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عة
راب

  ال
نة

لس
- ا

 20
22

س   
سط

 أغ
ب -

- آ
 48

د  
عد

ال
N

o.
48

 - 
AO

UT
  2

02
2

Pr
ix

 5
 e

ur
os

الـــعـــلـــم والــتــنــمــيــة 
فـــي عـــالـــم متغري

تل الزعرت ولهيب آب

ما هي مآالت الوضع 
فــــــــــــي الــــــــــــــســــــــــــــودان؟

دبلوماسية القبضة: الشرق األوسط وخفي حنني

ــحـــمـــد آل خـــلـــيـــفـــة..  ــنــــت مـ بــ مـــــي 
الـــــــعـــــــربـــــــيـــــــة الـــــجـــــريـــــئـــــة

هـــــــــــل نـــــــجـــــحــــــت مــــهــــمــــة 
السعودية فــي  بــايــدن 

الدكتور جمال مصطفى العبد هللا سكرتري صدام حسني وزوج إبنته حال:
ألي  االمـــــــــــــريـــــــــــــكـــــــــــــيـــــــــــــة  الـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــروض  رفــــــــــــــضــــــــــــــت 
االحــــــــــتــــــــــالل بــــــــعــــــــد  الــــــــــــــعــــــــــــــراق  فــــــــــــي  لــــــــــــي  دور 

دورة التدريب للصحافة 
المكتوبة في باريس

وهران تقفز إلى 
العالمية

“البدون” في 
الخليـج العربي

االعالم المثري للفتنة 
وميثاق الشرف

الــــــــجــــــــزائــــــــر بــــــعــــــد ســـــتـــــون 
عــــــامــــــا مــــــــن االســـــتـــــقـــــالل
عهد جديد واقتصاد واعد





بعد ان تلقينا العديد من االت�شاالت من قيادات تاريخية يف حزب البعث، ومن كوادر م�شهود لهم 
بامل�شداقية وبالتاريخ الن�شايل وباملواقف الوطنية والقومية، طلبوا منا التوقف عن ن�شر احللقة الرابعة 
البعثيني  بني  ال�شمل  اىل مل  تهدف  امام جهود خرية  املجال  الإف�شاح  وذلك  البعث،  ملف  واالخرية من 

واخلروج من هذا املاأزق الذي يعاين منه تنظيم احلزب يف الوطن العربي وخارجه. 
وللأمانة التاريخية فاإن الهدف منذ البداية من فتح ملف البعث على �شفحات املجلة مل يكن وقوفًا مع 
طرف �شد طرف اآخر، ولي�س لزيادة االزمة حدة، بل كان الهدف هو ايجاد احللول املنا�شبة التي حتمي 
وحدة احلزب واحلفاظ على تاريخه الن�شايل امل�شرف، وت�شليط ال�شوء على الف�شاد املايل واالرتباطات 
االإقليمية والدولية للبع�س ممن بالقيادة. حتى عندما ن�شرنا وقائع واأ�شماء ترتدد حولها ال�شبهات وُتر�شم 
علمات ا�شتفهام، فلي�س الهدف هو الت�شهري بل الهدف هو تو�شيح آراء الكثري من خرية الكوادر الذين 
زودونا بهذه املعلومات. نحن منذ البداية اأعلنا اأننا على ا�شتعداد لن�شر اي تو�شيح �شواء من قيادة البعث 
احلالية، او للأ�شخا�س الذين وردت اأ�شمائهم بامللف عمل بالقيم العربية واأخلقيات املهنة ال�شحفية.

العقوبات(  �شيف  البعثيني )بعيدًا عن  اأي جهد جاد حلوار �شريح بني  ن�شاند  العرب«  »كل  اإننا يف 
الذي مور�س ب�شكل تع�شفي يف ظروف وحاالت ال ت�شتدعي ذلك، من هنا قررنا اإلغاء ن�شر احللقة الرابعة 
ت�شم يف  واملتابعة،  للإت�شال  ت�شكيل جلنة  ت�شهيل  للم�شاهمة يف  ا�شتعدادنا  ونعلن  امللف،  واالأخرية من 
�شفوفها خرية من قيادات وكوادر بعثية من الذين مل يدخلوا يف امل�شاكل التي برزت موؤخرًا، واأن نكون 
خا�شة  احلزبية«  واالأ�شول  الداخلي  »النظام  بـ  يت�شبثوا  وللذين  اجلهد.  هذا  يف  ومو�شوعيني  حيادين 

اأ�شحاب النوايا احل�شنة نورد لكم هذه الواقعة من درو�س التاريخ الثوري، وظروفها حينها ا�شعب:  
»يف ثورة ثلث فيالق من جي�س التحرير اجلزائري مت ا�شتدراجها من الداخل اىل احلدود اجلزائرية 
- التون�شية �شنة 1958، وبالذات بعد االعدامات التي حدثت يف تون�س �شنتي 1957 و1958 وبداية متلمل 

وا�شتنكار جي�س التحرير يف الداخل. 
بداأت  تون�س  مع  احلدود  على  اجلزائري  الوطني  التحرير  جلي�س  الثلث  الفيالق  جتمعت  عندما 
عرف  فيما  املجاهدين  مترد  اإىل  اأدى  مما  االبطال  املجاهدين  اهانة  مع  م�شبوهة  تدريبات  عمليات 
تاريخيا بتمرد جبال ال�شعنبي مما حتتم على كرمي بلقا�شم وقتها زيارة املتمردين يف »جي�س ال�شعنبي« 
التقدم منه و�شفعه على  املجاهدين اىل  باأحد  االأمور اكرث، مما دفع  ا�شعل  ولكن خطابه  بهم  وخطب 

وجهه، مما وتر االو�شاع اأكرث. 
كانت النتيجة هي طرد كرمي بلقا�شم وكادت االمور ان تتطور اىل ما هو ا�شواأ، ولكن يف هذه الظروف 
معهم  وفتح  متردهم  عز  يف  بزيارتهم  قام  بومدين،  هواري  بقيادة  العامة  االركان  هيئة  ت�شكيل  بعد 
نقا�شات مطولة مما طماأن اجلميع وعاد االن�شباط باالإقناع وانتهت االزمة باإعادة ت�شكيل فيالق وقيادات 

جي�س التحرير بعد م�شاورات دميقراطية وحرة مع اإطارات جي�س التحرير وقتها«.
مل تلجاأ قيادة جي�س التحرير اإىل العقوبات او الت�شهري او ن�شر االأكاذيب، قام رئي�س االركان بزيارتهم 

واحلوار معهم واإنتهت الكارثة التي كانت �شتوؤدي اإىل انق�شام الثورة و�شياعها وبقاء االحتلل.
كان ميكن لرئا�شة االأركان »ا�شتعمال« �شيف العقوبات مبا فيها االعدامات امليدانية ح�شب »القوانني 
الع�شكرية«، اأو على االأقل تنزيل الرتب الع�شكرية و�شحب امل�شوؤوليات، ولكن وعي هواري بومدين والقيادة 

معه حالت دون ح�شول الكارثة.
فهل ميكن االرتقاء اىل م�شتوى امل�شوؤولية التاريخية واأمتنا العربية تتعر�س الأ�شر�س عدوان، اأم ان 

البع�س �شيتذرع بالنظام الداخلي واالأ�شول احلزبية االإحادي اجلانب، لغاية يف نف�س يعقوب؟!

أ. علي المرعبي

بين أزمة البعث وتمرد فيالق جبال الشعنبي

ــة الـــعـــدد ــيـ ــاحـ ــتـ ــتـ افـ

 نا�شر و رئي�س التحرير



النا�شر ورئي�س التحرير: 
علي املرعبي

مدير العالقات العامة: 
خالد النعيمي

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

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

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

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

 امل�شرف على الق�شم االجتماعي 
عروبة رحيم

املدير الفني : 
ل�ؤي املرعبي

االدارة:
 رنا اجلندي

الكاريكاتري و الر�شم:
عادل ناجي
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 مكتب لبنان  مايز االدهمي  مكتب م�شر  هويدا عبد الوهاب   مكتب االردن  غادة حليقة  مكتب ال�شودان  معت�شم الزاكي
  مكتب فل�شطني  وفاء ر�شيد  مكتب تون�س  �شناء جاء باهلل  مكتب اجلزائر  اإن�شاف �شل�شبيل  مكتب اليمن: اإ�شحق الب�شري

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

�صركة ال�صحافة الت�ن�صية

جميع 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-بلل
ليلى قريي  ن�شيم قبها   ناديا كعبي     هاين امللذي  علي القحي�س  خالد احلديدي   هلل العبيدي 

 حياة راي�س  علي عبدالقادر   ا�شامة اال�شقر  دانييل القرعان  بهاء خليل  رانية �شعراوي

بــــــاريــــــس فـــــــــي  ــــة  ــــوبــ ــتــ ــ ــكــ ــ ــمــ ــ الــ لـــــلـــــصـــــحـــــافـــــة  الــــــــتــــــــدريــــــــب  دورة 

أكـــــــــــــــــــــــــذوبـــــــــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــضـــــــــــــــــــارة الـــــــــــــفـــــــــــــارســـــــــــــيـــــــــــــة

ــا...  ــ ــ ــــسـ ــ ــيـ ــ ــ ــــف مـ ــ ــالـ ــ ــ ــحـ ــ ــ تـ
ــيــــة  ــ الــــنــــســــخــــة الــــعــــرب
عــــــــــــــــن »الــــــــــــنــــــــــــاتــــــــــــو«

بعد معاناة مع املرض منذ سنوات، 
مستشفى  يف  ربه  جوار  اىل  انتقل 
السفري  بباريس  بومبيدو  جــورج 
جبري إمساعيل جبري القائم بأعمال 
سفارة السودان بباريس يوم األثنني 

25 متوز ـ يوليو 2022.
فرح  خالد  د.  السفري  من  نتقدم 
وأسرته  السودانية  السفارة  وطاقم 

بأصدق التعازي.
وال حول وال قوة اال باهلل العلي 

العظيم

رحـــــــــــــــيـــــــــــــــل الــــــــــــســــــــــــفــــــــــــري جــــــــــــبــــــــــــري إســــــــــــمــــــــــــاعــــــــــــيــــــــــــل جــــــبــــــري



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�س: 3 دينار

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

ثمن الن�شخة

6
8

18

10
16

دبـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــومـــــــــــــــــــاســـــــــــــــــــيـــــــــــــــــــة الــــــــــــقــــــــــــبــــــــــــضــــــــــــة
ــنـــــني ــ  الـــــــــشـــــــــرق األوســـــــــــــــــط وُخــــــــــّفــــــــــي ُحـ
هـــل نــجــحــت مــهــمــة بـــايـــدن فـــي الــســعــوديــة

زيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة بــــــــــــــــــــــــــــــــــــايــــــــــــــــــــــــــــــــــــدن وضــــــــــــــــــبــــــــــــــــــط 
األولـــــــــــــــــــــويـــــــــــــــــــــات األمـــــــــــريـــــــــــكـــــــــــيـــــــــــة اقــــــلــــــيــــــمــــــيــــــا

ســـــــــــــيـــــــــــــاســـــــــــــة الـــــــــــــــرئـــــــــــــــيـــــــــــــــس بـــــــــــــــــــايـــــــــــــــــــدن تــــــــــجــــــــــاه 
فـــــلـــــســـــطـــــني والــــــــخــــــــلــــــــيـــــــــج الــــــــعــــــــربــــــــي وايـــــــــــــــــران

مي بنت محمد آل خليفة.. العربية الجريئة22

الــــرئــــيــــس الــــتــــونــــســــي يــــربــــح الــــــرهــــــان ويــــطــــوي 
بـــــالـــــمـــــائـــــة  92 بـــــنـــــســـــبـــــة  اإلخــــــــــــــــــــــوان  ــــة  ــحــ ــ ــفــ ــ صــ

ما هي مآالت الوضع في السودان؟20
الـــجـــزائـــر بــعــد ســـتـــون عـــامـــا مـــن االســتــقــالل
عــــــــــــهــــــــــــد جـــــــــــــــديـــــــــــــــد واقــــــــــــــــتــــــــــــــــصــــــــــــــــاد واعــــــــــــــــــد

وهـــــــــــــــــــــــــــــــران تـــــــــقـــــــــفـــــــــز إلـــــــــــــــــــــى الــــــــعــــــــالــــــــمــــــــيــــــــة الدكتور جمال مصطفى العبد هللا: 
ألي  االمـــــــــــــــريـــــــــــــــكـــــــــــــــيـــــــــــــــة  الـــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــروض  رفــــــــــــــــضــــــــــــــــت 
االحــــــــــــتــــــــــــالل بــــــــــعــــــــــد  الـــــــــــــــــعـــــــــــــــــراق  فــــــــــــــي  لــــــــــــــي  دور 

ــبــــشــــع مــن  ــتـــعـــذيـــب الــ ــلـ ــــعـــــرض والــــــــــدي لـ مـــــــــراد بـــــيـــــال: تـ
الــمــســتــعــمــر ووجــــهــــت لــــه تــهــمــة الـــخـــيـــانـــة الــعــظــمــى



الرئي�س  لرحلة  والرتويج  التطبيل  كل  رغم 
الــ�ــشــرق  ملنطقة  بــايــدن  جــوزيــف  االأمــريــكــي 
االأو�شط، ورغم االآمال التي بناها حاكم البيت 
االأبي�س عليها، لكنها كانت الق�شة التي ق�شمت 
ظهره، واأعادته بخفي حنني، بعدما كانت اآماله 
ترق�س على حلم تعزيز الوجود االأمريكي القوي 
يف املنطقة وردم الثغرات التي يعتقد االأمريكان 
اأنها قد تعطي مواطئ اأقدام لل�شني اأو رو�شيا، 
للواليات املتحدة. لقد كانت  اللدودتني  القوتني 
باال�شطفافات  تعج  ــط  ــش االأو� الــ�ــشــرق  �شماء 
للواليات  كانت  التي  وبامل�شاكل  اجليو�شيا�شية، 

املتحدة اليد الطوىل يف تفجريها. 
البــد  للمنطقة،  ــايــدن  ب مــرامــي  ولـــقـــراءة 
لل�شرق  املتحدة  الــواليــات  لتعريف  النظر  من 
�شيا�شته  خطوط  قراءة  ن�شتطيع  لكي  االأو�شط، 
اال�شرتاتيجية  اخلطط  بــوؤرة  اإىل  قادته  التي 
الرجل  اأن  االعــتــبــار  يف  وا�شعني  االأمــريــكــيــة، 
غزت  التي  بــلده،  �شيا�شات  وحــول  يف  خا�س 
احلرب  واأ�شعلت  وافغان�شتان،  العراق  واحتلت 
اليمن  حــرب  اإىل  ودفــعــت  وليبيا،  �ــشــوريــا  يف 
زالــت  ومــا  م�شر،  ا�شتقرار  زعــزعــة  وحــاولــت 
تبني،  وال  تهدم  االأو�ــشــط:  ال�شرق  يف  تتخبط 
ببقايا حلم  وتت�شبث  وت�شتعدى �شعوب املنطقة، 

امرباطوري تخ�شى عليه من الزوال. 
ال  االأمريكي،  التعريف  يف  االأو�شط  وال�شرق 
يف  ا�شتخدم  الــذي  امل�شطلح  عن  كثريا  يبتعد 
القرن التا�شع ع�شر يف مكتب الهند الربيطانية، 

دبـــــــــــــــــلـــــــــــــــــومـــــــــــــــــاســـــــــــــــــيـــــــــــــــــة الـــــــــــقـــــــــــبـــــــــــضـــــــــــة
 الــــــشــــــرق األوســــــــــــط وُخـــــــّفـــــــي ُحـــنـــني

السياسة

إ.لهيب عبد الخالق

عندما  وا�شع  نطاق  على  تاليا  معروفًا  واأ�شبح 
البحرية  يف  اال�شرتاتيجي  اخلبري  ا�شتخدمه 
يف  مــاهــان  ثاير  األــفــريــد  االأمــــريال  االأمريكية 
�شبه  بني  الواقعة  »املنطقة  لتمييز   ،1902 عام 
اإىل  هنا  ي�شري  وهو  والهند«،  العربية  اجلزيرة 
املنطقة  هذه  يف  املوجودة  واحل�شارات  الــدول 
عهد  يف  املنطقة  هذه  �شميت  وقد  اجلغرافية. 
املكت�شفني  قبل  مــن  اجلغرافية  االكت�شافات 
ــارات  ــقـــدمي« وهـــي مــهــد احلــ�ــش بــــ«الـــعـــامل الـ

االإن�شانية وكذلك مهد جميع الديانات.
ماهان عرف ال�شرق االأو�شط باأنه »املنطقة 
املمتدة من اجلزيرة العربية و�شواطئها املمتدة 
باخلليج  مرورًا  الهند،  اإىل  االأحمر  البحر  على 
العربي«، الذي كان ي�شكل مركز ال�شرق االأو�شط 
له  البحرية  اال�شرتاتيجية  انــظــر  وجــهــة  مــن 
حني   ،2004 عام  حتى  كذلك،  وبقي  وقتذاك. 
دبليو  جــورج  االأمريكي  الرئي�س  اإدارة  اأطلقت 
على  الكبري«  االأو�شط  »ال�شرق  م�شطلح  بو�س 

العربية  البلدان  »كامل  ت�شم  وا�شعة  منطقة 
اإ�شافة اإىل تركيا، اإ�شرائيل، اإيران، اأفغان�شتان 
ي�شجع  �شامل  »م�شروع  اإطـــار  يف  وباك�شتان«، 
واالجتماعي  واالقت�شادي  ال�شيا�شي  االإ�شلح 
على  بو�س  اإدارة  عر�شته  والــذي  املنطقة«،  يف 
مار�س  يف  الثمان  ال�شناعية  ــدول  ال جمموعة 
عام 2004، وتفجر الحقا ب�شكل »ثورات الربيع 

العربي«.   
ب�شيا�شة جديدة  اأنه جاء  اعتقد  اإذن  بايدن 
يف  مفتاحيها  اأن  اعتباره  يف  وا�شعا  للمنطقة، 
»اإ�شرائيل واململكة العربية ال�شعودية«، رغم اأنه 
»جمل�س  العربي  املحور  دول  اأهمية  يتجاهل  مل 
واالأردن«.  العراق،  م�شر،  اخلليجي،  التعاون 
كانت هذه الدول الت�شع حمور ا�شتقطابه، لكنه 
بعدما  مفتاحها،  �شتكون  ال�شعودية  اأن  اعتقد 
اإ�شرائيل هناك.  اأنه فتح الباب حلليفته  ت�شور 
لقد كان بايدن يتحرك على وقع هاج�س عمليات 
الناجمة  اجليو�شيا�شية  اال�شطفاف  اإعـــادة 
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ــــى  ـــى بـــــــايـــــــدن إلـ ســـــعــ
طـــــــمـــــــأنـــــــة إســـــــرائـــــــيـــــــل 
بــــــــــــــــــشــــــــــــــــــأن صــــــــفــــــــقــــــــة 
مـــحـــتـــمـــلـــة مــــــع إيــــــــران

    كاتبة عراقية مقيمة يف كندا    

والتحديات  ــا،  ــي الأوكــران الــرو�ــشــي  الــغــزو  عــن 
»عدم  فكرة  كثريا  وكرر  العاملية،  االقت�شادية 
تواجدهما يف  بتعزيز  وال�شني  لرو�شيا  ال�شماح 
ال�شماح  تريد  »ال  املتحدة  فالواليات  املنطقة«، 
بخلق فراغ يف نفوذها يف ال�شرق االأو�شط، ميكن 
اأن متلأه ال�شني اأو رو�شيا«. واأ�شري اإىل ما قاله 
لن  املتحدة  الواليات  »اإن  العرب:  للقادة  بايدن 
ال�شرق  على  بالهيمنة  ورو�شيا  لل�شني  ت�شمح 

االأو�شط«.
يقول ت�شو ويلي مدير معهد درا�شات ال�شرق 
االأو�شط يف جامعة �شنغهاي للدرا�شات الدولية 
تر�شل  االأو�ــشــط  ال�شرق  اإىل  بايدن  »رحلة  اإن 
املنكوبة  املنطقة  دول  اإىل  مقلقة  ــشـــارات  اإ�ـ
حل  حتاول  ال  املتحدة  فالواليات  بال�شراعات، 
بالفعل  الدول  لقيادة  ت�شعى  ولكنها  امل�شكلت، 
اإىل مزيد من اخللف«. واأ�شاف اأن »الواليات 
املتحدة �شتجد �شعوبة يف ك�شب احللفاء الحتواء 
ال�شني كما هو احلال يف منطقة اآ�شيا واملحيط 
الهادئ«، م�شريا اإىل اأن ال�شني لي�س لديها دولة 
قوي  تعاون  بل هناك  االأو�شط،  ال�شرق  عدو يف 
اأنه  ت�شو  اأو�شح  رو�شيا  وب�شاأن  املنفعة.   متبادل 
املنطقة،  هذه  من  رو�شيا  اإخــراج  ال�شعب  من 
لي�س فقط الأن لرو�شيا وجود قوي هناك، ولكن 
ت�شرتك يف علقات قوية يف جمال  الأنها  اأي�شا 

الطاقة مع دول املنطقة. 
اإذن  املنطقة  وا�شنطن يف  تتغري م�شالح  مل 
اإ�شرائيل  اإ�شراك  اإىل  �شعت  فقد  كبري،  ب�شكل 
املناه�شة  �شيا�شتها  يف  العربي  اخلليج  ودول 
الإ�شرائيل  منا�شبة  اأمنية  بيئة  وخلق  لرو�شيا، 
الحتواء  املنطقة  دول  ودفــع  العربي«،  »الناتو 
من  الهيدروكربونات  �شادرات  وزيــادة  اإيــران، 
هذه املنطقة من اأجل تعوي�س اخل�شائر الناجمة 
عن العقوبات �شد رو�شيا ب�شبب حرب اأوكرانيا، 
تعد  مل  املنطقة  دول  معظم  اأن  وجــدت  لكنها 
تثق بــالــواليــات املــتــحــدة. وقــد اأ�ــشــار اخلــرباء 
االإن�شان  املتحدة حلقوق  الواليات  اأن دعوة  اإىل 
التغلب  ميكن  ال  عقبات  �شكلت  واأيديولوجيتها 
وانعدام  اجلذور  عميق  �شك  يف  ت�شببت  عليها، 

ال�شرق  ودول  املــتــحــدة  الـــواليـــات  ــني  ب الــثــقــة 
االأو�شط، والتي تتزايد �شكوكها جتاه دبلوما�شية 
»امل�شلحة الذاتية اأواًل« لوا�شنطن. وهذا يو�شح 
وفقا للخرباء »مدى نفاق ال�شيا�شة الدبلوما�شية 
االأمريكية، فحاملا تكون هناك م�شالح، ميكنهم 
حتت  بقيمهم  ي�شمى  مــا  ــع  و�ــش الــفــور  عــلــى 

اأقدامهم«. 
اإ�شرائيل ب�شاأن  لقد �شعى بايدن اإىل طماأنة 
دعم  بتقدمي  ووعــد  ــران،  اإي مع  حمتملة  �شفقة 
االإق�شاء  �شيا�شة  عك�س  للفل�شطينيني  مــايل 
التي انتهجها �شلفه دونالد ترامب، والعودة اإىل 
اإىل حتديات  بالنظر  ال�شعودية  علقة عمل مع 
الطاقة العاملية. وال ميكن القول اأنه حقق جناحا 
يف عر�س م�شتوى التزام الواليات املتحدة جتاه 
املنطقة، اإذ اأنه مل يقدم �شيا�شة جديدة، حتقق 

التغيريات املطلوبة لتحقيق اأهدافه. 
للق�شية  ــزري  ــ امل بــالــواقــع  ا�ــشــطــدم  لــقــد   
الفل�شطينية، و�شدمه ال�شعوديون عندما حتدث 
عن حقوق االإن�شان، فذكروه بـ«�شجن اأبو غريب« 
ال�شحفية  واغتيال  واأفغان�شتان  العراق  وغزو 
اأنه  ال�شعودية  اإعــلن  ومــع  عاقلة.  اأبــو  �شريين 
دمج  ب�شاأن  اآمــالــه  تراجعت  عــربــي«،  ناتو  »ال 
على  احل�شول  اأي�شا  ي�شتطع  ومل  اإ�ــشــرائــيــل، 
�شيا�شتها  ب�شاأن  ال�شعودية  من  �شريحة  موافقة 
كما   .»+ »اأوبـــك  اإطـــار  غــري  اإطـــار  النفطية يف 
رو�شيا  �شد  املنطقة  يقلب  اأن  ي�شتطع  مل  اأنــه 
وال�شني، وقد حققت االأخرية مع املنطقة جتارة 

بقيمة ن�شف تريليون دوالر، تتجه �شعودا.
لـ  العري�شة  اخلــطــوط  ــايــدن  ب و�ــشــع  لــقــد 
االأو�شط« من خم�شة  لل�شرق  »اإطار عمل جديد 
اأجزاء يت�شمن دعم التنمية االقت�شادية واالأمن 
ــال:  وق الــدميــقــراطــيــة.  ــات  واحلــري الع�شكري 
يف  هــذا  كل  بتلخي�س  اأختتم  اأن  يل  »ا�شمحوا 
م�شتثمرة  املتحدة  الواليات  اإن  واحــدة،  جملة 
بال�شراكة  املنطقة  يف  اإيجابي  م�شتقبل  بناء  يف 
معكم جميعا، والواليات املتحدة لن تذهب اإىل 
اأي مكان.« لكن ال ميكن القول ب�شكل مطلق اأنه 

مل يحقق �شيئا رغم ذلك: 

اأمــام  الــبــاب  فتح  ال�شعودي  فاالجتماع   -
بايدن الإعـــادة االنــخــراط يف وقــف احلــرب يف 
اليمن، عندما طالب باحلفاظ على الهدنة التي 

تو�شطت فيها االأمم املتحدة يف اليمن.
االإ�شرائيلي  االتفاق  اأن  املراقبون  واعترب   -
املجال اجلوي  وفتح  وال�شعودي على جزيرتني، 
ال�شعودي اأمام الطائرات املدنية التي تطري من 

واإىل اإ�شرائيل، هو »خطوة تعاونية«.
الوجود  تاأكيد  اإعـــادة  اإىل  بايدن  هــدف   -
لكنه  املنطقة،  يف  االأمريكية  للقيادة  الــقــوي 
من  ان�شحاب  تقلي�شه:  مت  منه  الكثري  اأن  ن�شي 
اأفغان�شتان، تقلي�س الوجود يف العراق واملنطقة 

ب�شكل عام.
اأن  للمنطقة،  بــايــدن  رحــلــة  اأظــهــرت  لقد 
عاد  حيث  الرتاجع  يف  اآخــذ  االأمريكي  النفوذ 
يتم  ومل  فــارغــا،  بلده  اإىل  االأمــريــكــي  الرئي�س 
على  علوة  الرئي�شية.  اأهدافه  من  اأي  حتقيق 
بالتهديد  ي�شمى  ملا  املتكرر  ترويجه  فاإن  ذلك، 
الذي ت�شكله ال�شني ورو�شيا يف ال�شرق االأو�شط، 
جعل املنطقة املليئة بال�شراعات بالفعل تدرك 
اخلطر املتزايد الذي ت�شببه الواليات املتحدة.  
ال�شرق  دول  اإىل  »التحول  اإن  قال اخلرباء  وقد 
االأو�شط عندما تكون الواليات املتحدة يف اأزمة 
نفطية، قد ك�شف اأكرث عن اأنانية ونفاق الواليات 
اأن  حني  يف  االإقليمية،  البلدان  لتلك  املتحدة 
اأ�شفرت عن  اختيار الوقت اخلطاأ للزيارة التي 
اإىل  االأوىل  بايدن  رحلة  اأن  يعني  قليلة  نتائج 
فادًحا  دبلوما�شًيا  خطاأ  كانت  االأو�شط  ال�شرق 

وحمرًجا اآخر«.  
اأو�شطية  لل�شرق  زيــارتــه  بــايــدن  �شبق  لقد 
�شتظهر  اإنها  قائًل  رحلته،  عن  وقائي  بدفاع 
املنطقة،  يف  الأمريكا  احليوي«  القيادي  »الــدور 
ودودا  ترحيبا  م�شيفوه  قــدم  فقد  ف�شل.  لكنه 
اإىل  اأعـــادوه  لكنهم  القب�شة«،  بـ«دبلوما�شية 

املنزل مع عدد قليل من الهدايا التذكارية.
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هـــل نــجــحــت مــهــمــة بـــايـــدن فـــي الــســعــوديــة
 ن�شرت �شحيفة وا�شنطن بو�شت مقال راأي 
للرئي�س االأمريكي جو بايدن، ا�شتبق فيه زيارته 
العربية  اململكة  وحتديًدا  االأو�شط  ال�شرق  اإىل 
تزال  ال  فاملنطقة  اأ�شبابها،  ال�شعودية، مو�شًحا 
مليئة بالتحديات وبينها  برنامج اإيران النووي، 
الغذائي،  االأمـــن  اأزمـــات  �شوريا،  يف  واحلـــرب 
الـــدول،  اإرهــابــيــة يف بع�س  ووجـــود جــمــاعــات 
ولبنان،  وليبيا  العراق  يف  ال�شيا�شي  واجلمود 
»يجب  قوله:  م�شيفا  االإن�شان،  حقوق  وملفات 
امللف  عن  اأمــا  الق�شايا،  هذه  لكل  نت�شدى  اأن 
الهجمات  اإن  االأمريكي  الرئي�س  قال  العراقي 
انخف�شت  االأمريكيني  �شد  اإيران  ترعاها  التي 
زيارة  عامني.  قبل  عليه  كانت  عما  حاد  ب�شكل 
بايدن لل�شرق لبدء »ف�شل جديد يف وقت حيوي 
بالن�شبة للمنطقة«، ح�شب تعبريه، اإذ اأن »وجود 
بالفائدة  يعود  وتكامًل  اأمًنا  اأكرث  اأو�شط  �شرق 
واأعطى  عــدديــة«.  نـــواٍح  مــن  االأمريكيني  على 
املــعــابــر املائية  اأمــثــلــة عــلــى  بــايــدن يف مــقــالــه 
احليوية  واملــوارد  العاملة«  للتجارة  »ال�شرورية 
احلرب  تداعيات  مع  ا  خ�شو�شً »الطاقة«  مثل 

الرو�شية يف اأوكرانيا.
األينا  الــعــراق  يف  االأمريكية  ال�شفرية  ــا  اأم
رومانو�شكي، فك�شفت عن امللفات التي �شتبحثها 
القمة اخلليجية املقبلة يف جدة، فيما اأّكدت دعم 
»اندماج« العراق اقت�شادًيا مع دول املنطقة من 
االأ�شا�شية  »مهمتها  واإّن  القادمة،  القمة  خلل 
التي  امل�شرتكة  االأهــداف  دعم  على  العمل  هي 
ومت  اال�شرتاتيجي،  االإطـــار  اتفاقية  ت�شمنتها 
حتويل  بينها  ومــن  بــنــودهــا  مــن  بع�س  تفعيل 

مهمتنا يف العراق اإىل غري قتالية«.
بروتوكوالت تثري اجلدل

   كتب احد الدبلوما�شيني مبينا ملحظاته 
على اجلــانــب الــربتــوكــويل لــزيــارة بــايــدن كما 
�شاهدها من على �شا�شة التلفزيون ومن خلل 
من  بــداأ  خطوة  خطوة  بايدن  ا�شتقبال  متابعة 
اال�شتقبال املهني يف مطار جدة، اىل اال�شتقبال 
رئي�س  هناك  يكن  مل  حيث  ال�شلم  ق�شر  يف 
لبعثة ال�شرف يرافق بايدن يف ال�شيارة املتوجهة 
الق�شر كما هو معروف بروتوكوليًا واي�شا  اىل 
هناك  يبدو  الق�شر  اىل  ال�شيارة  و�شول  عند 
ابقى  مما  العهد  ويل  ح�شور  تاأخري  يف  تعمد 
خم�شة  مــن  الكــرث  ال�شيارة  يف  ينتظر  بــايــدن 
دقائق قبل ان يح�شر ويل العهد الذي يفرت�س 

السياسة

ان يكون واقفًا حلظة و�شول �شيارة الرئي�س ثم 
يكن  ومل  العهد  ويل  قبل  من  الباهت  ال�شلم 
هناك حديث جماملة، واي�شًا عندما ا�شطحبه 
لداخل الق�شر كان مي�شي ب�شموخ دون االلتفات 
جدًا  باهتًا  لقائه  كان  �شلمان  امللك  وحتى  اليه 
وكان يفرت�س اي�شًا ان يكون هناك حر�س �شرف 
الق�شر وال �شلم جمهوري  املطار وال يف  ال يف 
او ملكي كما هو معروف يف الربتوكول ال�شعودي 
ح�شور  عــدم  واي�شًا  الــروؤ�ــشــاء  ا�شتقبال  عند 
كان  الذي  امل�شرتك  االجتماع  يف  �شلمان  امللك 
الوفد ال�شعودي برئا�شة ويل العهد وهي ر�شالة 
للرئي�س بايدن بان ويل العهد هو �شاحب القول 

الف�شل.
اعادة انتاج املشهد يف املنطقة

ــات وا�ــشــحــا اإن هــنــاك بـــوادر تــراُجــع يف  ب
الطلب على النفط، لي�س ب�شبب انخفا�س النمو 
ارتفاع  ولكن  فح�شب،  الركود  اأو  االقت�شادي 
ــدوالر  ال �شعر  ــادة  وزيـ ال�شديد  النفط  اأ�شعار 
النفط  من  املطلوبة  الكمية  يخف�س  مما  االآن، 
عطلة  ب�شبب  الــعــامل،  مــن  خمتلفة  اأمــاكــن  يف 
عيد اال�شتقلل يف الواليات املتحدة، وهو �شبب 

بعد  الــعــادة  يف  الأنـــه  الطلب،  النخفا�س  اآخـــر 
وتتوقف،  الطلب  زيــادة  حالة  تنتهي  العطلت 
وتنخف�س  البنزين  اأ�شعار  تنخف�س  ثــم  ومــن 
معها اأ�شعار النفط، كما ظهر وا�شحا ان بايدن 
لزيادة  ال�شعودية  على  ال�شغط  حقيقة  ك�شف 
اإنتاج النفط، يف حني بدا وا�شحا اأنه لي�س من 
الرئي�س  املحور  يكون  اأن  ال�شعودية  م�شلحة 
ا ـ من  للمحادثات هو النفط، ومن الوا�شح اأي�شً
املحور  يكون  لن  النفط  اأن  ـ  بايدن  نظر  وجهة 
متعددة،  الأ�شباب  املــحــادثــات،  لهذه  الرئي�س 
واإيران  اليمن  مثل  ملفات �شخمة،  وجود  اأولها 
و�شوريا ولبنان، ومو�شوع )اإ�شرائيل( وجزيرتي 
اإىل  م�شر  اأعادتهما  اللتني  و�شنافري،  تــريان 
ال�شعودية، كما اإن من اأ�شباب عدم و�شع النفط 
بايدن  زيارة  للمفاو�شات، خلل  رئي�ًشا  حموًرا 
وحكومته  االأمــريكــي  الرئي�س  اأن  لل�شعودية، 
يحاولون ال�شغط على اململكة منذ عام تقريبا، 
املقررة،  احل�ش�س  فوق  النفط  اإنتاج  لزيادة 
وقد ف�شلت هذه املحاوالت كافة، ويدركون االآن 
املقننة،  للزيادة  �شيا�شتها  �شتوا�شل  اململكة  اأن 
ومن ثم ال داعي الإنفاق اأّي راأ�شمال �شيا�شي يف 

هذه احلالة.
زيادة  ال�شعودية  تعلن  اأن  نتوّقع  ذلك  رغم 
يف »اإمــدادات النفط«، والرتكيز هنا على كلمة 
ــاج«، وهــو مــا قــد يعّده  ــت »اإن »اإمــــدادات« ولي�س 
الن  لــه،  ن�شًرا  بــايــدن  جــو  االأمــريكــي  الرئي�س 
زيــادة  بال�شرورة  تعني  ال  االإمــــدادات  زيـــادة 
ــاج، فـــاأّي حديث عــن رفــع االإنــتــاج خلل  ــت االإن
ال�شهر املقبل قد انتهى. كما اأن اململكة ت�شتطيع 
حجم  �شرتفع  اأنها  االأمريكي  الرئي�س  ُتــِري  اأن 
ا�شتقباله  اأن  اإىل  الفًتا  له،  اإكراًما  االإمــدادات 
الروؤ�شاء  ا�شتقبال  مثل  �شيكون  ال�شعودية  يف 
االآخرين باالحتفاء والكرم املعهودين، والهدف 
فاإن  ثم  ومــن  معه،  من  واإبــهــار  اإبــهــاره  �شيكون 

