، يبقى �شييالح ذو حدين وجب احلفاظ عليه لي�شييري 
وفييق ميثاق ال�شييرف املهنييي ويقوم بدوره على اأ�شا�ييص امل�شداقية والعمل النزيه 
بعيييدا عيين اإ�شييتغالل النفوذ واالإبتزاز واإ�شييتغفال امل�شيياهد، الأنه اليييوم عن�شرا 
فاعال براأيه يف املجتمع، له من الوعي ما يكفي اأنه قادر بن�شاطه اأن يغري م�شارا 

مرورا باالأقليات.  
ويييا حبييذا اأن يكييون االإعييالم نزيهييا، قويييا مبييا يكفي ليعك�ييص �شييورة تقرب 
احلقيقيية قدر االإمكان وتفييي بالغر�ص ومتنح االحرتام لل�شحافة واالإعالم وفق 
قوانني ال تتنافى مع مبداأ حرية ال�شحافة، الأن �شبط القوانني والقيود قد يفتح 
باب ال�شن�شرة ويتعار�ص مع القلم احلر وال�شوت احلر ولي�ص هذا باملطلوب. 
نحيين اليييوم اأمام تعييدد امل�شادر االإعالمييية، اأمام املراقبة امل�شييتمرة، امام 
التثبييت ميين املعلييوم وفق حلييول رقمييية و »كرونولوجية« توفيير بالدليييل القاطع، 
زمانا ومكانا �شحة ما يقال وما يحدث وما يدون. امام كل هذه املرافق، حجب 
احلقيقيية وا�شييتغفال املتلقييي قارئا كان او م�شييتمعا اأو م�شيياهدا �شار اأمرا �شييبه 

م�شتحيل. 

أ.أمل بالحوت ـ بالل

  كاتبة واإعالمية

االعالم المثري للفتنة وميثاق الشرف
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الثقافة

الـــخـــطـــاط الـــعـــراقـــي عـــبـــاس الــطــائــي
رؤيـــــــــة وريـــــــــــــادة فــــــي الـــــخـــــط الـــعـــربـــي

ورمبا  بسيطة  البدايات  تكون  ما  عادة  ـ 
اخلط،  يف  موهبتك  اكتشفت  كيف  عفوية، 

ومىت بدأت ومن الذي إحتضنها ورعاها؟
الثاليييث  ال�شيييف  يف  وانيييا  بيييداأت  البدايييية،  ي 
االبتدائيييي وكان الر�شيييم هيييو اليييذي كنيييت اركيييز علييييه 
قبل اخلط، وكنت ار�شم كلما تقع عيني عليه فاأقلد 
ما كان ت�شاهده، ويف مرحلة الرابع االبتدائي جلاأت 
اإىل ر�شيييم ال�شيييور ال�شيييخ�شية عييين طرييييق املربعيييات 
وا�شيييتمر ن�شييياطي يف الر�شيييم اإىل اأن دخليييت مرحلييية 
املتو�شطة وهنا بداأت تتغري بالنظر اإىل �شيء جديد 
يف نظيييري اإىل حيييروف اخليييط العربي ملا �شييياهته من 
زمييييل يف ال�شيييف وهيييو يكتيييب بالطبا�شيييري كلميييات 
اأثيييارت انتباهيييي فاأخيييذت اقليييده. ومليييا انتهييييت مييين 
املرحلييية املتو�شيييطة ودخليييت دار املعلميييني 1961هنيييا 
بيييداأ التغييييري، فيييدار املعلميييني احت�شنيييت الفنيييون 

الت�شيييكيلية مييين ر�شيييم وخيييط، ووقتهيييا كليييف اال�شيييتاذ 
يو�شيييف ذنيييون رحميييه اهلل بتدري�يييص اخليييط العربيييي 
وهنيييا كانيييت البدايييية ال�شحيحييية وقيييد كان لال�شيييتاذ 
يو�شيييف ذنيييون اهتميييام خا�يييص باخليييط واخلطاطيييني 
وكنيييت اأنيييا من االوائيييل املهتمني بهذا الفن باال�شافة 
اىل اهتماميييي بالر�شيييم  وبرعايييية املرحيييوم �شيييرار 
القيييدو وعبيييد احلمييييد احلييييايل فتيييوزع اهتماميييي 
بالر�شيييم واخلط و�شييياركت باخلط والر�شيييم بلوحات 
فنية فاأتذكر اين ر�شمت لوحة حياة جامدة )�شتيل 
الييييف( اأميييا يف اخليييط فكتبيييت لوحييية بخيييط التعلييييق 
ن�شهيييا )ليييكل �شييييء اآفييية وافييية العليييم الن�شييييان( 
واللوحييية الثانيييية بخيييط جليييي دييييواين ن�شهيييا )اف�شل 
النا�يييص املوؤمييين العيييامل( وفيييزت باجلائيييزة االأوىل 
وكاأ�يييص ت�شيييجيع من املرحوم حممد �شالح املو�شلي.

ـ مبن تأثر عباس الطائي من اخلطاطني، 
ومن هو له الفضل يف ذلك؟

ي قبيييل البيييدء باحلدييييث عمييين تاأثيييرت بهيييم مييين 
اخلطاطيييني وخا�شييية املرحيييوم يو�شيييف ذنيييون فاأقيييول 
قبيييل لقائيييي باال�شيييتاذ املرحيييوم ومنيييذ الطفولييية كنيييت 
ا�شيييجل عليييى كل عبيييارة خطييياط. وعليييى دفاتيييري 
وكذليييك كنيييت اأت�شفيييح جملييية العامليييون يف النفط يف 
ال�شيييتينات وكانيييت عناويييين املجلييية بخيييط اخلطييياط 
ها�شم البغدادي واقلده يف كل ما يكتب من خطوط 
اأما بعدها دخلت نادي الفنون وانا يف ال�شف االأول 
مييين دار املعلميييني �شييينة1961 ويف النيييادي التقييييت 
باخلطييياط املرحيييوم يحييييى املختيييار )واليييد الفنيييان 
خملد املختار( ف�شجعني على اأن اأكتب خط الرقعة 