نتائج زيارة بايدن لل�شعودية �شتكون اإيجابية.
معلومات ماكرون عن ال�شعودية واالإمارات

�شاهد كثري منا الفيديو عندما كان الرئي�س 
االأمريكي جو بايدن ي�شري مع م�شت�شاره للأمن 
القومي جاك �شولفان، وجاء ماكرون من اخللف 
ودخل بينهما، وقال اإن لديه معلومات من رئي�س 
الذي  ــد،  زاي بن  ال�شيخ حممد  ــارات  االإمـ دولــة 
اإ�شافية،  اإمـــدادات  اأّي  لديه  لي�س  باأنه  اأخــربه 
واأن ال�شعودية )ميكن( اأن تزيد االإنتاج مبقدار 

إ.د. عبدالرزاق الدليمي

أعـــــــــلـــــــــن الــــــــرئــــــــيــــــــس األمـــــــريـــــــكـــــــي 
حـــفـــظ  قــــــــــــوات  أن  بـــــــايـــــــدن  جـــــــو 
ــتـــغـــادر  الـــــســـــالم األمــــريــــكــــيــــة سـ
جــزيــرة تــــريان فــي الــبــحــر األحــمــر
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    خبري الدعاية االإعالمية
جامعة البرتا االأردنية ـ كلية االإعالم

عدة  تكون  اأن  وميكن  يومًيا،  برميل  األف   150
االإمارات،  نفي  ولكّن  املو�شوع،  لهذا  تف�شريات 
الرئي�س  اأن  يعني  بالتو�شيح،  اخلا�س  وبيانها 
به  اأُخــرِبَ  له، الأن ما  الفرن�شي مل يفهم ما قيل 
لها  باأق�شى طاقة م�شموحة  تنتج  االإمــارات  اأن 
الر�شالة  هذه  اأن  ويبدو  »اأوبــك«.  �شقف  �شمن 
�شلبية  ولي�شت  اإيجابية  هــي  والــتــي  االأ�شلية، 
بني  الفرق  يفهم  الذي مل  ماكرون،  فهمها  كما 
والطاقة  ــك  اأوبـ حل�ش�س  االإنــتــاجــي  ال�شقف 
اأرادت  ر�شائل  هناك  اأن  نعتقد  كما  االإنتاجية. 
زيارة  قبل  اإي�شالها  واأبوظبي  الريا�س  حكومتا 
الفرن�شي  الرئي�س  وا�شُتخِدم  لل�شعودية،  بايدن 
الر�شائل،  هــذه  لتو�شيل  مــاكــرون  اإميــانــويــل 
الــراأي، ما الذي دعا  ولكن يف حال �شحة هذا 
لتو�شيح  ر�شمي  ت�شريح  اإ�شدار  اإىل  االإمــارات 

ما قاله ماكرون؟
جزيرة تريان بالواجهة

اأعلن الرئي�س االأمريكي جو بايدن اأن قوات 
حفظ ال�شلم االأمريكية �شتغادر جزيرة تريان 
يف البحر االأحمر نهاية 2022، يف اأحدث موؤ�شر 
نحو  بــبــطء  واإ�ــشــرائــيــل  ال�شعودية  تــوجــه  على 
اال�شرتاتيجية  اجلزيرة  وا�شت�شافت  التطبيع، 
التنازل  قبل  عليها  ت�شيطر  م�شر  كانت  التي 
االأمريكية،  القوات   2017 عام  لل�شعودية  عنها 
�شمن القوة متعددة اجلن�شيات واملراقبني منذ 
وم�شر  اإ�شرائيل  تو�شلت  اأن  بعد   1981 عــام 
قوة  �شحب  قــرار  وكــان  ال�شلم.  معاهدة  اإىل 
حفظ ال�شلم وال�شماح باإعادة تطوير اجلزيرة 
لل�شياحة يتطلب موافقة »اإ�شرائيل« التي اقرتبت 
اأكرث من ال�شعودية يف ال�شنوات االأخرية ب�شبب 

النووي  اإيران  برنامج  ب�شاأن  امل�شرتكة  املخاوف 
االإعــلن  ويــاأتــي  املنطقة.  يف  طهران  واأن�شطة 
ال�شرق  يف  له  جولة  بــاأول  بايدن  يقوم  حني  يف 
االأو�شط كرئي�س وبعد �شاعات من رفع ال�شعودية 
واإىل  الرحلت اجلوية من  قيودها على حتليق 
بايدن  وقــال  اجلــوي.  جمالها  عرب  »اإ�شرائيل« 
اإن ال�شعودية تعهدت اأي�شا بالعمل على »متديد 
االأمم  فيها  تو�شطت  الــتــي  الــهــدنــة  وتــعــزيــز« 

املتحدة يف اليمن.
موقع العراق يف املباحثات

تركزعلقات امريكا االأمنية مع العراق على 
دعم بناء قدرات قواته وتقدمي امل�شورة ل�شمان 
الهزمية الدائمة لتنظيم داع�س، و�شن�شتمر على 
ا مت تفعيل التعاون يف جوانب  هذا اجلانب، واأي�شً
التعليم والتبادل الثقايف بني اجلامعات ومراكز 
البحوث«، واأو�شح، اأّن »الواليات املتحدة ترحب 
اإىل  واالأطــفــال  الن�شاء  مــن  النازحني  بــاإعــادة 
م�شاعي  تدعم  املتحدة  »الواليات  اإّن  العراق«، 
العراق للم�شاهمة يف التجارة الدولية، واأّن يكون 
العًبا فاعًل يف ال�شرق االأو�شط، وتدعم تطوير 
القطاع اخلا�س وتنميته ودعم امل�شاريع النا�شئة 
تدعم  املتحدة  »الواليات  اأّن  كما  وال�شغرية«، 
من  املنطقة  دول  مع  اقت�شادًيا  العراق  اندماج 
خلل القمة القادمة التي �شتعقد يف ال�شعودية، 
اإ�شافة  اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول  وت�شم 
الرئي�س  وبح�شور  وم�شر  واالأردن  العراق  اإىل 

االأمريكي جو بايدن«. 
العراق يف النفق املظلم

منذ  الــعــراق  يف  ال�شوء  بالغة  االو�ــشــاع  ان 
ب�شبب  النظام،  تغيري  من  اأكــرب  باتت  احتلله 

فوق  حطت  التي  واالنتكا�شات  النكبات  �شل�شلة 
وفر�س  بلدهم  احتلل  منذ  العراقيني  روؤو�ــس 
هذه املجاميع من �شذاذ االفاق واملرتزقة امللّوثة 
والفو�شى  والف�شل  الف�شاد  بجراثيم  اأياديهم 
يكون  لــن  ،والتغيري  االآن  حلــد  رقــابــهــم،  على 
اىل  العملء  مــن  ِلل�شلطة  نقل  عملية  جمــرد 
جمموعة اأخرى، بل يجب ان تكون عملية تغيري 
جذري ت�شمل االآليات وعلقة الدولة باملجتمع، 
هدفها تو�شيع نطاق امل�شاركة لت�شمل املواطنني 
وهوياتهم  انتماءاتهم  عن  النظر  بغ�س  كّلهم، 

الدينية واالإثنية واللغوية والطائفية.
ال�شيا�شية  والطبقة  احلكومات  جميع  ان 
غري  العنف  منهج   اتخذت  الفا�شدة  العميلة 
اأو  ال�شعبية  االحتجاجات  مواجهة  يف  املــربر 
�شئ  يف  ف�شلوا  وكلما  االنتخابات،  يف  خ�شارتها 
يعني  موؤامرة خارجية، مبا  زادوا احلديث عن 
ان علقتهم انتهت مع ال�شعب، ويعني اأنَّ النظام 
قد اأ�شبح مّيتًا �شريريًا، وك�شف زيف دميقراطية 
ال�شهيوين   - االأمريكي   – ال�شفوي  االحتلل 
ِمن  واملديح  الثناء  �شعارات  رغــم   وعملئهم 
التي ف�شلت ف�شل ذريعا  االإلكرتونية،  جيو�شهم 
�شنع  يف  وتواطاأت  العراقي،  ال�شعب  خدمة  يف 
رمزية لزعامات من�شلخة عن جمتمعنا وبيئتنا 
تفكري  منط  عن  بعيدة  واالجتماعية،  الثقافية 
الدولة  الإقامة  املناه�شني  وثقافتهم  العراقيني 
وحتمي  حتافظ  اّلــتــي  الدميقراطية  الوطنية 
انتماءات  عن  النظر  بغ�س  باأكملِه،  املجتمع 

اأبنائه القومية اأو الدينية اأو الفكرية.
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قبل خريف عام 2021 اعلنت ادارة الرئي�س 
االمريكي جو بايدن ان�شحاب امريكا من املنطقة 
املحيط  نحو  والتوجه  االو�شط  وال�شرق  العربية 
مع  وامنية  ع�شكرية  اتفاقية  وعقدت  الــهــادي، 
ا�شرتاليا واليابان وحلفائها يف دول جنوب �شرق 
اآ�شيا ملحا�شرة التحركات ال�شينية االقت�شادية. 
ت�شور خرباء ال�شيا�شة الدولية ان و�شعا اقليميا 
جديدا ن�شاأ يف املنطقة، مرده تعزيز مكانة ايران 
لتطبيع  ال�شهيونية  والتحركات  اقليمية  كقوة 
ولكن  وقطر،  والبحرين  االمــارات  مع  علقاتها 
احدثت  الرو�شية،   - االوكرانية  احلرب  ا�شتعال 
متغريات عديدة، دفعت ادارة بايدن العودة اىل 

املنطقة جمددا عدة متغريات نعر�شها هي:
ا�شتخدام  اإثر  الطاقة  ا�شعار  ارتفاع   - اوال   
العقوبات  ملواجهة  ك�شلح  والغاز  النفط  رو�شيا 
اعاد اهمية دول  املتغري  الغربية، هذا  االمريكية 
اولويات  من  وا�شبحت  الواجهة،  اىل  املنطقة 
ــن االإ�ــشــرتاتــيــجــي االمــريــكــي وخــا�ــشــة بعد  االمـ
االمريكي  الطلب  ــارات   واالمــ ال�شعودية  رف�س 
بزيادة �شخ النفط اىل اال�شواق العاملية، ملواجهة 
الهيمنة  انح�شار  امريكا  �شعرت  اال�شعار،  ارتفاع 
االمريكية يف منطقة ال�شرق االو�شط عامة، التي 
لتحركاته  وا�شا�س  بايدن  للرئي�س  �شدمة  �شكلت 
وت�شريحاته  واخلليج  العربي  امل�شرق  دول  يف 
»�شنعمل على تعزيز  امل�شالح االمريكية املهمة، 
املمرات املائية يف املنطقة مهمة للتجارة العاملية 
وموارد املنطقة من الطاقة حيوية للتخفيف  من 
الرو�شية  للحرب  العاملية  االمدادات  التاأثري على 

السياسة

على اوكرانية«.
اىل  بــايــدن  الرئي�س  مقالة  جــاءت    - ثانيا 
احـــدى الــ�ــشــحــف االمــريــكــيــة قــبــل رحــلــتــه اىل 
�شورة  لتغيري  التمو�شع«  »اعــادة  مبقولة  املنطقة 
»الــ�ــشــراكــة  ا�شا�شها  الــ�ــشــعــوديــة،  مــع  الــعــلقــة 
جتــدد  ب�شبب  اخــتــلــفــت  نـــربة  اال�ــشــرتاتــيــجــيــة« 
االمريكي  التفكري  ــادة  واعــ الــدولــيــة   ــات  االزمــ
يقول  االمريكية.  للم�شالح  املنطقة  هذه  باأهمية 
بايدن »ال�شعودية �شرورية المريكا« وخا�شة بعد 
ف�شل الغرب يف ح�شد العامل �شد رو�شيا وال�شني، 
جملة فورين بول�شي االمريكية »ذكرت ان ظهور 
يــوؤذن  ورو�شيا  الغرب  بني  جديدة  ــاردة  ب حــرب 
غرار  على  جديدة  االنحياز  عدم  حركة  بظهور 
من  الع�شرين  القرن  خم�شينيات  ابان  حدث  ما 
ارادت  التي  قــارات،  النامية يف عدة  الــدول  قبل 
الكربى  القوى  �شراعات  عن  بنف�شها  تناأى  ان 
ت�شببت يف  الرو�شية -االوكرانية  حينها، احلرب 
امريكا  عن  النامية  الــدول  من  العديد  انف�شال 
هذا  من  حمايد  موقف  على  واال�شرار  والغرب، 
فيه  فر�شت  وقت  بالوكالة. يف  الدويل  ال�شراع  
على  مت�شاعدة  عقوبات  الغرب  دميقراطيات 
رو�شيا وادانت �شلوكها يف االمم املتحدة، امتنعت 

ــان مــن اكــرب دميــقــراطــيــات جــنــوب الكرة  ــت دول
االر�شية هي الهند وجنوب افريقيا عن الت�شويت 
الدانة الغزو الرو�شي الوكرانيا وامتنعت 58 دولة 
من  رو�شيا  لطرد  الت�شويت  واأفريقيا  اآ�شيا  من 
املتحدة،  لــلمم  التابع  االن�شان  حقوق  جمل�س 
االمريكية  العقوبات  اىل  االن�شمام  راف�شني 

االوروبية على مو�شكو.   
والــكــيــان  الفل�شطينية  الــقــ�ــشــيــة   – ثــالــثــا 
الرئي�س  ــارة  زي اجندة  على  و�شعت  ال�شهيوين 
ا�شا�س  هو  الدولتني  حل  »ان  بـ  بايدن  االمريكي 
على  الفل�شطيني  الــ�ــشــعــب  حلــ�ــشــول  �شحيح 
غري  الــوقــت  ولكن  ار�ــشــه  يف  امل�شروعه  حقوقه 
القن�شلية  فتح  يعيد  مل  وانــه  لتحقيقه«  مــواأتــي 
الفل�شطينية يف القد�س ال�شرقية ب�شبب املعار�شة 
يف  يــبــداأ  ال�شلم  ان  ذكــر  عبا�س  ال�شهيونية. 
هنالك  يكون  لــن  ال�شلم  هــذا  وبغري  فل�شطني 
�شلم يف املنطقة. واالمري حممد بن �شلمان قال 
الكيان  وبني  ال�شعودية  بني  لي�س  اوروبية،  ملجلة 
اقامة  بعد  حمتمل  حتالف  بل  عــداء  ال�شهيوين 
بايدن هدفها كما هو  الفل�شطينية، رحلة  الدولة 
معلن، بناء علقات نا�شئة وخطوات نحو التطبيع 
واقامة  العربية  ــدول  وال ال�شهيوين  الكيان  بني 

ســـــــــيـــــــــاســـــــــة الــــــــــرئــــــــــيــــــــــس بـــــــــــــايـــــــــــــدن تـــــــجـــــــاه 
ــربــــي و إيــــــران ــــج الــــعــ ــيـ ــلــ فـــلـــســـطـــني والــــخــ

د. خليل مراد
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    كاتب واأكادميي �شيا�شي عراقي

حتالفات مع دول عربية اخرى، يف ا�شارة اىل وجود �شرق او�شطي اكرث 
ا�شتقرارا وتكامل تلعب امريكا فيه دورا قياديا حيويا. 

رابعا - االتفاق النووي االيراين طرح على طاولة النقا�س يف قمة جدة، 
بايدن ذكر يف كلمته، ان ايران اليوم معزولة حتى تعود اىل االتفاق النووي 
الذي تخلى عنه الرئي�س ترامب. وقبل ا�شهر ان�شمت مع امريكا اكرث من 
30 دولة تدين عدم تعاون ايران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ب�شاأن 
ان�شطتها النووية ال�شابقة، �شتوا�شل االدارة االمريكية مبنع امتلك ايران 
�شلح نووي وا�شتخدام القوة غري م�شتبعد يف امللذ االأخري، اذا مل متتثل 
ايران للتفاق النهائي. ويف املنطقة نعمل على احتواء ايران ومنعها من 

اي تهديد لدول اخلليج.
وال�شوؤال: ماذا حققت جولة بايدن رغم ال�شخب االعلمي الذي هياأ 

لها ورافقها؟
 الرئي�س االمريكي جون بايدن قدم اىل املنطقة وهو يفكر يف حل ازمات 
دولية خطرية ع�شفت مبكانة بلده ال�شيا�شية واالقت�شادية والع�شكرية، 
منها تداعيات امللف النووي االيراين والتهديد االيراين للمنطقة، و�شعيه 
االمريكية  احليوية  امل�شالح  ت�شمن  اقليمية  خليجية  �شيغة  اىل  الو�شول 
وحتافظ على ا�شعار النفط العاملية وتقو�س القوة االقت�شادية والع�شكرية 
العربي،  اخلليج  دول  مع  حتالفات  اقامة  من  ومنعهما  وال�شني  لرو�شيا 

ولكن لن نرتك املنطقة الإملءات �شينية ورو�شية وايرانية.
ويف خطابه حول الق�شية الفل�شطينية و�شفت كلمات بايدن بنوع من 
املجاملة يف م�شعى لتجميل �شورة ادارته امام الفل�شطينيني، لكن مل حتمل 
اية فكرة او مبادرة تقود اىل حل ال�شراع العربي ال�شهيوين باعتبارها 
راعية عملية ال�شلم املوؤودة. ويف قمة جدة، تبلورت ال�شيا�شة االمريكية 
الكيان  مع  �شاملة  تطبيع  عملية  يف  والولوج  االيرانية  التهديدات  حول 
ال�شهيوين لت�شكيل حتالف ع�شكري واقت�شادي عربي واندماج الكيان يف 
ع�شوية املنطقة، جاءت هذه ال�شيا�شة مبهمة يف ال�شكل وامل�شمون، الأنه مل 
يعلن عن اقامة تعاون اإقليمي، الأنه يدرك متاما ان اي نظام عربي يرف�س 
فكرة التعاي�س مع كيان دخيل وحمتل وغا�شب وال ينتمي للر�س العربية.   
ال  دعوته  فان  ال�شهيوين،  الكيان  مع  العربي  التطبيع  �شعيد  وعلى 
ال�شابق،  يف  �شلح  اتفاقيات  وقعت  التي  للدول  وال�شلم  االمــن  ت�شمن 
العربية  واالرا�ــشــي  معتدي  كيان  مع  حقيقي  تطبيع  ال  بــان  تــدرك  وهــي 
والفل�شطيني  العربي  واحلق  االحتلل،  حتت  تئن  تزال  ال  والفل�شطينية 
على  دولته  اقامة  يف  الفل�شطيني  ال�شعب  بحق  االعــرتاف  وعدم  منتهك 
القد�س  الفل�شطينية  للدولة  وعا�شمة  والقطاع  ال�شفة  يف  ار�شه  كامل 

ال�شرقية.
 واخلل�شة ان بايدن اعطى للكيان ال�شهيوين املال واالمن واملوقف 
ال�شيا�شي ونا�شد �شركائه العرب بقبول االمر الواقع، رغم دعواته امللحة. 
اال ان �شركائه يعلمون ان الكيان ال�شهيون بوؤرة ارهاب يف املنطقة ووجوده 
لي�س داعمًا لل�شلم بقدر ما يهدد امنها وا�شتقرارها. بذلك ي�شح القول 
ملا  واقعية،  هي  مما  اكرث  اعلمية  �شبغة  عليها  ا�شفت  بايدن  جولة  ان 
ا�شتقرار، ومل حتقق �شيء  تعانيه املنطقة من حتديات وتهديدات وعدم 

�شوى العلقات العامة للدول احلا�شرة يف قمة جدة.

الفكر القومي بين 
االنتماء واالرتزاق

كاتب و�شحفي عربي من �شورية

اأقطار وا�شتعمارها، وبعد حتررها من  بعد تق�شيم االأمة العربية اىل 
واأ�شبح  العربية،  االأقطار  كل  يف  وانت�شر  القومي  الفكر  برز  اال�شتعمار، 
رواد الفكر القومي كعبد النا�شر، وحزب البعث وموؤ�ش�شيه ال�شغل ال�شاغل 

للجماهري العربية. 
ومع  اخلليج،  اىل  املحيط  من  العربية  وباالأمة  بالعروبة،  يتغنى  الكل 
كثريون  بها  ومت�شك  افكاره،  على  به  املحيطني  انقلب  النا�شر  عبد  وفاة 
يف اقطار االأمة العربية، وو�شل اىل ال�شلطة يف �شورية اأ�شخا�س من دعاة 
الفكر القومي، وكانت افعالهم توحي اىل انهم ابعد ما يكون عن هذا الفكر 
الذي كان �شتارًا للو�شول اىل ال�شلطة والتم�شك بها، ثم برز دور �شدام 
اخلميني  الفكر  بوجه  ووقوفه  العراق،  يف  النه�شوي  وم�شروعه  ح�شني 
املعادي لكل ما هو عربي، فت�شابق كثريون من دعاة الفكر القومي يعلنون 
وقوفهم معه �شد العدو االيراين، ومن ثم العدوان االأمريكي وكان الرجل 

يكرم ب�شخاء على هوؤالء.
القومية  واأ�شبحت  االأمة،  اأعداء  يد  �شهيدًا على  انتهى �شدام ح�شني 
ادعياء  من  كثري  اأ�شبح  قادر  وبقدرة  بها،  ينادي  اأحد  ال  يتيمة  العربية 
الفكر القومي ابواقًا لعدو كانوا يقفون مع �شدام ح�شني �شده، مع علمهم 
ويقينهم انه عدو يقود م�شروعًا لتفتيت االأمة العربية وانهاء الفكر القومي 
اأنظمة  تقوده  الــذي  واملمانعة(  )املقاومة  ل�شعار  دعمه  مدعيًا  العربي، 
ال�شلطة،  للبقاء يف  تدعي العروبة وتقتل �شعبها، وت�شتعني بنظام املليل 
مع علمهم ويقينهم ان دعم نظام املليل لهم لي�س حبًا بهم، بل ليكونوا 

اداة لتق�شيم بلدهم.
القومي،  والفكر  القومية  عن  للحديث  انربى  من  هم  هوؤالء  للأ�شف 
نتاجها ي�شب  القومية، كان  باملوؤمترات  ونظموا وقادوا موؤمترات �شميت 
مبداأ،  باأ�شحاب  ت�شميتهم  ميكن  ال  وهــوؤالء  العروبة،  اعداء  م�شلحة  يف 
بل هم مرتزقة يعتا�شون على الفكر القومي وتوظيفه يف املكان املنا�شب 
للإرتزاق، ومن يطلع على البيان اخلتامي للموؤمتر القومي العربي املنعقد 
القومي  الفكر  �شوهوا  الذين  هــوؤالء  عن  منوذجًا  يرى  بريوت  يف  موؤخرًا 
يف  نرى  بينما  وطغاتها،  االأمــة  اعــداء  خلدمة  انف�شهم  وو�شعوا  العربي، 
اجلانب االأخر رجال مت�شكوا بعروبتهم وبفكرهم القومي، ودفعوا �شريبة 
ذلك �شجنًا وت�شردًا، وما زالوا متم�شكني مببادئهم ال تثنيهم الظروف عن 

ذلك مهما دفعوا من ت�شحيات.  
لقد ابتلى الفكر القومي العربي بكثري من هوؤالء املرتزقة، ولكن زيف 
انتمائهم للفكر القومي العربي اأ�شبح مك�شوفًا للجميع، وهم حالة �شاذة 

يف م�شرية الفكر القومي، �شينتهون وتنتهي م�شرية ارتزاقهم.

أ.زياد المنجد

خالصة القول
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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: 
ألي  االمــــــــــــــــــــــريــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــة  الــــــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــروض  رفـــــــــــــــــــــــــضـــــــــــــــــــــــــت 
االحـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــالل بـــــــــــــــعـــــــــــــــد  الـــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــراق  فـــــــــــــــــــــــي  لـــــــــــــــــــــــي  دور 

السياسة

اجلزء الثاين من احلوار الذي انفردت فيه كل العرب 
مع الدكتور مجال مصطفى العبداهلل سكرتري الرئيس 

الراحل صدام حسني حسني وزوج ابنته السيدة حال.

حوار أجراه علي المرعبي

اجلزء الثاين واألخري

ومل يتلف منها �شئ.
واقرتحت حينها و�شع الت�شجيلت واالر�شيف 
معنا  تكون  متنقله  �شيارة  يف  منه(  تبقى  )الــذي 
ح�شب  بها  الت�شرف  لنا  لي�شهل  ذهبنا  اينما 
واأمر  حينها،  املوافقه  حت�شل  مل  لكن  الظروف. 
افــراد  الأحــد  الت�شجيلت  كل  بت�شليم  اهلل  رحمه 
معلوماتي  وبح�شب  وفــعــًل  اخلــا�ــشــة،  احلــمــايــه 
�شكرتري  حميد  عبد  مكتب  مدير  مع  وبالتن�شيق 
خلله.  من  لهم  ت�شليمها  مت  اجلمهوريه  رئي�س 

من اودعت عنده؟ 
اهلل  رحمه  الرئي�س  ال�شيد  مــن  امــر  جــاءنــا  ـ 
 ،1998 قبل  هو  ما  ونتلف  باالر�شيف  نت�شرف  ان 
 2003 حد  اىل  ال�شنني  من  تبقى  ما  على  ونبقي 
اللجنه  وكانت   .10/2002 �شهر  يف  جلنة  و�ُشكلت 
االر�شيف  اتلف  مت  وفعًل  الغر�س  لهذا  براأ�شتي 
عندنا  وتبقت  �شابقًا.  ذكرت  كما  اتلفه  املحدد 
منها  يتلف  ومل  ال�شنني  لكل  كاملًة  الت�شجيلت 
�شئ. وتبقت عندنا الت�شجيلت كاملًة لكل ال�شنني 

- هناك معلومات من مصادر مقربة تؤكد 
بأن الدكتور مجال هو من اقترح ) القاصات 
العمالقة ( املتنقلة الرشيف ووثائق سكرتري 
الوثائق  هذه  ذهبت  اين  اجلمهورية،  رئيس 
تسليم  عن  شائعات  اثريت  ما  بعد  خاصة 
االحتالل  قوات  اىل  بالذات  الوثائق  هذه 
االمريكي مقابل صفقات اطالق سراح بعض 
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انتقل  واالر�شيف  حينها.  دوري  انتهى  قد  وهنا 
احد  اىل   10/2002 �شهر  من  املوظفني  بع�س  مع 

املواقع البديله يف بغداد.
- كل رئيس دولة يف العامل لديه مقتنيات 
خاصة، ومنها ما هو مادي ومنها ماهو عيين 
صدام  الرئيس  الشهيد  مقتنيات  ومعنوي.. 
حسني الرمسية والشخصية اين ذهبت ومن 

استوىل عليها؟  
)الر�شمية(  ال�شهيد  الرئي�س  مقتنيات  كل  ـ 
كانت يف متحف ال�شاعة وهذا معلوم للجميع. اما 
عن مقتنياته ال�شخ�شية فالرجل مل يكن يحب وال 
على  مــادي  �شئ  اي  يقتني  بــاأن  ير�شى  وال  يهوى 
من  جميع  عند  ومــعــروف  معلوم  وهــذا  االطـــلق 
عا�شره وعمل معه وقريب منه. اما اذا تكلمت عن 
اب�شط ما كان يخ�شه من ملب�س مثًل فقد طالتها 
يد العبث وتاجروا بها، وهذا ما ورد على م�شمعي 
عندما كنت يف املعتقل، حتى لب�شه مت بيعه من يد 

ليد �شئ بيع داخل العراق واالغلب بيع خلارجه!
واالقــاويــل  اللغط  من  الكثري  اثــري   -
املقربة  الدائرة  لدى  خيانات  وجــود  عن 
للرئيس صدام حسني رمحه اهلل، وعالقات 
واختراقات مسبقة من االمريكان لقادة كبار 
يف احلرس اخلاص واحلرس اجلمهوري، ماهو 
رأي الدكتور مجال بعد مرور سنوات طويلة 

على احتالل العراق؟  
ـ تداولت و�شائل االعلم منذ حلظة االحتلل 
هنالك  ــاأن  بـ ــروا  ــ ذك حــيــث  زمــنــيــة  مبـــدة  وقبلها 
مع  تعاون  على  عراقي  جــرال  وخم�شني  خيانات 
نقلوا  انهم  ادعــائــهــم  وبح�شب  الــغــازيــة  الــقــوات 
بطائرات امريكية اىل خارج العراق وانهم دفعوا 
�شمان  مع  دوالر  مليون  ع�شر  خم�شة  منهم  لكل 
للحقيقة  جمايف  وهذا  البلد،  خارج  االآمن  العي�س 
قائد  غــيــاب  ي�شجل  فلم  للم�شداقية،  ويفتقد 
مغادرتهم  وال  ال�شباط  كبار  او  اجلي�س  قادة  من 
وان  بعده،  او  او خلله  الغزو  قبل  �شواء  ملواقعهم 
اغلب القاده احياء يرزقون يعي�شون يف دار الغرب 
كما  احلــالــيــة  ال�شلطة  اجــهــزة  مــن  ومــلحــقــني 
ا�شت�شهد ق�شم منهم يف �شجون االحتلل الغا�شم 
وال يزال عدد منهم يف �شجون  احلكومة العميلة. 
االخل�س  هو  عنها  نعرفها  التي  اجلي�س  قيادات 
والت�شحية يف �شبيل الوطن يف احلروب ويف الدفاع 

عن االمة العربية.
قبل  ــداء  ــ واالع اخلــصــوم  اعــتــرف   -
وعائلته  صــدام  الرئيس  بأن  االصدقاء 
ليس لديهم ارصدة مالية وعقارات وامالك 
نابع  هذا  هل  وخارجه،  العراق  داخل  يف 
تكون  ان  على  الراحل  الرئيس  حرص  من 
على حساب  الكسب  عن  بعيدة  العائلة  هذه 
الدولة ام هناك دوافع اخرى منعت الرئيس 

وعائلته عدم امتالك اي شئ طيلة فترة 35 
سنة سبقت احتالل العراق؟ 

امــوال  على  حر�شه  وهــو  مــعــروف  ــع  ــداف ال ـ 
الدولة، وال يوجد لديه قانون الكيل مبكيالني �شواء 
امــوال  كــل  عائلته.  مــن  فــرد  او  ال�شعب  مــن  فــرد 
من  منها،  التك�شب  او  بها  العبث  حمــرم  الدولة 
اإذا  اما  العائلة.  بهذه  وموقعه  الفرد  خلل مكانة 
افراد  نعم  لــذاك،  ومزرعة  لهذا  بيت  تعني  كنت 
او  بيت  له  مواطن  اي  مثل  مثلهم  الرئي�س  عائلة 
مزرعة يعني املك حمدودة ال اكرث، لكنها اليوم 
ي�شتفد  ومل  م�شادرتها  مت  االحتلل  تاريخ  ومنذ 

منها اي منا.

وهنا اود ان اذكر ان الرئي�س رحمه اهلل كان 
يف حال ا�شدار قرار مب�شادرة املك اي عراقي 
الأي �شبب كان، كان يوجه باأن حتتفظ هذه العائلة 
راتــب وخم�ش�س  له  كان  ان  وراتــب  �شكني  ببيت 
�شهري، حر�شًا منه على عدم انحراف هذا الفرد 

او عائلته ب�شبب العوز املادي. 
لك  مســح  ــي  ــادمي االك اختصاصك   -
العلوم  كلية  بغداد  جامعة  يف  بالتدريس 
السياسية وال يزال الكثري من طالبك يذكرك 
باخلري، ملاذا ال متارس مهنة التدريس اآلن، 
هل هناك مانع او عارض ال يسمح لك بذلك؟

االمريكان 
دامهوا املكان 
الذي تتواجد 

به زوجيت 
حال ووالدهتا 

السيدة ام عدي 
حفظها اهلل 

يف منطقه من 
مناطق حمافظة 

صالح الدين 
عقب االحتالل 
وسرقوا كل ما 
كان حبوزهتم
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السياسة

ـ كانت ايام جميلة جدًا واىل اليوم اتذكر كثريًا 
من اال�شاتذه املحرتمني وكثريًا من الطلبة اي�شًا، 
ويل بع�س العلقات مع عدد كبري منهم اىل اليوم

فــاإين  التدري�س  اإىل  عــودتــي  يخ�س  مبــا  امــا 
ان  لنا  اذا كتب  للتدري�س  للعودة  باإذن اهلل  اأتطلع 

�شاء اهلل...
- هل عرض عليك االمريكان بالتحديد 

دور معني لك يف العراق ما بعد الغزو؟ 
من  جميع  على  عر�شوا  مثلما  عر�شوا  نعم  ـ 

لديهم من كبار املعتقلني
العراق  لغري  اعمل  ان  ميكن  ال  جوابي  وكــان 

بقيادة رئي�شه �شدام ح�شني رحمه اهلل وغفر له.
بيوت  من  العائلة  امالك  ذهبت  اين   -

وسيارات وممتلكات شخصية؟ 
املحمول  كلها وحتى  �شرقتها وم�شادرتها  ـ مت 
منها مل ي�شلم منهم وتلك احلادثة يعلم بها عدد 
لي�س بقليل، حيث بثت بع�س القنوات االخبارية يف 
اليوم  اىل  موجود  م�شور  ت�شجيل  وهنالك  حينها 
على موقع اليوتيوب، م�شور بيد وتعليق مبا�شر من 

عمك  فراق  على  عامًا   19 مرور  بعد   -
اهلل،  رمحه  حسني  صدام  الرئيس  ووالدك 
بينك  اخلاصة  االمــور  بعض  افتقدت  هل 

وبينه؟
افتقد �شدام  اإال  ان�شان خمل�س  ما يف  اأكيد  ـ 
ــا واحــد بــل مــن بــني اهــم مــن افتقده  ح�شني، وان
وملهمي  وعمي  ابــي  هو  عليه  اطلقت  وكما  الأنــك 
بكل  وحكمته  وجـــوده  افتقد  ــدي،  ــائ وق وقــدوتــي 
له.  اي خمل�س وحمــب  حــال  يــوم وحلظة حــايل 
الأنه  اي�شًا  يفتقدوه  اال�شلء  والعراقيني  والعراق 
وحامي  لوطننا  واال�شتقرار  االمــان  �شمام  كــان 
مهاب  كــان  والعراقي  و�شيادته،  وكرامته  هيبته 
داخل العراق وخارجه وكل يح�شب له الف ح�شاب، 
واالمة العربية فقدت ذلك اجلدار )جدار ال�شد( 
املنيع الذي احبط م�شروع اخلميني ذلك امل�شروع 
ا�شت�شهاد  بعد  امل�شروع  ذلــك  وتو�شع  املــعــروف، 
ا�شبحت  تــرى  وكما  اهلل،  رحمه  ح�شني  �ــشــدام 
من  ولكل  لهم  وم�شتباحة  مباحة  العربية  االر�ــس 
االمر هلل  لكن  له  باأم�س احلاجة  نحن  ودب.  هب 

الواحد ونحن به موؤمنون. 
- اىل اين يتجه العراق اآلن؟

تنت�شله  ما مل  الهاوية  باالنحدار اىل  م�شتمر  ـ 
بــعــده،  مــن  الــعــراق  و�ــشــعــب  وقــدرتــه  اهلل  ارادة 
البلد  النــقــاذ  واحـــد  ــل  رج نه�شة  ينه�شوا  حــني 
العراق  عظمة  وا�شتعادة  وعزتهم  كرامتهم  ورد 

بتاأريخه ومكانته.
بعد  يدفع  هل  السياسية  عن  بعيد   -
أطياف  وباقي  وأهلها  الرياضة  اىل  احلنني 
فيه  تربطك  كانت  الذي  العراقي  املجتمع 

عالقات قوية وما تزال؟ 
الريا�شي  واجلمهور  الريا�شيني  بالتاأكيد  ـ 
الكثري  مواقف  ان�شى  ولن  ا�شرتي  هم  و�شحافته 
منهم  جــدا  قريبًا  زلــت  ومــا  وكنت  معي.  منهم 
مفتوحه  وال�شخ�شي  املهني  عملي  ابــواب  وكانت 
العراق  خلدمة  حياتي  كر�شت  جميعًا،  امامهم 

احد عنا�شر مبا ي�شمى قوات التحالف »االحتلل« 
عدي  ام  ال�شيدة  ووالدتها  زوجتي  داهموا  حينما 
حمافظة  مــنــاطــق  مــن  منطقة  يف  اهلل  حفظها 
�شلح الدين عقب االحتلل، و�شرقوا كل ما كان 
بحوزتهم، ومل ي�شلم من بني ايديهم اال �شخو�شهم 

وذلك بف�شل ومنة من اهلل �شبحانه.

الرئيس 
صدام حسني 
ال ميلك اال 
احلاجات 
الشخصية 
وليس لديه 

مقتنيات 
ومالبسه 
اخلاصة 

سرقت ومت 
املتاجرة هبا 
خارج وداخل 

العراق

 الكابنت عموبابا رمحه اهلل اول 
من تواصل معي وانا يف املعتقل 
وحاول ان يقابلين وبقي على 

اتصال مع اخواين اىل آخر أيامه 
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يرجع  مل  ياأتيني  ومن  ومايل  بجهدي  والعراقيني 
قريبًا  وكنت  عمله،  اجنز  حتى  له  وانتخي  خائبًا 
يتخلوا  مل  العراقيني  ولذلك  منهم  الب�شطاء  من 
منهم  والــكــثــري  ــظــروف،  ال ا�شعب  يف  وانـــا  عني 
معتقلي  يف  وانا  را�شلني  من   واأول  معي  تعاطفوا 
عمو  الراحل  الكابنت  كان  واخــواين  عائلتي  وقبل 
بابا رحمه اهلل، والكابنت يا�شني عمال يف ال�شهرين 
االولــــني مــن اعــتــقــايل وكــثــري مــن الــريــا�ــشــيــني 
ال�شباب  اال�شماء  ذكر  عن  واعتذر  وال�شحفيني 
عليهم  وحفاظا  للخ�شو�شية  واحــرتامــا  عديدة 
اأي�شا. واأ�شعدين جدًا ت�شامن وموؤازرة اجلماهري 
ودعواتهم  م�شاعرهم  ت�شلني  كانت  الريا�شية 
العزيز. وال بد ان  العراق  يل ومن كل حمافظات 
اتقدم بال�شكر واالمتنان ل�شيوخ الع�شائر العراقية 
الكرام كافة وخا�شة الذين وقفوا معي ومع اهلي 
مما  كبري  وب�شكل  معنويًا  م�شاعدتي  يف  و�شاهموا 

خفف عني اآالم ال�شجن وتبعاته.
ماليا  قــر�ــشــًا  قــدم  ــكــرام  ال ال�شيوخ  وبع�س 
باأي  مظلوميتي  النهاء  منهم  حماولة  يف  ل�شقيقي 
بعد  �شديدًا  املــًا  اآملني  الــذي  املوقف  امــا  و�شيلة، 
خروجي من املعتقل بفرتة ق�شرية حدثت الفاجعه 
ال�شقيق  االخ  فقدان  وهــي  وباأهلي  بي  اأملــت  التي 
اإثر  اهلل  رحمه  حميد  اخي  وال�شديق  وال�شاحب 
وغفرانه  اهلل  رحمة  عليه  كورونا،  بوباء  ا�شابته 
وانهاء حمنتي  بعد اهلل بخروجي  الف�شل من  فله 
اقــول  املنرب  ومــن هــذا  اللعني.  املــكــان  مــن ذلــك 
لروحه الطاهرة )اأبا طه لن ان�شى ف�شلك علّي ما 
حييت(. وكاأمنا �شخرك اهلل �شبحانه وتعاىل ملهمة 
اطلق �شراحي وبعدها اتى امر اهلل بعد اقل من 
�شهرين! ال راد لق�شاءه ونحن به موؤمنني. وق�شاء 
وقدره قد زادين اميانًا و�شربًا وعزمًا وهمًة  اهلل 

وقوًة ال تلني. 
املت�شفني  بع�س  ــون  ــاأت ي كــانــو  الــذيــن  اتــذكــر 
واحلاقدين وانا يف املعتقل، ي�شاألوين عن معنوياتي 
فاأجيب بالتايل: ان معنوياتي تغطي �شجون االر�س 

وتفي�س.
و�شعادة  كبرية  بن�شوة  ا�شعر  الــوقــت  وبـــذات 
كان  باملعتقل  وجــودي  و�شبب  مظلوم  كوين  بالغة 
العراق  اعــداء  اعتربوها  حني  يف  اكــرث،  ي�شعدين 
عندما  خا�شة  �شدري  على  و�شام  لكنها  )�ُشبه( 

 ال توجد خيانات يف صفوف 
القادة العسكريني الكبار على 

االطالق وكل ما اشيع فهو كذب 
وتزوير للحقائق

كان يقولون يل مرارا وتكرارا: لكونك �شهر �شدام 
ح�شني وعلقاتك املميزة ب�شيوخ الع�شائر والقبائل 
واجلمهور  بالريا�شيني  بالنا�س  الطيبة  وعلقتك 
يعرفونك  الذين  من  العراقيني  و�شائر  الريا�شي 
ولهذه  والتقدير  املحبة  من  عال  م�شتوى  على  هي 
لو  ميتًا. ورمبا  اال  املعتقل  لن تخرج من  اال�شباب 
ــاإن حمبة  ــدار واحلــظــوظ وخــرجــت ف �ــشــاءت االقـ
للقيام  و�شندًا  ظهرًا  لك  تكون  قد  ذكــرت  ما  كل 
مبحاولة انقلب �شدنا. ولهذه اال�شباب لن تخرج 

من املعتقل اال ميتًا. 
حب  اكت�شفت  النني  فخري  م�شدر  هو  وهــذا 

النا�س يل اثناء وبعد االعتقال.
دكتور  لك  حرية  بكل  أخــرية  كلمة  ـ 

مجال؟
وامتناين  �شكري  الأوجــه  بكم  لقائي  اأ�شتثمر  ـ 
وتقديري العاليني لكل من اأ�شهم مب�شاعدتي وهم 
اأبي  عروبي  عربي  وكل  العراقيني  كل  وا�شكر  كرث 
كل  ا�شتغرقت  ولــو  الن�شافنا.  احلــق  بكلمة  نطق 
لن  لهم،  �شكري  لتقدمي  والطاقة  الوا�شع  الوقت 
اأويف حقهم حفظكم اهلل وايدكم باحلق وجزاكم 

اهلل عني خري اجلزاء.
االأ�ــشــتــاذ  اىل  ــنــان  واالمــت والــتــقــديــر  ال�شكر 
عــلــي املــرعــبــي رئــيــ�ــس حتــريــر جمــلــة كــل الــعــرب 
جهودهم  على  فيها،  العاملني  االخــوة  كافة  واىل 
الكبرية والعظيمة يف �شناعة اعلم مهني ملتزم 
والتوفيق  النجاح  لكم  واأمتــنــى  وم�شتقل،  وبــنــاء 

واال�شتمرارية واحلفظ وال�شلمة. 
شيوخ العشائر العراقية االصلية 

هلم مواقف مشرفة معي ومع 
عائليت ماديا ومعنويا
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السياسة

ــربـــح الــــرهــــان ويـــطـــوي  الـــرئـــيـــس الـــتـــونـــســـي يـ
بــــالــــمــــائــــة  92 بــــنــــســــبــــة  اإلخــــــــــــــــــوان  ــــة  ــحـ ــ ــفـ ــ صـ

احتفل قي�س �شعيد بفوزه ال�شاحق يف اال�شتفتاء 
على الد�شتور اجلديد وبذلك حقق انت�شاره على 
االإخوان واالأحزاب املعار�شة. فيما اأظهر ا�شتطلع 
باملائة ممن   90 اأكرث من  اأن  الراأي عند االقرتاع 

�شوتوا قد اأيدوا قي�س �شعيد.
وي�شار اىل اأن عدد الذين اأدلوا باأ�شواتهم بلغ 
 27.5 يعادل  ما  اأي  ناخبًا  املليون  ون�شف  مليونني 
يتجاوز  الــذيــن  امل�شجلني  الناخبني  مــن  باملائة 
اأحـــزاب  مــع مقاطعة  نــاخــب  9 مــليــني  عــددهــم 

املعار�شة الرئي�شية للنتخابات.
مرحلة ما بعد االستفتاء

الرئي�س  بــه  يــقــوم  مــا  اأن  الــوا�ــشــح جــدا  مــن 
االأ�ش�س  وو�شع  والتنظيف  التطهري  هو  التون�شي 
ال�شعب  يجعل  مــا  وهـــو  الــبــنــاء  قــبــل  ال�شيا�شية 
التون�شي يطرح اأكرث من �شوؤال حول ما حققه قي�س 

�شعيد لل�شعب التون�شي.
الفئات  ا�شتئ�شال  على  �شعيد  قي�س  عمل 
الف�شاد  �شبكات  غـــرار  على  الــبــلد  يف  املخربة 

و�شبكات تبيي�س االموال وتطهري الق�شاء وايقاف 
واأن  اال�شلح  م�شار  يعرقل  اأن  �شاأنه  من  ما  كل 

يزعزع اأمن تون�س وا�شتقرارها.
يف  الرئي�س  ي�شرع  اأن  جــدا  الــ�ــشــروري  ومــن 
املقبلة  باملرحلة  البناء  يف  اال�شتفتاء  بعد  مرحلة 
اأمني  ا�شتقرار  مرحلة  نحو  التوجه  مــن  والبـــد 
تنزف  تون�س  واأن  خ�شو�شا  واقت�شادي  و�شيا�شي 
ال�شوداء  الع�شرية  اآثــار  تزال  وال  طويل  وقت  منذ 

قائمة. 
االأوىل  اخلطوة  اجلديد  الد�شتور  ي�شكل  كما 
والف�شاد  الــفــو�ــشــى،  مــن  تون�س  ــقــاذ  اإن ملــحــاولــة 
»االإخـــوان  قبل  من  فيها،  ينخر  الــذي  ال�شيا�شي 
امل�شلمني«، وحتديًدا حزب النه�شة. فما مت اف�شاده 
والتنكيل  والنهب  التخريب  من  �شنوات  ع�شر  يف 

بال�شعب التون�شي لن يكون اخلروج منه �شهًل.
وال بد اأن يعلو القانون وموؤ�ش�شات الدولة على 
على  تعلو  �شلطة  فــل  ال�شيا�شية  احل�شابات  كــل 
يف  الياأ�س  من  �شنوات  بعد  ناأمل  ونحن  القانون. 

انتعا�شة وا�شتفاقة لتون�س ول�شعبها
ملاذا االستفتاء اجلديد مثري 

للقلق؟
ب�شكل  اجلــديــد  الد�شتور  يعزز 
التون�شي  الرئي�س  �شلحيات  كبري 
البع�س  يـــراه  مــا  وهــو  �شعيد  قي�س 
ــزاب املــعــار�ــشــة  ــ ــ وخــ�ــشــو�ــشــا االأح
ويعتربون  للدميقراطية،  تــهــديــدا 
بجميع  التون�شي  الرئي�س  متتع  اأن 
والت�شريعية  التنفذية  ال�شلطات 
والق�شائية جتاوزًا ا�شتبداديًا ي�شكل 

خطرًا على الدميقراطية.   
وهم  الكثريون  يــرى  املقابل  يف 
االأغلبية ح�شب نتائج اال�شتفتاء اىل 
نقطة  ي�شكل  الد�شتوراجلديد  اأن 
تون�س.  تاريخ  يف  مف�شلية  ايجابية 
ميكنه  التون�شي  الرئي�س  اأن  كما 
الربملان  اىل  قوانني  م�شاريع  تقدمي 
بنف�شه وحتديد اأولوياتها. كما �شيتم 
يف  املناف�شة  يف  �شلحياته  تقلي�س 
عليها  والت�شويت  القوانني  �شياغة 

من قبل هيئة اأخرى.

عليه  ين�س  الـــذي  الــكــبــري  التغيري  ويتمثل 
م�شروع تعديل الد�شتور هو تغري النظام الربملاين 
 ،2014 املعدل اإىل نظام رئا�شي، وخلفا لد�شتور 
اخت�شا�شات  لت�شمل  الرئي�س  �شلحيات  تو�شعت 
واإقالتها من دون تدخل  الق�شاة واحلكومة  تعيني 

الربملان.
مقال بواشنطن بوست: استفتاء الدستور 

يف تونس يوم أسود للدميقراطية
االأمريكية  بو�شت  وا�شنطن  �شحيفة  علقت 
ما  على  �شعيد  ح�شل  »اإذا  اجلديد  الد�شتور  على 
يريده فيمكن لتون�س اأن تبعث اإ�شارة تنذر بال�شوء 
لبقية ال�شرق االأو�شط و�شمال اأفريقيا باأن احلكام 
امل�شتبدين ال يزالون را�شخني. واأ�شارت اأي�شا اإىل 
د�شتوري  غري  املوؤ�ش�شات  على  �شعيد  هجوم  اأن 
على  �شمعته  بنى  رجًل  باإعتباره  لل�شخرية  ومثري 

خربته املزعومة بو�شفه حماميا د�شتوريا. 
ختاما ومع حالة ال�شد واجلذب تبقى النقطة 
�شعيد  قي�س  بها  �شيعمل  التي  الطريقة  هي  االأهم 
اأن  ويــذكــر  اال�شتفتاء.  بعد  القادمة  املرحلة  يف 
قليلة  اأ�شهر  بعد  ياأتي  الد�شتور  على  اال�شتفتاء 
على ا�شت�شارة اإلكرتونية دعا اإليها الرئي�س �شعّيد 
ل�شرب اآراء التون�شيني يف امللفات املتعلقة باالأو�شاع 

ال�شيا�شية واالقت�شادية واالجتماعية يف البلد. 

 أ.أمل حسني

 �شحفية تون�شية مقيمة بفرن�شا 

AOUT 2022 / آب - أغسطس 2022 العدد 48 16



ـ  اجليو  العلقات  اكــرث  اجلــزائــريــة،مــن  املغربية  تعتربالعلقات 
م�شالح  من  البلدين  بني  يجمع  ملا  نظرا  ومفارقة،  غرابة  �شيا�شية 
اأمنية وجيوا�شرتاتيجية، وكذلك نظرا ملا يجمعهما من �شروط التقارب 
للم�شالح  ونظرا  ولغة،  ومذهب  وديــن  وجغرافيا  تاريخ  من  والوحدة 
امل�شرتكة والتهديدات املحدقة بالبلدين من اإرهاب ونزعات انف�شالية 

واأطماع خارجية وتهديدات ال�شتقرار البلدين.
الأجل كل هذا يعترب التقارب وبداية التوحيد التدريجي من اأولويات 
وخدمة  البلدين  ا�شتقرار  لتح�شني  حتمية،  و�شرورة  الراهنة،  املرحلة 

امل�شالح العليا للدولتني ولل�شعبني ال�شقيقني املغربي واجلزائري.
املتينة  القواعد  بناء  يف  لل�شروع  االولية  الواقعية  ال�شبل  هي  فما 
للتقارب بني املغرب واجلزائر كبلدين حموريني يف بناء املغرب الكبري 
وكبلدين طليعيني على م�شتوى القارة ال�شمراء التي تعترب م�شتقل العامل؟
الإن�شاج املناخ العام وتاأهيله لتحقيق التقارب املن�شود البد من تقريب 

الفاعلني ال�شيا�شيني واالقت�شاديني واملدنيني والثقافيني.
الديبلوما�شية احلزبية

واملغربية  اجلزائرية  االأحــزاب  بني  ونــدوات  ملتقيات  تنظيم  يجب 
ــار  لــلــتــعــارف ولــلــتــ�ــشــاور وتـــبـــادل اخلــــربات ووجـــهـــات الــنــظــر يف اإطـ
الديبلوما�شية احلزبية، للعمل على موا�شيع تهم البلدين واملغرب الكبري 

والبعد االفريقي وغريها.
مو�شعة  ومهرجانات  ملتقيات  تنظيم  يجب  املجتمع  م�شتوى  وعلى   
ملنظمات املجتمع املدين من البلدين لدعم ج�شور التوا�شل بني الفئات 
امل�شرتك  والعي�س  بالبيئة  �شلة  لها  موا�شيع  حول  املجتمع،  من  احلية 

والطفولة واملراأة اىل غري ذلك.

العمل والرتكيز على اجلوانب االقت�شادية وتنظيم اورا�س وملتقيات 
ايام  وتنظيم  وال�شغرى،  واملتو�شطة  الكربى  وال�شركات  االأعمال  رجال 
اجلوانب  واإبــراز  وقانونية،  وجتارية  اقت�شادية  موا�شيع  حول  درا�شية 
كًل  عليها  يتوفر  التي  واالقت�شادية  الطبيعية  املهمة  للرثوات  الهامة 
الغنية  والفلحة  ال�شمكية  والرثوة  كالفو�شفات  واجلزائر،  املغرب  من 
بالن�شبة للمغرب والغاز والنفط بالن�شبة للجزائر وما ميكن اأن يحققه 

تكامل هذه املوؤهلت من منفعة ومنو وازدهار للبلدين.
تنظيم ملتقيات وندوات وحما�شرات ثقافية تعنى باجلوانب الثقافية 

والتاريخية للبلدين، يف املغرب واجلزائر ويف اخلارج خا�شة يف فرن�شا 
حيث توجد جاليات مغربية وجزائرية تعد باملليني وتلعب دورا كبريا يف 
اقت�شاد البلدين وباإمكانها ان تلعب دورا هاما يف الدبلوما�شية املوازية.
ان  باإمكانه  الــذي  واجلــاد  امل�شوؤول  االعــلم  ت�شجيع  يجب  كذلك 
يلعب دورا كبريا يف اإجناح عملية التقارب بني البلدين، باالعتماد على 
اجلوانب االإيجابية وابراز امل�شالح احليوية امل�شرتكة لكل بلد، والت�شدي 
للإعلم التيئي�شي واملحبط الذي يخدم التفرقة وزرع الكراهية وي�شاهم 

يف اإبقاء االأو�شاع على ما هي.
تتجلى  عــدة،  اأ�شباب  واجلزائر،  املغرب  بني  التقارب  ل�شرورة  اإن 
االأقل  على  اأو  الكبري  املغرب  وبناء  واالأمنية  االقت�شادية  امل�شالح  يف 
�شيمكن  مــا  بلدانها  اقت�شادات  تطور  م�شرتكة  مغاربية  �شوق  بناء 
اىل  للت�شدي  امكاناتها  يقوي  اأمني  تعاون  من  املغاربية  املنطقة  بلدان 
والتهريب  االنف�شالية  والنزعات  كاالإرهاب  باأمنها  املحدقة  التحديات 

واجلرمية املنظمة.
لي�س للبلدين اي مربر لل�شتمرار يف هذا الو�شع املوؤ�شف ما دامت 
التحديات امل�شرتكة كثرية، وما دامت نقاط التقارب عديدة بينهما، وما 
دامت اأن هناك دول اخرى بداأت تبحث عن �شبل تقاربها، رغم تاريخها 
يفرقها  الدموية ورغم ما  وال�شراعات  بال�شراعات واحلروب  احلافل 
من نظام حكم وايديولوجيا، كالكوريتني اجلنوبية وال�شمالية على �شبيل 

املثال ال احل�شر.
تذهب كل الدرا�شات واالأبحاث املتخ�ش�شة اىل اأن القارة االأفريقية 
بني  معلن  الغري  ال�شراع  يوؤكده  ما  االقت�شادي،  الب�شرية  م�شتقبل  هي 

الدول الغربية وال�شني وتركيا واإيران حول افريقيا.
وامل�شلحية،  اال�شرتاتيجية  االأهمية  هذه  ال�شت�شعار  الوقت  يحن  امل 
واجلمهورية  الغربية  اململكة  هما  طليعيني،  بلدين  طرف  من  خا�شة 
اجلزائرية لتجاوز اخللفات املفتعلة وامل�شي قدما نحو التقارب، ليكونا 

يف م�شتوى التحديات وخدمة �شعوبها؟

أ.محمد زيتوني

 �شحفي من املغرب 

ضرورة التقارب المغربي الجزائري
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السياسة

 قادمًا من الكيان ال�شهيوين، و�شل الرئي�س 
االأمريكي بايدن اإىل جدة يف ال�شعودية، ليكون 
الكيان  من  يطري  املتحدة  للواليات  رئي�س  اأول 
قال  كما  ال�شعودية  العربية  باململكة  جدة  اإىل 
بفتح  ال�شعودية  قــرار  وا�شًفا  االأبي�س،  البيت 
املدنية  ــرات  ــطــائ ال جلميع  اجلـــوي  جمــالــهــا 
بالتاريخي، وال �شيما تلك التي حتلق من الكيان 

ال�شهيوين واإليه.
و�شبق الزيارة اإعلن هيئة الطريان املدين 
جميع  ــام  ــ اأم اململكة  اأجــــواء  فــتــح  الــ�ــشــعــودي 
الناقلت اجلوية التي ت�شتويف متطلبات العبور. 
كما و�شف بايدن قرار ال�شعودية بفتح جمالها 
الزخم  بناء  يف  ي�شاعد  »اأن  ميكن  باأنه  اجلوي 
يف  ال�شهيوين  الكيان  اندماج  من  مزيد  نحو 
بينما  ال�شعودية«.  مــع  ذلــك  يف  مبــا  املنطقة، 
لبيد يف تغريدة  ال�شهيوين  الوزراء  قال رئي�س 
طويل  طــريــق  بعد  جــاء  ذلــك  »اإن  تــويــرت  على 
العربية  اململكة  مع  مكثفة  ودبلوما�شية  و�شري 

االإ�شارة  وجتدر  املتحدة«.  والواليات  ال�شعودية 
من  االأمريكيني  الــروؤ�ــشــاء  خــروج  اأن  اإىل  هنا 
يتعلق  بــاأمــر  ُعــرًفــا  يرتبط  املتحدة  الــواليــات 
باالأمن القومي. وكما هو معلوم فاإن اأمن العدو 
والنفط وطرق امللحة التي تعرب منها �شل�شل 
تــقــع يف �شلب  االأو�ـــشـــط  الــ�ــشــرق  الــتــوريــد يف 
مل  ولذلك  االأمريكي؛  القومي  واالأمن  امل�شالح 
تكن اأهداف الزيارة وت�شريحات بايدن خافية 

يف هذا اخل�شو�س.
فاأما ما يتعلق باأمن الكيان ال�شهيوين فقد 
اإدماجه  حول  تتمحور  ترتيبات  الزيارة  �شبق 
والع�شكري  ــي  االأمــن اجلــانــب  يف  املنطقة  يف 
دوره  اإنتاج  واإعــادة  االإيــراين،  التهديد  بذريعة 
يف مواجهة التحديات املقبلة واملتعلقة بال�شني 
اجليو�شيا�شي  مــوقــعــه  تفعيل  اأي  ــا،  ــي ــش ورو�
الــواليــات  متكن  متقدمة  ع�شكرية  كــقــاعــدة 
ال�شرق  يف  م�شاحلها  حــمــايــة  مــن  املــتــحــدة 
املواجهة  ا�شرتاتيجية  لتبعات  االأو�شط، حتوًطا 

الع�شكرية بالوكالة مع رو�شيا، ورمبا مع ال�شني 
الحًقا، بهدف اإ�شعافهما وابتزازهما، واحتواء 
من  اأوروبــا  على  ال�شيطرة  واإحكام  تطلعاتهما، 
ت�شعى  الذي  الطاقي  واأمنها  م�شاحلها  خلل 
ال�شرق  من  اإمـــداده  لتاأمني  املتحدة  الــواليــات 
من  عليه  اأوروبـــا  اعتماد  وتخفيف  االأو�ــشــط، 
باالتفاق  ل  ُيعجِّ قد  الــذي  االأمــر  وهــو  رو�شيا، 

ــيـــة اقــلــيــمــيــا ــــات األمـــريـــكـ ــويــ ــ ــايــــدن وضـــبـــط األولــ زيـــــــارة بــ
قــــــــــــــــــــــــــــــراءة لــــــــــمــــــــــا بــــــــــعــــــــــد اجــــــــــــتــــــــــــمــــــــــــاع جــــــــــدة

أ.نسيم قبها
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 كاتب وروائي فل�شطيني 

النووي االإيراين، واإعادة �شبط الو�شع االأمني 
اإدارة  بت�شكيل جمل�س  الذي ظهر حاليًّا  الليبي 
بن  فرحات  برئا�شة  للنفط  الوطنية  املوؤ�ش�شة 
النفطية.  واملوانئ  احلقول  جميع  وفتح  قــدارة 
فنزويل  عن  العقوبات  تخفيف  اإىل  باالإ�شافة 
لزيادة االإنتاج النفطي وكبح ارتفاع االأ�شعار يف 

الواليات املتحدة. 
الــروؤ�ــشــاء  فـــاإن حــر�ــس  ومــن هــذا املنطلق 
تكرمًيا  لي�س  ال�شعودية  زيارة  على  االأمريكيني 
املناف�شة  للدول  ر�شالة  هي  ما  بقدر  حلكامها 
تخويف  ور�شالة  اخلليج،  من  االقــرتاب  بعدم 
مب�شالح  امل�شا�س  بعدم  املنطقة  الأهل  وحتذير 
و  اخلليج  باأمن  يتعلق  فيما  املتحدة  الــواليــات 
الكيان ال�شهيوين، ومن اأجل طماأنة االأوروبيني 
الــذي  االأمـــر  وهــو  الــطــاقــة  بخ�شو�س  ــا  اأيــ�ــشً
اإنتاج  برفع  باإيعازه  �شلمان  ابــن  له  ا�شتجاب 
على  احلفاظ  يف  اأمريكا  جلهود  دعًما  النفط 
واأن  �شيما  رو�ــشــيــا،  �شد  التحالف  ا�شتمرار 
اخللف ب�شاأن العقوبات االأوروبية على رو�شيا 
ح  ال يزال حمتدًما بني دول االحتاد، حيث �شرَّ
ب�شاأن  اأوربـــان  فيكتور  املجري  الـــوزراء  رئي�س 
متوز/يوليو   15 اجلمعة  يوم  العقوبات  جــدوى 
نف�شه«  على  النار  »اأطلق  ــي  االأوروب االحتــاد  اإن 
على  مدرو�شة  غري  اقت�شادية  عقوبات  بفر�س 
رو�شيا، حمذًرا من اأنه »ما مل يتم الرتاجع عنها 

فاإنها تهدد بتدمري االقت�شاد االأوروبي«.
ــر يــحــاول بــوتــني من  وعــلــى اجلــانــب االآخــ
ــم رئي�شي  ــراهــي واإب ــان  ــاأردوغـ بـ لــقــائــه  خـــلل 
م�شاحلهما  بوابة  من  واإيــران  تركيا  ا�شتمالة 
فك  يف  اأمــريكــا  م�شاعي  وعرقلة  �ــشــوريــا،  يف 
الدول  وجذبه عن طريق  باإيران  ب�شار  ارتباط 
العربية، واإعادة هيكلة االإئتلف الوطني وهيئة 
اجلديد  رئي�شها  اأملــح  التي  ال�شورية  التفاو�س 
اللحاق  اإمكانية  اإىل  املعار�شة  قــوى  وبع�س 
الرتكي  الرئي�شني  واأن  �شيما  »ال�شلم«،  بقطار 
�شخ�شية  مكا�شب  حتقيق  يحاوالن  واالإيــراين 
ذلك  ومن  الرو�شي.  االأمريكي  النزاع  جلة  يف 
موؤخًرا  الأمريكا  االإيــراين  النفط  وزير  مغازلة 
وقوله  اأذربيجان  يف  والغاز  النفط  موؤمتر  يف 
كمية  ت�شاعف  اأن  �شاأنها  »مــن  طــهــران  بـــاأن 
فيما  العاملية«،  االأ�شواق  يف  اأ�شعاف   3 نفطها 
الــدول  مع  م�شاكله  ت�شفري  اأردوغـــان  يحاول 
�شوريا،  يف  الع�شكري  تواجده  وتعزيز  العربية، 
واإ�شعاف قوات �شوريا الدميقراطية، يف الوقت 
الذي �شهلت فيه رو�شيا تفاهمات ب�شار والقوى 

النظام  به  لوح  الذي  التهديد  الكردية ملواجهة 
الرتكي.

ــاأن قــ�ــشــيــة فــلــ�ــشــطــني فــــاإن كل  ــش ــ� واأمـــــا ب
الت�شريحات التي تناولت ق�شية فل�شطني على 
ل�شان بايدن توؤكد اأن حل الدولتني جمرد عنوان 
االإقليمي،  �ــشــتــاره متــريــر احلــل  يــجــري حتــت 
املنطقة،  يف  ال�شهيوين  الكيان  اإدمـــاج  وهــو 
واإرجاء ال�شيغة النهائية للحل، وقبوله ل�شلطة 
مبعية  تدير  الــورق  على  مر�شومة  فل�شطينية 
الكيان ال�شهيوين  ال�شكان مع احتفاظ  االأردن 

باالأر�س.
وهذا ما يوؤكده قول عبا�س باأن حل الدولتني 
يوؤكده  كما  امل�شتقبل،  يف  متاًحا  يكون  لن  رمبا 
قد  »الدولتني  حل  اأن  يعلم  باأنه  بايدن  كــلم 
على  يجري  مــا  اأن  ذلــك  املــنــال«؛  بعيد  يكون 
االأر�س نحو بقاء االحتلل، وزيادة اال�شتيطان، 
وما  االإقليمي،  احلل  ل�شالح  الق�شية  وتهمي�س 
االأردين  اإعــادة هيكلة على اجلانب  يجري من 
اللجنة  خمــرجــات  عــرب  اللجئني  ال�شتيعاب 
ومنها  ال�شيا�شية  املنظومة  لتحديث  امللكية 
اجلامعة«  الوطنية  »الهوية  م�شطلح  ابــتــداع 
دولة  ُين�شئ  ال  اأي  الدولتني؛  حل  يف  ي�شب  ال 
فل�شطينية مت�شلة جغرافًيا وقابلة للبقاء بقدر 

ما ميهد الإذابة الق�شية يف �شيغة اإقليمية.
ــارة  ــداف زيـ ــ ــاإن اأهـ ــ ــذا املــنــطــلــق ف ومـــن هـ
تداعيات  معاجلة  يف  تتلخ�س  للمنطقة  بايدن 
وال�شني  برو�شيا  املتعلقة  الدولية  ا�شرتاتيجيته 
نق�س  تغطي  نفطية  ــوارد  مــ تــاأمــني  واأهــمــهــا 
برفع  هولندا  �شرعت  حيث  الرو�شية،  الطاقة 
النم�شا  ــادت  ــ واأع الفحم  مــن  الــطــاقــة  �شقف 
فرن�شا  وقــامــت  مغلقة،  فحم  حمطة  تــاأهــيــل 
بتجهيز حمطة فحم احتياطيًّا. ويف �شياق اأزمة 
الكونغر�س  الطاقة نقلت بي بي �شي عن ع�شو 
قوله:  �شريمان  بــراد  الدميقراطي  االأمريكي، 
اإمداداتها  »اإن زيادة اململكة العربية ال�شعودية 
ينقذ  اأن  �ــشــاأنــه  مــن  الــ�ــشــوق  اإىل  النفط  مــن 
ما  موا�شلة  اإىل  الزيارة  تهدف  كما  االأرواح«. 
والتحالف  االإقليمي  احلــل  ب�شاأن  ترمب  ــداأه  ب
االإيـــراين،  اخلطر  بحجة  ال�شهيوين  العربي 
حيث قال بايدن »اإن خرباء املخابرات واجلي�س 
منطقة  اأن  مــن  حـــذروا  اأن  �شبق  االأمــريكــيــني 
خطرية«،  ل�شغوط  تتعر�س  االأو�ــشــط  ال�شرق 
واأن  الرو�شي،  للعدوان  اأن نت�شدى  واأنه »علينا 
للتفوق  ممكن  و�شع  اأف�شل  يف  اأنف�شنا  ن�شع 
من  مزيد  اأجــل  مــن  نعمل  واأن  ال�شني،  على 

ا�شتقرار  عليها  يرتتب  منطقة  يف  اال�شتقرار 
العامل«. كما �شبق هذه الزيارة التي يلتقي فيها 
بدول التحالف والدفاع امل�شرتك املزمع اإن�شاوؤه 
)االأردن وم�شر والعراق ودول اخلليج( اجتماع 
ال�شهيونية  امل�شلحة  الــقــوات  قــيــادات  ممثلي 
يف  والقطرية  وال�شعودية  واالأردنية  وامل�شرية 
مكافحة  ا�شرتاتيجية  ملناق�شة  ال�شيخ؛  �شرم 
برعاية  القومي  للأمن  امل�شرتكة  التهديدات 
ال�شهيوين  االأمـــن  ــر  وزي وت�شريح  اأمــريكــيــة، 
حتالف  الإن�شاء  التح�شري  ب�شاأن  غانت�س  بيني 
الدفاع اجلوي برعاية وا�شنطن. باالإ�شافة اإىل 
العراق  وزراء  رئي�س  الكاظمي  م�شطفى  دعم 
وموا�شلة  العراق،  يف  ــران  اإي اأذرع  حتجيم  يف 
هيكلة النظام مبا يتفق مع حل ملف اللجئني 
اتخاذ  على  �شلمان  ابــن  وت�شجيع  االأردن،  يف 
بايدن عن  اإعلن  ولعل  التطبيع،  نحو  خطوات 
االأمريكية  ال�شلم  حفظ  قــوات  �شحب  عزمه 
فتح  يخدم  اإمنا  و�شنافري  تريان  جزيرتي  من 
والكيان  ال�شعودية  بني  مبا�شرة  تفاو�س  قناة 

ال�شهيوين.
ابن  ت�شجيع  ا  اأي�شً الــزيــارة  اأهـــداف  ومــن 
بلد  يف  الديني  االإنفتاح  موا�شلة  على  �شلمان 
علقاته  وتــوجــيــه  �شلوكه  و�ــشــبــط  احلــرمــني 
مهمة  واإعــطــائــه  ــارج،  واخلــ املنطقة  دول  مــع 
واإنهاء  ال�شورية«،  »املعار�شة  على  االإ�ــشــراف 
امللف اليمني، بالتوازي مع تقدم امللف النووي 
الوظيفي.  اإىل مربعها  اإيران  واإعادة  االإيراين، 
ينطوي  مقال  يف  بايدن  قال  ال�شدد  هذا  ويف 
عــلــى ر�ــشــائــل حتــذيــر حلــكــام املــنــطــقــة قبيل 
االأبي�س  ال�شيك  �شيا�شة  باإلغاء  »قمنا  زيارته: 
)لل�شعودية(  زيارته  خلل  واأنه  ورثناه«،  الذي 
�شيقوم بـ«تعزيز �شراكة ا�شرتاتيجية تقوم على 
ا  اأي�شً وتتم�شك  املتبادلة  وامل�شوؤوليات  امل�شالح 
بالقيم االأمريكية االأ�شا�شية«. كما اأظهر يف هذه 
الزيارة دعًما الفًتا لرئي�س الوزراء االإ�شرائيلي 
وعلمانية  بــراغــمــاتــيــة  ــرث  ــ اأك ب�شفته  ــيــد  الب

وت�شويره بحمامة. ».
ال�شيا�شة  اأن ذلك كله يعيد توجيه  وال �شك 
بح�شب  وي�شبطها  املــنــطــقــة،  يف  االأمــريكــيــة 
النزاع مع  الدولية يف ظل  االأولويات االأمريكية 
اأوروبا،  على  القب�شة  واإحكام  وال�شني،  رو�شيا 
ويخدم اإدارة بايدن يف معاجلة ارتفاع االأ�شعار 
اقرتاب  ظل  يف  املتوقع،  االقت�شادي  والركود 

موعد االنتخابات الن�شفية.
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ما هي مآالت الوضع في السودان؟
السياسة

د.علي عبدالقادر

الو�شع  اأن يكون  العربي  القارئ   ي�شتغرب 
يف ال�شودان بهذه الكارثية، رغم انه بلد يحمل 
اأكرث  توؤهله الن ي�شبح من  التي  كل املقومات 
الـــدول تــطــورًا ومنـــوًا يف الــعــامل، ناهيك عن 
واال�ــشــلمــي.  العربي  الــعــامل  ودول  افريقيا 
للنه�شة  اال�شا�شية  العنا�شر  اجتمعت  فقلما 
من  الــ�ــشــودان،  يف  اجتمعت  مثلما  ما  بلد  يف 
العامل  القلب  يكون مركز  يكاد  موقع جغرايف 
موانئ  حيث  االحــمــر  البحر  على  منفذ  مــع 
�شا�شعة  وم�شاحات  �ــشــودان،  وبــورت  �شواكن 
تتجاوز مليني الكيلومرتات م�شطحة �شاحلة 
واالمطار  االنــهــار  من  وفــرية  ومياه  للزراعة 
�شاطعة  و�شم�س  جيد  ومناخ  اجلوفية،  واملياه 
طوال العام بجانب كمية معقولة من البرتول 
وبقية املعادن كالذهب والنحا�س واليورانيوم، 
ال30  حـــدود  يف  ال�شكان  مــن  معقول  وعـــدد 
ال�شمح  التدين  عليهم  يغلب  مواطن  مليون 
ال�شكان  معظم  ويتكلم  وامل�شيحية  باالإ�شلم 