وطليييب منيييي واجيييب بخيييط الرقعييية يف الييييوم الثييياين 
اأح�شيييرت الدر�يييص اليييذي طلبيييه منيييي. وهذا مل ي�شيييبع 
رغبتيييي مبمار�شييية اخليييط وت�شييياء االأقيييدار وحينميييا 
كنيييت اأمار�يييص الر�شيييم يف النيييادي فييياإذا ب�شيييخ�ص 
يقيييول يل مييين ورائيييي منظيييورك هيييذا فييييه خطييياأ وهنيييا 
كانت البداية للتعرف على اال�شيييتاذ يو�شيييف. وبداأت 
اتلم�يييص فائيييدة هيييذا الرجيييل من خالل تدري�شيييه مادة 
اخليييط يف الق�شيييم اليييذي اأنيييا فييييه و�شيييعرت بييياأن هيييذا 
الرجيييل يحميييل خزينيييا من املعرفة اخلطيييية الكبرية. 
وكان اال�شيييتاذ هيييو مبثابييية املعليييم االول يف حياتيييي 
الفنيييية وكذليييك الحيييظ ميييدى تقدميييي بهيييذا الفييين 
اخلاليييد و�شيييجعني عليييى الكتابييية واملمار�شييية الأجيييل اأن 

اتعميييق بدرا�شييية هيييذه اخليييط وفنونيييه.
اأميييا عييين تاأثيييري باخلطييياط املعيييروف حاميييد 
االآميييدي فييياإن هيييذا التاأثييير جييياء بناء على ما اأ�شييياهده 
من لوحات خطية رائعة له، وبداأ هذا التاأثر ينجلي 
بلقائيييي معيييه حينميييا ذهبيييت اىل ا�شيييطنبول وعر�شت 
علييييه �شيييريطني بخيييط الن�شيييخ وخيييط الثليييث وبعيييد 
م�شييياهدت هاذيييين النموذجيييني ح�شليييت منيييه عليييى 
االإجيييازة يف اخليييط العربيييي �شييينة 1977 وحتيييى االن 
احتفيييظ بهيييذه االإجيييازة، وباأجيييازة �شييييخنا املرحيييوم 

يو�شيييف ذنيييون.
ـ ما هي اول لوحة رمستها يف اخلط وما 

هو موضوعها، ويف اي مرحلة من حياتك؟
كميييا  الفنيييي  مل�شيييواري  كانيييت  لوحييية  اول  ي 
ذكيييرت لوحييية بخيييط التعلييييق، والثانيييية بخيييط اجلليييي 
الدييييواين، اأميييا اللوحة البداية احلقيقية هي اللوحة 

 لقاء أجراه في الموصل: أ. عبد الجبار الجبوري

مشهد  على  الواضحة  بصمته  له  رائد،  موصلي  عراقي  الطائي، خطاط  عباس 
اخلط العريب كله، أرتبط إمسه مع فقيه اخلط العريب الراحل يوسف ذنون، فهو 
تلميذه، الذي نافسه الريادة فيما بعد أجازه اخلطاط العاملي التركي حامد اآلمدي، 
يف تركيا حبضور اخلطاط يوسف ذنون. اليوم عباس الطائي ايقونة اخلط العريب 
يف العراق، بعد رحيل استاذه ومعلمه يوسف ذنون، يشكل حضورًا واضحًا يف التشكيل 
روح  يف  أظافره  نعومة  منذ  املسكون  الرجل  وهو  ال،  كيف  العريب،  واخلط  للحرف 
االبداع وعبق اجلمال، وقد زينت لوحاته ابرز القاعات العراقية والعربية، التقيناه 
يف املوصل، ليضعنا يف صورة احلرف وحتوالته الفنية، فكان هذا اللقاء الذي خص 

به جملة »كل العرب«.
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اجلامعييية ملعظم اخلطيييوط العربية و�شمت هذه 
اللوحييية 15نوعيييا مييين اخليييط العربيييي وكانيييت 
هيييذه اللوحييية عر�شت يف معر�يييص اخلط العربي 
يف ذكرى ال�شييياعر اأبي متام، وكذلك ن�شيييرت يف 
جملييية اجلامعييية باإ�شيييم لوحييية العيييدد �شييينة1971 
وكانيييت مييين �شمييين اللوحيييات التيييي �شييياركت بهيييا 
يف معر�ص اخلط مبنا�شيييبة ذكرى ال�شييياعر اأبي 

متام.
ـ من أجاز لك يف اخلط العريب، ومىت، 

وكيف كان شعورك؟
ذنيييون  يو�شيييف  املرحيييوم  اال�شيييتاذ  ي 
كميييا ذكيييرت كان ا�شيييتاذي االول فاإ�شيييتمريت 
بالدرا�شييية عليييى يدييييه �شييينوات عدييييدة وحينميييا 
ذهبيييت اىل تركييييا لزييييارة اقربائيييي �شييينحت 
يل الفر�شييية لزييييارة اخلطييياط املعيييروف حاميييد 
االميييدي �شييينة 1977 وكنيييت احميييل �شيييريطني 
بخط الن�شيييخ وخط الثلث وقررت اأن اعر�شهما 
بالكتابييية  فاأعجيييب  حاميييد  اخلطييياط  عليييى 
واأجيييازين، وفعيييال اخيييذت االإجيييازة منيييه. وميييرت 
�شييينوات وقيييررت بعدهيييا اأن اأكتيييب م�شيييودة الأخيييذ 
االإجيييازة مييين ا�شيييتاذي االول و�شييينة 1987وبعيييد 
ثالثييية اأ�شيييهر مييين التح�شيييري امل�شنيييي امل�شيييتمر 
وافيييق اال�شيييتاذ عليييى منحيييي االإجيييازة بحفيييل يف 

بييييت املرحيييوم عبيييد العزييييز عبيييد اهلل وبهيييذه 
املنا�شيييبة األقييييت كلميييات واأبييييات مييين ال�شيييعر 
كل مييين املرحيييوم ح�شيييني الفخيييري والعالمييية 

واملرحيييوم �شيييالح الديييين عزييييز.
ـ صف لنا جتربتك مع استاذك يوسف 

ذنون، ماذا اضاف لشخصيتك يف اخلط؟
ي ال ميكييين اأن اأ�شيييف جتربتيييي ميييع اال�شيييتاذ 
يو�شف ذنون ب�شكل فردي فهو ان�شان كان يعمل 
مييين اأجيييل اجلمييييع فو�شفتيييه يف اأحد امليييرات باأنه 
اإن جييياز التعبيييري )باالأمييية( فكنيييت اأحيييد اأبيييرز 
التالمييييذ امل�شيييتمرين عليييى التوا�شيييل معيييه، فهيييو 
بحيييق ن�شيييميه باملدر�شييية اليو�شيييفية عليييى م�شيييتوى 
لي�يييص يف العراق فقط بل بامل�شيييتوى العاملي. فلم 
اأجيييده يوميييا دون ن�شييياط بيييل هيييو كخليييية نحيييل 
طيييوال حياتيييه وكان مييين الذيييين يتحمليييون اجلهد 

ال�شييياق بيييدون كليييل وتعب. 
يف  مشاركاتك  آخر  عن  حتدثنا  لو  ـ 
معارض اخلط؟ وآخر لوحة نفذهتا اآلن؟
ي اآخييير امل�شييياريع التيييي اتهيييياأ الإجنازهيييا هيييو 
عميييل متكاميييل، هو مبثابة اإجناز م�شيييروع عمري 
اختيييم بيييه اآخييير اعميييايل وال ميكييين االآن اأن ابيييوح 
بيييه اإىل اأن يكتميييل بعيييون اهلل وقوتيييه اإذا اكتميييل 

هذا امل�شيييروع.

من هنا وهناك

»�شكرا«  كلمة  قييول  على  عامة  االإمييتيينييان  يقت�شر  ال 
مفهوم  اأن  بل  نحتاجها،  جيدة  اأ�شياء  لنا  يقّدم  عندما 
عليه  يييرتّتييب  فعل  ورّد  فعل  فهو  �شموال،  اأكيير  االمتنان 
االمتنان  ُيعّرف  الّنف�شي.  واال�شتقرار  الّر�شا  من  حالة 
بطرق علمية تعتمد على قيا�ص اآثار االإمتنان، الّن النتائج 
االإيجابية التي ي�شعر بها الفرد من خالله تدوم اأكر بوقت 

ميكن قيا�شه عن جمرد ال�شكر.
اأنه يف  اإال  �شلوكا �شوفياً،  »االإمتنان«  اأّن  للبع�ص  يبدو 
لها  باأدلة  يقا�ص  واملمار�شة،  الواقع  �شليل  االأميير  حقيقة 
اأظهرت  كل من حوله.  وعلى  الفرد  على  املبا�شر  تاأثريها 
درا�شات عديدة اأن مل�شاعر االإمتنان فوائد ج�شدّية ونف�شية 
االإيجابية  امل�شاعر  تييعييّزز  الأنييهييا  واجتماعية،  وعاطفية 
تقدير  على  وت�شاعد  والييّتييفيياوؤل  ال�شعادة  على  املحّفزة 

االأ�شياء القّيمة. 
وعفوّيا  فطرّيا  لدينا  باالإمتنان  ال�شعور  يكون  قييد 
خالل  ميين  مكت�شبا  اأييي�ييشييا  يييكييون  اأن  وميييكيين  مييتيياأ�ييشييال، 
مّر  منا  فالعديد  عليها.  اأنف�شنا  نييعييّود  التي  التمارين 
وقد  احلياة  من  عديدة  مراحل  يف  الر�شا  عدم  مب�شاعر 
توؤثر هذه االأحا�شي�ص �شلبًا على قراراتنا واجنازاتنا، الأننا 
ونذّلل  احلواجز  نتخطى  حّتى  االإمتنان  ثقافة  اإىل  نفتقر 

ال�شعوبات التي تعرت�ص طريقنا. 
واللحظات  واليي�ييشييعييادة  اليييوّد  بييدوائيير  تييزخيير  حياتنا 
بحاجة  ونحن  جتاهها،  باالإمتنان  ت�شعرنا  التي  اجلميلة 
اأنف�شنا بها كل يوم من خالل التدريب على ر�شم  لتذكري 
»خرائط االمتنان« من اجل امل�شي قدما نحو غد اأف�شل... 

أ. سناء جاءباهلل

»خرائط اإلمتنان«

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

اخلطاط يف سطور
عبا�ص ح�شني الطائيي. 

 مواليد مدينة املو�شل بالعراق بتاريخ 1945/2/18

تخرج من دار املعلمني االبتدائية يف عام 1964

 در�يييص اخليييط وفنونيييه منيييذ عيييام 1962 عليييى ييييد اخلطاط الكبري يو�شيييف ذنون املو�شليييي. ح�شل على 

االجازة يف اخلط على يد اخلطاط املعروف حامد االمدي الرتكي عام 1977

 ح�شل على االجازة الثانية يف اخلط على يد اخلطاط الكبري يو�شف ذنون �شنة 1987

 نال تقدير جيد جدا من اخلطاط املعروف املرحوم �شيد ابراهيم امل�شري عام 1975

در�يييص اخليييط العربيييي واقيييام اليييدورات التيييي ي�شيييرف عليهيييا اال�شيييتاذ يو�شيييف ذنيييون منيييذ �شييينة 1972 

وال زاليييت اجلهيييود م�شيييتمرة.

در�يييص اخليييط يف كلييييات الرتبيييية وكليييية الهند�شييية ومعهيييد التكنولوجييييا التابعييية جلامعييية املو�شيييل منذ 
عام 1981.

�شاهم و�شارك يف العديد من املعار�ص امل�شرتكة املحلية والقطرية والعربية منذ .1970 

عمل مدر�شا يف معهد الفنون اجلميلة يف املو�شل منذ عام 1980.

 اقام معار�ص �شخ�شية وعددها 12 داخل العراق وخارجه. 