اللغة العربية باللهجة ال�شودانية.  
ان  ميكن  ال�شافية،  املقدمة  هــذه  بعد     
التاريخية  الــنــقــاط  اهـــم  عــر�ــس  يف  نــتــقــدم 
احلايل  الو�شع  مع  مبا�شرة  علقة  لها  التي 
والتغيريات املحتملة م�شتقبل، ميكننا ان نوؤرخ 
ال�شيا�شي  باملفهوم  ال�شودانية  الدولة  لتاريخ 
قــوات  دخــلــت  عــنــدمــا  يف1820م  احلــديــث 
ال�شودان  با�شا  علي  حممد  الــرتكــي  الــغــازي 
مطاردة املماليك وبحثا عن الرجال والذهب. 
وقــامــت الــدولــة الــرتكــيــة بــاتــخــاذ اخلــرطــوم 
الــثــورة  ثــم جـــاءت فــرتة  لــلــ�ــشــودان،  عا�شمة 
املهدية ومقاومتها للأتراك وانت�شارها عليها 
وقــتــل احلــاكــم االجنــلــيــزي غـــردون وحترير 
عــاد  ــم  ث 1885م.  يــنــايــر  يف25  اخلـــرطـــوم 
امل�شتعمر الربيطاين بقيادة كت�شر يف 1896م 
واأعادوا ا�شتعمار ال�شودان يف ظل حكم ثنائي 
اجنليزي م�شري؛ وانتظمت حركات املقاومة 
ال�شودانية حتى مت نيل اال�شتقلل يف 01 يناير 

.1956

املدين  ال�شوداين  احلكم  فرتة  بــداأت  ثم   
اىل1958م.   1956 العام  من  ا�شتمر  الــذي 
الفريق  بقيادة  ع�شكري  انــقــلب  حــدث  ثــم 
وا�شتمر  نوفمرب1958م،  يف  عبود  ابراهيم 
اكتوبر  ثـــورة  قــيــام  حتى  الع�شكري  احلــكــم 
الــعــام  ثــم جـــاء حــكــم مـــدين حــتــى  1964م. 
1969، ليتم تدبري انقلب نظم بليل 25 مايو 
جاءت  ثم  عاما.   16 ملدة  وا�شتمر  1969م.، 
واأوجد نظام حكم مدين  اأبريل1985م،  ثورة 
يف  ع�شكري  انقلب  وقع  ثم  �شنوات،   4 ملدة 
بحا�شنة  ع�شكري  كحكم  وا�شتمر  1989م، 
عاما  ثلثني  لفرتة  اال�شلمية  احلركة  هي 
كانت هي اال�شواأ يف ال�شودان مقارنة بالنظم 
لكفر  اأدى  امـــر  وهـــو  الــ�ــشــابــقــة.  الع�شكرية 
ال�شباب باحلكم الع�شكري ومطالبتهم برجوع 
املقال.  هذا  يف  �شنبينه  كما  للثكنات  الع�شكر 
ال�شريع  ال�شيا�شي  العر�س  بهذه  قمنا  ان  بعد 
ا�شباب  اىل  نعود  ان  ال�شروري  من  انه  جند 
االزمات او االزمة احلقيقية، وهي ازمة ذات 
ابعاد متعددة، لكن �شنخت�شر على اأهمها هنا 
وهي اأبعاد حزبية �شيا�شية اأو فكرية -عقائدية 

او طائفية - اأو جهوية قبلية. 
تعقيدًا،  االأ�ــشــد  الأنها  بــاالأخــرية  �شنبداأ    
فرغم ان �شعوب ال�شودان جتمعهم لغة واحدة 
وديــن واحــد واأر�ــس واحــدة. ولكن جند كلما 
هناك  الــكــربى  واملـــدن  العا�شمة  عــن  بعدنا 

على  وكمثال عملي  واجلهوية  بالقبلية  مت�شك 
مب�شاحة  اقليم  فدارفور  دارفــور.  اأزمــة  ذلك 
حوايل  اي  فرن�شا  م�شاحة  تطابق  او  تقارب 
 5 حـــوايل  ويقطنها  مــربــع.  كلم   493.000
مليون من ال�شكان. ب�شورة عامة يتم تق�شيم 
�شكان دارفور اىل رعاة ومزارعني، وغالبا ما 
لنقل  او  عرب  باأنها  الرعوية  القبائل  ت�شنف 
امل�شريية  قبائل  لها  وكمثال  بالعربية  ناطقني 
او  زرقة  باأنها  الزراعة  التي متار�س  والقبائل 
العربية، وكمثال  بلهجات اخرى غري  ناطقني 
اغلب  ــو.   والــربن الــزغــاوة  قبائل  قبائل  لهم 
املهدية  الثورة  زعيم  نا�شرت  دارفــور  قبائل 
ثورته  يف  1881م  يف  املــهــدي  اأحــمــد  حممد 
�شد احلكم الرتكي، وقد ا�شتن�شرهم املهدي 
النيل  مــن  مناطقهم  لبعد  جي�شه  الإعــــداد 
وبالتايل بعيدا عن يد امل�شتعمر.  واأ�شبح اقليم 
ال�شودان موايل لطائفة  دارفور بعد ا�شتقلل 

االن�شار وحزب االمة. 
البعد  اأي  االول  البعد  جــاء  ذلــك  ورغـــم 
الثالث  البعد  لي�شتخدم  وال�شيا�شي  احلزبي 
قبلية  �ــشــراعــات  ــارة  ــ اإث يف  القبلي  اجلــهــوي 
املركزية  احلكومة  فيها  ا�شتخدمت  جهوية 
جنوب  يف  املتمردين  ملحاربة  القبائل  بع�س 
قبلية  �شراعات  انفجرت  ثم  اوال  ال�شودان 
نا�شرت فيها احلكومة املركزية بع�س القبائل 
دون االخرى وما زال االمر م�شتمر حتى اليوم 
ال�شراع  هذا  اأم�شى  بل  باأخرى.  او  ب�شورة 
امل�شوؤولني يف  بع�س  ي�شتخدمه  �شلحا  القبلي 
باب  ومن  ت�شد«  »فــرق  باب  من  ال�شلطة  قمة 
ا�شتمرار  اأمــا  هو  ال�شعب  امــام  اخليار  جعل 
وهذه  واحلــرب!!!  الفو�شى  ا�شعال  او  حكمي 
اخــرى  مــنــاطــق  يف  ــددت  جتـ القبلية  الفتنة 
ال�شودان  �شرق  يف  مثل  دارفــور  يف  بال�شودان 
انتقلت اىل  يف بورت �شودان ثم ك�شل، واالن 
جنوب �شرق ال�شودان يف النيل االزرق وخا�شة 

الرو�شري�س.   
 اما البعد الثاين اأي البعد الفكري والذي 
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التي  ال�شيا�شية  والعملية  واالحتلل  الغزو  من  عاما  ع�شرة  ت�شعة  بعد 
ر�شمت خطوطها للعراقيني امريكا ومن حتالف معها، وبعد جوالت انتخابية  
اأكرث  �شابها الطعن والتزوير باعرتاف القوى ال�شيا�شية نف�شها وكذلك بعد 
من ت�شعة ا�شهر من اإجراء االنتخابات االأخرية يف –– ت�شرين االأول /اكتوبر 
احلكومة  ت�شكيل  خما�س  عنه  �شيتفتق  مبا  ينتظر  ال�شعب  زال  ال  املا�شي 
اجلديدة والتي هي بالتاأكيد لن تخرج عن منهج املحا�ش�شة الطائفية حيث 
حلت الطائفة والعرق واملكون مكان ال�شعب العراقي، بعد كل هذا وان�شحاب 
التيار ال�شدري من الربملان والعملية ال�شيا�شية وهو احلا�شل على اأعلى عدد 
من املقاعد  تاأتي ت�شريبات النا�شط املدين علي فا�شل والتي  ت�شمنت حديث 
وال�شفات  النعوت  يكيل  وهو  املالكي  نــوري  القانون  دولــة  اإئتلف  لرئي�س 
وكتل  اأحزاب  يف  قيادية  وعنا�شر  ال�شعبي  واحل�شد  للتيارال�شدري  امل�شينة 
�شيا�شية اأخرى، حيث األقت بظللها على امل�شهد ال�شيا�شي برمته علوة على 
ما يعاين من ان�شداد �شيا�شي �شجر منه املواطن العراقي ومل يعد قادرا على 

ان يتحمل ما اآلت اليه اأمور البلد والعباد.  
ت�شريبات النا�شط املدين علي فا�شل املقيم يف الواليات املتحدة االأمريكية 
والذي اأبدى ا�شتعداده باالإدالء ب�شهادته ب�شرط هذه الق�شية التي يحقق فيها 
االدعاء العام بعد تقدمي بلغ ر�شمي باأن ما ت�شمنته هذه الت�شريبات يهدد 
االأمن املجتمعي وي�شع الوطن على حافة حرب اأهلية جديدة قد تاأتي على ما 
تبقى من وطن ا�شمه العراق، بعد ان افرغته اأحزاب ال�شلطة من كل مقومات 
ما  بعد  احلياة  مناحي  كل  يف  فا�شلة  دولة  بامتياز  واأ�شبح  الناجحة  الدولة 

يقارب من عقدين من غزو واحتلل العراق. 
والكتل  االحـــزاب  به  تقوم  ما  وخا�شة  الــعــراق  يف  يجري  ملا  املتابع  ان 
ال�شيا�شية هو �شراع على املنا�شب واالمتيازات ولي�س على م�شالح ال�شعب 
والوطن فل برنامج حكومي ناجع يداوي جراح النا�س من كل ما يعاين منه 
فاملهم  االأول  املقام  يف  العراق  م�شلحة  ت�شع  حكومية  �شيا�شية  وال  العراق 
التي  اليوم هو ما ن�شيبه من املغامن واالمتيازات  ال�شيا�شية  عند كل القوى 
الفقراء من  اقــوات  على ح�شاب  الك�شب  اجل  االحــزاب من  �شرعنتها هذه 
هذا ال�شعب والذي و�شلت ن�شبة الذين يعي�شون حتت خط الفقر فيه بحدود 

االربعني يف املائة. 
فهل يتوقع هوؤالء ال�شا�شة ان ال�شعب العراقي ي�شتحمل من ال�شغوط اأكرث 
مما هو فيه؟ ام ان العراق اليوم يقف على حافة بركان تاأجج   ناره الفنت 

واملطامع احلزبية ال�شيقة؟
حمى اهلل العراق و�شعبه من �شر الفنت ما ظهر منها وما بطن.

أ.علي الزبيدي

العراق وحافة 
البركان!

في الصميم

�شحفي من العراق  كاتب واأديب �شوداين

غالبا ما يكون عقائدي او طائفي فلقد اهتم بالتغلغل يف املوؤ�ش�شات 
متى  املدين  احلكم  على  باالنقلبات  للقيام  النظامية  الع�شكرية 
فيه  اال�شتمرار  او  للحكم  الو�شول  يف  فر�شته  ب�شعف  �شعر  ما 
ب�شورة �شلمية وهو ما وقع مع انقلب منريي يف 15 مايو 1969م 
وخلفيته ال�شيوعية وما وقع مع انقلب حممد نور �شعد يف 1976م 
انقلب  من  وقع  وما  االمة  وحزب  االن�شار  طائفة  من  وخلفيته 
الذي  اال�شلمية.  وخلفيته من احلركة  1989م  االنقاذ يف  نظام 
يهمنا ابرازه يف هذا املقال طرح ال�شوؤال االعظم اال وهو ملاذا ال 
ميكن الأهل ال�شودان ان يتفقوا على م�شروع قومي وطني بعيدا عن 
ال�شراع املميت باأبعاده الثلث اجلهوي القبلي واحلزبي ال�شيا�شي 

والفكري عقائدي او طائفي م�شنود بالع�شكر؟ 
ال�شودان  جنوب  النف�شال  اأدى  قد  ال�شراع  ذلك  وان  خا�شة 
ففقدت البلد ثلث م�شاحتها وكثري من مواردها، ثم ان ا�شتمرار 
ثم  ومن  دارفــور  النف�شال  يــوؤدي  قد  االبعاد  بتلك  ال�شراع  ذلك 
النف�شال اجزاء اخرى وحتى اإذا متت تلك االنف�شاالت �شت�شتمر 
يف �شراعات داخلية قد توؤدي النق�شامات ا�شافية او حروب قبلية 
ما  اأول  اذن  الوليدة.  ال�شودان  جنوب  دولة  يف  االآن  يبدو  ما  وهو 
تلك  ان  هو  الثلثني  �شن  حتت  وخا�شة  ال�شودان  �شباب  له  اأنتبه 
ال�شودان  يف  الكارثي  التخلف  �شبب  هي  لل�شراع  الثلث  االبعاد 
وانه ال ميكن الق�شاء على تلك االبعاد الظلمية اال برجوع الع�شكر 
دميقراطي  مــدين  حكم  نظام  وقــيــام  ولــلأبــد،  نهائيا  للثكنات 
يت�شاوى فيه جميع املواطنني بل جهوية او قبلية او فكرية عقائدية 
او طائفية، اأما البعد االول احلزبي ال�شيا�شي فيمكن ا�شلحه من 

خلل املمار�شة الدميقراطية للحكم وا�شاعة احلريات. 
واملهج  االرواح  اجلها  من  قدموا  التي  هذه  ال�شباب  قناعة  ان 
و�شكبت منهم الدماء فداء لها، �شتنت�شر رغم اأنف كبار �شباط 
تاريخية  �شتاأتي حلظة  الأنه  ال�شلطة،  الذين هم يف هرم  الع�شكر 
باالنحياز  ال�شباب  من  ال�شف  و�شباط  ال�شباط  �شغار  ويقوم 
الأخوتهم من ال�شباب الثائر من اجل احلكم املدين. ان كل هوؤالء 
يف  ت�شببوا  الذين  ال�شيا�شة  وعاطلي  احلروب  وجتار  االنتهازيني 
ومل  ال�شبعني  ولرمبا  ال�شتني  اعمارهم  جتــاوزت  ال�شودان  تخلف 
يبقى لهم الكثري ليعي�شوه بقوة يف �شدة احلكم واإن عمروا طويل! 
بالوطنية  الواعي واملتزود  لل�شودان عافيته على يد �شبابه  �شتعود 
الطبيعية  واملــوارد  ان علموا بحجم اخلريات  بعد  والعلم، خا�شة 
التي توجد بال�شودان والتي ميكن ان جتعله من اأغنى دول املنطقة 
العربية واالفريقية واال�شلمية، ولرمبا من بني اغنى دول العامل، 
وانهم ميكن ان يحققوا داخل ال�شودان احلمهم فقط من خلل 
باأيدي  امل�شنوعة  ال�شراعات  تلك  بعيدا عن  واإحتادهم  تعاونهم 

اأجنبية اأومن وكلء دول اأجنبية قريبة او بعيدة من ال�شودان. 
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أ.ليلى قيري

 �شحفية من اجلزائر
 

السياسة

عــنــدمــا تــكــون �ــشــاحــب مــوقــف بــاحلــيــاة، 
متى  ــعــرف  وت بــ�ــشــجــاعــة،  تــقــف  ان  ت�شتطيع 
ت�شفق الباب خلفك، وترتك الذهول عندهم. 
حممد  بنت  مــي  ال�شيخة  االأ�شيلة  العروبية 
م�شافحة  بكربياء  رف�شها  يكن  مل  خليفة  اآل 
وحيدة  حالة  املجرم  ال�شهيوين  الكيان  �شفري 
بتاريخها النبيل، فقد كانت مواقفها دائمًا ما 
�شيدة  وثقافيًا.  وقوميًا  وطنيًا  اعجابنا،  تثري 

تعرف ما تقوم به بكل فخر.
العربية  النظم  لغالبية  الــرتدي  حالة  رغم 
العدو  بني  العربي،  الو�شع  ومــاآالت  الر�شمية، 
ال�شهيوين الذي يحتل فل�شطني ودائم التهديد 
للدول العربية، ونظام املليل الذي يحتل دولة 
االحواز العربية، ويب�شط �شيطرته على العديد 
من الدول العربية، والذي مل يتوقف م�شوؤوليه 
عن تهديد البحرين، وت�شكيل منظمات عميلة 
ذلك مل  كل  البحرين.  داخل  نائمة  وخليا  له 
يدخل اخلوف اىل قلب هذه ال�شيدة العروبية، 
ال�شفري االأمريكي منددة  اإزاء  فوقفت بكربياء 
باإزدراء  ورف�شت  ال�شهيوين،  ال�شفري  بح�شور 
ويف  ال�شهيوين.  االجـــرام  �شفري  م�شافحة 
ال�شيدة  هــذه  ا�شتعادة  الــتــاريــخ،  مــن  حلظة 
العروبية كل االجماد التي يزخر بها تاريخنا، 
ووجهت �شفعة مدوية على وجوه دعاة التطبيع.

الــذي حــدث منذ حــوايل ال�شهر مل  االأمــر 
مير دون عواقب، ومعلوماتنا توؤكد ان ال�شيخة 

مي كانت تتوقع ذلك، واأنها ح�شرت نف�شها ملا 
عدم  قــررت  قد  كانت  ولكنها  اأ�شواأ،  يكون  قد 
�شيا�شية  »خمــرجــات«  اأي  وراف�شة  الــرتاجــع، 
الأي ت�شوية قد تر�شي لي�س ال�شفري ال�شهيوين 
اأي�شا. و�شافرت  وح�شب، بل ال�شفري االأمريكي 
الثقايف  خارج البحرين يف مهمة تتعلق بعملها 
من  اقــالــتــهــا  بــخــرب  تبلغت  حــتــى  والـــرتاثـــي، 
األبانيا يوم االحد –– متوز  من�شبها وهي يف 

ـ يوليو.
وكــان  االثــنــني،  يــوم  بها  االت�شال  حاولنا 
هاتفها مغلقًا الأنها بالطائرة يف طريق عودتها 
الظهر كان هاتفها  وبعد  البحرين،  بلدها  اىل 
ونحن  ات�شاالتنا،  على  ولكنها مل جتب  يعمل، 

نتفهم احلالة �شمن هذا الو�شع.
خا�شة  م�شادر  مــن  علمنا  التفا�شيل  يف 
ــا، ان مـــا جـــرى كـــان على  ــه ومــطــلــعــة نــثــق ب
يونيو  ـ  ــران  حــزي ــر  ــ اأواخ يف  ــايل:  ــت ال ال�شكل 
بوند  �شتيفن  االمريكي  ال�شفري  اأقــام  الفائت 
وفاة  مبنا�شبة  منزله  يف  خا�س  تاأبيني  حفل 
وال�شفراء.  امل�شوؤولني  بع�س  اليه  ودعا  والــده، 
احــدًا  قــام  للح�شور،  ال�شور  اإلتقاط  واثــنــاء 
بتعريف  عليه  املتعارف  الربوتوكول ح�شب  من 
مي  ال�شيخة  و�شلت  وهنا  يت�شافحون،  الذين 
قرب ال�شفري ال�شهيوين يف املنامة، واأخربوها 
ان هذا الرجل هو ال�شفري ال�شهيوين، ف�شحبت 
غا�شبة  وخرجت  م�شافحته  ورف�شت  يدها 

اي  ن�شر  عدم  االمريكية  ال�شفارة  من  وطلبت 
�شورة لها اأو ذكرها انها كانت �شمن احل�شور.
اأو�شحت م�شادرنا ان ال�شيخة مي، رف�شت 
الذي  ال�شهيوين  ال�شفري  مقابلة  عــام  طــوال 
ــهــا و�شعت  واأن ــوزراء،  ــ الـ كــل  طلب ذلــك مــن 
عنقها  تــطــوق  �شل�شلة  يف  فل�شطني  خــارطــة 
الكثري  وخــلل  ابراهام  اتفاقيات  توقيع  منذ 
احل�شور  �شاعفت  انها  كما  املنا�شبات.  من 
التي  الثقافية  االحتفاليات  يف  الفل�شطيني 
مــركــزهــا  يف  �ــشــواء  تنظيمها  عــلــى  تــ�ــشــرف 
ذلــك  وقــبــل  والـــــرتاث.  الــثــقــافــة  هيئة  يف  اأو 
م�شتثمرين  من  عر�شًا  مي  ال�شيخة  رف�شت 
باب  من  املتنبي  �شارع  لتطوير  امريكان  يهود 
البحرين اىل الكني�س اليهودي هناك، وت�شييد 
داوود  وجنمة  عربية  كتابات  مع  يهودي  حي 
ت�شتقبل ال�شياح من باب البحرين حتى الكني�س 

اليهودي. 
بالثوابت  املتم�شكة  القومية  املــواقــف  ان 
ال  جلي  ب�شكل  تعك�س  واالأخــلقــيــة،  الوطنية 
يقبل االلتبا�س موقف الغالبية ال�شعبية الكبرية 
التطبيع  يرف�س  الــذي  البحرين،  يف  لل�شعب 
�شد  بحزم  يقف  كما  ال�شهيوين،  الكيان  مع 

التدخلت والتهديدات االإيرانية املتوا�شلة.
بنت  مي  ال�شيخة  اال�شيلة  للماجدة  حتية 

حممد اآل خليفة

مي بنت محمد آل خليفة.. العربية الجريئة
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»البدون« في الخليج العربي!!

ي�شمى غري حمددي اجلن�شية  اأو ما  اأن ق�شية )البدون(،  ال �شك 
مواطنون عرب،  وهم  العربية،  اخلليج  دول  بع�س  الفئات يف  كل  من 
اأ�شبحت ق�شية معروفة للجميع وظاهرة للعيان، و�شاخ�شة على ظهور 
االأ�شهاد والبيان، بل ملفًا مزعجًا ومقلقًا لبع�س دول اخلليج العربية 

واأ�شحاب ال�شاأن اأنف�شهم من هذا االنتظار اململ الطويل.
ال�شنني، هذه  التي يعي�شون بها منذ ع�شرات  مزعج لبع�س الدول 
الفئة من النا�س، واأغلبهم اأبناء القبائل العربية االأ�شيلة، وهي ت�شكل 
ن�شبة كبرية باملجتمع اخلليجي احلايل، الأن بع�س املوؤ�ش�شات االإن�شانية 
اأو منظمات عاملية وجمعيات حقوقية دولية، ر�شدت هذه احلاالت عدة 
مرات وطالبت بحلها وا�شتنكرتها ب�شدة واأدانتها بقوة، وهذه املنظمات 
اإدانة واتهام  بع�س  ت�شتغل هذه الق�شية االإن�شانية املقلقة، ويحاولون 
دول اخلليج العربية، بال�شلبية من خلل هذا امللف القدمي ـ اجلديد، 
الذي مل يغلق بل ال زال ينمو ويكرب ويتو�شع ويتنامى، حيث يتواجد يف 
هذه الدول الن�شب االأكرب يف اأعداد مثل هذه الفئات اآنفة الذكر، التي 
مل حتل ق�شاياهم املعلقة منذ ع�شرات ال�شنني، متذرعني تلك اجلهات 
اأن هذه الدول اخلليجية الغنية رغم غنائها وثراها وترف  املغر�شة، 
املحتاجة،  وال�شعوب  للدول  خرياتها  وتوزيع  املت�شخم،  جمتمعاتها 
حترم كثريًا من االأفراد والعوائل من حقوق املواطنة لفئة معينة تعي�س 
جواز  وال  تعليم،  وال  �شحة،  ال  واإثبات،  هوية  بــدون  جمتمعاتهم  بني 
�شفر، وعدم االعرتاف بحقوقهم ووجودهم كمواطنني، وهي �شريحة 
كبرية من فئة معينة ما ي�شمى )البدون(، اأو من هم ال يحملون هوية 
اأنهم يتواجدون  يف البلدان  البلد الذي يعي�شون فيه حتى االآن، رغم 
اخلليجية منذ عدة عقود من الزمن، �شواء من القبائل النازحة من 
دول اجلوار لهذه الدول التي لها جذور واأ�شول ومنابت، اأو من العوائل 
العربية،  اخلليج  دول  يف  باأقاربهم  وال�شلت  اجلــذور  ذات  العربية 
ا�شتوطنوا بها منذ القدم، وقد عا�شوا بهذه الدول واندجموا،  الذين 
ويحدو  يدفعهم  جمربين،  ولي�س  راغبني  وتواجدوا  اأتــوا  اأ�شًل  وهم 
اأقاربهم وذويهم يف  �شبقهم من  يلتحقون بركب من  اأنهم  االأمل  بهم 

واأ�شكالهم  وتقاليدهم  وعاداتهم  دينهم  الأن  والعي�س،  املواطنة  حق 
االأر�س  هذه  مع  ومن�شجمة  متناغمة  واأ�شولهم،  و�شلوكهم  ولهجاتهم 
الطيبة وجمتمعاتها التي ال ت�شتنكر وجودهم بل يعي�شون حتت مظلة 
وتزوجوا  وتعلموا  واأحبوها  بها  عا�شوا  التي  املنطقة  بهذه  واحــدة، 
اأبناء واأحفاد، ومنهم من قدم خدمات جليلة لهذا البلدان،  واأجنبوا 
خ�شو�شًا من اأ�شناف واأفراد اجلي�س وال�شرطة واالأمن العام، التي مل 
تعرتف بع�س الدول بوطنيتهم رغم حملهم لل�شلح دفاعًا عن االأر�س 
اأو  ومكت�شباتها، ورغم والئهم املطلق لها، �شواء كانوا خارج حدودها 
واأبناء  واأقاربهم  اأبناء عمومتهم  داخلها، وقد تزوجوا وت�شاهروا مع 
ي�شتكرث  بع�شها  زال  ال  التي  العربية  اخلليجية  الــدول  بهذه  جلدتهم 
بدون  طبيعيًا  ويعي�شوا  ين�شهروا  حتى  االنتماء  هوية  منحهم  عليهم 

متييز، وال زالوا م�شنفني خارج نطاقة املواطنة واالإقامة ال�شرعية!  
بكرثة  تتزايد  واأعــدادهــم  بحتة،  اإن�شانية  ق�شيتهم  واأ�شبحت 
واالإ�شتحقاقات،  احلقوق  من  كثري  من  حرمانهم  ورغــم  وبكثافة، 
والت�شاقهم  وثباتهم  بت�شبثهم  متامًا،  ومقتنعني  يوؤمنون  اأنهم  اإال 
للأر�س  اأبنائهم  و�شعور  وقناعاتهم  وانتمائهم  ووالئهم  واإخل�شهم 
ومنهم  العليا  درا�شاته  اأنهى  من  ومنهم  اأمنلة،  قيد  تتزحزح  ال  التي 
اأن هذه العقول وال�شباب  من تعلم  ومتيز واأبدع وتفرد، لكن اخلوف 
رمبا تهاجر اأو تدفن بالرمال وال�شحراء مع قبور اآبائهم واأجدادهم 
وهم  اأوىل،  درجــة  مواطنني  واأ�شبحوا  �شبقوهم  الــذيــن  واأقــاربــهــم 
اأوفــوا  التي  االأر�ــس  هذه  بــاأن  ومقتنعني  موؤمنني  زالــوا  وال  مهم�شون، 
وجدوا  اأو  واجــدادهــم،  باأقاربهم  ورحبت   ا�شتوعبت  والتي  الأجلها، 
واالإن�شاء  العهد  جديدة  الــدول  هذه  وتاأ�شي�س  تكوين  مع  اأقاربهم  مع 
�شوف  متعددة،  ظروف  يف  واالأف�شلية  باالأحقية  و�شبقوهم  والتكوين، 
تن�شفهم يومًا من االأيام، رغم اجلفاء واحلرمان وبع�س املمار�شات 
اليفرطون  التي  االأوطان  بهذه  ت�شبثهم  ورغم   واالإق�شاء،  العن�شرية 
بها وال ير�شون عنها بديل، رغم مرارة الق�شوة واحلرمان من ظلم 

ذوي القربى؟!

د. علي القحيص

 كاتب وروائي �شعودي 
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مسمار جحا
أ.بهاء خليل

 �شحفي وكاتب عراقي 

ل�شخ�س  باعها جحا  التي  الدار  واأنكم �شمعتم عن ق�شة  بد  ال 
مي�شور احلال وترك م�شمارًا يف حائط احدى غرف الدار وكيف ان 
الق�شة،  اخر  اىل  م�شماره..  على  ليطمئن  يوميًا  ياأتي  ا�شبح  جحا 
يرف�س  م�شمار  عن  حتكي  اليوم  الأنها  قليًل  اغــرب  ق�شتنا  لكن 

�شاحب الدار ان يقتلعه. 
الــدويل  االمــن  جمل�س  فر�س  الثانية  اخلليج  حــرب  نهاية  بعد 
فر�س  هي  العقوبات  هذه  �شمن  من  وكــان  العراق،  على  عقوبات 
النظام  العراق وجنوبه بهدف منع  �شمال  مناطق حظر جوي على 
وهذا  ال�شمال  يف  واالكــراد  اجلنوب  يف  ال�شيعة  تهديد  من  ال�شابق 
لتاأمني  هناك  املتواجدة  الع�شكرية  القوات  ا�شعاف  يف  ت�شبب  ما 
حزب  عنا�شر  ا�شتغلته  الــذي  االمــر  ال�شمالية  العراقية  احلــدود 
�شمال  يف  لها  قدم  موطاأ  ووجدت  االنف�شالية  الكرد�شتاين  العمال 
اىل  تو�شلت  حتى  تركيا  �شد  هجماتها  تنفيذ  يف  و�شرعت  العراق 
اتفاق �شلم مع احلكومة الرتكية يف تلك الفرتة، لكن ذلك مل يدم 
من  الرتكية  واحلكومة  احلزب  عنا�شر  بني  ال�شراع  وعاد  طويًل 

جديد وحتى يومنا هذا. 
مع حزب  الرتكي  ال�شراع  عن  يتحدث  ال  ق�شتنا  مو�شوع  لكن 
العمال بقدر ما هو مرتبط بالو�شع يف العراق، فبعد احتلل العراق 
اقرت االحزاب د�شتورًا ين�س يف مادته ال�شابعة الفقرة ثانيا ما يلي: 
على  وتعمل  ا�شكاله،  بجميع  االرهــاب  حماربة  الدولة  »تلتزم   

حماية ارا�شيها من ان تكون مقًرا اأو ممًرا اأو �شاحة لن�شاطه«. 
هذه املادة مت تطبيقها على عنا�شر منظمة جماهدي خلق الذين 
كانوا يتخذون من مع�شكر ا�شرف يف دياىل مقرًا لهم خلل حكم 
االمر  ذلــك،  غري  كانت  االيرانيني  رغبة  ان  غري  ال�شابق،  النظام 

الذي جعل القوات االأمريكية تنقلهم مع عوائلهم اىل دول اأخرى. 
تركيا  املالكي  نوري  ال�شابق  الــوزراء  رئي�س  زار   2007 عام  يف 
بني  التفاهمات  مــن  جمموعة  على  الرتكية  احلكومة  مــع  واتــفــق 
وتركيا  العراق  بني  تفاهم   ورقــة  توقيع  �شمنها  من  كان  الدولتني 

اىل  بالتوغل  الرتكية  للقوات  ال�شماح  الطرفان مبوجبها على  اتفق 
كل  �شنفته  الــذي  التنظيم  هذا  ملحاربة  العراقية  االرا�شي  داخــل 
على  وا�شرتاليا  االوربــي  واالحتــاد  وبريطانيا  املتحدة  الواليات  من 
انه منظمة اإرهابية، وقع وزير الداخلية جواد البوالين عن اجلانب 
العراقي و كذلك ب�شري اتاالي عن اجلانب الرتكي، وعاد الطرفان 
الــوزراء الرتكي يف تلك الفرتة  2008 وخلل زيارة رئي�س  يف عام 
جتيز  اخــرى  مذكرة  اجلانبان  وقــع  للعراق  اردوغـــان  طيب  رجــب 

التوغل الرتكي ملحاربة التنظيم. 
وبعد ا�شتفحال امللي�شيات و�شعف احلكومة العراقية ا�شبح هذا 
التنظيم ميثل تهديدًا على امن العراق نف�شه اذا انه بداأ ي�شيطر على 
مناطق نفوذ ويجرب االهايل على اطاعة اوامره حتى و�شل به احلال 
اىل اال�شتباك مع اجلي�س العراقي املتواجد يف املنطقة يف مايو من 
العام احلايل. وامل�شكلة االكرب ان التنظيم ا�شبح حليفًا للملي�شيات، 
وال ت�شتطيع احلكومة العراقية اخراجه من املنطقة ب�شبب �شيطرة 
امللي�شيات االيرانية على الو�شع يف العراق، وهذا االمر ا�شبح مربرًا 
للقوات الرتكية بالتوغل اكرث يف املنطقة وم�شمار جحا املغرو�س يف 

�شمال العراق. 
ورغم ن�س الد�شتور احلايل واملعار�شة ال�شعبية الكبرية لوجوده 
ما زالت احلكومة العراقية غري قادرة على اإخراجه، اىل ان و�شل 
احلال انه ا�شبح ذراع جديدة الإيران يف العراق تهدد به امن العراق 

وتركيا يف الوقت ذاته. 
االمنية  ال�شرورات  ا�شبح من  ال�شدئ  امل�شمار  اقتلع هذا  ان 
والتي تفر�س تعاونًا بني تركيا والعراق للق�شاء عليه ب�شكل كامل بعد 
ا�شبح يوؤثر على العلقات الثنائية بني البلدين وقد يت�شبب مب�شاكل 

اكرب من التي يعاين منها الطرفني حاليًا. 
االنتظار  طــال  مهما  انها  تفهم  ان  العراقية  امللي�شيات  وعلى 
ف�شياأتي اليوم الذي �شيتم فيه الق�شاء عليهم وعلى �شطوتهم وقطع 

ذراع ايران املمدودة بال�شر يف العراق ومن يعمل معهم واىل االبد.