Juillet 202249 / تموز 2022 العدد 47



واحتيياد  العييرب  كل  موؤ�ش�شيية  اأطلقييت 
ميين  اوروبييا  يف  العييرب  والكتيياب  ال�شحفيييني 
باري�ييص وجنييني مبييادرة تكييرمي �شحفية �شيينوية 
حتت عنوان )و�شييام �شييريين ابو عاقلة لالإعالم 
الوطني والقومي(، والتييي ينالها �شحفيا عربيا 
و�شحفيييًا فل�شييطينيًا، تثمينييًا لييدور ال�شحافيية 
واالإعالم يف خدمة الق�شايا العربية ب�شييكل عام 

والق�شية الفل�شطينية ب�شكل خا�ص.

الثقافة

العرب في  الصحفيني والكتاب  العرب واتحاد  مؤسسة كل 
ــــو عـــاقـــلـــة فــــي فــلــســطــني ــــام شـــرييـــن ابـ اوروبــــــــا يــطــلــقــان وســ

وقييد جييرى التكييرمي لهييذا العييام بالتزاميين 
الزماين بني باري�ييص وجنني يف اأربعني اأبو عاقلة 
االأحييد ““ حزيران، حيييث مت تكرمي ال�شحفي 
ال�شييوداين حممييد االأ�شييباط يف حفييل باري�ييص، 
ومت تكييرمي )ا�شييتثناء( يف خميييم جنييني لثالثة 
�شحفيييني فل�شييطينيني )علي �شييمودي، جماهد 
بييدروع و�شييهادات  ال�شييعدي، �شييذى حناي�شيية( 

وميداليات املوؤ�ش�شتني.

ومت اختيار ال�شحفيني الفل�شطينيني الثالثة 
ب�شييبب تغطيتهييم وح�شورهم الزميياين واملكاين 
حلادثيية اغتيال �شييريين اأبو عاقليية، واإ�شاباتهم 

احل�شية والنف�شية للحدث.
وكان الكاتييب واالإعالمي ن�شيييم قبها ممثال 
عن املوؤ�ش�شييتني يف فل�شييطني قد اأ�شييار يف كلمته 
االإفتتاحية للتكييرمي يف قاعة النادي االإجتماعي 
يف خميييم ال�شمييود يف حنييني، اإىل دور �شييريين 
اأبو عاقلة الوطني، مبينييا اإح�شائيات انتهاكات 
االإحتييالل ال�شهيوين لل�شحفيييني للعام املا�شي 
الرواييية  نقييل  تكثيييف  اإىل  داعيييا  واحلييايل، 
لالإعييالم  امل�شييتحقة  ب�شورتهييا  الفل�شييطينية 
العاملييي حتييى تغييدو فل�شييطني فاعييال وحمييركا 
والتييي  املتواطئيية  االأنظميية  وجييه  يف  لل�شييعوب 
تكيييل دميوقراطيتهييا ب�شيا�شيية العييني الواحدة، 
كمييا اأ�شيياد قبهييا بييدور مكتييب قنيياة اجلزيييرة 
يف فل�شييطني، والييذي ال ياألييوا جهييدا يف ف�شييح 
�شيا�شييات االإحتييالل، وتبيييان وجهييه الب�شييع يف 

ال�شاحة الدولية. 
ويف كلمة رئي�ييص االحتاد وامني عام املوؤ�ش�شة 
علييي املرعبييي ميين خييالل مداخلتييه الهاتفييية، 
فقد ترحم على �شييهداء فل�شييطني وعلى �شييهداء 
جنييني ب�شييكل خا�ص، موؤكييدا دور املوؤ�ش�شييتني يف 
دعم الق�شايا العربية وتبنيها، خا�شة فل�شييطني 

واالأحواز. 
وكان مكتييب اجلزيييرة قييد انتدب مرا�شييلته 
وجييد وقفييي يف تغطييية الفعالييية وا�شييتالم درع 
�شيياركت منظمييي  اأن  بعييد  للجزيييرة،  تكرميييي 
وال�شييهادات  الييدروع  تقييدمي  يف  الفعالييية 
وامليداليات لل�شحفيني الثالثة، �شاكرة موؤ�ش�شة 
كل العييرب واحتيياد ال�شحفيييني والكتاب العرب 
يف اوروبييا علييى هييذا التكرمي، وعلييى تخ�شي�ص 
ا�شييم اأبييو عاقليية علييى و�شييام �شحفييي هييام يف 

الوطن العربي.
األقييى كل ميين ال�شحفيييني  وبدورهييم فقييد 
ا�شييتمرارهم يف  توؤكييد  التييي  كلماتهييم  الثالثيية 
تغطييية جرائييم االإحتييالل ال�شهيييوين، موؤكدين 
دور ال�شحافة يف تاأليب الراأي العام العاملي �شد 

ال�شهيونية ويف م�شلحة الق�شية الفل�شطينية.
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يف  العييرب  وال�شحافيييني  الكتيياب  احتيياد  اقييام 
اأوروبييا بالتعاون مع موؤ�ش�شيية كل العييرب االعالمية يوم 
)االأحييد( 19 حزيران/ يونيو املا�شييي تاأبينا يف اربعني 
ال�شييهيدة الزميلة �شييريين ابو عاقليية يف الوقت ذاته يف 
كل من خميم جنني بفل�شييطني وباري�ص، واأطلق االإحتاد 
مييع موؤ�ش�شيية كل العرب االعالمية و�شييام )�شييريين ابو 
عاقلة( لالإعييالم الوطني والعربي، حيث منح الزمالء 
ال�شحافيييني الثالثيية الذييين كانوا مع ال�شييهيدة حلظة 
اغتيالهييا من فل�شييطني والزميييل ال�شحايف ال�شييوداين 

املقيم بفرن�شا، حممد االأ�شباط.
وقييال االأمييني العييام الحتيياد ال�شحفيييني والكتيياب 
والعييرب يف اأوروبييا، علييي املرعبييي،  اإن االحتيياد قييرر 
اإطالق »و�شام ال�شحافية ال�شهيدة �شريين اأبو عاقلة«، 
بالتزاميين مييع ذكييرى مييرور 40 يومييًا علييى اغتيالهييا، 
واأرجييع املرعبييي ان اختيار ال�شحايف ال�شييوداين لينال 
التكرمي يف هذه الدورة، لكونه �شحافيًا مهنيًا حمرتفًا. 
واإن االحتيياد اعتييرب التكييرمي تكرميييًا ل�شييعب ال�شييودان 
باإعالمييييه وعمومييه. وقييال: »�شيييكون الو�شييام جائييزة 
�شنوية تنعقد يف 11 مايو )اأيار( من كل �شنة، ابتداء من 
ال�شيينة املقبلة، بالتزامن مع يوم ا�شت�شييهاد ال�شحافية 
�شريين اأبو عاقلة، ل�شحايف عربي من خارج فل�شطني، 
واآخر داخل فل�شييطني. اأمييا منح اجلائزة هذه املرة ويف 
هييذا التوقيييت فقد جيياء ا�شييتثناء بالتزامن مييع ذكرى 

االأربعني ال�شت�شهادها.
وقال املرعبي اإن �شييروط منح الو�شام �شتعتمد على 
مواقييف ال�شحايف الوطنية والقومية واملهنية، وتر�شييح 
االأمانيية العاميية الحتاد الكتيياب وال�شحافيييني العرب، 
واأ�شييرة املجليية، �شحافيييني يقييدم لكالهمييا درع تكرمي 
وميداليتييان، واحييدة ميين االحتيياد، والثانييية ميين »كل 

العرب«، اإ�شافة اإىل �شهاد �شكر.
ويف كلمتييه يف حفييل التكييرمي، بالعا�شمة الفرن�شييية 
باري�ييص، قييال ال�شحييايف حممييد االأ�شييباط: »اأمتنى اأن 
ي�شييهم االإعييالن عيين هييذا الو�شييام ال�شيينوي يف حتقيق 
ا�شطفيياف منظمات ال�شحافيييني واالإعالميني املهنية 
حييول العييامل، لل�شغط من اأجييل اعتماد اإعالن ت�شييريع 
اأممييي حلماييية ال�شحافيني«، وا�شاف: »هييذا التكرمي 
وبييكل هييذه الرمزييية يدفعنييا ملوا�شليية العمييل ميين اأجل 
ال�شحافيييني؛  حلماييية  املتحييدة  االأمم  ميين  ت�شييريع 
وجلييب  واحلييروب،  النزاعييات  مناطييق  يف  خ�شو�شييًا 

اجلناة اإىل �شاحات العدالة«.

إتـــحـــاد الــصــحــفــيــني والـــكـــتـــاب الـــعـــرب فـــي أوروبــــــا ومــؤســســة 
كـــل الـــعـــرب االعـــالمـــيـــة تــطــلــقــان وســــام )شـــرييـــن ابــــو عــاقــلــة(
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الثقافة

حوار  أ. ليلى قيري

مصمم األزياء اليابانية حمزة تيرتاوي: 
 أحــلــم بــعــرض تــصــمــيــمــاتــي فـــي جـــزيـــرة الــنــخــلــة فـــي دبــي

ـ عرفنا على محزة تيتراوي املصمم؟
ي ا�شييمي حمييزة تيييرتاوي م�شمييم ازييياء منييذ 
عدة �شنوات. ت�شميماتي كلها م�شتوحاة من الزي 
الياباين الذي يلهمني كثريا، الأن لن اليابان عبارة 
عن ح�شييارة كبرية تتميز بالعديييد من الثقافات، 
لذلك جنييد يف الوقت الراهن اأن اأغلب التوجهات 

الع�شرية متيل اإىل كل ما هو ياباين.
يستوحي  جزائري  مصمم  هو  محزة  ـ 
وليس  الــيــابــاين  الـــزي  مــن  تصميماته 
جعلك  ــذي  ال الشيء  هو  ما  ــري،  اجلــزائ
بعامل  شغفك  وأن  السيما  املسار،  هذا  تأخذ 
كان  الــذي  جدك  من  أخذته  التصميمات 

منجدا وأمك اليت كانت خياطة؟ 
ي حاليييا عمييري 35 �شيينوات ولييدي اأكر من 30 
�شيينة واأنييا ب�شييدد تطوييير هييذا اجلانييب الياباين 
بداخلييي، والييذي تاأثرت بييه منذ �شيينوات ال�شغر، 

باخت�شييار كمييا قلييت اليابييان عبييارة عيين ثقافة 
ثرييية، لذلييك وددت ت�شييليط ال�شييوء على جانب 
منهييا لتعريييف حمبي هذا املجال بهييذه االأزياء 

التي تخرج عن املاألوف.
ي هييل ميكيين مييزج الت�شاميييم اليابانييية 
باجلزائرية، رمبا خللق اأزياء جديدة نلم�ييص 
فيهييا الييزي التقليييدي العربي واالأ�شيييوي يف 

نف�ص الوقت؟
ي يف احلقيقيية اأن هييديف االأ�شا�شييي هييو 
التعريييف بهذه االأزياء هنا يف اأوروبا، وملا 
ال نقلهييا ون�شييرها يف اجلزائر م�شييتقبال، 

اأنييا اأعترب اأن عملية مييزج هذه االأزياء بالت�شاميم 
التقليدية اجلزائرية اأمر مهم جدا، وهذا ما اأنوي 

فعله. 
األلبسة  يف  اخلصوصيات  أهم  هي  ما  ـ 

اليابانية اليت جعلتك تتأثر هبا هلذا احلد؟
ي الدقيية واخللييط بني االقم�شيية املتنوعة �شييواء 
ميين حيييث املييواد التييي �شنعييت منهييا اأو االألييوان 
املتميييزة، اأوؤكد فقييط اأن ما ال جتدونييه عند الغري 
ميكيين احل�شييول عليه لدي، �شييواء كان ف�شييتانا اأو 
�شييرواال اأو �شييرتة، رمبييا العائييق الوحيييد هييو اأنني 
اأعمييل مبفردي، لذلك خياطيية هده الت�شاميم قد 
تاأخييذ مني وقتا اأطوال، مثييال االنتهاء من حت�شري 
ف�شتان اأو �شرتة قد ي�شتغرق حوايل 3 اأيام، باملقال 
ال�شييروال اأو التنييورة ميكيين اأن يجهييزا خييالل يوم 