السياسة

AOUT 2022 / آب - أغسطس 2022 العدد 48 24



بعد،  اجلرح  يلتئم  ومل  عامًا  واأربعون  �شتٌة 
بل  ال�شتات،  ذاته  وال�شتات  املوت،  هو  فاملوت 
واأ�شفر اجلرح عن انت�شار اخلليا ال�شرطانّية 
املوت  اأعياه  الذي  الفل�شطيني  اجل�شد  يف 
املتكرر على مدى عقوٍد طويلة، وها هي تطل 
علينا من جديد ذكرى جمزرة تل الزعرت بكل 
ب�شاعتها، فلهيب اآب مل يكن �شيفًا.. بل ق�شفًا 
وموتًا على خميم تل الزعرت عام 1976.. ولن 

نن�شى.
�شبيل  يف  العربّية  االأنظمة  بع�س  تكالبت 
ت�شفية الوجود الفل�شطيني يف لبنان، فقامت 
الفل�شطينّية  املخيمات  على  اخلناق  بت�شييق 
يف بداية عام 1976، من خلل فر�س ح�شاٍر 
خانٍق عليها من قبل ميلي�شيا )منور االأحرار، 
وقوبل هذا  الكتائب(،  االأرز، وحزب  وحرا�س 
قبل  من  �شر�شة  ومقاومة  ب�شموٍد  احل�شار 
ا�شتعانة  اإىل  اأّدى  الذي  االأمر  الفل�شطينيني، 
ال�شوري  النظام  بجي�س  امليلي�شيات  هذه 
مما  احل�شار،  فر�س  من  اأ�شهر  خم�شة  بعد 
الفل�شطينيني  على  اخلناق  ت�شديد  من  ز  عزَّ
املتواجدين يف خميم تل الزعرت، وكان ي�شم 
الجئ،  األف  ع�شرون  حوايل  الوقت  ذلك  يف 
مع بع�س الفقراء اللبنانيني )اأحزمة البوؤ�س( 
الكيلومرت  تتعّدى  ال  م�شاحٍة  يف  يعي�شون 
املعزولة  ال�شرقية  الواحد، يف �شاحية بريوت 

عن بريوت الوطنية.
الثاين  يف  املخيم  على  الفعلي  الهجوم  بداأ 
1976م،  عام  حزيران  �شهر  من  والع�شرين 
على  يومًا  وخم�شون  اثنان  ملّدة  وا�شتمرَّ 
الع�شكرّية  القوات  قامت  حيث  التوايل، 

ال�شهيوين  الكيان  مع  واملتواطئة  الغا�شمة 
والقذائف  بال�شواريخ  املكتظ  املخيم  باإمطار 
التي  القذائف  عدد  ر  ُقدِّ وقد  توقف،  دون 
قذيفة  األف  وخم�شون  بـخم�شًة  اإطلقها  مّت 
ل، بعد اإنهاكهم من  اأطلقت على مواطنني عزَّ
امتدت  التي  احل�شار  فرتة  والعط�س  اجلوع 
لعّدة اأ�شهر دون رحمة، لدرجة اأو�شلت �شكان 

املخيم الأكل حلوم القطط والكلب.
املاء  الهجوم مع  ة �شكان املخيم قبل  ا ق�شّ اأمَّ
تلك  قامت  فقد  القلوب،  لها  تدمى  حكاية 
ال�شكان،  عن  املياه  بقطع  الظلمّية  القوات 
ومل يتبَق لهم �شوى م�شدر واحد بالكاد يكفي 
منزاًل يف ف�شل ال�شيف احلارق، وحتّول هذا 
الدموية  القوات  تلك  تت�شّلى  مل�شيدة  امل�شدر 
على قن�س كل من يحاول االقرتاب منه للتزود 

باملاء خلل �شاعات النهار.
ال�شاد�س  ا�شتمر ح�شار وق�شف املخيم حّتى 
من �شهر اآب، بعد اتفاٍق مع ال�شليب االأحمر 
واأثناء  مدنيني،  من  ى  تبقَّ ما  الإخراج  الدويل 
مغادرة االأهايل له قامت امليلي�شيات الظلمّية 
ومل  الفل�شطينيني،  من  املئات  وقتل  بنق�شه 
بت�شفية  وقامت  اقتحمته  بل  بهذا؛  تكتِف 
ب�شاعة  تتوقف  ومل  فيه،  احلياة  اأ�شكال  كل 
اأفعالهم اإىل هذا احلد، بل قامت تلك القوات 
الن�شاء احلوامل، وذبح االأطفال،  ببقر بطون 
بلغت  وبهذا  باجلرافات،  املخّيم  بيوت  وطمر 
اآالف  ثلثة  �شقطوا  الذين  ال�شهداء  ح�شيلة 
وخم�شمائة �شهيد، اإ�شافًة ملئاٍت من املفقودين 

الذين مل ُيعرف م�شريهم حّتى اليوم.

يف  الوحيدة  تكن  مل  الزعرت  تل  جمزرة 
�شبقتها  بل  الفل�شطينيني،  بحق  ب�شاعتها 
كما  منها  والهدف  اأخرى..  وتلتها  جمازر، 
ذكرت �شابقًا هو اإنهاك هذا ال�شعب وت�شفيته 
الذاكرة  منهم  تبقى  من  واإفقاد  اآخره،  عن 
ووطنه،  اأر�شه  يف  بحقه  واملطالبة  والهوّية، 
ولكن ال�شدمة احلقيقّية التي �شعقت الكيان 
واأعوانه من املت�شهينني العرب، الأّن الذاكرة 
املجازر  وتلك  وخ�شبة،  دة  متجدِّ الفل�شطينّية 
تاآمر  على  االأدلة  ومن  ال�شعب،  هذا  تهزم  مل 
�شدَّ  الكيان  مع  العرب  املت�شهينني  بع�س 
هذا ال�شعب، فقد كتبت يومًا بحثًا مطواًل عن 
جمزرة تل الزعرت، فيه الكثري من التفا�شيل 
امل�شهد،  اأتخيل  واأنا  باالأعياء  اأ�شابتني  التي 
ة  بعدَّ ن�شره  وبعد  طويل،  لوقٍت  ورافقتني 
اأ�شهر، ونتيجًة لدعم واحدة من الدول املطبعة 
للمجلة التي ُن�ِشر فيها متَّ حذفه، فهم يعتقدون 
الفل�شطيني،  احلرب  يجف  �شوف  الفعل  بهذه 
و�شن�شاب بال�شلل، لكن احلرب كما الر�شا�س 
النيل من  ُيحاول  موجٌه دومًا يف وجه كل من 
هذا الوطن، اأو تقزمي �شعٍب جبار اأذهل العامل 
تاريخ  يف  �شفعة  فكانت  ون�شاله،  ببطولته 
اجلرائم  بارتكاب  قام  من  ا  اأمَّ املتاآمرين، 
الزعرت،  تل  خميم  يف  الفل�شطينيني  حق  يف 
وغريه من املخيمات الفل�شطينَيّة، اإن ظنَّ اأنَّه 
�شلم من العقاب، فلن ي�شلم من لعنة التاريخ 
باملجرم  وو�شفه  ال�شيطان،  رداء  األب�شه  الذي 
والقاتل، ولن ي�شيع حٌق وراءه �شعٌب يفخر باأّنه 

ينتمي اإىل اأر�س فل�شطني.

تل الزعتر.. ولهيب آب!
أ.غادة حاليقة

 ع�شو احتاد كتاب االردن
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أ.محمد علي صابوني

اآنذاك  مع �شحيفة »ذا نا�شونال« االإماراتية 
دول  ت�شع  �شي�شم  اجلــديــد  الــتــحــالــف  ان 
اخلليجي  التعاون  دول  راأ�شها  على  عربية 
والبحرين  وقــطــر  واالمــــارات  )ال�شعودية 
واالأردن  مل�شر  باالإ�شافة  وُعمان(  والكويت 
احللف  اأن  اإىل  واأ�ــشــار  املتحدة.  والــواليــات 
من  عربية  ن�شخة  مبثابة  �شيكون  اجلديد 

حلف �شمال االأطل�شي »ناتو«.  

كيف بدأت الفكرة؟
العربية  اململكة  كانت   2016 الــعــام  يف 
حتالف  ت�شكيل  عــن  اأعلنت  قــد  ال�شعودية 
ملحاربة  اإ�شلمية  دولــة   34 ي�شم  ع�شكري 
قائمة  �شملت  وقد  »االإرهابية«  التنظيمات 
حركات  امل�شتهدفة  االإرهــابــيــة  املنظمات 
جماعة  مــن  وا�ــشــعــة،  اإ�شلمية  وجــمــاعــات 
اأن�شار اهلل احلوثية،  اإىل  االإخوان امل�شلمني 
ما  �شرعان  لكن  الدولة،  تنظيم  اإىل  و�شواًل 
وبــاء  ــريــاح،  ال اأدراج  املــ�ــشــروع  ذاك  ذهــب 

بالف�شل الذريع.

�شيا�شية  حتركات  من  اليوم  يجري  ما 
ــوحــي بــعــلقــة مـــا لتلك  مــكــوكــيــة دولـــيـــة ي
م�شاعد  ــب  ــائ ن بـــه  بــ�ــشــر  الـــتـــطـــورات مبـــا 
اخلليج  ل�شوؤون  االأمريكي  اخلارجية  وزيــر 
 2018 عــام  منذ  الندركينغ«  »تيم  العربي 
جديد  حلف  لتد�شني  التنازيل  العد  ببدء 
االأو�شط   ال�شرق  ا�شم »حتالف  �شيطلق عليه 
اال�ــشــرتاتــيــجــي«، واملـــعـــروف اخــتــ�ــشــارا بـ 
له  اإعلمية  مقابلة  يف  ذكر  حيث  »مي�شا«. 

ــكــي تــرامــب  ويف عــهــد الــرئــيــ�ــس االأمــري
ع�شكري  حتالف  ت�شكيل  عن  احلديث  جرى 
حيث  »اإ�شرائيل«  مب�شاركة  اأو�شطي  �شرق 
 ،2017 بادر ترامب اإىل زيارة الريا�س عام 
وخرجت اإىل العلن فكرة »�شفقة القرن« وقد 
توجت بـ«االتفاقات االإبراهيمية« التطبيعية، 
يف  دفاعية  من�شة  اإن�شاء  ذلــك  بعد  وتقرر 
اال�شرتاتيجي  )التحالف  با�شم  املنطقة 
لل�شرق االأو�شط( ال تقت�شر تلك املن�شة على 
اجلانب الع�شكري فقط، حيث كان االقرتاح 
لردع  االقت�شادية«  »الو�شائل  ُت�شتخدم  اأن 

االأعداء املحتملني. 

من املستفيد ومن املتضرر؟
هذا  اأن  هو  فيه  لب�س  ال  والــذي  الثابت 
�شي�شمح  واإجناحه  اإجنــازه  مت  اإن  التحالف 
بتقلي�س  االمــريــكــيــة  املــتــحــدة  ــات  ــوالي ــل ل
دون  مــن  املنطقة  يف  الع�شكري  وجــودهــا 
على  �شيوفر  وهــذا  عليها  �شطوتها  خ�شارة 
والنفقات،  والعتاد  االرواح  يف  االمريكيني 
ولعل االأكرث اأهمية بالن�شبة للواليات املتحدة 
يف هذا ال�شياق هو احلد من م�شرتيات دول 
ال�شرق االأو�شط للأ�شلحة والعتاد الع�شكري 
الرو�شي وال�شيني، فقد ازدادت اأهمية هذه 
االأخــرية  ال�شنوات  يف  كبري  ب�شكل  الق�شية 
حيث  االأمريكية  املتحدة  للواليات  بالن�شبة 
اأن ال�شعودية واالإمارات تعاونتا يف ال�شنوات 
االأ�شلحة  م�شرتيات  متــويــل  على  االأخـــرية 
جليو�س عربية من دول اأخرى غري الواليات 
بــاعــت ال�شني  املــتــحــدة االأمــريكــيــة، كــمــا 
لبلدان  م�شرّية  وطائرات  بال�شتية  �شواريخ 
اخلليج، واأقامت اأول قاعدة ع�شكرية خارج 
اأرا�شيها يف جيبوتي وهي على مرمى حجر 
هذه  يف  االأمــريكــي  الع�شكري  الــوجــود  مــن 
يزعج  وهذا  اال�شرتاتيجية،  املائية  املمرات 

السياسة
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   كاتب �شوري

منذ زيارة بايدن ال�شهر املا�شي اىل املنطقة ومن خلل موؤمتر 
و  العراق  ال�شعودية،  م�شر،  من  كل  قادة  مع  عقده  الذي  القمة 
ا مع قادة )الدولة العربية( وال�شيد  االردن و من خلل لقاءاته اأي�شً
حممود عبا�س رئي�س دولة فل�شطني، كانت هنالك م�شارين يحددان 
اجتماعات ولقاءات الرئي�س بايدن، امل�شار االول هو التح�شيد �شد 
م�شار  ان  وخ�شو�شا  الــنــووي  ال�شلح  بامتلك  ايــران  م�شاريع 
املفاو�شات قد و�شل اىل نقطة حرجة ومل يبق �شوى اعلن موتها 
ر�شميا، وبالتاكيد هذا التح�شيد يحتاج اىل تقريب وجهات النظر 
بني اعداء االم�س واق�شد هنا الدول العربية )املطبعة منها والغري 
تبدو  قد  تفاهمات  اىل  للو�شول  العربية(  )الدولة  مع  مطبعة(  
اىل  بدورها  تــوؤدي  قد  وهذه  عايل،  م�شتوى  على  وامنية  ع�شكرية 
التطبيع  تعلن  مل  زالــت  ال  التي  العربية  الــدول  بع�س  مع  التطبيع 
تعاون  بوادر  القادمة، ورغم وجود  املرحلة  لتوجهاتها يف  كاختيار 
هنا وهناك بينها وبني الدولة العربية، اال ان �شعب املنطقة العربي 

ما زال موقفه الوا�شح هو انه �شد هذا التطبيع جملة وتف�شيل.
 اما امل�شار الثاين يف هذه اللقاءات فقد كان ملف الطاقة وطلب 
العربية  اململكة  اوبك من خلل  ملنظمة  املبا�شر  املتحدة  الواليات 
اال�شعار  على  العاملي  ال�شغط  لتخفيف  االنتاج  بزيادة  ال�شعودية 
والإيجاد منفذ امام دول االحتاد االوروبي التي ت�شررت كثريا من 
نتائج احلرب الرو�شية على اوكرانيا حتى ان ن�شب الت�شخم و�شلت 
ال�شبب  بالتاأكيد  هذا  و    10٪– اىل  االوروبية  البلدات  بع�س  يف 
الرئي�س الذي دفع الرئي�س بايدن اىل القيام بهذه الزيارة والقبول 
العربية  اململكة  يف  به  قوبل  الذي  الفاتر  الربوتوكويل  بالربنامج 

ال�شعودية.
فال�شربات  بالوكالة،  املنطقة حاليا م�شتعلة بحروب  تكون  قد 
واالغتياالت مل تتوقف يوما، ولكن ما تريده الدول العربية و معها 
)الدولة العربية( ان يو�شع حدا مل�شروع ايران النووي ولتدخلت 
ب�شبب  كثريا  املنطقة  هذه  عانت  فقد  العربية  املنطقة  يف  ايــران 
لي�س  ايــران  وجتريد  الت�شلح  ل�شباق  حد  لو�شع  االوان  واآن  ايــران 
فقط من م�شروعها النووي ولكن من ميلي�شياتها التي تعبث باأمن 
اآن االوان للمجتمع الدويل ان  املنطقة بحجة )مقاومة ا�شرائيل( 
يتفهم ان هذه املنطقة لي�شت اآبارًا للبرتول، بل هناك �شعب يريد 

ان يعي�س بحرية وكرامة وهما اغلى عنده من البرتول.
 

أ.هالل العبيدي

الشرق 
االوسط 

وسباق التسلح

نقطة اول السطر 

كاتب وحملل �شيا�شي

االأمريكان ويقلقهم.

بني الواقع و الترويج
لهذا  االإعــداد  مراحل  واكبت  التي  االإعلمية  الرتويجات  بع�س 
التحالف ادعت اأنه  ي�شتهدف اإيران و«حلف املقاومة« وهي يف الواقع 
�شلة  جتلي  وبدء  عاقل  على  تنطلي  تعد  ومل  ممجوجة   باتت  دعاية 
وعدم  االعلمية  الدعاية  تلك  ه�شا�شة  يثبت  احلقيقية  االأهــداف 

�شدقها.
للن�شاأة  االأوىل  االإرها�شات  منذ  اإعلمي  بتعتيم  حظي  ما  اأمــا 
والذي بداأ يتجلى ويطفو على ال�شطح اليوم فهو اجلانب االقت�شادي 
لهذا امل�شروع وهو تعزيز التجارة واال�شتثمارات اخلارجية املبا�شرة 
بني الدول االأع�شاء فيه، وتن�شيق التنمية االقت�شادية االإقليمية ودمج 
مثل  اأمريكية  جهات  من  مب�شاعدة  الــدول،  بني  الطاقة(  )قطاعات 
 OPIC البحار(  وراء  ملا  اخلا�س  لل�شتثمار  االأمريكية  )املوؤ�ش�شة 
وهي موؤ�ش�شة متويل التنمية التابعة حلكومة الواليات املتحدة والتي 
اندجمت مع هيئة ائتمان التنمية )DCA( التابعة للوكالة االأمريكية 
الدولية  التنمية  لتمويل  االأمريكية  املوؤ�ش�شة  لت�شكيل  الدولية  للتنمية 
حيث ح�شدت راأ�س املال اخلا�س للم�شاعدة يف حل حتديات التنمية 
احلرجة، وللقيام بذلك قامت بتطوير ال�شيا�شة اخلارجية للواليات 
االأمريكية  الوكالة  اإىل  اإ�شافة  القومي،  االأمن  على  وركزت  املتحدة 
االقت�شادية  امل�شاعدة  توفري  تت�شمن  والتي   USAID الدولية  للتنمية 
والتنموية واالإن�شانية حول العامل لدعم تنفيذ ال�شيا�شات اخلارجية 
للواليات املتحدة وتعمل هذه الوكالة يف اأفريقيا واآ�شيا وال�شرق االأدنى 

واأمريكا اللتينية ومنطقة البحر الكاريبي واأوروبا واأورا�شيا. 
ــراء  اإجـ ومهمتها   USTR االأمـــريكـــي  الــتــجــاري  املــمــثــل  ومــكــتــب 
مفاو�شات جتارية على امل�شتوى الثنائي و متعددة االأطراف، وتن�شيق 
التجارية داخل احلكومة االمريكية، حيث حتظى م�شاريع  ال�شيا�شة 
اإطار  يف  باالأولوية  املنطقة  يف  الطاقة  اأ�شواق  وعزل  وربط  اإ�شلح 
الواليات املتحدة  اأهداف  اأهم  اأحد  اأن  هذا »التحالف« ومن املرجح 
االمريكية من كل ذلك هو حتجيم اال�شتثمارات ال�شينية والرو�شية يف 
م�شاريع البنى يف املنطقة، خا�شة يف قطاعات النفط والغاز والطاقة 
النووية ويف الوقت نف�شه �شيمثل حتالف »MESA« من�شة للتن�شيق مع 
اإ�شرائيل - بعد التمهيدات التطبيعية املتعلقة بهذه امل�شاألةـ   واإ�شراكها 
اقت�شاديًا، واإزالة كافة العوائق التي حتد من ن�شاطاتها االقت�شادية 

وخا�شة مبا يتعلق بحركتي اال�شترياد والت�شدير.
فهل �شتنجح الواليات املتحدة يف م�شروعها ال�شرق اأو�شطي خا�شة 
واأن كثريا من اخلرباء اال�شرتاتيجيني اأكدوا اأن هناك حتديني اثنني 
اأما  املتبادلة،  الثقة  م�شتوى  انخفا�س  هو  االأول  امل�شروع:  هذا  اأمام 
تنبع من  الع�شكرية ال  العربية  الدول  اأن طبيعة حتديات  فهو  الثاين 
حملية  جماعات  من  بل  معينة،  دول  من  مبا�شرة  تهديدات  وجــود 

خارجة عن �شلطة احلكومات املركزية.
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السياسة

أجهزة الدعاية الصهيونية
 المضامين واألهداف

أ.أسامة األشقر

   اأ�شري فل�شطيني يف �شجون االإحتالل    

ولــلــدعــايــة  ــام  عـ ب�شكل  لـــلإعـــلم  ــان  كـ لــقــد 
ال�شهيونية ب�شكل خا�س دور حا�شم يف تطور فكر 
واأدوات احلركة ال�شهيونية منذ ن�شاأتها وقد اأدرك 
ومع  االأهمية،  هذه  البدء  منذ  املوؤ�ش�شون  قادتها 
من  ال�شهيوين  امل�شروع  واقــرتاب  املراحل  تطور 
حتقيق اأول اأهدافه بداأت تظهر �شيطرة راأ�س املال 
اليهودي على و�شائل االإعلم، وقد �شاهم ذلك يف 
اليهود  هجرة  وت�شجيع  ال�شهيونية  الفكرة  ن�شر 
لفل�شطني، وقد كان لو�شائل االإعلم التقليدية دور 
بارز يف تفاعل االآراء وتوحيد اخلطاب ال�شهيوين 

جتاه املنظومة الدولية اآنذاك.
منذ  ال�شهيونية  الــعــ�ــشــابــات  اهــتــمــت  وقـــد 
بداية اال�شتيطان بو�شائل االإعلم حتى اإن معظم 
الع�شابات االإرهابية اأن�شاأت و�شائل اإعلم خا�شة 
للمهاجرين  املعنوية  الـــروح  لتعزيز  هدفت  بها 
ــعــرب  ــد ال ــام �ــش ــعـ ــدد ولــتــعــبــئــة الــــــراأي الـ ــ اجلـ
الــذي  االأمـــر  هــذا  االإ�ــشــاعــة،  وبــث  الفل�شطينيني 
ظهر جليا من خلل �شراء بع�س االأقلم املاأجورة 
املعنوية  الــروح  زعزعة  بهدف  العربي  العامل  يف 
واملــنــاداة  ال�شهيوين  املقاتل  �ــشــورة  وت�شخيم 
ب�شرورة التعاون مع امل�شتعمرين اجلدد ودخولهم 
القفز عن  العربية كج�شم طبيعي مع  املنطقة  يف 

احلقوق العربية والفل�شطينية.
ال�شهيونية  الع�شابات  اعتمدت  وقــد  هــذا 
معارك  اأثناء  االإعلم  و�شائل  على  اأ�شا�شي  ب�شكل 
الع�شكرية  الأهدافها  خدمة  وذلــك   1948 العام 
وال�شيا�شة ولبث ال�شائعات وال�شموم ون�شر الرواية 
»وغ�شيل  امل�شطلحات  تغري  فيها  مبا  ال�شهيونية 
الكلمات« مثلما و�شفها الروائي االإ�شرائيلي دايفد 
جرو�شمان يف كتابه »الزمن االأ�شفر«، وبالتدريج 

الكلمات املجندة اخلائنة  تطور �شنف جديد من 
ت�شف  ال  كلمات  االأ�شيل،  معناها  فقدت  كلمات 
الواقع واإمنا حتاول اإخفاءها، فاأ�شبحت عبارة – 
ال�شرقية،  القد�س  بدال من �شم   - املدينة  توحيد 
فوق  امل�شتعمرات  تو�شيع  من  بــدال  تكثيف  وكلمة 
العرب  اإعــراب  من  بدال  عربية، وحتري�س  اأر�ــس 
واإمنــا  عــرب  مثقفون  هــنــاك  ولي�س  ــراأي  ــ ال عــن 
واإمنــا  عــرب  مــزارعــون  هناك  ولي�س  متعلمون، 

قرويون وهكذا اإىل اآخره.
ال�شهيوين  ــلم  ــ االإعـ جتنيد  عــلــى  وكــدلــيــل 
الكيان  وم�شالح  امل�شروع  خدمة  يف  حربة  كراأ�س 
اال�شرتاتيجية هنالك معاجلة خا�شة لن�شر االأخبار 
تختلف عنها يف باقي دول العامل. حيث مت تاأ�شي�س 
اآلية  1942، وهي  هيئة روؤ�شاء التحرير منذ العام 
خفية للرقابة الذاتية على و�شائل االإعلم هدفها 
واملــذاع  واجلهات  املكتوب  االإعــلم  التن�شيق بني 
وت�شم معظم  اإ�شرائيل  القرار يف  و�شناع  االأمنية 
وامل�شموع  املــرئــي  االإعـــلم  يف  التحرير  ــاء  ــش روؤ�
ال�شراكة  طبيعة  على  وا�شح  وكدليل  واملــقــروء، 
الهيئة  تعقد  امل�شلحة«  »�ــشــراكــة  مهنية  الــغــري 
والوزراء  احلكومة  رئي�س  مع  منتظمة  اجتماعات 
وكبار ال�شباط وقادة االأجهزة االأمنية الطلعهم 
اإن و�شلتهم  ين�شروها  �شرية كي ال  على معلومات 
من م�شادر اأخرى نظرا الأهميتها وخطورتها على 
هو  االأمن  اأن  بو�شوح  ن�شاهد  لهذا  القومي  االأمن 
املخاطر  باالإعلم خا�شة  يتعلق  من يحدد كل ما 
التابعني  الع�شكريني  املرا�شلني  اأن  حتى  االأمنية، 
واملوؤ�ش�شة  اجلي�س  »بــاإ�ــشــم  لناطقني  يتحولون 
ي�شتطيع  ال�شهيوين  للإعلم  فاملتابع   ، االأمنية« 
متيز احلالة اله�شتريية من الرقابة امل�شددة على 
الن�شرات  ا�شتوديوهات  وداخــل  مبا�شرة  الهواء 
حتى  املختلفة  االأمنية  االأحــداث  اثناء  االإخبارية 
اأن هذه القنوات كلها ت�شري ن�شخة واحدة تتحدث 
بذات ال�شوت وذات ال�شيغة وذات امل�شمون فل 

بني  املختلفة  امل�شامني  متيز  امل�شاهد  ي�شتطيع 
خدمة  يف  ت�شب  تقال  كلمة  وكل  واآخــر،  ا�شتوديو 
ــذا ما  املــ�ــشــروع وهـــي مــوجــهــة بــدقــة وعــنــايــة وهـ
االإعلم احلقيقي  روح  مع  فا�شح  ب�شكل  يتناق�س 
وحرية التعبري عن الراأي وال�شدق واحليادية يف 
نقل االأخبار واالأحداث بغ�س النظر عن طبيعتها.

يخ�شع  االإ�شرائيلي  الكيان  يف  االإعلم  ولكون 
ب�شكل مبا�شر للجنة الرقابة الع�شكرية فهو بذلك 
االأ�شا�شية  املــبــادئ  مــع  جـــذري  ب�شكل  يتناق�س 
ق�شوى  اأهمية  االإعلم  تويل  والتي  للدميقراطية 
ال  فهو  وبــذلــك  وفــاعــل،  حــر  جمتمع  اأي  بناء  يف 
يختلف باأي حال عن االإعلم يف الدول ال�شمولية 
وتبادل  التعبري  حرية  تقمع  التي  »الديكتاتورية« 
خلل  من  ال�شاحلة  املواطنة  روح  وتعزيز  االآراء 

اطلق العنان للفكر احلر والبناء.
لــلإعــلم  املــتــابــع  اأو  ــراقــب  امل ي�شاهد  وقـــد   
يتعلق  الـــذي  اخلــرب  ــداول  تـ فجاجة  ال�شهيوين 
ذات  يف  حتى  الفل�شطيني  اأو  الــعــربــي  بال�شاأن 
املنطقة خا�شة اإذا ما كان االأمر ال يخ�س يهودي 
ما جعل من  كان عربيا وهذا  ما  اإذا  باالأحرى  اأو 
بع�س ال�شحفيني املهنيني من بع�س االإ�شرائيليني 
والتميز  االأخــبــار  نقل  طريقة  ب�شدة  ي�شتنكرون 
الــوا�ــشــح بــني مــا هــو يــهــودي وغــري يــهــودي، وقد 
ب�شبب  فقط  مواقعهم  من  منهم  الكثري  عزل  مت 
لتداول  نتيجة  عنه  عــرب  ب�شيط  اإن�شاين  موقف 
امل�شتوطنني  وعــربــدة  والقتل  االنتهاكات  اأخــبــار 
وجرائم جي�س االحتلل. ومن هنا نخل�س للقول 
ال�شكل  يف  هي  ال�شهيونية  الدعاية  اأجهزة  بــاأن 
ولكنها  والدميقراطية  احلديثة  االأ�شاليب  تتبنى 
امل�شروع  يف احلقيقة حتمل يف م�شامينها حقيقة 

ال�شهيوين العن�شري اال�شتعماري االحتليل.
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من هنا وهناك

 تعترب الدول العربية ثالث �شريك جتارى 
لدولة الربازيل بعد ال�شني واأمريكا كما اأن 
اجلانب  على  تقت�شر  ال  التعاون  جمــاالت 
االقت�شادي فقط وامنا ملفات اأخرى مهمة 
ومن  اأبرز اأهداف جامعة الدول العربية مد 
والعامل  العربية  الــدول  بني  التعاون  ج�شور 
اخلارجي، وتوىل اإهتماما خا�شة للتعاون مع 
دول اأمريكا اجلنوبية وعلى راأ�شها الربازيل 
التعاون  هــذا  اإىل  ت�شعى  دائــمــا  هــي  الــتــي 
اأبرز قنوات هذا  االإقت�شادي  ومن  وخا�شة 
العربي  االإقــتــ�ــشــادي  املنتدى  هــو  الــتــعــاون 
ــوؤخــرا  يف مدينة  م الـــذى عقد  الــربازيــلــي 

يف  الربازيلية  باولو  �شاو 
نــ�ــشــخــتــه الــرابــعــة حتت 
وابتكار(  )تـــراث  �شعار 
دوري  ب�شكل  يــقــام  وهــو 
اجلامعة  بــني  بــالــتــعــاون 
التجارية  الــغــرفــة  وبـــني 
الـــعـــربـــيـــة الـــربازيـــلـــيـــة 
العربية  الــغــرف  ــاد  واإحتـ
ــن الــ�ــشــركــاء  ــ وعــــــدد م
رفيعة  م�شاركة  وي�شهد 
اجلانبني  مــن  املــ�ــشــتــوى 
الـــعـــربـــي والـــربازيـــلـــي، 
ــادف هـــذا احلـــدث  ــشـ و�ـ
ــفــال  ــام  االإحــت ــعـ هـــذا الـ
ــبــعــني  ــ�ــش ــرى ال ــ ــذك ــ ــال ــ ب
التجارة  غرفة  لتاأ�شي�س 
ــت  ــاركـ ــشـ الـــعـــربـــيـــة، و�ـ
موؤ�ش�س  كع�شو  املنتدى  يف  العربية  اجلامعة 
العام  االأمـــني  زكــى  ح�شام  ال�شفري  ومثلها 
االأمــني  مكتب  ورئــيــ�ــس  للجامعة  امل�شاعد 
برئا�شة  الــدولــة  �شكرتري  وبح�شور  الــعــام، 
اجلمهورية لل�شوؤون االإ�شرتاتيجية الربازيلي 
فلفيو رو�شا، وبح�شب ت�شريحات امل�شوؤولني 
ال�شيادية  الــ�ــشــنــاديــق  فـــاإن  الــربازيــلــيــني 
يف  الرئي�شية  املــ�ــشــادر  اأحــد  تعد  العربية 
اأن  اأي�شا  املتوقع  من  واأنــه  الدولة،  راأ�شمال 
ترتفع عائدات التجارة مع الدول العربية يف 
و�شول  وكذلك  كبرية  بدرجة  املقبلة  الفرتة 
تاريخي يف  اإىل م�شتوي  التجارية  التدفقات 

الربازيل  بني  الثنائية  التجارية  التدفقات 
والعامل العربي.  

وال �شك اأن هذا املنتدى له اأهميه كبرية 
ب�شبب  زكى  ح�شام  ال�شفري  حديث  بح�شب 
الفر�شة  ويتيح  يطرحها  التي  املو�شوعات 
للت�شاور حول تطورات االأو�شاع االإقت�شادية 
توطيد  وكيفيه  امل�شتقبل  واإ�شتقراء  العاملية 
يف  وتطويرها  الربازيلية  العربية  العلقات 
اجلانبني  اإحتياجات  لتلبية  املجاالت   كافة 
االإقت�شادي  الو�شع  تدهور  ظل  يف  خا�شة 
ب�شبب  لها  تعر�س  التي  والــهــزات  العاملي 
اآثــارا  خلفت  خانقة  اأزمــات  وتقاطع  تراكم 
ثقيلة ال ميكن علجها ب�شكل منفرد، ويجب 
على اجلميع اإعادة النظر يف اآليات التكافل 
يتنا�شب ملجابهة تلك  الدويل لتطويرها مبا 
االآثار، الأن االأزمات تتيح اأي�شا فر�شا يجب 
ا�شتغللها لتعزيز التعاون العربي الربازيلي 
يف  ملحوظة  زيــاده  هناك  اأن  مــوؤكــدا  وقــال 
حجم التعاون االقت�شادي والتجاري يف عام 
2021 مقارنة بعام 2020 فقد جتاوز املبلغ 

ال 24 مليار دوالر.
حتتاج  العربية  ــدول  ال بالفعل  واأخـــريا، 
اأرجــاء  كل  مع  التعاون  ج�شور  كافة  مد  اإىل 
ــدول الــتــي متــد ايــاديــهــا  ــ ــعــامل خــا�ــشــة ال ال
التحوالت  كل  ظل  يف  وذلــك  امل�شاركة  لهذه 
والتكتلت العاملية حتى حت�شل على مكا�شب 
اقت�شادية وكذلك �شيا�شيه تنحاز لق�شاياها 

العادلة. 