واحد فقط.
ـ ما هو عرض األزياء الذي شاركت فيه 
واقباال  جناحا  األلبسة  هذه  فيه  وعرفت 

كبريين؟
ي اأغلييب عرو�ييص االأزييياء التي اأقييوم بيها تكون 
يف الفنييادق الكبييرية كفنييدق بييول مييان وماريييوت 
وال�شييرياتون وغريهم، للعلم خييالل االأيام القليلة 

ابدأ صغريًا وفكر كبريًا، وال تقلق على أشياء كثرية يف نفس الوقت، ابدأ باألشياء
البسيطة أواًل مث تقدم إىل األشياء األكثر تعقيدًا. هوايته سبقت كل الرغبات، لديه 
والنسائية  الرجالية  املالبس  وخياطة  تصميم  جمال  يف  إبداعية  فنية  وملسات  نظرة 
املستوحاة من الزي الياباين التقليدي. تعلم وعشق مهنة اخلياطة منذ صغره عندما كان 

يشاهد جده الذي كان منجدا ووالدته اليت كانت خياطة.
صاحب  تيتراوي  محزة  السحرية  واللمسة  الذهيب  اخليط  وصاحب  والفنان  املبدع 

عالمة »شغف خيط« كان ضيف جملة »كل العرب« من خالل هذا احلوار اللطيف.  
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عندما  ترى النعيم لوهلة وت�شييعر باأنك يف حال جيدة، ويف حلظة ما يذهب هذا �شييدى 
الن هييذا امل�شيياعر ال تنبييع ميين الداخل، انهييا فقط تظهر من وهييم املقارنة انهييا فقط ردة 
فعييل عندما ترى حال �شيييئة ل�شييخ�ص اآخيير تقول يف قلبك احلمد هلل انني لي�ييص يف مكانه، 
الحييظ حتى ال�شييكر وال�شييعور بالنعمة يظهر يف حلظيية خوفك من زوالهييا، ال يزال اخلوف 
يتحكم بتذمرك وب�شكرك ال يتغري �شيء على م�شتوى احلقيقة هذا ال�شكل من ال�شكر ه�ص 
للغاية الأنه ال ينبع عن  انواع �شعور واإح�شا�ص كامل، بل ينبع عن مقارنة لذلك هذا ال�شعور 
باالمتنان ي�شمحل مبجرد انتهاء املوقف لتعود للحالة التي اعتدت عليها مبا�شرة وهي انك 

غري را�شي عن حياتك متاما.
انييت ترف�ييص لتكييون دائما يف املقدميية؛ وعندما تكون يف املقدمة تكت�شييف من جديد اأن 
هنيياك �شييخ�شا ما ي�شييبقك يف االأمام وال تييزال متاأخرا، هذه هي دائييرة املقارنة الوهمية، 
هناك دائما من هو اأمامك وهناك دائما من هو خلفك وعندما تت�شع روؤيتك تكت�شف انه ال 

يوجد من هو يف االأمام وال من هو يف اخللف. 
عندمييا ال تييرى النعييم االأ�شا�شييية التي يقوم عليها وجودك وتنح�شيير يف مظاهر �شييكلية 
فاأنت يف الغالب ال ترى احلياة، فاأنت غري منتبه للحظة التي تفتح فيها عينيك �شباحا، ال 
تنتبه خلطواتك وانت ت�شييري باأنفا�شييك، رائحة القهوة، غناء الع�شافري، حفيف االأ�شييجار، 
�شحييكات ال�شغييار، انت ال تلتفت لهذا الوفرة واخلري الذي ميلئ كيانك، �شحتك البدنية، 

�شعورك باالأمان، انت حي! لكن هذا يبدو عاديا باملقارنة مع ما ت�شعر به من اإحباط.
انت تقارن.. واملقارنة ت�شتحوذ عليك.

اأنييا ال ادينييك ولكيين ادعييوك اىل ان تنتبييه لعاملييك الداخلييي وانييت متار�ييص ب�شييريتك 
واإن�شييانيتك، وعندمييا متار�ييص ب�شييريتك واإن�شييانيتك بوعييي فيياإن ال�شييلوك �شييوف يت�شحح 

تلقائيا.
املقارنة العمياء هي التي تخلق املناف�شيية الوهمية يف حياتك على امل�شييتوي ال�شييطحي. 
ميكنييك ب�شييهولة تربييير هييذه املناف�شيية لنف�شييك ولكن ال تن�شييي ان تلييك املناف�شيية هي التي 
اأورثتك االإحباط والبوؤ�ييص وال�شييعور بعدم جدوى احلياة.. لقد اقحمت نف�شييك يف مناف�شيية 
كلفتييك الكثييري من طاقتييك وعمرك لقد اخذت منييك الكثري واعطتك القليييل ومع كل هذا 

امل�شوار انت الزلت غري را�شي الأنك منف�شل عن حقيقتك.
تلييك هييي دائييرة املقارنيية الوهمييية التييي ال تنتهييي منهييا مييا دام �شييعورك واأح�شا�شييك 
وتفكريك ال يتغريان. فعليك عزيز القارئ ان تعرف ان االأ�شييكال ت�شييري يف مراتب وجودية 
خمتلفيية، ال�شييورة الكبييرية للحييياة مكتملة. لكنك م�شييغول دائما مبا لدى االآخرين ت�شييعر 

دائما مبا لديك غري كاف.
بالوعييي انت مكتمل يف هذا امل�شييتوى من الوعي �شيييكون العقل مدييين لك الأنك تعرفت 
عليه وتعرف هو اىل نف�شييه هذا العقل الذي ي�شارع يف كل ناحية �شييري�شخ للهدوء �شيخمد 
�شجيييج االأفييكار حتييى تتمكيين ميين �شييماع ال�شييوت احلقيقييي املتدفق ميين �شييموات الوقت 

�شتزداد هدوء ويزداد العقل نفاذا وقوة.  

المقارنة  دائــرة 
أ.خالد الحديديالـــــــــــوهـــــــــــمـــــــــــيـــــــــــة

  �شحفية من اجلزائر كاتب م�شري

القادميية �شاأ�شييارك يف عر�ص لالأزياء يف هولنييدا من اأجل اإي�شال 
ت�شاميمييي للعاملية، مبعنى اأنني �شيياأكون ال�شييفري الذي �شيييعر�ص 

ثقافته بعد مزجها بثقافة اأخرى يف اخلارج.
أو  جزائري  كمصمم  نفسه  يقدم  اليوم  محزة  هل  ـ 

كمصمم خمتص باألزياء اليابانية فقط؟ 
ي كما تعرفون اأن ا�شمي حمزة وهذا ا�شم عربي، ال اأخفى عنكم 
اأنا اليوم اأقدم نف�شييي كم�شمم خمت�ييص يف االأزياء اليابانية، الأنه 
لييو قدمييت نف�شييي كم�شمم جزائييري رمبا لن اأح�شل عييل النجاح 

واالهتمام الكبري الذي اأحظى به يف الوقت الراهن.
ـ ما هو طموحك املستقبلي؟

ي رمبييا ميين اأهييم االحييالم التييي اأ�شبييو لتحقيقهييا هييي القيييام 
بعر�ص اأزياء يف جزيرة النخلة يف دبي بعد �شنة اأو �شنتني كاأق�شى 
تقدييير ودعوة الكثري من االأ�شدقاء حل�شوره، الأنه كما تعرفون يف 

دبي كل �شيء ممكن الأنهم يرون كل �شيء بعني كبرية.
ـ كلمة أخرية؟

ي �شييكرا ملجليية كل العييرب علييى هييذا االهتمام ب�شييخ�شي، كما 
اأمتنى اأن اأحقق جميع امل�شاريع التي اأخطط لها. 
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2022 لــــــصــــــیــــــف  الــــــــمــــــــوضــــــــة  وألـــــــــــــــــــــــوان  صـــــــیـــــــحـــــــات  أهـــــــــــــم 
�شييتايالت واألوان �شيف 2022 من املوؤكد اأنها �شييتكون خمتلفة عن اأي �شيف �شييابق. بعد االأحداث 
الع�شيبة التي �شييهدها العامل موؤخًرا، فكان من ال�شروري اأن يحدث هذا انعكا�شييا على عامل املو�شة 
مييع حلييول ال�شيييف. لذا كان ميييل اأغلب امل�شممني اإىل االألوان الزاهية األتى تعك�ييص ال�شييعور بالدفء 
والبهجيية وهييي االألييوان االأبي�ييص، االأخ�شيير، االأحميير، الربتقيياىل، االأ�شفرالزاهييي، االأزرق والييوردي 

الداكن. 
 دمج الف�شتان مع البنطالون واحد من �شتايالت ال�شيف التي مت اعتمادها يف العديد من املوا�شم 
ال�شيفية ال�شييابقة. وذلك نظرًا لكونه واحد من اال�شييتيالت االكر حرية واأريحية للعديد من الفتيات 

خا�شة يف فرتة النهار.
دائمًا ما ترتبط نقو�شات االأزهار والورد باالأجواء الربيعية ولكن هذا ال�شيف خرجت النقو�شات 

م�شيطرة على اأغلب الت�شاميم وخا�شة املعاطف واالأحذية.
واأي�شييًا هييذا ال�شيييف الحظنا واحًدا من اال�شييتيالت املميزة ب�شييكل عام هي البليزرات الن�شييائية 
الف�شفا�شة ذات االكتاف املن�شدلة بع�ص ال�شىء والتي تعطي انعكا�شا للحرية واخلروج عن املاألوف. 
وال نن�شى اي�شا الف�شاتني الق�شرية والطويله يف هذا ال�شيف التي كانت مميزة من حيث اال�شكال 

واالألوان املبهجة والت�شميمات املختلفة والتي تنا�شب اخلروج �شباحَا ويف االأم�شيات. 

أ.ناديا كعبي

الثقافة
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َلِة في َهِذِه الَبَلد ْنَت ِمْن َكنيَسيت الُمَفضَّ
َ
َلَك أ

د.ريتا عيسى األيوب

ْعِلُنها  َلِة يف َهييِذِه الَبَلد... اأَْكُتُب اإَِلْيَك َكْي اأُ اأَْكُتييُب اإَِلْيَك ِمْن َكني�َشييتي املَُف�شَّ
َلَك وَعَلى امَلالأ..

يِّ �َشْيٍء َقْد كاَن َيْوًما َبْيَننا واْنَقَر�ص.. ِباأَنَّني مَلْ اأَُعْد اأَاأَْبُه ِبَك... َواَل ِباأَ
َك َلها اأَْهاًل  َواَل ُعْدُت اأَْع�َشييُقَك... َكِع�ْشييِق َعْذراٍء... مَلْ َتَر يف َحياِتهييا َغرْيَ

و�َشَند..
ْت َيْوًما  ٍة َقييْد اأََحبَّ ًة ِلُكلِّ اإِْمَراأَ اأَْكُتُبهييا ِر�شيياَلًة َكييْي َتْبَقى َلَك ِذْكَرى... َوِعييرْبَ

ْدٍق... َوَلِكْن ِمْن َغرْيِ اأََمل.. ِب�شِ
ِة...  ْهِر َوالِعفَّ فاِت النُّْبِل... َوالطُّ ْت فيِه... ُكلَّ �شِ ييْت َرُجاًل كاَنْت َقْد َراأَ اأََحبَّ

َيم.. َتِمَعًة َمَع باقي ال�شِّ جُمْ
َرًبا ِلاْلأَْمثيياِل... ِبُدَوِل الَغْرِب َجميِعها... َو�شيياِئِر ِبالِد  َرُجيياًل َقييْد َباَت َم�شْ

الُعْرباِن َوالَعَجم..
ا ِبُكلَّ َمييكاِرِم االأَْخالِق... َراِفًعا ا�ْشييَم  َفْتييُه... ُمَتَحِليًّ �َشييْهًما كاَنييْت َقييْد َو�شَ