العالقات العربية البرازيلية
أ.هويدا عبد الوهاب

   �شحفية وكاتبة م�شرية
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االقتصاد

حتــت �ــشــعــار » تــاريــخ جمــيــد وعــهــد جــديــد« 
اأحــيــت اجلــزائــر هــذ الــعــام الــذكــرى ال�شتني 
يف  وهــزميــتــه  الــفــرنــ�ــشــي  امل�شتعمر  لــرحــيــل 
اخلام�س  يف  �شادفت  التي  اال�شتقلل  معركة 
 132 بعد   1962 الــعــام  مــن  يوليو/متوز  مــن 
منه  عانى  الــذي  والظلم  االحــتــلل  من  عاما 
امل�شتعمر  خللها  مار�س  اجلــزائــري  ال�شعب 
والقتل  االإبــادة  يف  االأجرامية  و�شائله  خمتلف 
الطبيعية  الــرثوات  ونهب  والتهجري  والتعذيب 
للبلد، وذكرى اال�شتقلل لهذا العام تتزامن 

أ.د. غسان الطالب

مثل  االأقليم  م�شتوى  وعلى  عاملية  تطورات  مع 
من  يرافقها  وما  االأوكرانية  الرو�شية  احلرب 
اعادة ترتيب يف االولويات على �شعيد العلقات 
اخلارجية ثم نق�س يف املوارد الغذائية وبع�س 
ال�شعيد  عــلــى  لــلــ�ــشــنــاعــات  االولـــيـــة  املــــواد 
االقت�شادي كذلك ازمة الطاقة التي انعك�شت 
على معظم دول العامل، اما على �شعيد االقليم 
ت�شارع  وهو  اجلزائر  مثل  لدولة  اكرث  واملقلق 
على  ال�شهيوين  الكيان  مــع  التطبيع  مــوجــة 
م�شتوى املحيط العربي وان امل�شتهدف من هذا 
ناهيك  اجلــزائــر،  هي  فل�شطني  بعد  التطبيع 
على  لل�شتيلء  ال�شهيوين  الكيان  تطلع  عن 
ال�شتني  الذكرى  كاملة.  العربية  االمة  ثــروات 
لل�شتقلل توؤ�شر لنا البدء مبرحلة جديدة يف 
قوة  بناء  عنوانها  اجلزائرية  الدولة  م�شتقبل 
ع�شكرية تتنا�شب وحجم التحديات التي تواجه 
اجلزائر ثم ملىء الفراغ الع�شكري الذي تركه 
له  ال�شفوي  االأمريكي  االحتلل  بعد  العراق 
وحتييد قوى ع�شكرية عربية اخرى من معركة 
يتحقق  وحتى  ال�شهيوين،  العدو  مع  ال�شراع 
االقت�شاد من  بد من حترير  الهدف فل  هذا 
كاأحد  النفط  قطاع  على  واالعــتــمــاد  التبعية 
اليها  تتطلع  الــتــي  اال�شرتاتيجية  ــداف  االهــ

الدولة اجلزائرية اليوم. 
تن�شجم  ال�شتني لل�شتقلل  بذكرى  االحتفال   
واالقت�شادية  اجلغرافية  االهمية  مع  متاما 
على اجلزء  تقع  فهي  بها اجلزائر  تتمتع  التي 
الغربي ال�شمايل للقارة االأفريقية ت�شرف على 
يبلغ  بحري  ب�شريط  املتو�شط  االأبي�س  البحر 
متنحها  االطللة   هذه  وان  كلم   1200 طوله 
اهمية بحرية ا�شتثنائية، وتعترب اكرب بلد عربي 
من حيث امل�شاحة والبالغة   2 381 741مليون 
45 مليون ن�شمة  كلم مربع وعدد �شكانها يبلغ 
حيث تعترب الثانية عربيا بعد م�شر من حيث 
من  بــه  تتمتع  مــا  اىل  ا�شافة  ال�شكان،  عــدد 
خمزون هائل من الرثوات الطبيعية التي توؤهل 
االقت�شادية  اخلريطة  على  لتكون  اجلــزائــر 
العاملية من الدول ذات االقت�شادات الكبرية، 
يف  ــقــوة  ال عنا�شر  لتثوير  فــر�ــشــة  انــهــا  كــمــا 
االقــتــ�ــشــاد الــوطــنــي بــعــد ان مـــرت اجلــزائــر 
قا�شية  بتحديات  الــعــامل  بــلــدان  مــن  كغريها 
فقدان  يف  ت�شببت  التي  كورونا  جائحة  ب�شبب 
العمل  عن  العاطلني  اعداد  وارتفاع  الوظائف 
تراجع  عليه من  ترتب  ومــا  اال�ــشــواق  ــلق  واإغ
الفادحة  اخل�شائر  واحلقت  االأفــراد،  مداخيل 
على  ويرتتب  االقت�شادية،  القطاعات  بكافة 

الجزائر بعد ستون عاما من االستقالل
عــــــــــهــــــــــد جــــــــــــديــــــــــــد واقـــــــــــــتـــــــــــــصـــــــــــــاد واعــــــــــــــد
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  اأ�شتاذ جامعي و باحث اقت�شادي

وو�شع  اال�شتثمار،  مناخ  حت�شني  التوجه  هذا 
ت�شهيلت لل�شتثمارات االأجنبية �شمن قواعد 
وطماأنة  للجميع،  امل�شلحة  حتقق  وت�شريعات 

امل�شتثمرين املحليني واالأجانب. 
امل�شتعمر  عــن  ــت  ــ ورث اجلـــزائـــر  ان  �ــشــك  ال 
على  مربجمًا  كــان  مدمر  اقت�شاد  الفرن�شي 
نهب ثروات البلد وت�شديرها اىل فرن�شا لدعم 
غادر  امل�شتعمر  رحيل  فمع  املحلي،  اقت�شادها 
800 الف موظف وعامل موؤ�ش�شات  بحدود ال 
املق�شود  �شخم  اداريــا  فراغا  تاركني  الدولة 
تعرقل  م�شاكل  خلق  و  الفو�شي  تعميم  منه 
اال�شتقرار ال�شيا�شي انتقاما من جناح الثورة، 
مع ذلك ميكننا القول ان االقت�شاد اجلزائري 
حتى  اال�شتقلل  منذ  مــراحــل  بثلثة  مــر  قــد 

يومنا هذا وتتمثل:
حلقبة  امــتــدادا  كانت  والتي  االوىل  املرحلة  ـ 
والفقر  بالبطالة،  ات�شمت  حيث  اال�شتعمار 
االأمــيــة،  بتف�شي  �شاهم  ممــا  التعليم  وغــيــاب 
فما  اجلــزائــري،  لل�شعب  املتعمد  والتهمي�س 
تــواجــه هذا  ان  اإال  الــثــورة  امــام حكومة  كــان 
على  واال�ــشــرار  اال�شتقلل  نيل  بعد  التحدي 
البيئة  وخلق  احلديثة  الدولة  موؤ�ش�شات  بناء 
وبناء  الوطني  باالقت�شاد  للنهو�س  املنا�شبة 

موؤ�ش�شات الدولة من جديد.
ـ اما املرحلة الثانية وهي اختيار الدولة لفل�شفة 
فان  النظام  هذا  وح�شب  االأ�شرتاكي  النظام 
امللكية العامة لو�شائل االنتاج تعود للدولة وهذا 
يعني التدخل الكامل للدولة يف االقت�شاد مما 
البناء  يف  اخلا�س  القطاع  م�شاهمة  ا�شعف 
من  الوطني  االقت�شاد  وحترير  االقت�شادي 
هذه  وات�شمت  امل�شتعمر  خلفها  التي  التبعية 
التخطيط  �شيا�شة  على  باالعتماد  املــرحــلــة 
ثم  التجارة  لقطاع  الدولة  واحتكار  املركزي 
القطاع  عــائــدات  على  الكامل  �شبه  االعتماد 

النفطي.           
حتول  يف  تتمثل  والــتــي  الثالثة  املرحلة  امــا  ـ 
ان  بعد  وذلــك  ال�شوق  اقت�شاد  اىل  اجلــزائــر 
التحديات  مــن  العديد  الــعــام  القطاع  واجــه 
وتراجع اداءه يف امل�شاهمة يف االقت�شاد املحلي 
مما فر�س على الدولة اعادة مراجعة لطريقة 

اإدارة املوؤ�ش�شات العامة خا�شة االقت�شادية.
االقت�شادية  بــاملــوارد  تزخر  الــيــوم  اجلــزائــر 
فجوة  لــ�ــشــدت  ا�شتثمرت  ــو  ل الــتــي  وتــنــوعــهــا 
و  نف�شها  اجلــزائــر  احــتــيــاجــيــات  مــن  كــبــرية 
اجلزائر  تعترب  حيث  العربي،  الوطن  كذلك  
وُتق�َشم  الطبيعية،  بالرثوات  الغنّية  الدول  من 
ق�شَمني،  اإىل  الطبيعّية  واملــوارد  الــرثوات  هذه 
دة،  ــتــجــِدّ ــوارد غــري املُ ــ دة، وامل ــتــجــِدّ املـــوارد املُ
فاملوارد املتجددة منها املوارد املائية واالرا�شي 

احليوانية  ــرثوة  والـ اخل�شبة  الــزراعــيــة 
ال�شم�شية  الــطــاقــة  اىل  ا�ــشــافــة 

املتجددة، اما الرثوات الطبيعية 
ــا  ــه ــم ــاأه ــددة ف ــجــ ــ ــت ــ غــــري امل

والــغــاز  النفطية  الــــرثوات 
التي  املــعــدنــيــة  ــرثوات  ــ والـ
اجلزائر  ار�س  بها  تزخر 
ــر  ــزائـ حـــيـــث حتـــتـــل اجلـ
حيث  من  الثامنة  املرتبة 
الطبيعي  الغاز  احتياطي 
م�شدر  ورابــع  العامل،  يف 

ــا، حـــيـــث تــبــلــغ  ــيـ ــاملـ ــه عـ ــ ل
االحــتــيــاطــيــات اجلــزائــريــة 

ما  الطبيعي  الغاز  من  املوؤكدة 
األفني و400 مليار مرت  يقرب من 

مكعب، متد اوروبــا مبا يقدر ب –11 
انها حتتل  الغاز، كما  احتياحياتها من  من 

على  النفط  احتياطي  حيث  من  ال14  املرتبة 
اأو  طن  مليون   1.34 بـ  واملقدر  العامل  م�شتوى 

10 مليارات برميل.
االهتمام  بانتظار  زال  ال  وواعــد  مهم  قطاع 
تتمتع  حيث  ال�شياحة  قــطــاع  وهــو  الر�شمي 
ا�شافة  جدا  وجميلة  خلبة  بطبيعة  اجلزائر 
اىل تنوعها من البحر للجبال اىل ال�شحراء، 
جعل  الـــذي  اال�ــشــرتاتــيــجــي  مبوقعها  وتتميز 
وال�شحراء  وال�شهول  اجلبال  ت�شم  اأرا�شيها 
اأّن مناخها  والبحار وال�شواطئ ال�شاحرة. كما 
التي  املميزات  الكثري من  جميل ومتنّوع، وفيه 
جميع  يف  �شياحية  وجهة  اجلــزائــر  من  جتعل 

اأوقات العام.
اال�شتقلل  مــن  عــامــا  �شتون  وبــعــد  اجلــزائــر 
ورغـــم كــافــة الــتــحــديــات الــتــي واجــهــتــهــا مع 
من  الوطني  االقت�شاد  بها  مر  التي  التحوالت 
ان  اإال  ال�شوق  اقت�شاد  اىل  اال�شرتاكي  النمط 
والرابع  مغاربيا  االأول  يعترب  اليوم  اقت�شادها 
من  كــل  بعد  االأفريقية  الــقــارة  م�شتوى  على 
ح�شب  وهذا  افريقيا  وجنوب  وم�شر  نيجرييا 
بيانات �شندوق النقد الدويل، كما انها تطمح 
ان يكون عام 2022 عام »االإقلع االقت�شادي« 
كما يطلقون عليه، وعام االنفتاح على التعاون 
مع كل ال�شركاء، وامل�شاهمة يف ا�شتتباب االأمن 
اخل�شو�س  وبــهــذا  املنطقة،  يف  واال�ــشــتــقــرار 
اجلــزائــري  الرئي�س  تبون  املجيد  عبد  يقول 
واجلهود  الطاقات  الإهــدار  جمال  ال  اأنه  »على 
التحديات  الأن  هام�شية،  بق�شايا  االن�شغال  يف 
اليوم تتمثل يف توفري اأ�شباب النه�شة الوطنية، 
باالقت�شاد  االنتقال  اإىل  تهدف  �شاملة،  بروؤية 
واجلهد  املعرفة  مبعايري  االأخــذ  اإىل  الوطني 
وت�شريع  تكثيف  على  العمل  واإىل  والــكــفــاءة، 

برامج التكفل بالتنمية االجتماعية امل�شتدامة، 
و�شمان العي�س الكرمي يف كل ربوع البلد«.

و�شع  على  قائم  االقت�شادي«  »االقـــلع  عــام 
اقت�شادي  حتــول  لعملية  تهدف  ا�شرتاتيجية 
الرقمي  والتحول  واملعرفة  االنتاج  على  قائم 
االقت�شادية  بالتحوالت  لللتحاق  واالبتكار 
واالنــتــقــال من  الــيــوم،  الــعــامل  ي�شهدها  الــتــي 
النفقات  على  املعتمد  التقليدي  االقت�شاد 
البد  فكان  اقت�شادي،  منو  لتحقيق  احلكومية 
واقعية  خطط  تت�شمن  ان  اال�شرتاتيجية  لهذه 
لدعم املوؤ�ش�شات النا�شئة وغريها من امل�شاريع 
البيئة  حت�شني  ثم  االقت�شادية،  والفعاليات 
ال�شباب،  طاقات  واطلق  لل�شتثمار  املنا�شبة 
ت�شرع يف  ان  �شاأنها  من  التي  االأجــراءات  وكل 

عملية التحول اىل االقت�شاد الرقمي.    
اجلزائر اليوم ت�شعى للنفتاح على راأ�س املال 
ان  بعد  العربي   امل�شرق  اقطار  العربي خا�شة 
كانت قوى ال�شد العك�شي املدعومة من فرن�شا 
اجلزائر  يف  باال�شتثمارات  لل�شتفراد  ت�شعى 
اجلزائر  وابقاء  الذاتية  م�شاحلها  يحقق  مبا 
ــي، لــهــذا كانت  ــعــرب مــعــزوال عــن حمــيــطــه ال
املتنفذة  واالقت�شادية  ال�شيا�شية  اللوبيات 
ــول هــذه  ــل مـــن دخــ ــر تــقــف حــائ ــزائـ يف اجلـ
اجلزائري،  ال�شوق  اىل  العربية  اال�شتثمارات 
العربي  ــال  املـ راأ�ـــس  ال�شتقطاب  الــتــوجــه  ان 
االقت�شاد  عجلة  لدفع  مهمة  خطوة  باإعتقادنا 
لقيام  توؤ�ش�س  وقيام م�شروعات كربى  الوطني 
بعدا  ويعطي  الوطنية  ال�شيادة  يدعم  اقت�شاد 
قوميا مل�شتقبل االقت�شاد اجلزائري بعيدا عن 
الذي متار�شه  ال�شيا�شي واالقت�شادي  االبتزاز 

الدول الغربية خا�شة فرن�شا.

AOUT 202231 / آب - أغسطس 2022 العدد 48



اإىل  عمدنا  املا�شي  لل�شهر  االأول  املــقــال  يف 
العلم  مفهوم  دالالت  مــا  الــ�ــشــوؤال:  عــن  االإجــابــة 
واملدخلت املعطلة لتطوره؟ يف هذا املقال الثاين 
وعلقتها  التنمية  وظائف  ما  ال�شوؤال:  �شنجعل 

بالعلم؟ هو حموره االأ�شا�س.

1 ـ وظائف التنمية
التنمية  اأهــمــيــة  عــلــى  ــان  ــن اإث يختلف  ال  قــد   
ت�شتوي  ــهــا  اإن نــتــذكــر  اأن  ويــكــفــي  وخمــرجــاتــهــا. 
ــا�ــس لــبــنــاء الــدولــة املــعــا�ــشــرة،  ــركــيــزة االأ�ــش وال
االقت�شادية  الرفاهية  وحتقيق  االأمــن،  و�شمان 
اأبــرز  اأحــد  متثل  اأنــهــا  عــن  ف�شل  واالجتماعية، 
اآليات التغيري. لهذا ال غرابة اأن ت�شحى املحافظة 
على معدل منو عال واالإرتقاء به من بني االهداف 
الرئي�شية للدول املتقدمة، واأي�شا تلك ال�شائرة يف 
طريق التقدم، اإدراكًا منها لدوره اال�شا�س يف تاأمني 
بقاء تاأثريها الدويل فاعل. وبهذا ال�شدد لنتذكر 
قد  الدويل، �شعودا وهبوطا،  اأن ظاهرة احلراك 
تراجع  ببداية  اإمــا  الــزمــان،  مر  وعلى  اإقــرتنــت، 
ببداية �شعوده  واإما  بع�شها  العام يف  النمو  معدل 
على  ين�شحب  ــه  ذات وال�شىء  ــر.  االآخـ بع�شها  يف 
رحلة  بداأت  عظمي  دولة  فهناك  الراهن.  زماننا 
االأمريكية،  املتحدة  كالواليات  التدريجي  الرتاجع 

أ.د. مازن الرمضاني

اإىل  تتقدم وت�شعد ببطء حم�شوب  واأخرى كربى 
وكذلك  كال�شني.  الــدويل  ال�شيا�شي  الهرم  قمة 
وحتى  بل  املتخلفة،  الــدول  تتطلع  اأن  يف  غرابة  ال 
التحول  اأداة  كونها  التنمية  اإىل  ونخبها  املتاأخرة، 
االجتماعي واالإرتقاء احل�شاري، وال�شبيل الفاعل 
لدعم االإ�شتقلل ال�شيا�شي واالقت�شادي. لذا اأدت 
املطالبة  مبعنى  تفيد  التي  التوقعات،  تزايد  ثورة 
التغيري  لتحقيق  �شبيل  االقــتــ�ــشــادي  بالتغيري 
البناء  التقدم  وحتقيق  االأح�شن  نحو  االجتماعي 
على �شتى ال�شعد، اأدت اإىل اأن تكون التنمية هدفا 

عامليا ال يقت�شر على ثمة دول دون �شواها.
ملدخلت  ح�شيلة  التنمية  تكون  العموم  ويف 
�شلة  وذات  امل�شامني  متعددة  اإيجابية  داخلية 
تباين  ن�شبيًا. وجراء  بتطور ح�شاري طويل املدى 
الـــدول على  تــوزعــت  تــطــورهــا احلــ�ــشــاري، فقد 
متباينة،  بدرجات  متقدمة  دول  عامني:  م�شتويني 
وعلى  متخلفة.  هي  واأمــا  متاأخرة  هي  اأمــا  ودول 
الرغم من اأن االأوىل قليلة ال�شكان، اإال اأنها تتوافر 
باملقارنة  هذا  الفعل،  على  القدرة  م�شادر  على 
على  امل�شادر  مثل هذه  التي ال متلك  الثانية،  مع 
الرغم من �شخامة جمموع �شكانها ووفرة مواردها 
العموم  يف  اإرتبطت  التباين  هذا  وجــراء  االولية. 

املجموعة الثانية من الدول باملجموعة االوىل منها 
بعلقة تبعية متعددة امل�شامني ومتنوعة اال�شكال 
احل�شاري  اإنك�شافها  تكري�س  اىل  ح�شيلتها  اأدت 
وال  االقـــل.  �شاآلته يف  اأو  الـــدويل  دورهـــا  وغــيــاب 
ينطوي هذا االإرتباط على خمرجات ت�شمل حا�شر 
الدول املتاأخرة واملتخلفة وم�شتقبلها وح�شب، واإمنا 
متتد لت�شمل رفد ال�شراع الدويل مبدخل م�شاف. 
وهنا لنتذكر اأن الفجوة بني الذين ميلكون التاأثري 
لعدم  م�شتداما  مدخل  ُتعد  ميلكونه  ال  والــذيــن 
الــدول  بني  ال�شراع  اأن  كما  الــدويل.  اال�شتقرار 

العــلوم

الــــــعــــــلــــــم والــــــتــــــنــــــمــــــيــــــة فـــــــــي عــــــــالــــــــم مـــتـــغـــري
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و/اأو  املتاأخرة،  اجلنوب  عــامل  دول  على  املــوؤثــرة 
تدخلتها يف ال�شوؤون الداخلية لهذه الدول ا�شتمر 

مدخل م�شافا ملداخل ال�شراع الدويل امل�شتمر.
نت�شاءل:  للتنمية،  النقي�س  هو  التخلف  والأن 

ماذا يفيد مفهوم الثانية؟ 
املهتمني  عدد  اأن  اإىل  االإ�ــشــارة  جتدر  ابتداًء   
مطرد.  ازديـــاد  يف  التنمية  واإ�شكاليات  بق�شايا 
الو�شوح  يكون  اأن  اإىل  يوؤد  التطور مل  اأن هذا  بيد 
واالإجتهادات  االآراء  تتعدد  لذا مل  �شمة مفهومها. 
اي�شا وخ�شو�شا من  تتباين  واإمنا  وتتنوع ح�شب، 
حيث مدى اإقرتابها اأو اإبتعادها من حاجات الدول 
بع�شها  فبينما دعا  واملتخلفة خ�شو�شا.  املتاأخرة 
اىل تبني اأ�شلوب التطور اللراأ�شمايل، اأكد بع�شها 

االآخر على جدوى التطور الراأ�شمايل.
ما  اأو  تعنيه،  مبا  االإدراك  تعزيز  اأجــل  ومــن 
ينبغي اأن تعنيه، التنمية، جتدر االإ�شارة، اأوال، اإىل 
اأن جممل التباينات بني الدول مل توؤد اإىل اأن تكون 
واإمنــا  وح�شب،  بينها  وا�شعة  احل�شارية  الفجوة 
الواحدة، �شواء كانت  الدولة  اأن تقرتن  اإىل  اأي�شا 
متاأخرة  اأو  التقدم  طريق  يف  �شائرة  او  متقدمة 
عن  ف�شل  الدخل،  فجوة  مبخرجات  متخلفة،  اأو 
والأن  مواطنيها.  بــني  االجتماعية  الــفــروق  حــدة 
�شلبية  داخلية  مدخلت  تاأثري  مرده  التباين  هذا 
من  احلد  اإىل  تف�شي  اأن  بالتنمية  يــراد  اأ�شا�شا، 
�شبيًل  املدخلت  هذه  ملخرجات  ال�شلبية  ــار  االآث
بهذا  احلــ�ــشــاري  االرتــقــاء  م�شتلزمات  لــتــاأمــني 

املجتمع اأو ذاك، ف�شل عن �شمان دميومته.
يقرتن  مفهوم  عن  التنمية  تعرب  لذلك  وتبعا   
وتكاملية  تــراكــمــيــة  اإراديـــــة  جمتمعية  بعملية 
حياة  م�شتوى  حت�شني  قوامها  ودينامية  �شاملة 
والثانوية.  اال�شا�شية  حاجاتهم  واإ�شباع  الب�شر 
ذلك  يف  و�شبيلها  املادية.  وغري  املادية  وب�شمنها 
التقدم  حتقيق  ت�شهل  التي  االآليات  تلك  توظيف 
اإىل  حال  من  به  واالإنتقال  املجتمع  يف  احل�شاري 

عامل اجلنوب، نبع هذا الدور جراء تفاعل مهارتني 
مرتابطني: اأولهما، مهارة كفاءة تخ�شي�س املوارد 
املتاحة، وثانيهما، مهارة حتقيق اأف�شل اإ�شتخدام 
ح�شيلة  ان  القول  عن  غني  التفاعل،  ولهذا  لها. 
العلقة الناجمة عن هذا التفاعل هي التي حتدد 
التي  والب�شرية،  املوؤ�ش�شية  ال�شمات  تلك  جمموعة 

ت�شكل عماد اإدارة عملية التنمية.
وباخت�شار، تكمن ال�شمات املوؤ�ش�شية يف مدى 
التنمية.  عملية  اإدارة  تتوىل  التي  االإدارة،  كفاءة 
توجهاتها  يف  علمية  تكون  عندما  االإدارة  فهذه 
على  قدرة  اأكرث  ت�شحى  فاإنها  الأهدافها،  وواعية 
ومن  املتاحة.  للموارد  االكفاأ  االإ�شتخدام  حتقيق 
بني االإ�شكاليات، التي تعاين منها العديد من دول 
عامل اجلنوب عجز اأجهزتها االدارية، وهو االمر 
الذي يجعلها تتحمل، هي اأي�شا، م�شوؤولية التخلف، 
الب�شرية،  ال�شمات  اأما  الــدول.  هذه  تعي�شه  الذي 
اإرادة  على  االإنــ�ــشــان  تــوافــر  مــدى  عــن  تعرب  فهي 
املكونات  اأحد  ي�شكل  االإن�شان  والأن  املبدع.  العمل 
الــهــادف  الفعل  على  الـــدول  لــقــدرة  االأ�ــشــا�ــشــيــة 
ُيعد  التنمية  �شناعة  عملية  يف  دوره  فاإن  واملوؤثر، 
بالغ االهمية. فهذا الدور، وخ�شو�شا عندما يكون 
هو  له،  داعمة  مقومات  ثمة  مع  ومتفاعل  فاعل 

الذي يجعل من التنمية هدفا قابل للتحقيق. 

2 ـ العلم والتنمية
العلم  اأن خمرجات تطبيقات  القول  غني عن 
التنمية  بني  الفي�شل  هو  اليوم  عامل  يف  اأ�شبحت 
العلم  اأجل  من  الدول  تبذله  ما  فبقدر  والتخلف. 
ومتكنها من مقارباته النظرية وتطبيقاته العملية، 
تتحدد ن�شب منوها. لذا، ُيعد وا�شحًا: ملاذا ي�شفي 
�شناع القرار، هنا وهناك، على عملية بناء الدولة 

وبناء التنمية اأهمية مت�شاوية. 
العلم  ملجرد  العلم  مقولة  اأن  من  وانطلقًا 
وال  م�شى  عــامل  ــراث  ت مــن  تكون  اأن  اإىل  اإنتهت 
قوامها  جمتمعية  وظيفة  يــوؤدي  العلم  �شار  يعود، 
حل  على  تعني  متجددة  معرفية  اأر�ــشــيــة  تــوفــري 
خمرجاتها  من  املجتمع  يعاين  التي  االإ�شكاليات، 
يــعــاين منها يف  قــد  الــتــي  اأو  �ــشــواء يف احلــا�ــشــر 
�شارت  التي  العلمية،  املعرفة  اأن  بيد  امل�شتقبل. 
ق�شرية  تكون  اأن  اإىل  تتجه  اأزمنة  يف  تت�شاعف 
ت�شهل  فاإنها  منجزات،  اإىل  تتحول  عندما  ن�شبيًا، 
هي  التكنولوجيا  التقنية/  وُتعد  التنمية.  حتقيق 

االداة اال�شا�س. فماذا يق�شد بها؟
التي  االآراء،  تفا�شيل  يف  الــدخــول  دون  مــن 
قوامها  التي  التقنية،  اأن  نرى  مفهومها،  تناولت 
املنظم،  اجلهد  بذلك  تقرتن  الكيفية،  املعرفة 
الذي يبذله االإن�شان والرامي اإىل ت�شخري اإمكاناته 
وبجهد  ملنفعته  بيئته خدمة  مع  املمتد  يف �شراعه 

هي  االآليات  هذه  اأبرز  بني  من  ولعل  اأف�شل.  اآخر 
اآلية النمو االقت�شادي املت�شارع. ولنتذكر اأن الدول 
التي  ذاتها  هي  عالية،  منو  معدالت  حققت  التي 
اإ�شتطاعت االإرتقاء مب�شتوى الرفاهية االقت�شادية 
واالجتماعية ل�شعوبها، واإن بدرجات متباينة، وهي 
ذاتها التي تتوافر على تاأثري دويل ال ي�شتهان به. 
وغني عن القول اأن خمرجات مثل هذا النمو، ومن 
ثم التحول نحو التنمية، مل يكن مبعزل عن تاأثري 
الدول،  هذه  جمتمعات  داخل  ثقافية  قيم  اإنت�شار 
امل�شتقبل  االإنحيازاإىل  قيمة  خ�شو�شًا  بينها  ومن 
نحن  اأيــن  اإىل  اأي:  بها،  يرتبط  الــذي  وال�شوؤال، 

ذاهبون؟ واالإجابات الناجمة عنه. 
نوعية  ان  لنتذكر  ــوؤال،  ــش ــ� ال هـــذا  والأهــمــيــة 
ينطوي  جمتمع  الأي  الثقافية  البنية  يف  ح�شوره 
على تاأثري بالغ االأهمية يف حتديد موقفه حيال ما 
كان، اأي املا�شي، وما هو كائن، اأي احلا�شر، وما 
البنية  تبني  نوعية  فبقدر  امل�شتقبل.  اأي  �شيكون، 
امل�شتقبل  ل�شوؤال  ذاك  اأو  املجتمع  لهذا  الثقافية 
تتحدد قابليته على التطور والتجديد ونزوعه اإىل 

االإبتكار واالإبداع.
اإن انت�شار هذا ال�شوؤال يف ثمة جمتمعات دعم 
الدور الفاعل لنخبها ال�شيا�شية والعلمية واالدارية 
ــداث الــتــحــوالت  ــ وغـــريهـــا، الــتــي تــتــبــنــاه، يف اح
النخب  هذه  فاإدراك  فيها.  االيجابية  االجتماعية 
الذي جعلها تويل  االإرتقاء احل�شاري هو  جلدوى 
املن�شود  للم�شتقبل  ا�شتعدادا  احلا�شر  تطوير 
حا�شرها  جعلت  ومبــخــرجــات  خــا�ــشــة  اأولـــويـــة 
يتماهى مع بع�س ممكنات م�شتقبلها. ومن املرجح 
الراهن.  حا�شرها  غري  هو  م�شتقبلها  يكون  اأن 
و/ ال�شني،  تطور حا�شر  ولنتذكر مثل معطيات 

معطيات  مع  باملقارنة  �شنغافورة  و/اأو  الهند،  اأو 
واقعها قبل ب�شعة عقود �شابقة.

الفاعل  الــدور  ات�شاع  جتربة  على  وتاأ�شي�شًا 
التنمية امل�شتدامة، يف  للدولة واملجتمع يف حتقيق 
جل دول عامل ال�شمال وكذلك يف العديد من دول 
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 اأ�شتاذ العلوم ال�شيا�شية ودرا�شات 
امل�شتقبالت/ لندن

العــلوم

مقبول الكلفة. لذا مل يكن تطور تلك املجتمعات، 
اأخــرى،  بعد  خطوة  احل�شارة  �شلم  اإرتقت  التي 
مبعزل عن ح�شيلة التطور التاريخي للعلقة بني 
العلم والتقنية واأثر االأخرية كتغذية عك�شية يف هذا 
التطور. ول�شنا هنا ب�شدد تتبع هذا التطور. ومع 
ذلك جتدر االإ�شارة اإىل اأن هذه العلقة كانت حتى 
القرن  �شتينيات  يف  االأوىل  ال�شناعية  الثورة  بدء 
واأن  خ�شو�شًا  ــار،  االإطــ حمـــدودة  ع�شر  الثامن 
املرحلة التاريخية ال�شابقة على بدء هذه الثورة يف 
الدولة الربيطانية اأواًل، مل تكن معطياتها ح�شيلة 
للتقدم العلمي. ويكاد الراأي يتفق على اأن املعطيات 
يف العامل بداأت تتغري منذ دخول العامل يف الثورة 
االإنتاج، ف�شل  االأوىل، واالأخذ مبكننة  ال�شناعية 

عن خمرجات الثورات اللحقة عليها.
ال�شناعية  الــثــورة  اأن  اإىل  االإ�ــشــارة  وجتـــدر 
املا�شي،  القرن  الثاين من  الن�شف  الثالثة خلل 
والتي جت�شدت يف الثورة الرقمية، قد اأفرزت ثمة 

خمرجات مهمة، ومثالها االآتي:
اواًل، تاأكيد الرتابط الع�شوي بني العلم والتقنية 
جديدًا  تاريخًا  تبداأ  االإن�شانية  جعلت  ومبخرجات 
وتطبيقاتها  الرابعة  ال�شناعية  بالثورة  يتمثل 
املتمثلة يف تكنولوجيا النانو والتكنولوجيا احليوية 
بداأ  التي  االخرتاعات،  من  وغريها  التحكم  لعلم 
العامل يف ا�شتيعابها تدريجيا بعد الثورة ال�شناعية 

الثالثة.
اخليار  قوامه  وجودي  حتدي  ثمة  بروز  ثانيًا، 
ــاء احلــ�ــشــاري، امــا  ــقـ ــا الــتــحــديــث واالإرتـ بــني اأمـ
ــغـــلق عــن روح الــعــ�ــشــر ودميـــومـــة الـــرتدي  االإنـ
ــي عـــن الـــقـــول اأن  والــتــخــلــف احلـــ�ـــشـــاري. وغــن
تباينت  قد  التحدي  لهذا  احل�شارية  االإ�شتجابة 
واحــدة  مــن  اجلــنــوب  عــامل  دول  بــني  وخ�شو�شًا 
منها،  كل  واقــع  جــراء معطيات  اأخــرى، هذا  اإىل 
بنوعية  االإرتــقــاء  على  قدرتها  مــدى  وخ�شو�شا 
لهذه  وتبعًا  التحدي.  م�شتوى هذا  اإىل  اإ�شتجابتها 
التنمية  نحو  املجتمعات  بع�س  اندفعت  اخلا�شية 
اأ�شحى  فقد  االآخــر،  بع�شها  اأمــا  مثل.  كماليزيا 
جدية،  عقبات  تكتنفه  امــا  التنمية  نحو  طريقه 
غري  خارجية  �شيا�شات  عن  ناجمة  كوابح  ومنها 
التنمية  اأن  مبعنى  مغلقًا،  اأ�شبح  اأنــه  اأو  داعمة، 
�شارت اأمل تتطلع اإلية بع�س الدول ولكن من دون 

اأن ت�شتطيع ترجمته اإىل واقع ملمو�س.
وعليه تت�شم العلقة بني العلم والتنمية بعلقة 
تفاعل معقدة. ولنتذكر اأن التطور التقني ال�شائد 
العلم  قــوامــه  ــذي  والـ ذاك،  اأو  املجتمع  هــذا  يف 
كابحًا  اأو  داعمًا  اأما  يكون  قد  اأ�شا�شًا،  التطبيقي 
اأو  حلركة املجتمع باإجتاه التنمية. فهو قد يف�شي 

ال يف�شي اإىل االآتي مثل:
االإنتاجية  للعملية  التقنية  الكفاءة  زيادة  اأواًل، 

عرب تخفي�س كلفتها.

 ثانيًا، تخفي�س كمية عوامل االإنتاج، اأي العمل 
وراأ�س املال، امل�شتخدمان يف العملية االإنتاجية.

الوا�شع  االنــتــاج  اقــتــ�ــشــادات  حتقيق  ثــالــثــًا،   
ملنتجات جديدة باأكلف رخي�شة.

رابعًا، تطويع التقنية وفقًا للحاجات الداخلية.
وعلى الرغم من اأن التميز امل�شطنع بني العلم 
االإفــرازات  اأن  اإال  اأمــل،  اإىل خيبة  يــوؤدي  والتقنية 
االإيجابية للتتطور التقني تنطوي على رفد العملية 
�شيما  اأهدافها،  حتقيق  اإىل  يف�شي  مبا  التنموية 
واأن التنمية التي ال تتاأ�ش�س على روح علمية تبقى 
مثل  اإذ  املو�شوعية.  ركائزه  عن  جمــردا  طموحا 
هذه التنمية ال تتيح للدولة، حتى واأن توافرت على 
موقعا  لها  يكون  اأن  والب�شرية،  الطبيعية  الــرثوة 
موؤثرا يف عامل بتغري ويتكون على نحٍو غري م�شبوق.

يف  والتنمية  الــعــلــم  بــني  الــعــلقــة  �ــشــوء  ويف 
يعاين  العربي  الذهن  اإن  نقول:  العربي،  وطننا 
يف  اأبعادها  اأحــد  ويتج�شد  حقيقية.  ثغرات  من 
فالروؤية  العملية.  وتطبيقاته  العلم  من  املوقف 
من  �شا�شعة  م�شاحة  حتتل  زالـــت  مــا  الــدهــريــة 
ومما  وا�شعة.  عربية  ل�شرائح  وال�شلوك  التفكري 
للم�شتقبل  االإنحياز  عدم  مثل  ذلك  على  ي�شاعد 
فامل�شتقبل  ب�شرية.  ت�شنعه وجلها  التي  واملقومات 
كان، عربالزمان، و�شيبقى �شناعة ب�شرية. ومرد 
ذلك اأن االإن�شان هو الكائن الوحيد، الذي يتوافر 

والزمان  م�شى،  الــذي  الزمان  قــدرة جتــاوز  على 
الذي مي�شي، والزمان الذي �شياأتي.

وقد اأفرز هذا املوقف العربي من امل�شتقبل ثمة 
جمتمعنا  يبقى  اأن  اإىل  ح�شيلتها  اأدت  خمرجات 
مع  يتعامل  ما�شويًا  جمتمعًا  عمومه،  يف  العربي، 
روح  اإىل  يرتقي  ال  تعامل  التغيري  الزمان وحركة 
يتكر�س  اأن  لذا ال غرابة يف  الع�شر وخ�شائ�شه. 
التطلع  يتعطل  اأو  ــرتاجــع  وي والــتــخــلــف  ــــرتدي  ال
االإرتقاء احل�شاري. لذا  التنموي، ومن ثم عملية 
مب�شهد  العربي  م�شتقبلنا  يقرتن  اأن  املحتمل  من 
دميومة الرتدي والرتاجع احل�شاري، اإذا مل نعمد 
يقرتن  التي  العميقة،  االإ�شكاليات  اإحــتــواء  اإىل 
لذا  امل�شتويات.  �شتى  وعلى  العربي  واقعنا  بها 
واملو�شوعي  الهادىء  النقا�س  اإثارة  �شروريًا  ُيعد 
االإنحياز  اإىل  العربية  الذهنية  دفع  كيفية  ب�شاأن 
يف  ت�شهم  التي  باملتغريات،  واالخــذ  للم�شتقبل، 
منها  البارز  بني  ومن  املن�شود،  امل�شتقبل  �شناعة 
مل�شتقبلنا  �شناعتنا  اأن  ولنتذكر  والتنمية.  العلم 
اإىل  الغري  يعمد  اأن  دون  يحول  الذي  هو  باأنف�شنا 

�شناعته لنا ولكن خدمة مل�شاحلة اأ�شا�شًا.

AOUT 2022 / آب - أغسطس 2022 العدد 48 34



ــنــــيــــة االســــــتــــــقــــــالل بـــــشـــــعـــــار »تــــــاريــــــخ  ــيــ ــتــ الــــــجــــــزائــــــر تــــمــــجــــد ســ
ــنــــة  مــــــجــــــيــــــد وعــــــــهــــــــد جــــــــــديــــــــــد« وبــــــــاحــــــــتــــــــفــــــــاالت لــــــــمــــــــدة ســ

اجلزائر،  ال�شتقلل   60 ال  العيد  مبنا�شبة 
ا�شتقبال  حفل  بفرن�شا  اجلزائر  �شفارة  اقامت 
 16 بالدائرة  امللكي«  »الق�شر  قاعة  يف  بباري�س 

الباري�شية.
احلفل �شهد ح�شورا دبلوما�شيا عربيا ودوليا 
كبريا، اإ�شافة ل�شخ�شيات �شيا�شية ممثلة لدول 
خمتلفة وللمجتمع املدين لبت الدعوة، من اأجل 
ال�شفري  ل�شعادة  والــتــربيــكــات  التهاين  تــقــدمي 
ال�شفارة  وطــاقــم  داوود  عنرت  حممد  ال�شيد 

الدبلوما�شي.
املنا�شبة  بهذه  كلمة  ال�شفري  ال�شيد  واألقى 
ــورة  ــار الأبــطــال ث ــب وجـــه مــن خــللــهــا حتــيــة اك
من  واأرواحهم  بدمائهم  الذين �شحوا  اجلزائر 
عن  عرب  كما  واال�شتقلل،  احلرية  انتزاع  اأجل 
البلد  �شيادة  عن  الدفاع  على  اجلزائر  حر�س 
اأن  واأكـــد  االأجــنــبــيــة،  املــخــاطــر  مــن  وحمايتها 
اجلزائر �شتبقى �شاخمة للوفاء بالعهد املقطوع 
اجتاه االأبرار الذين �شحوا بالنف�س والنفي�س من 

اأجل اأن ترفرف راية اجلزائر عاليا. 
االأمني  نائب  العبيدي  هلل  الزميل  وح�شر 
يف  العرب  والكتاب  ال�شحفيني  الحتــاد  العام 
وم�شوؤولة  ــاد،  االحتـ عــن  ممثل  احلفل  اأوروبـــا 
العرب«  »كل  موؤ�ش�شة  يف  وال�شحفية  العلقات 
ليلى قريي، يف حني اعتذر ال�شيد علي املرعبي 
مدير جملة كل العرب ورئي�س احتاد وال�شحفيني 
للأبحاث  ذرا  ومركز  اأوربــا  يف  العرب  والكتاب 

والدرا�شات ب�شبب ا�شابته بجائحة كورونا.
اإطار االحتفاالت مبنا�شبة ذكرى  ودائما يف 
يوليو/   5 ل  املــوافــق  ال�شباب  وعيد  ا�شتقلل 
بوبيني  دائــرة  يف  اجلزائر  قن�شل  احتفل  متوز 
معوج  املــالــك  عبد  ال�شيد  باري�س  �شواحي  يف 
قن�شل  نورالدين  بلربكاين  ال�شيد  مع  بالتن�شيق 
بتنظيم  املجيدة  الذكرى  بهذه  بونتواز  �شارجي 
عن  ممثلني  بــني  جمعت  ــقــدم  ال كــل  يف  دورة 
و�شارجي  بوبيني  دائــرتــي  مــن  كــل  يف  اجلالية 

بونتواز.

الكروية  ــدورة  ال هــذه 
ملعب  احــتــ�ــشــنــهــا  ــي  ــت ال
هــانــري والــــون واأعــطــى 
عمدة  انطلقها  اإ�ــشــارة 
�شعدي  الــ�ــشــيــد  بــوبــيــنــي 
ــشـــول  الـــــذي هـــو مـــن اأ�ـ
اجراء  عرفت  جزائرية، 
ــاراة ا�ــشــتــعــرا�ــشــيــة  ــ ــب ــ م
ن�شطها وح�شرها العبني 
دوليني جزائريني �شابقني 
مــن عبد  كــل  غـــرار  على 
اللعب  جـــداوي  الــغــاين 
ملنتخب  ال�شابق  واملــدرب 
اخل�شر وكذا مو�شى �شايب وحميد لفجع وقايد 
واخرين، يف حني اعتذر الناخب الوطني جمال 
بلما�شي يف اخر حلظة ب�شبب ظروف �شخ�شية، 
لكنه بعث بر�شالة عرب فيها عن �شكره وامتنانه 
املنا�شبات  املبادرة كما وعد باحل�شور يف  بهذه 

القادمة. 
ــة هـــذه املــنــا�ــشــبــة  ــي  ويف داللــــة عــلــى اأهــم
م�شتعمر  لنهاية  ال�شتني  الــذكــرى  تخلد  التي 
مت  الوجود،  من  �شنة   132 بعد  وم�شتبد  غا�شم 
القنوات  جميع  ببثه  تقوم  خا�س  �شعار  ت�شميم 
التلفزيونية اجلزائرية، عبارة عن دائرة مزينة 
»تاريخ  عــبــارة  و�شطها  يف  كتب  جنمة  ب�شتني 

جميد وعهد جديد«.
اأن االحتفاالت  ال�شلطات اجلزائرية  واأكدت 
بالذكرى الـ 60 �شتكون على امتداد �شنة كاملة، 
حــيــث انــطــلــقــت يف الـــرابـــع مــن يــولــيــو/ متــوز 
ال�شهر  من  اخلام�س  حتى  و�شتتوا�شل  املا�شي، 

نف�شه من �شنة 2023.
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الثقافة

تــــعــــرض والــــــــــدي لـــلـــتـــعـــذيـــب الــــبــــشــــع مـــــن الــمــســتــعــمــر 
ووـجـــــــــــــهــــــــــــــت لــــــــــــــه تــــــــهــــــــمــــــــة الــــــــــخــــــــــيــــــــــانــــــــــة الــــــعــــــظــــــمــــــى

مراد بيال:

 ـ عرفت الثــورة اجلزائرية تعاطف الكثري 
من الفرنسيني امثال هنري مايو وموريس اودان 
وشخصيات اخرى من بينهم والدك نيكوال بيال 

هل ميكن أن ختربنا من هو نيكوال بيال؟ 
ـ نيكوال بيال املعروف بإسم »سي أمحد« االسم 
احلــريب الــذي عــرف بــه يف الثــورة اجلزائرية من 

أملــاين  فرنســي  أب  مــن   15/01/1921 مواليــد 
جلبتهــم  معمريــن  عائلــة  مــن  ينحــدر  األصــل 
فرنســا يف الســنوات االوىل الــي اعقبــت احتالهلا 
اجلزائر و اقطعتهم اراضي شاسعة اغتصبتها من 
اصحاهبــا احلقيقــن يف منطقــة غليــزان أيــن ولد 

الوالد رمحه اهلل. 

ـ كيف بدأت عالقة الوالد بالثورة؟ 
ـ الوالد رمحه اهلل كان يف بداية االمر يف جهاز 
الشرطة االستعمارية وحبكم احتكاكه اليومي مع 
اجلزائرين كان مييل اليهم بشدة و تأثر بالدين 
االســالمي وتشــبع بقيمــه ليتحــول مــن املســيحية 
اىل اإلســالم، و حبكم االحتكاك و حبكم وظيفته 
كان شــاهد عيــان على حجــم الظلم الذي يتعرض 
»االســتدمار  طــرف  مــن  اجلزائــري  الشــعب  لــه 
الفرنسي« كانت بداية انضمامه للثورة اجلزائرية 
يف جهــاز املهــارات عــن طريــق خالــي الســيدة بــن 
صــاحل ميمــي و زوجهــا املرحــوم النقيب بن صاحل 
عمار و كانت خليته مكونة من على ســبيل الذكر 
و ليس احلصر العقيد يوســف اخلطيب مستشــار 
رئيــس اجلمهوريــة أليامــن زروال و الســيدة وردة 

اجلزائرية و غريهم. 

حوار: ناديا كعبي 

ألن اجلزائر حتتفي هذه الســنة بالذكرى 60 إلســتقالهلا، فقــد ارتأينا ان 
جنري حوارًا مميزًا مع الســيد مراد بيال ابن احــد مؤيدي الثورة اجلزائرية، 
الفرنســي األصــل الراحل نيكوال بيال، كما كنا قد ادرينا ســابقا قبل ســنتني 

تقريباحوارًا مع السيد بيار أودان ابن شهيد الثورة اجلزائرية موريس اودان.
الســيد مراد بيال، الذي يواصل مســرية والده بالوقوف اىل جانب اجلزائر 

كان لنا معه هذا احلوار

AOUT 2022 / آب - أغسطس 2022 العدد 48 36



ان املفكرين ُي�شغلهم دائما امل�شتقبل، يعاينون املا�شي وير�شدون احلا�شر، ثم تبداأ 
االنطلقة نحو بناء امل�شتقبل، ويقول »نيل ديجرا�س تاي�شون« وهو عامل اأمريكي خمت�س 
بالفيزيــاء الفلكيــة، كاتــب ومقدم للعديد من الربامــج التلفزيونية العلميــة )اإن معرفة 

كيفية التفكري يجعلك تتفوق بكثري عن اأولئك الذين يعرفون فقط ما يفكرون فيه(.
فالعامل الذي نعي�س به بكل كائناته الب�شرية العاقلة، يف حاجة دائبة لر�شم خطوات 
واثقة توؤمن حياة اأكرث تطورا للأجيال اللحقة، بيد اأن هناك تباين يف هذه امل�شــاعي، 
تختلف باختلف درجة الوعي والتقدم و�شحة التهيئة واال�شــتعداد، انطلقا من البعد 
االأق�شى املوغل يف الزمن، ونعني به املا�شي، مرورا باحلايل عبورا اإىل الزمن القادم، 

وكيفية �شناعته مبا يحقق قفزة غري م�شبوقة بني االأمم.
معرفــة امل�شــتقبل تبــداأ ممــا اأ�شبح يف عــداد املندثــر، واالندثار هنــا ال يعني املحو، 
فالتجارب التي تعي�شــها االأمم تبقى خمزونة يف ذاكرة التاريخ الب�شــري، منها ت�شــتلهم 
االأمم منطلقاتها، وت�شــتمد دميومتها، وت�شعى للتمايز االأجود على ح�شاب من يقا�شمها 
ثنائية »الزمكان« ممن يقطن املعمورة، املا�شي ال�شحيق هو نقطة ال�شروع نحو م�شتقبل 
غري منقو�س، منه تتحرك العقول والعلوم واالأقلم بحثًا وا�شــتق�شاًء و�شــربًا للأغوار، 
فل ي�شح عزل املا�شي عن ال�شل�شلة املتما�شكة، الأن ان�شلخ اأحد االأبعاد الثلثة للزمن، 

يعني الت�شحية برتاكم علمي جتاربي هائل ال يجب اإهماله اأّيًا كانت االأ�شباب.
اإذا اأراَد االإن�شــاُن اأن ُيعانــَق امل�شــتقبل وي�شت�شــَف اآفاقــه، فعليــه اأن يبــداأ باحليــاة، 
يفرت�شها زهورًا ورياحني، وي�شع لها �شلمل ومدارج. عليه اأن يبداأ م�شرية امل�شتقبل من 

نقطة �شحيقة يف املا�شي، الأّن للإن�شان ثلثة اأبعاد؛ ما�ٍس وحا�شر وم�شتقبل.
التتابــع الزمنــي متنــاٍم وم�شــتمر، ياأخــذ امل�شــار الرتاكمــي، هــذه التتابــع يبــداأ من 
املا�شــي، ليتاأ�ش�ــس عليــه احلا�شر، فكل ما متّخ�ــس عّما ان�شرف مــن االأزمنة، وكل ما 
تراكــم مــن جتــارب وعلــوم واأن�شــطة علميــة جتريبية عمليــة يكتنفهــا املا�شي، �شــتكون 
عوامل م�شــاعدة لبناء وتطوير احلا�شر الذي ي�شعى فيه العلماء واملفكرون، موا�شلة ما 
اأجنزه االأ�شــلف، فالعملية تراكمية ُت�شــبه اإىل حد كبري بناء �شيء ما، عمارة اأو برج اأو 
قلعــة، اأ�شا�شــها يبداأ فيما م�شــى من الزمن، واجنازها �شــيمثل احلا�شر، اأما تطويرها 

وحت�شينها فهو منوط بامل�شتقبل.
هذا ي�شتلزم نوعا من اال�شتعداد الب�شري ال�شتقبال القادم من الزمن، ال ُي�شاهى وال 
ُيقاَرن باحلايل املتلفع برداء احلا�شر، اإذ البد اأن يبقى االإن�شان يف حالة من اال�شتعداد 
للغد القادم، وكيفية توظيفه بطرائق ت�شــتخل�س فوائده كلها، دون اأن تبقي منها �شــيئا 
لل�شياع اأو االإهدار، كما اأننا ملزمون باإحداث التاأثري ال�شخم يف الغد القادم، وال ندعه 
مير كما لو اأنه �شبح غري مرئي، الأنه فر�شة عظيمة من فر�س الرتاكم البنائي املذهل، 

الذي يهّيئ م�شتلزمات البناء اخللق.

الــــــــــــــتــــــــــــــفــــــــــــــكــــــــــــــري 
وصـــــــــــــــــنـــــــــــــــــاعـــــــــــــــــة 
الــــــمــــــســــــتــــــقــــــبــــــل

أ.خالد الحديدي

 كاتب م�شري

ـ كيف كانت ردت فعل االستعمار الفرنسي عندما اكتشف 
امر والدك؟

ـ مت اكتشــاف امــر والــدي بفعــل اخليانــة ليتم القبض عليه 
بصفة مفاجئة وبالتأكيد رد فعل فرنسا االستعمارية كان فوق 
التصور بالنظر حلجم التعذيب الذي تعرض ووجهت له هتمة 
اخليانــة العظمــى. ففرنســا مل تكــن تتوقــع اطالقــا مــا اقــدم 
عليه والدي ليتم احلكم عليه مرتن باإلعدام الذي جنى منه 

بسبب اتفاق وقف اطالق النار يف 19 مارس 1962
ـ كيف كان تأثري دور والدكم يف الثورة عليكم؟  

ـ بكلمة بســيطة هو االنبهار كانا ننظر اليه على أنه واحد 
من االبطال االساطري الذين كنا نقرأ عنهم، ليس حنن فقط 
بل جل مواطين منطقة غليزان بغرب اجلزائر من اجلزائرين 
الذي كانوا حيترمونه اشد االحترام غرس فينا حب اجلزائر. 
ـ حنن نعرف انك شــاعر و اديب لك عدة اصدارات هل 

فكرت يوما ان تكتب عن والدك؟
ـ بالتأكيــد هنــاك شــبه ســرية تارخييــة للعائلــة منــذ هجــرة 
و  االلــزاس  اجلــد االكــر اىل اجلزائــر قادمــا  مــن منطقــة 
اللوريــن بفرنســا اىل يومنــا هــذا مــن ثالثــة أجــزاء ســأقوم 
بطبعهــا قريبــا احكــي فيها بقليل من اجلرأة احداث مسعتها و 
عاشــرهتا عنونتهــا »ســرية آل بيــال« اهلجرة والثــورة وانتفاضة 

شاعر. 
ـ هل ممكن كلمة أخرية؟ 

ـ اشــكرك ســيديت، وأشــكر املجلة وأســرة حتريرها على هذه 
االلتفاتة الطيبة، هو تاريخ ايب و ليس هذا بغريب عنكم وعن 
شــخص حبجم االســتاذ الكبري علي املرعيب بتارخيه النضايل 

و مواقفه الوطنية. 

نيكوال بيال

نيكوال بيال
 يف شبابه
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الثقافة

أكــــــــــــــــذوبــــــــــــــــة الــــــــــــحــــــــــــضــــــــــــارة الــــــــفــــــــارســــــــيــــــــة

التاريــخ ال يكــذب لكــّن الب�شــر مــن ُيغــريون 
ملحمــه، والوقائــع ال تتغري ولكــن االأعلى �شوتًا 
واالأ�شبق فعًل هو من يجعل الوقائع تظهر ب�شكٍل 
مغايــر ملا كانــت عليه فعــًل، واملوؤمل لي�ــس تغيري 
التاريخ ولكــن اأن نتقّبل ذلك التاريخ املزّور دون 
اأن نعيد غربلته لبيان ما حلق به من حتريف من 
اأجــل تلميــع َمــن كان على الهام�ــس اأو َغْمط حق 

من اأ�شاء للب�شرية م�شاعل من نور!

تئــن كتب التاريخ االإن�شــاين مبديٍح ال ينقطع 
عّما ُي�شــّمى »احل�شــارة الفار�شــية« ويتم التغني 
بهــا ومبنتجهــا احل�شــاري واإبداعهــا املعمــاري 
وبرثائهــا املعــريف، بينمــا يتــم ت�شويــر العــرب 
وكاأنهم قبائل بدويٍة جتوب ال�شحاري ال�شا�شعة 
بحثًا عن قريٍة تنهبها اأو عدو ت�شاك�شــه، واأُغِفَلْت 
عمــدًا حقائــق باهرة عن العــرب، فُغّيَبْت اأ�شول 
احل�شــارات تارة ومت تزويــر االأمور ليبدو املتاأثر 
اأ�شــَبَق من املوؤثر حت�شــبًا اأن ياأتي يوم فتنك�شــف 

فيه احلقائق املطوية!
اإّن اأعظم ح�شارٍة عرفتها الب�شــرية ب�شهادة 
وهــي  العمــاد  ذات  اإَرم  هــي  الكــرمي  القــراآن 
ح�شــارة عربيــٌة خال�شــة وكذلــك ح�شارة �شــباأ 
وحمــري ومدائــن �شالح، ولكن ما يحــاول ُمزّورو 
التاريــخ طم�ــس معاملــه لتلميع فار�ــس هــو اأ�شول 
ح�شــارات بــلد الرافدين العظيمــة، وكم كانت 
م�شحكــة حمــاوالت بعثــات التنقيــب االأوروبيــة 
وهي حتاول قلب التاريخ لتبدو ح�شارات العراق 
الحقــة ومت�شــّبهة مبــا يقــال عنــه زورًا ح�شــارة 

فار�س نكاية باأ�شول تلك احل�شارات!
لئــن كانــت �شــومر اأقــدم ح�شــارة يف بــلد 

الرافديــن اأتت من �شــعوٍب غري حمــددة املوطن 
علــى وجــه التاأكيــد فــاإّن جواهــر تــاج ح�شارات 
العامل القدمي وهي االآكادية والبابلية واالأ�شورية 
جميعهــا ح�شــارات عربيــة اأ�ش�شــها وبــرع فيهــا 
العــرب القدمــاء عندمــا كان العــامل يــرزح يف 
جماهــل الهمجية، وهي حقيقة موؤملة توؤمل بع�س 
�س على كثري من كارهي العرب  دول اجلوار وُتنغِّ
معي�شــتهم وال اأدل علــى ذلك مــن فرقة التنقيب 
االأملانيــة بقيــادة روبــرت يوهــان كولــدوي والتي 
�شــرقت كنوز بابل ومنها بوابة ع�شــتار وخرجت 
بتقريــر يقول بــاأن عمارة بابل وفنونها مقتب�شــة 
مــن ح�شــارة بر�شيبولي�ــس الفار�شــية، نعــم يــا 
�شــادة، البابليــون العــرب اقتب�شــوا ح�شارتهــم 
وعمارتهــم مــن ح�شــارة اأتت بعدهــم باأكرث من 

األفي �شنة!!
لهــم حلفاوؤهــم  الغربيــون وطّبــل  رّوج  لقــد 
بال�شــر اأكذوبة اأّن :«ال�شاميني م�شتهلكو ح�شارة 
واأّن االآريني منتجون لهما« واالآريون هم الفر�ــس 
ــد هذه االأكذوبة  وال�شــاميون نحن حتديدًا، وُتفنِّ
االأدلــة احل�شــية واحلقائق التاريخيــة ولكنها مل 
جتــد من ينا�شل عنهــا كعادتنا يف الربود وترك 
امل�شرح ليلعب عليه كل كّذاٍب واأّفاق حتى ي�شبح 
بعدها من ال�شعوبة مبكان اأن يعود احلق الأهله، 
فعندمــا تتاأهــب احلقيقة للتحرك تكــون الكذبة 
قــد طافــت بن�شــف الكــرة االأر�شيــة كمــا يقول 

مارك توين!
يقول الكونت »دي جوبينو«: »اإّن االإيرانيني مل 
يبتكروا �شــيئًا جديدًا يف الفنون، ف�شــواء كان يف 
ع�شــر االأخمينيني اأم الفارثيني اأم ال�شا�شــانيني 
اأم بعد ظهور االإ�شــلم مل يكن للفر�ــس طراز اأو 
فن خا�س بهم بل اقتب�شــوا مــن غريهم«، ورغم 
اأن اأول ح�شــارة هناك وهي عيلم التي �شــبقت 
دخــول االآريــني »الفر�ــس« بــاآالف ال�شــنني كانت 
ــر  املتح�شّ العــراق  بهــا  ابُتلــي  دمويــة  ح�شــارة 
كالعــادة اإال اأنهــا اأي�شــًا كانت متاأثرة ومقتب�شــة 

فقط حل�شارات العرب بالرافدين.
اإّن اأقدم هرم مقد�ــس لديهم مبدينة �شو�ــس 
خلل ُحكم امللك اأونتا�س اأتى بعد األفي �شنة من 
اأول هــرم مماثــل متامــًا يف مدينــة اأور العراقية 
العظيمــة، وعمــد قور�ــس ملــك االخمينيني على 
جلب املهند�شني والفنانني البابليني واالآ�شوريني 
ملدينتــه بريي�شبولي�ــس )تخــت جم�شــيد حاليــًا( 
وحتــى الثــور املجّنح الــذي ُيفاخر به الفر�ــس مل 
يكن �شــوى تقليــد تام لثور نينــوى العراقي وعيد 

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

النــوروز مل يكــن �شــوى تقليــد لعيــد الربيع 
لــدى ال�شــومريني، وكــم كان م�شحــكًا اأن 
م�شّلة امللك حمورابي العربي البابلي والتي 
نق�ــس عليهــا قوانينه كاأقدم نظــام ق�شائي 
متقّدم يف تاريخ الب�شــرية مل توجد يف بابل 
ولكــن وجدت م�شــروقًة وخمبــاأة يف مدينة 

�شو�س الفار�شية!
مل يكن الفر�ــس اأهل ح�شارة، بل كانوا 
اأهل حرب، ومل يكونوا نا�شــري علٍم وثقافة 
وفنــون كعرب بابل واآ�شــور واآكاد لكن كانوا 
نا�شــري خراب ودمار، ويكفي اأن نعرف اأّن 
الفار�شية ال متلك لغًة مكتوبة يف بياٍن جلٍي 
للفقــر الثقــايف لديهم مما ا�شطر قور�ــس 
ر�شــمية  كلغــة  العربيــة  االآراميــة  العتمــاد 

للبلد.
وبقــي هــذا التاأثــر باحل�شــارة العربية 
الباحــث  اأن  ويكفــي  الزمــن  مــدار  علــى 
االإيــراين يو�شــف عزيــزي يوؤكــد اأن 60% 
مــن مفــردات الفار�شــية هــي عربيــة، بــل 
يوؤكــد موؤرخون اإيرانيــون اأن بع�س ق�شائد 
انتحــال  هــي  �شــعدي  الكبــري  �شــاعرهم 
الطيــب  اأبــي  لق�شائــد  حرفيــة  وترجمــة 

املتنبي.
مل  العربــي  احل�شــاري  ال�شــعاع  هــذا 
ُيقاَبل اإال ب�شده، فمنذ اأّن اإ�شتوطن االآريون 
حملتهــم  تتوقــف  مل  االإيرانيــة  اله�شبــة 
التخريبيــة ملــدن العــراق، ويف ذاك يقــول 
الدكتور جنيب ميخائيل: »لقد دّك الفر�س 
اأركان احل�شــارات يف ال�شــرق، فّزعزعــوا 
التــي  البــلد  الثقافيــة يف  احليــاة  �ــس  اأ�شَّ
احل�شــارات  خيــوط  وقطعــوا  حكموهــا، 
االأ�شليــة ومزقوها �شــر ممّزق وق�شوا على 

التطّور الفني يف كل مكان!–.
عندما اإنطلق العرب حمررين واإ�شتعادوا 
ال�شا�شــانيني  قبــل  مــن  املحتلــة  اأرا�شيهــم 
البــلد،  تلــك  اأهــل  وحــرروا  والبيزنطيــني 
اإعتربهم الفر�ــس باأنهم اآكلي ال�شّب وباأنهم 
اأ�شــلوب  بــاأن  واإدعــوا  القلــوب  جلــف ق�شــاة 
احلكــم الذي اإتبعه العرب وال اأقول اإقتب�شــوه 
هو نقل من احل�شارة الفار�شــية ومع االأ�شف 
قبلنــا هذه الرواية امللفقــة من دون اأن نرجع 
اىل تاريــخ بابــل واآ�شــور حيــث تبنى الفر�ــس 
الــدول  تلــك  مــن  واحلكــم  االإدارة  طــرق 
التــي و�شلــت اىل مرحلــة متقدمــة جــدا من 
احل�شــارة والتقدم، وو�شــل االأمر بالربامكة 
الفر�ــس  بح�شــارة  يتباهــون  كانــوا  اأنهــم 
�شامتــون  والعــرب  بالعــرب،  وي�شــتهزئون 
�شمــت اأهل الكهف، فتلــك املباهاة قد تكون 
ق�شــدا اأو ال، ولكــن يظهــر باأنهــم ال يعرفون 
احلقائــق التاريخيــة وال االأكاذيــب التــي مــا 
اإنفــّك الفر�ــس يف ن�شــرها باأنهــم اأ�شحــاب 

ح�شارة واأن العرب جمرد بدو رّحل.
باأّنــه  املا�شــي  ب  خُمــرِّ ر  ُي�شــوَّ وعندمــا 
حامل م�شــعل احل�شــارة يكون مــن الطبيعي 
اأن يتم ت�شوير العرب ـ ُبناة اأعظم ح�شارات 
الب�شــرية ـ كقبائــل همجيــة ال تعــرف �شــوى 
م�شــاغبة من حولها واالقتتال من اأجل ناقة، 
وكم هو خمجل اأن تئن كتب العرب اأنف�شــهم 
مبثل هذه »االنتقائيات« امل�شيئة لهم لتكري�س 
النظــرة الدونيــة لتاريخهــم القــدمي والــذي 

�شرقه وتبّناه َهَمُج املا�شي ال�شحيق. 

من هنا وهناك

يقوم على فعل  �شلوك عملي  »االجنــاز« على  ُيطلق م�شطلح 
للفعل  اأو عامة املنجزة  اأهداف خا�شة  االإن�شان لتحقيق  ميار�شه 
ويكون هذا االجناز فكريا، اأو اجتماعيا اأو �شيا�شيا اأو اقت�شاديا.

للفرد،  املنتجة  الذهنية  بال�شورة  ــاز  االإجن �شلوك  يرتبط 
ومهارات«  وخــربات  قيم  حتكمها  راقية  »عقلية  ممار�شة  وهــي 
ت�شمى بـ«ثقافة االإجناز«، التي تعترب اإحدى اأهّم الّدوافع الناجعة 

ل�شناعة النجاح.
تنامي  نتيجة  وا�شحا  تراجعا  االجنــاز  ثقافة  تعاين  حاليا، 
ــذار الــواهــيــة لــلإخــفــاق والف�شل  ظــاهــرة الــّتــربيــر واإيــجــاد االأعــ
اخلطابي  اللفظي  الّت�شطيح  ظاهرة  تف�ّشى  ذلــك،  على  و�شاعد 
والكلم املنّمق التي جعلت االأفراد يحملون مبا يفوق اإمكانياتهم 
اأنهم  وال�شكوى على  الّتذمر  اآخرون يف  ي�شتغرق  وقدراتهم، فيما 
الذين  اأولــئــك  عن  ناهيك  املعا�س،  والو�شع  عاب  ال�شّ �شحايا 
بني  العي�س  على  واالإ�ــشــرار  املا�شي  مغادرة  عدم  على  ي�شّرون 
الّتاريخ  عــن  باإ�شهاب  احلــديــث  هــو  اجنــازاتــهــم  وجـــّل  ــه  ــت اأروق

وبطوالته.
الّناجحني  باالأ�شخا�س  دائما  االجناز  ثقافة  ارتبطت  لطاملا 
واملتمّيزين، الّن اجنازاتهم تتحّدث عنهم وكل ما يرتكونه من اثر 

طيب ي�شري اإليهم.
اإّن قوة االإجناز هي تلك »القوة الدافعة« التي نكت�شبها مبجرد 
يف  ت�شاهم  التي  االإيجابية  الطاقة  تلك  وهي  ما،  هدف  حتقيق 
املجتمع الّن االجناز هو  التغيري يف  لتحقيق  بناء قاعدة انطلق 
باالأهداف  املرتبطة  والعقبات  التحديات  للتقدم ومواجهة  معيار 

امل�شروعة والطموحات الرفيعة.
خللق  من�شودة  غاية  هي  واالجنــاز  التخطيط  ثقافة  غر�س 
اإن�شان مفكر، مطّور ومبدع، قادر على االنفتاح االإيجابي والتاأثري 

املبا�شر يف كل من حوله وجمتمعه
 واالجناز مهما كان ب�شيطا، هو فخر وانتماء واأ�شلوب قيادة 

وقيمة من قيم التقّدم...!

أ. سناء جاءباهلل

االنجاز...ثقافة!...

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

أعظم حضارٍة عرفتها البشرية 

بشهادة القرآن الكرمي هي إَرم ذات 

العماد وهي حضارة عربيٌة خالصة
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الثقافة

أمـــــــــــــــانـــــــــــــــي ســــــــــمــــــــــراء
واأنا كهٌل اأبحُث عن نباأ قدي�شٍة من اأر�س 

بغداد
اأدرجه اأ�شليف يف �شجلتهم الق�شبية

قالوا اأنها �شتمّر على غفلٍة من امل�شتحيِل
حتّلُق على حروف ال�شحِر

مت�شي خلفها االأنهاُر بخ�شوٍع
وت�شطُف اأفواٌج من الزهوِر لها بنّيِة 

الرق�سِ
�شاأكتب لها على غ�شن اليا�شمني.. 

اأيتها اجلليلة..
ليتني اإحدى اأ�شيائِك

مقتنياتِك املغمورة بال�شحر
العطُر املت�شبُث باأثوابك

قواريُر زينتِك واأم�شاطِك و�شرائط �شعرِك
ليتني اإحداهن كي اأحظى بهذه املنزلة 

الرفيعة
ليتني اأحظى مبقاِم طائرِك اللطيِف
اأرى تلَك النظرَة القلقَة يف عينيِك

تهبيني كفيِك الدافئتنِي كوطٍن اأ�شكنه
حينها �شاأفارُق االأ�شجاَر

واأوؤمُن باأّن احلريَة كذبٌة ابتدعوها
ليتني كنُت جورياتِك

التي متّثُل الظماأَ رغَم االإرتواِء
كي حتظى ب�شربِة ماٍء من يديِك

وبنف�ِس اأواِن الده�شِة َتريَنِني واأراِك

ليتني كنُت الهواَء يف جوارِك
اأمار�ُس ريا�شَة اجلري بنَي خ�شلِتِك

اأحمُل ِعطرهّن للكثرِي من االأرجاِء بفخٍر
واأبت�شُم لقوِل املاّرة« يا لهذِه الرائحة«

ليتني كنُت ِمراآتك
تاأخذيَن براأيي عن �شحِر ُح�شنِك

اأجمدُه بكامِل يقيني
واأقتفي ِمن �شم�ِس وجهِك ب�شريتي

ليتني كنُت باَب منزلكم
اأطالُع م�شيتِك االأنيقَة بكرًة واأ�شيًل

واأنِت تعزفنَي خطاِك بجاذبيٍة عظيمٍة
وحنَي تقرتبنَي مّني مرورًا
اأوارُب مع التحيِة واالإجلِل
ليتني كنُت اإحدى قططِك
األتم�ُس عنايتِك امل�شددَة
تطعميني خبَز رحمتِك
واأم�شي رغدًا كلَّ العمِر

اأتلذُذ بعاملِك املاأهول بالده�شة
ليتني كنُت قّبعتِك

نزداُد معًا األقًا واإطللًة
اأنتع�ُس بعبِق �شعرِك احلريرّي

فاأغدو جزءًا من اأناقتِك
ليتني..

والكثري من املنى يف جعبة قلبي
كلما تقدمت يف حبك �شارت ثروة 

عظيمة!

أ. ميس خالد

كنت ُ اأمتنى لو كانت �شحكتك 
اأحد اأركان ال�شماوات 

اأنا هنا على باب التمني 
�شاأوقُد على طنِي ال�شوق

حتى تدّب احلياُة يف قلبي
فيقوى عوُد العمِر وينبُت ري�ٌس للأماين

لتحّلَق بي نحو اأف�شيِة بعيدة
هناك ت�شطُب الف�شوُل

ويرتبُع الربيُع على عر�ِس احلكاية
والأنني باأ�شمِر ن�شخٍة مني

واأجملهّن �شعرًا
رميُت بظماأي.. واأتزرُت بق�شيدتي

لكّن عناء ال�شرب عظيم..
من اأراد قراءتي �شيفهم �شمتي

ومن اأراَد ابت�شامتي عليه اأواًل فهم دمعتي
فالليُل لغٌز ثمنٌي.. 

كوالي�شُه ال توزُع االأخباَر على ف�شوِل 
ال�شباحاِت
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لَثَمْت..
يا�شمينُة هذا ال�شباِح نداها

على ُجرِحِه..
كي يظنَّ الذي

افتَقَد ال�شعَر يف الليِل
اأنَّ املداَد ا�شتفاْق

ها اأنا..
وا�شٌع ج�شدًا يف يٍد

للدعاِء
تف�شخُت َيقطينًة للهواِم

طريقي الذي لي�س ُيف�شي
اإىل اأحٍد

لي�س ُيف�شي اإىل النيِل
فلتهنئوا يا رفاْق

مل اأزْل قطرًة من دمي
اأفلتْت من ِعقاِل احلبيِب

وخيبُت ظنَّ فمي..
اإذ جتاوزُتُه اأثرًا للكلِم..

رُت قو�س الن�شيِب وك�شَّ
لُت يف اأظُهِر الغيِب ت�شكَّ

خم�شني قرنًا..
اإىل ما وراَء ال�شدمِي

وخلَّفُتني َم�شدًا..
فاأ�شدَّ الَوثاْق

اأظنُّك يا وجَه تلك الغريبِة
اإرثًا من النجِم

ما مل تكن..
فاَه تننِي ع�شِر اجلليِد
وطيفًا من املعجزاِت

.. على حاجز اليمِّ
- ُجْزـ

لي�س يل مثُل تلك الع�شا..
نيزكي َهِرٌم..

والفواني�ُس اأطفاأها املوُج
يف عتمٍة..

ما لها من َفواْق

كنُت زرقاَء عنِي اليمامِة
اأرنو اإىل كهِف )روميَل(
منتظرًا مددًا للجنوِد..

وتظهُر من خلِف �ُشباِكها
زوجُة اجلاِر

ُط« جارَتها وهي »مت�شِّ
يف انتظاِر وليٍد

تغازُلُه ظبيُة اجلار
بعدي..

وتهرُب منُه اإىل
قف�سٍ من حريٍر حراٍم

ي( واأ�شعُر اأنَّ )امَلعرِّ
ى..  تعرَّ

لي�شت�شعَر اخلزَي مثلي
وحيدًا..

واأنَّ الذين ُيطلِّون
من �ُشُرفاِت االأغاريِد

حمقى..
وا مكاين باالأم�ِس واأنَّ الذين متنَّ

ي�شتغفرون!
لعلَي - واهلل اأعلم-

قد بتُّ يف دركاِت النفاْق
اأ�شرُّ باأمري واأمِر الزمان

اإىل بع�ِس خلِن عهِد الق�شيدِة..
يك�شُفني العارفون بظني..
واأك�ِشُف اأنَّ املحبنَي هانوا..

اإذن..
هكذا �شيكوُن الرهاُن

الأ�شكَر من حا�شروين..
ببلَّوِر ِعقِد اخلليلِت
يف �شاحِة ال�شم�ِس..

من اأيقظوا ُجثتي حادبني
الأُبعَث

يف مهرجاِن العناْق
اأنِت مملكٌة يف ال�شماِء
واإينِّ نواٌة من االأر�ِس
يف »نايكٍل« اأو حديٍد

وبينهما برزٌخ..
يبغياِن

ًا بَّ اإذا الربجوازيُّ ُعلَِّق �شَ
باأ�شتاِر ثوِب الفقري

 اإىل اهلل
اأو اأعرثْت

قدُم البندقيِة يف موطني
موطَن القلِب

فالتفَّ من بيننا
األُف �شاٍق و�شاْق
�شوف اأ�شهُد اأنَّ

ِب املتنبي اأبا الطيِّ
حُمٌق:

حبيبُتُه ال�شعُر
اأنَّ )ابَن هاين(

 تعتَق كاأ�شًا
من الطرِب املو�شليِّ

كاأيِّ َم�شاٍء من ال�شفِو
يف وجِه حاِن النخيِل

يروُق على �شعِفِه
،  اأو.. يرقُّ

واأنَّ اجلميلِت يف
)َب�شرِة( العا�شقنَي

�ْشَن تيبَّ
�َس خ�شُر العراْق اإذ ما تيبَّ

تعودين -اأعرُف-
مثَل الزرافِة

ِم يف رحلِة ال�شندباِد املُحطَّ
قارُبُه ِجهة اليِم..

يف اأبٍد مظلٍم..
يف قرابني ُع�شب اخلطايا..

ُه على معبٍد هدَّ
َع�َشُف الريِح..

افٍة يف حرِف ِفنجاِن عرَّ
ال ت�شيُخ

ـ على ما روْت �شهرزاد-
اأنا هاهنا
�شنٌم..

مل يُعْد ثمَّ من ُيربُم االتفاْق
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الثقافة

أخريا بيت ابن خلدون بتونس 
يتحّول الى متحف...