حاِب الِهَمم.. ِبالِدِه... �شاِئًرا اإِىَل الِقَمِم َمَع اأَ�شْ
�ييِص...  َلِه... يف َهييذا امَلكاِن املَُقدَّ وهييا اأَنييا َلييَك اأَقوُلهييا...  اأَميياَم َمْذَبييِح االإِ

َوامَلليِء ِباأُنا�ٍص ِمْن �َشتَّى االأُمَم..
ُرُخ ِمْن  َعُلني اأَ�شْ اًل ِباأَْوجاٍع... جَتْ مَّ ُه... َوَباَت حُمَ ِباأَنَّ اأَذاَك يِلَ َقْد َفاَق َحدَّ

ِة االأَمَل.. �ِشدَّ
ييِر ِعظاِم  ييُر... َكما َتَك�شُّ ناهيَك َعْن اإِْهماِلَك مِلَ�شيياِعري... التي َباَتْت َتَتَك�شَّ

وِل اإِىَل اأَْعَلى الِقَمم.. ... َمَتى ما اأُْنِهَك َفَوَقَع ِمْن َبْعِد الُو�شُ رْيِ الطَّ
ْن  �َشييَكْوُتَك اإِىل َرّبييي االآَن... َفَرَجْوُتييُه... اأَْن ُينييرَي َلَك َقْلَبييَك َوَعْقَلَك... َواأَ

ي اإِىَل اأََبِد االأََبد.. ُيْبِعَدَك َعنِّ
ييِل َلُه... ِباأَْن ُيَطْمِئَننييي َعْنَك... ُكلَّما َبَزَغ  َو�شُّ نييي مَلْ اأَْقييَو َعَلى َعَدِم التَّ َوَلِكنَّ

َنهاٌر اأَْو الَح �َشَفق..
ييًة َعَلْيَك... َوَعَلى َجميِع َمْن اأَْحَبْبييَت... َباِعًدا اهلُل َعْنَك  َفاأنيياُم اأنا ُمْطَمِئنَّ

َوَعْنُهم ُكلَّ َمَر�ص..
الَتَك...   َفاْذُكييْرين اأَْنَت يا َهذا... ُكلَّمييا َخَلْدَت اإِىَل َنْوِمَك َلْياًل... َتاِلًيا �شَ

َبْعَد �َشَفٍق َيْتَبُعُه الَغ�َشق..

ة ِمْن ِفِل�ْشطني َوُتقيم يف اأَمْلاْنيا كاِتَبة اأُْرُدِنيَّ
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التظاهرات احتجاجا على  االأردين يف  ال�شعب  فئات  لكل  املكثف  من خالل اخلروج 
فيها  تهدد  اأ�شلحة  الدوالرات  مليارات  مبئات  عربية  قيل  دوال  ت�شرتي  املعي�شة،  غالء 
بع�شها البع�ص. مل يرفع واحد من امللوك واالمراء املتخمني �شماعة الهاتف ليقول مللك 
و�شوف  يهمك نحن هنا  فل�شطيني: ال  ومثلها  �شوري  ياأوي مليوين الجيء  الذي  االاأردن 
نتكاتف لعبور هذه املرّحلة. االأردن ت�شرر كثريا من حروب املنطقة، وتعطلت جتارته مع 
الدول املجاورة ب�شبب اإغالق احلدود، يريدون من ملكه ان يتخلى عن رعايته لالأماكن 
املقد�شة حتى يدفعوا له ثمن تخليه عن القد�ص م�شرى النبي، وكما قال ال�شهيد �شدام 

ح�شني: اذا مل تهتز �شواربكم مل�شرى النبي فمتى يتحرك اإح�شا�شكم؟

لدي اقرتاح الآل �شعود: ان االأموال التي جتنونها من العمرة واحلج هي �شرعا من حق 
و�شردمتوهم من بالدهم، نحن نطالبكم  بالقوة،  ار�شهم  اغت�شبتم  الذين  الها�شميني 
باأن يكون ريع احلج والعمرة لوريث الها�شميني ملك االأردن، وهكذا تكفرون عن ذنوبكم 
على  حر�شا  املفتوحة  الر�شالة  هذه  لكم  اكتب  حقكم،  من  لي�شت  اأر�شا  اأخذمت  كونكم 
م�شلحة االمة العربية واال�شالمية. لقد اثبتم كرمكم )بتجيي�ص طوب االر�ص لت�شليح كل 
من اأراد اجلهاد يف �شورية، وتهاو�شتم اأنتم واالخوان القطريني على �شوريا ولكنها فلتت 
من ايديكم( انا ل�شت حزينة لذلك، الأن اأ�شواأ دميقراطية اف�شل من حكم الدكتاتورية، 
ولكن م�شروعكم مل ينجح واأربكتم اأنتم واال�شد املنطقة واحلقتم �شررا اقت�شاديا يف بلد 

مثل االردن. 

اعرف اأنتم وكل حديثو النعمة من جريانكم لن ي�شمعوا �شوتي. اذا لي�ص امامي �شوى 
ال�شمالية،  كوريا  رئي�ص  مع  قمته  اىل  الذهاب  اريد  ال  ك�شحفية  كنت  لرتامب  ال�شكوى 
واالآن غريت وجهة نظري، �شوف ا�شبقه اىل �شنغافورة واقدم له ال�شكوى عرب زوجته التي 
اعرفها قبل زواجه بها، و�شاأدعه يحكم بيننا كما �شيفعل معه ترودو رئي�ص وزراء كندا 
الذي ذكره بالقتال معًا يف اإنزال النورماندي اأي قبل ان يلد، وقبل ان ت�شلط امريكا علينا 
ال�شهاينة لتطويعنا نحن الع�شاة احفاد زنوبيا التي حطت راأ�شها  براأ�ص قي�شر فكانت 

النتيجة ان اأ�شرت ودخلت روما مقيدة بال�شال�شل. 

 أ. حميدة نعنع

أزمة األردن و ريع الحج والعمرة

ــر أمــــــرأة ــ ــاتـ ــ ــن دفـ ــ مـ

 كاتبة و �شحفية عربية
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