أ.حياة الرايس

 كاتبة من تون�س تعي�س بفرن�شا

 علــى بعــد ب�شعــة امتــار مــن جامــع الزيتونــة، املعمور. �شــرخ عبد 
الرحمــان ابــن خلــدون �شرخته االأوىل بنهــج تربة البــاي )وتربة الباي 
هي مدافن امللوك احل�شــينيني بتون�ــس( بالرقم 33 حتديدا من املدينة 

العتيقة.
اإىل هــذه املدينــة االآمنــة يف عهــد الدولــة احلف�شيــة، جلــاأت عائلة 
ابــن خلــدون مــن االأندل�ــس يف منت�شــف القــرن ال�شــابع الهجــري، مــع 
عديد العائلت االأندل�شــية بعد حروب اال�شــرتداد من طليطله وبلن�شية 
وقرطبــة واإ�شــبيلية التي نزحت منها عائلة ابن خلدون، م�شــتجرية بنا. 
واحلــي كله كان منطقة ا�شــتقرار اجلالية االأندل�شــية التــي التجاأت اإىل 
البــلد التون�شــية يف العهــد احلف�شــي. من �شــنة 1248اىل 1574 عند 
جميء العثمانيني كما يذكر املوؤرخون. من بني العائلت التي ا�شــتقرت 
يف هــذه املنطقــة عائلــة »ابــن االأّبــار« �شاحب كتــاب )احلّلة ال�شــرياء( 
وابــن ع�شفــور النحوي املعروف وعائلة ابن خلدون. وهي عائلت متثل 
ار�شــتقراطية االأندل�ــس علمّيــا ومعرفّيا ومادّيــا، الذين �شاروا ي�شــّمون 
املوري�شكيني وهم اآخر االأندل�شيني الذين وقع طردهم من طرف فيليب 

الثالث ابتداء من �شنة 1609
مــا زال هــذا املعلــم الــذي �شــّيد يف القــرن الثامــن الهجــري قائما، 

متما�شكا:
دار عتيقــة تتكــون مــن طابقــني ال�شــفلي والعلــوي. متتــاز بطابعهــا 
العربي االإ�شــلمي واالأندل�شــي كبقية الديارالعتيقة املجــاورة لها. تفتح 
وجهتهــا علــى ال�شــرق، بابها الرباين م�شــتطيل عــال ذو دفتني بحلقتني 
كبريتــني. يحيــط بــه اإطــار رخامي منقو�ــس ُيحيــل بينه وبــني اجلدران 

احلجرية اخلارجية ال�شميكة. 
دخلنــا ال�شــقيفة االأوىل عــرب عتبة رخاميــة. يحيل بابهــا االأول على 
َدرج طويل، مزخرف احليطان، يوؤدي اإىل الطابق العلوي والباب الثاين 
يحيــل على �شــقيفة ثانية ثّم ثالثة: قطعنا ثلث �شــقائف مربعة ال�شــكل 

رخاميــة االأر�شيــة متعرجــات متداخــلت لن�شل اإىل �شحــن الدار وهو 
ف�شــاء مربع مك�شــوف. حيطانه مك�شــّوة باخلزف املزخرف على �شــكل 
لوحات حائطية تف�شل بني اأبواب الغرف الثمانية اخل�شــبية اخل�شراء. 
و�شبابيكها ال�شّتة تفتح كلها على الداخل اأي على ال�شحن وذلك للتهوية 

واالإ�شاءة وحجب الن�شاء عن العامل اخلارجي... 
بال�شحــن اأروقــة تزّينهــا اأقوا�ــس، ترفعهــا اأعمــدة رخاميــة، ت�شــل 

الطابق االأول بالثاين 
وقد كان الرخام االأبي�س امل�شــتورد من ايطاليا مهيمنا على م�شــتوى 

اأر�شية الفناء واالأعمدة والتيجان واأطر االأبواب والنوافذ.
 بال�شحــن اأي�شــا ماجــل لتجميــع ميــاه املطــر. مزخــرف بالرخــام 

االأبي�س النا�شع مغطى ب�شجرة مورقة. 
يف هــذه الــدار راأى �شاحــب » املقدمــة« عبــد الرحمان ابــن خلدون 
النــور؟ مــن يوم 27 اأيار من �شــنة 732 هجري املوافق ل�شــنة 1332 م. 
من كان يعلم حينها انه �شي�شبح املوؤ�ش�س االأول لعلم العمران الب�شري؟

تلك الدار التي اأ�شبحت متثل قيمة رمزية وح�شارية مما دفع وزارة 
الثقافة يف تون�ــس اإىل االإعلن ر�شــميا عن حتويلها اإىل متحف ح�شاري 
وتاريخــي ي�شــم اأعمال ابن خلــدون وموؤلفاته والكتب التي روت �شــريته 

وحياته االأدبية.
مثــل بيــت »�شك�شــبري« يف لنــدن اأو بيــت »بلــزاك »يف فرن�شــا اأو بيت 

الر�شام الكبري »غاودي« يف ا�شبانيا اأو بيت »همنغواي »يف فلوريدا. 
 اأمتنى اأي�شا ان يّتم ا�شتغلل احلّي كله، حّي املهاجرين االأندل�شيني 
يف فيلــم عن �شــرية ابــن خلدون مــن طرف وزارتــي الثقافة وال�شــياحة 
معــا اأو اأي جهــة عربية اأخرى مبا اأن ابــن خلدون هو عامل عربي وعاملي 
نفخر ونعتز به. ليعرف الغرب اأكرث ما لدينا من تاريخ حافل بالعظماء 

والعلماء.

في الكالم الاّلمباح 
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قانونية حلوال  هنالك  هل 
الــــــــــحــــــــــروب  أو أطـــــفـــــال  نـــــســـــب أطــــــــفــــــــال  إلثــــــــبــــــــات   
الـــــــــدواعـــــــــش؟ نــــــتــــــاج  الـــــــجـــــهــــــاد أو أطـــــــفـــــــال  نــــــكــــــاح 

د. دانييال القرعان

 اأكادميية وباحثة اأردنية

نحــن فعــًل اأمــام م�شــكلة اإن�شــانية جديــدة، جيــل ولد خــلل الع�شر 
الذهبي لتنظيم داع�ــس الذي احتل ق�شــمًا كبريًا من العراق و�شوريا لفرتة 
طويلــة من الزمن، ل�شــنا هنــا بهدف تف�شيل االأ�شــباب وكيف حدث هذا، 
فالذي حدث قد حدث وانتهى، نحن هنا لنجد حلواًل قانونية وفق القوانني 
الدوليــة جليل من اأطفال ال ميلك اأوراقًا ثبوتية تثبت ن�شــبهم �شــواء بفعل 
مــا ي�شــمى نــكاح اجلهاد اأو ن�شــبهم الأبــاء حقيقيــني قاتلوا مع داع�ــس من 

جن�شيات خمتلفة ثم اختفوا اأو اعتقلوا اأو فروا اىل اأماكن جمهولة. 
بــداأت الظاهــرة عقــب احتجاز )ق�شــد( ملئات اأطفــال وزوجات رجال 
داع�س يف خميمات خا�شة عام 2019 )تتحدث اح�شائيات عن جتاوزهم 
لعــدد األفــي طفــل( وترتاوح اأعمــار هــوؤالء االأطفــال االأيتام ما بــني اأربعة 
وع�شــرة اأعــوام، معظمهــم اأ�شــقاء مــن اأم واحــدة ب�شــبب فتــوى لداع�ــس 
اأجــربت االأرملــة علــى الــزواج ثانيــة برجــل اآخر حلرمــة اأن تعي�ــس بدون 
حمــرم، وهــوؤالء االأطفال باإعــرتاف اجلميع يعانون مــن اهمال دويل، فل 
رعايــة وال درا�شــة وال طبابــة وال دعم مادي اأو نف�شــي اأو م�شــاعدات تقدم 
لهم، باإ�شــتثناء عــدد قليل جدًا ا�شــتقبلتهم دول اأجنبية متكنت من اإثبات 
ن�شــبهم الأبائهــم احلاملني جلن�شــياتها، لكن ما م�شري بقيــة االأطفال من 
اأمهــات عربيات واأ�شــيويات؟ الق�شة لي�شــت حق هــوؤالء بالتعليم وال�شحة 
واحلياة، بل ق�شة حتديد م�شتقبل من قد يتحول اىل قنابل موقوتة اذا مل 
حتتويه جهة وتتابع �شلوكه وتربيته، والكل يوؤكد اأن جهود االأمم املتحدة يف 
هذا املجال خجولة وحمدودة وحم�شورة جدًا بالتوا�شل مع حكومات دول 

ينحدر منها هوؤالء الإعادتهم الأوطانهم. 
نظرًا لغياب املحاكم ال�شرعية احلكومية يف مناطق 
داع�ــس واملعار�شة، فقد انت�شر ما ي�شبه الزواج العريف 
ورمبا ال�شفوي، والإثبات الن�شب من هذا الزواج يتطلب 
ت�شديــق عقد الــزواج يف الدوائر الر�شــمية الأن قانون 
االأحوال املدنية ال�شــوري ين�س على اأنه »يف حال والدة 
طفل من زواج غري م�شــجل، فل يجوز ت�شجيله اإال بعد 
ت�شجيل الزواج«،  ال �شك اأن معظم االأطفال نتاج زواج 
�شــرعي ووالدتهم معروفة لكن ا�شم االأب احلقيقي هو 
املجهــول، حتــى هــوؤالء قــد ال ت�شــملهم اأحــكام اللقيط 
الــذي ال يعــرف والديه، فقانون االأحوال ال�شــخ�شية ال�شــوري يلحق االبن 
باأبيــه، اأما جهــل هوية االأب واختفائه يجعل دعــوى تثبيت الزواج مردودة 
�شــكًل، ومينع اإثبات ن�شب االأوالد ما يجعلهم يعي�شون بل هوية وال حقوق، 

مع ما يرتتب عليهم من اأثار نف�شية واجتماعية موؤملة. 
احللــول املتاحة �شيقة، وقد تنح�شر يف، اأواًل: تبني اإحدى دول الغرب 
جميــع هــوؤالء االأطفال مع امهاتهــم ليعاد دجمهــم يف جمتمعاتها، وميكن 
مفاو�شــة كنــدا اأو ا�شــرتاليا اأو اأمريــكا والتــي ت�شــمح قوانينهــا بت�شــجيل 
االأطفــال باإ�شــماء االأمهــات، ثانيــًا: اإجــراء معاجلة وطنية �شــاملة، وحتى 
هــذا ال ميكــن اأن يتم اال يف نطاق مرحلــة انتقالية من النظام احلايل اىل 
نظــام �شيا�شــي جديــد ياأخذ على عاتقــه معاجلة تداعيــات املرحلة كاملة 
من �شمنها هوؤالء االأطفال، ثالثًا: التوافق على اإن�شــاء �شــجل مدين خا�س 
بهوؤالء االأطفال الذين ولدوا خلل �شنوات احلرب، وت�شجيلهم مع بيانات 
اأمهاتهــم، ودرا�شــة كل حالة على حدا بهدف التحقق مــن هوية االآباء كي 
ال يتحــّول االأطفــال اإىل مكتومــي القيــد اأو عدميي اجلن�شــية، اأما يف حالة 
الزيجات التي اختفى فيها الزوج وهو �شوري اجلن�شية ومل تعرف الزوجة 
حتــى ا�شــمه احلقيقي، بحكم النزوح والتهجــري، فيمكن بهذه احلالة منح 
االأطفــال ن�شــب اأمهم فقط عرب دعــوى تثبيت اأمومة، مع بقــاء خانة االأب 
فارغــة علــى اأن يدر�ــس مو�شــوع منحهــم جن�شــية الدولة التي ولــدوا فيها 

كخيار اأخري وان�شاين ال مفر منه.
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العنوان لي�س غريبا لكن طرحه ياأخذ منعرجا خمتلفا، فقد تعودنا 
بجذوره يف عمق  ال�شارب  والرجل  املراأة  بني  ال�شراع  نتحدث عن  اأن 
باأ�شكال  ا�شتمر  الذي  ال�شراع  التفاحة..  اإثم  منذ  االن�شاين  الوجود 
�شراع  هو  اآخر  �شراع  اأمام  تقل�شت  م�شاحته  لكن  الزمن  مع  خمتلفة 
عديدة  �شتائر  وراء  ويختفي  يتدثر  الــذي  االإ�شطدام  واملـــراأة،  ــراأة  امل
يحمل  الذي  االأبــدي  ال�شراع  يبقى  وطاأته  من  نخفف  اأو  نغفله  ومهما 
العربية  االأ�شرة  داخل  واملواقع، فنجده  االأدوار  تتكيف مع  األوانا كثرية 
ال  �شراع  زوجها،  واأخــت  والزوجة  واحلماة،  الكنة  �شراع  يف  يتج�شد 
والن�شيج  االأ�شرية،  العلقات  على  عديدة  انعكا�شات  له  لكن  له  مربر 
العائلي، كما جنده يف اأماكن العمل يتدثر بو�شاح التناف�س اأو الت�شادم 
ب�شبب اأو�شاع وغايات م�شرتكة، حيث يوؤثر فيها غمو�س االأدوار داخل 
املنظومة املهنية، وعل اأخطر اأنواع ال�شراع يكون بني املراأة عندما تكون 
باهتة  �شورا  احلــذر  م�شافة  فرت�شم  واالأخــريــات،  امل�شوؤولية  موقع   يف 
به  تع�شف  قد  التغيري  رياح  مهب  وكر يف  على  واخلوف  دورها  لف�شاد 
قيام  ال  �شقوطا حرا  ت�شقطه  اأو  اآخــر  اجتــاه  وتزيحه يف  اأيــة حلظة  يف 
بعده، �شراع رمبا ن�شتطيع اأن ن�شقط عليه قوانني الفيزياء التي علمتنا 
اأن القطبني املت�شابهان يتنافران بينما يتجاذب املختلفان، بينما يرى 
علماء النف�س ان اخلوف من االآخر املتفوق خا�شة ي�شبب قلقا وجوديا 
وخوفا من الفقد.. اأي فقد املكانة اأو املوقع او االأ�شخا�س، وهذا ما يخلق 
غرية تنطلق منها �شرارة االإق�شاء اأو التخلي اأو التدمري. ويرجع العلماء 
هذا اأي�شا اإىل عوامل نف�شية تعود اإىل مرحلة الطفولة وظروف التن�شئة 
االأوىل للمراأة �شببها تق�شري الوالدين خا�شة االأم يف اإعطاء االهتمام 
اإىل  اإ�شافة  منها،  االأ�شغر  �شقيقتها  تف�شيل  اأو  الكافيني،  واحلــب 
التعر�س ل�شدمات نف�شية منها �شدمات احلياة اأو �شدمات نتجت عن 
االأحداث املختلفة، يحدث هذا يف حاالت كثرية لتن�شاأ الطفلة مهزوزة 
الثقة يف نف�شها، تعاين من م�شاكل علئقية تعك�شها معاملتها للأخريات 
وحالة التعوي�س التي تتجلى اذا تبواأت م�شوؤولية، فت�شعى لت�شتدرك زمنا 
لتحرق  واأ�شعلتها  �شظاياه  جمعت  مك�شورا  زجاجا  بداخلها  وترك  وىل 

االأخريات وتذيقهم طعم )اخلبز املر(.

المرأة-المرأة.. الصراع الملون 

 اإعالمية من اجلزائر

د. زهرة بوسكين

و األســـــــــــــــــــودبــــــاألبــــــيــــــض

الثقافة

..
َ

ْكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
َ
ّمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي... َوأ

ُ
ْفــــــــــــــــــــــَتــــــــــــــــــــــِقــــــــــــــــــــــُدِك أ

َ
أ

د.ريتا عيسى األيوب

اأُّمي احَلبيَبة..
َهْل َتْعَلمنَي... َكْم اْفَتَقْدُتِك اأَنا؟ 

ًة اّلذي كاَن ِمْنها يف َبْيِتنا.. ِل�ٍس ُكْنُت فيِه... َوخا�شَ يف ُكلِّ جَمْ
اْفَتَقْدُتِك... ُكلَّما َراأَْيُت َقَطراِت النَّدى..

َراأَْيُتها َعلى اأَْزهاٍر... كاَنْت َقْد َزَرَعْتها َيداِك يف َحديَقِتنا..  
اأَْفَتِقُدِك االآَن... َو�َشاأَْبقى َكَذِلَك... َحّتى َلْو َبْعَد اأَْلِف �َشَنة..  

َفَهْل ِباالإِْن�شاِن اأَْن َيْن�شى... ِتْلَك اّلتي َوَهَبْتُه احَلياة؟
اأَْنِت يا اأُّمي االآَن يف َمكاٍن... ال َيْعَلُمُه اإِاّل اهلل..

اإِاّل اأَنَّني اأَ�ْشُعُر ِبُوجوِدِك... َكما اأَنَّني اأَراِك... يف ُكلِّ َوْجٍه اأَْلقاه..
لة..    ْوتي... ِعْنَد ِتلَوتي ِلل�شَّ ًدى ِل�شَ ْوَتِك... َك�شَ اأَ�ْشَمُع �شَ

ىل اهلِل... َكْي َيُكفَّ َعّني ُكلَّ َبلء..  ُل اإِ اأَ�ْشَمُعُه َيَتَو�شَّ
ّياها... َفاْحِمها َرّبي ِمْن �َشرِّ الُغَرباء...« »َهِذِه اْبَنتي... اأَ�ْشَتْوِدُعَك اإِ

ٌة ِلْلَعطاء..  َد َلَديَّ َرْغَبٌة جاحِمَ لَتنا... اإِىل اأَْن َتَتَولَّ َفما اأَْن ُنِتمَّ �شَ
َعفاء؟  ِك داِئًما ِلل�شُّ َرًة يف ُحبِّ اأَمَلْ َتكوين اأَْنِت َكَذِلَك... ُمنا�شِ

اأَمَلْ ُتريدينا يا اأُّماُه ِمَن االأَْقِوياء؟ 
ْحَوتــي  �ــُس ِعْنــَد �شَ َتزوريَننــي ِمــراًرا يف اأَْحلمــي... ُتَكلِّميَننــي... َفاأََتَنفَّ

َعداء..  ال�شُّ
ُت باِكَيــًة... َتكوننَي  نــي اإِذا ما مِنْ نَّ َرٌة... اِلأَ اأَْنــِت... َحّتــى يف ِغياِبــِك حا�شِ

ٍن اأَْلقاه..  ُل ُح�شْ اأَوَّ
باي.. مَتاًما َكما ُكْنِت يل... ِعْنَدما ُكْنُت اأَنا يف ِعزِّ �شِ

اأََتْذُكريَن... ِعْنَدما ُكْنُت اأَ�ْشكو اإَِلْيِك ِبالَب�َشِر ِقلََّة الَوفاء؟ 
َوُكْنِت َتْرَفعنَي ِمْن َمْعَنِوّياتي... ُمطاِلَبًة اإِّياَي ِبالبقاء.. 

ْنــِت َوواِلــدي... اّلذي مــا كاَن يف َحياِتِه  ْيُتمــاين َعَلْيِه اأَ البقــاِء َعلــى مــا َربَّ
اأََبًدا... ِمَن اجُلَبناء.. 

َب َثراُكما... َواأَ�ْشــَلَم روَحُكمــا... اإِىل اأَْن َيحنَي َبْيَننا  َرِحُمُكمــا اهلُل... َوَطيَّ
َمْوِعُد اللِّقاء.. 

 كاتبة اأردنية من فل�شطني وتقيم يف اأملانيا
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أ.أمل بالحوت ـ بالل

  كاتبة واإعالمية

ظــــــــــــــــــــــــــــــــاهــــــــــــــــــــــــــــــــرة الـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــؤثـــــــــــــــــــريـــــــــــــــــــن

امل�شــرتون  ي�شــتجيب  االجتماعــي،  التوا�شــل  و�شــائل  ع�شــر  يف 
والباحثــون عــن االإنتاج اىل جمموعــة واحدة على وجــه اخل�شو�س، 

متكنت من جعل نف�شها مفهومة من قبل روؤ�شاء املو�شة: املوؤثرين.
 اكت�شب هوؤالء االأ�شخا�س �شعبية كبرية من خلل النقد واالإعلن 
واأحياًنــا التنديــد باملنتجــات. جنوميتهــم ال تاأتــي من االأن�شــطة غري 
الرقميــة، كمــا كان احلــال مع اأكــرب امل�شــاهري الذين �شــيطروا على 
رتــب �شــفراء العلمــات التجاريــة، ولكــن مــن اال�شــتخدام الذكي لـ 
ان�شــتاغرام، �شــناب �شــات، تيك توك، تبدو من�شوراتهم غري جمدية 

ولكن عملهم لي�س كذلك.
يعترب املوؤثرون اإعلًنا متحرًكا و�شديًقا موثوًقا به

 بالن�شــبة للو�شــطاء الذين ياأتون بينهم وبني العلمات التجارية، 
فهم �شلعة نادرة 

 ملزيــد من التدقيق، ظهرت تقارير تفيد باأن ال�شــلطات ال�شينية 
تخطط لفر�س قيود جديدة على مقدار ما ميكن مل�شتخدمي االإنرتنت 
اإنفاقه الإر�شــاد املوؤثرين املف�شلني لديهم واملقدار الذي ميكن لهوؤالء 
املوؤثرين جمعه من معجبيهم وما ُي�شمح لهم بن�شره، كل هذا يجعل من 

امل�شتحيل جتاهله
كلفــة 

االإ�شتثمارات
هنــاك عــدد قليــل مــن التقديــرات املوثوقــة حلجــم ال�شناعــة 
املوؤثــرة. اإحداهــا، التي نفذها املكتب الوطنــي للإح�شاء يف ال�شني 
يف عــام 2020، حيــث اكت�شــب املوؤثرون بع�س ال�شــهرة يف وقت مبكر 
عن الغرب، قدرت م�شــاهمتها يف االقت�شــاد بنحو 210 مليار دوالر. 
يبــدو اأن فــرتة اجلائحة واحلجر ال�شحي قــد اأعطياها دفعة، حيث 
كان املزيد من النا�ــس ملت�شقني بهواتفهم الذكية لوقت اأطول ولهم 

مت�شع من الوقت للطلع وال�شناعة املوؤثرة اأي�شا. 
العلمــات  الإدارة  التقليديــة  املبــادئ  املوؤثريــن  نظــام  يتحــدى 
التجارية الفاخرة. مقوماته خا�شة، اأهدافه نفعية وت�شعى للرفع من 

مكا�شب االإنتاج.  
باالإ�شافــة اإىل كونهــا ذات اجتــاه واحــد، متيل احلمــلت اإىل اأن 

تكون موحدة وغري قابلة للتغيري ومكلفة. 
هل �شبكة املوؤثرين اليوم، اأ�شبحت �شرورية؟ 

النظــام  مــن  يتجــزاأ  املوؤثريــن جــزء ال  �شــبكة  هــل 
الت�شويقي لكل موؤ�ش�شة؟ 

اأم علينــا اأن نعــرب عــن قلقنــا حــني ت�شبــح 
»موؤثــر)ة(« مهنــة م�شــتقلة بذاتهــا و ي�شــعى 
التوا�شــل  و�شــائل  كل  عــرب  االأطفــال  لهــا 
يف  و  ال�شــهلة  االأربــاح  لنيــل  االإجتماعــي، 

اأق�شر وقت. 
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الثقافة

ــاريــــــس ــ بــ فــــــــي  الـــــمـــــكـــــتـــــوبـــــة  ــــة  ــــافـ ــــحـ ــلـــــصـ ــ لـ الـــــــتـــــــدريـــــــب  دورة 

املا�شـــي  متـــوز   4 االإثنـــني  يـــوم  انطلقـــت 
اأعمـــال دورة التدريـــب ال�شحفـــي التـــي نظمها احتاد 
ال�شحفيـــني والكتـــاب العـــرب يف اأوروبـــا بالتعـــاون مع 

ـــة. ـــة »كل العـــرب« االإعلمي موؤ�ش�ش

الـــدورة نخبـــة قديـــرة مـــن  حا�شـــر يف هـــذه 
اال�شـــاتذة االأكادمييـــني وال�شحفيـــني العـــرب الذيـــن 
يف  للم�شـــاركة  بعيـــدة  دول  مـــن  بع�شهـــم  ح�شـــر 
ـــابقة يف عا�شمـــة النـــور  هـــذه الـــدورة التـــي تعتـــرب �ش

باري�ـــس. بـــداأت الـــدورة بكلمـــات الرتحيـــب والتعريـــف 
بامل�شـــاركني الذيـــن ح�شـــروا اي�شـــا مـــن عـــدة بلـــدان 
ــراق،  ــودان، العـ ــس، ال�شـ ــر، تون�ـ ــا م�شـ ــة منهـ عربيـ
اجلزائـــر، �شـــوريا واالحـــواز العربية، وهـــذا يدل على 
حر�ـــس احلا�شريـــن واملتدربـــني امل�شـــاركة يف مثـــل 
هـــذه الـــدورات التـــي تعـــزز العمـــل االعلمـــي العربـــي 

امل�شـــرتك.
ــتقبل  ــدورة ت�شـــب يف م�شـ ــات الـ وكانـــت حمتويـ
ــات التـــي  ــرز التحديـ ــي ابـ ــا هـ االعـــلم العربـــي، مـ
يواجههـــا هـــذا االعـــلم ملحاولة ا�شت�شـــراف م�شـــتقبل 
االعـــلم العربـــي ودوره يف ادارة ال�شـــراع، بـــروز 
االإعـــلم اخلليجـــي، التميـــز يف التحريـــر ال�شحفـــي، 
ـــة،  ـــة ال�شحفي ـــة يف الكتاب ـــتخدام اللهجـــة العامي ا�ش
كاريزمـــا  و  امللتـــزم  االإعـــلم  النف�شـــية،  احلـــرب 

االإعلمـــي.
بالتنـــوع  الـــدورة  حما�شـــرات  ات�شـــمت  وقـــد 
العلمـــي والـــذي ادى بـــدوره اإىل متـــازج اخلـــربات 
بـــني املحا�شريـــن واملتدربـــني مـــن اأجـــل حتقيـــق نفعية 
امل�شـــاركة يف دورات الحقـــة مفيـــدة قـــد يكـــون الهـــدف 
منهـــا اقامـــة هـــذه الدورات ب�شـــكل دوري حتت عنوان 
»التعليـــم امل�شـــتمر« للعاملـــني يف موؤ�ش�شـــات االعـــلم 
ــمية والناطقـــني االعلميـــني  ــمية والغـــري ر�شـ الر�شـ

واملتحدثـــني الر�شـــميني. 
املحا�شرون وعناوين املحا�شرات

حما�شرتـــني  الرم�شـــاين:  مـــازن  الدكتـــور 
ـــي يف عـــام 2042 ،  ـــتقبل العرب ـــاهد امل�ش ـــوان م�ش بعن

الـــدويل.  ال�شـــراع  وادارة  االعـــلم 
حما�شـــرات  ثـــلث  طق�ـــس:  احمـــد  الدكتـــور 
بعناويـــن ابجديـــات اأوليـــة يف �شناعـــة ال�شحافـــة 
احلقيقيـــة، اإعـــداد االإعلمـــي ال�شـــامل، التميـــز يف 

ــي. ــر ال�شحفـ التحريـ
ـــف  ـــة ال�شح ـــي: نهاي ـــد عرو�ش ـــب ول ـــور طي الدكت

وم�شـــتقبل االإعلم. 
ادارة  يف  االإعـــلم  ال�شـــبكي:  نـــور  الدكتـــور 

ال�شـــراع الـــدويل، وجهـــة نظـــر اأخـــرى.
االأ�شـــتاذ هـــاين املـــلذي: كاريزمـــا االعلمـــي، 

فنون الكتابـــة ال�شحفية.
ا�شـــتخدامات  الفريجـــات:  عـــادل  الدكتـــور 

اللهجـــة العاميـــة يف الكتابـــة ال�شحفيـــة.
االأ�شـــتاذة اإ�شـــراق كرونـــة: العمـــل ال�شحفـــي 

ـــية. ـــة االأ�شا�ش ـــروط املهني و�ش
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وعرب الزووم: 
ــن  ــور عـ ــي: ت�شـ ــرزاق الدليمـ ــد الـ ــور عبـ الدكتـ

االإعـــلم يف امل�شـــتقبل.
االأ�شـــتاذة لهيـــب عبـــد اخلالـــق: حتـــوالت يف بنيـــة 

االعلم، احلرب النف�شية منوذجا.
وقـــد كان املقـــرر وامل�شـــرف علـــى هـــذه الـــدورة 
االأ�شـــتاذ هـــلل العبيـــدي، الـــذي اعتربهـــا ا�شافـــة 
خدمـــة  واملهنيـــة  ال�شـــخ�شية  خربتـــه  اىل  مهمـــة 
للو�شـــول اىل بنـــاء �شحفـــي واعلمـــي �شـــامل يخـــدم 

ق�شايانـــا العربيـــة امل�شرييـــة. 
اختتام دورة التدريب ال�شحفي بباري�س

ــاء  ــدورة م�شـ ــام الـ ــيم اختتـ ــد اقيمـــت مرا�شـ وقـ
ال�شـــبت 9 متـــوز - يوليـــو 2022 مبحا�شـــرة اخـــرية 
لل�شـــتاذ علـــي املرعبي اأمني عـــام احتاد ال�شحفيني 
والكتـــاب العـــرب يف اوروبـــا وكانـــت بعنـــوان »دور 

موؤ�ش�شـــة كل العـــرب واالعـــلم امللتـــزم وامل�شـــتقل«. 
و قـــد مت تقـــدمي �شـــهادات �شـــكر و تقديـــر لل�شـــادة 
املحا�شريـــن، كمـــا مت تقـــدمي ا�شت�شـــهاد م�شـــاركة لكل 

زميلـــة وزميـــل، اأمـــا ال�شـــهادات االأ�شا�شـــية الر�شـــمية 
ف�شـــوف تقدم لهم يف نهاية الدورة التي �شـــتتابع ملدة 

3 ا�شـــابيع عـــرب االإنرتنت. 
ومت يف نهايـــة الـــدورة توقيـــع كتابـــني لـــكل مـــن 
د.احمـــد طق�ـــس، و د.علـــي عبدالقـــادر، وديوان �شـــعر 

لل�شـــاعرة رانية �شـــعراوي.
العـــود  اآلـــة  علـــى  بعـــزف  الـــدورة  واختتمـــت 
واغـــاين وطنيـــة للفنـــان ال�شـــوداين وعـــد الكـــرمي عبـــد 

العظيـــم.
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اإهتــم العرب منذ القــدم بالطب واعتربوه 
اأ�شا�ــس اأغلــب العلــوم. يقوم الطب علــى مبداأ 
معرفة وظائف اجل�شــم يف جميع مراحل منوه 
وكــذا حاالتــه الطبيعية وحاالت عــدم االتزان 
التي ي�شــببها املر�س، ويلعب الت�شــخي�س دورا 
كبــريا يف حتديد طريقة عمل االأع�شاء ب�شــكل 

�شليم من عدمه. 
يعــود اهتمــام العــرب بالطــب اإىل الع�شر 
اجلاهلــي ثــم توا�شــل االهتمام واالكت�شــافات 
حتــى الع�شــور املتاأخــرة التــي �شــهدت ذروة 
التقــدم العربــي يف هــذا املجــال وغــريه. ففي 
العربــي  الفكــر  كان  ع�شــر  الثــاين  القــرن 
االإ�شــلمي رائدا يف جميع العلوم وعلى راأ�شها 
الطــب االأ�شيــل ممــا اأدى اإىل غــرية الغــرب 
الــذي كان غارقا حينهــا يف ظلم ال�شراعات 
العــامل  ي�شــهد ذلــك  والعرقيــة كمــا  الدينيــة 

العربي اليوم.
�شــهدت هاتــه احلقبــة الزمنيــة علــى نبوغ 
العديد من االأطباء العرب مثل ابن �شينا، فخر 
الديــن الــرازي، الزهــراوي الــذي كان ي�شنع 
املتعلقــة باجلراحــة بنف�شــه،  اأدواتــه الطبيــة 
هوؤالء االأطبــاء وغريهم كثري كان لهم الف�شل 
يف تاأ�شي�ــس قواعــد الطــب احلديــث ويكفيهــم 
فخــرا اأن الطــب كان لفــرتة لي�شــت بالبعيــدة 

الثقافة

الــــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــــب الــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــديــــــــــــــــــــل والــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــرب

يدر�س باللغة العربية يف اأرقى جامعات العامل 
من بينها جامعة ال�شوربون الفرن�شية. 

  مــا ميــز االأطبــاء العــرب القدامــى هــو 
اهتمامهــم بالفكــر واالأدب ومل ي�شعوا حواجز 
بني العلوم. فالطبيــب العربي وقتها كان عامل 
ريا�شيــات، يفقــه علــم الفلــك، فيل�شــوفا باأمت 
معنى الكلمة ومرتجما. رغم تطور العامل اليوم 
يف جميــع تخ�ش�شــات الطــب احلديث فعديد 
الــدول تعــود �شــيئا ف�شــيئا اإىل طــرق العــلج 
القدميــة حتــت غطــاء الطــب البديــل الــذي 
يعتمد طرق العلج با�شــتعمال عقاقري ب�شيطة 
نباتيــة، كالنباتــات الطبيــة وزيوتهــا العطرية 
الطيارة اأو مواد حيوانية �شلبة اأو �شــائلة ع�شل 
النحــل باختلف األوانه، 
تقنيــات  ا�شــتعمال  اأو 
قدمية كاحلجامة، االإبر 
ال�شينيــة، العلج بل�شــع 
الكــي.  وحتــى  النحــل، 
العربيــة  املقولــة  ومنــه 

القدميــة –اآخــر العــلج الكــي– حيــث كانت 
االأع�شــاء  بــرت  يف  ت�شــتعمل  ال�شــاخنة  االآالت 
اأو الزوائــد وقــد يكــون اأول مــن خ�شــع لهاتــه 
العمليــة اجلراحيــة الدقيقة �شخــر ابن عمرو 
اأخواخلن�شــاء الــذي نزعــت قطعــة مــن جوفه 

نبتت مثل الكبد اإثر طعنة تعر�س لها. 
كان للأطبــاء العــرب الف�شل يف اكت�شــاف 
خطورة �شــقي املري�س املاء بعــد خ�شوعه اإىل 
عمليــة جراحيــة علما و اأن هذا االإكت�شــاف ما 

زال يعمل به يف جميع م�شت�شفيات العامل. 
مل يقت�شــر الطــب عند العــرب على الطب 
يف  الف�شــل  لهــم  كان  بــل  فح�شــب  الب�شــري 
العنايــة باالأنعام، اخليل والبغال واحلمري قبل 
ظهــور الطب البيطري بقــرون ويكفيهم فخرا 
عملهم على ت�شفية ال�شلالت و �شهرة اجلواد 

العربي االأ�شيل خري �شاهد على ذلك. 
رغــم عــودة الغــرب اليوم اإىل مبــداأ الطب 
البديــل حيث يتم تعوي�ــس تكاليف العلج من 
طرف �شناديــق ال�شمان االإجتماعي يف عديد 
الــدول مثــل اأملانيــا و�شوي�شــرا وغريهــا اإال اأنه 
يف العــامل العربــي ال يزال مقرونا مبمار�شــات 
ال متــت اإىل العلــم ب�شلــة ويقت�شــر يف بع�ــس 
االأحيــان علــى الرقيــة وممار�شــات ال�شــعوذة 
وال�شحر كما كان ال�شاأن قبل نه�شة الطب عند 

العرب اأيام كهنة معابد بابل القدمية. 
حتــى ال نبقــى يف النقــد الدائــم الأو�شاعنا 
يف هــذا املجال وغــريه اإرتاأينا ت�شــليط ال�شوء 
على هذا االإخت�شا�س القدمي املتجدد بلم�شــة 
جتريبية موثقــة بنتائج بحوث علمية معا�شرة 
ن�شــعى من خللها تقدمي خدمــة نوعية لقراء 

جملتنا، جملة كل العرب. 
 ترقبــوا يف االأعداد القادمة درا�شــة بع�س 
النباتات الطبية بالتف�شيل نقدم من خللها 
ن�شائــح عملية وعلمية لفوائد تفيدنا 

يف العلج. 

  أ. حسان جواد الجزائري

  باحث خمت�س يف الطب البديل
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األدب  بــــــــــــــــني  األدبـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــة  الـــــــــــخـــــــــــصـــــــــــائـــــــــــص  تـــــــــــقـــــــــــاطـــــــــــعـــــــــــات 
ــــد ــــديـ ــجـ ــ الـ اإلغــــــــــرتابــــــــــي  واألدب  الـــــتـــــقـــــلـــــيـــــدي،  الـــــمـــــهـــــجـــــري 

أ.فيروز مخول 

جعلت منه مدر�شــة ادبية امتازت بنزعة ان�شــانية 
عميقــة تــرددت �شداهــا يف ال�شــعر والنــرث، حيث 
تقاطعــات عديــدة بــني مدر�شــة ال�شــعر املهجــري 
وال�شعر االغرتابي احلداثوي او ما ميكن ان نطلق 

عليه اأدب املغرتبني.
حملتهــا  التــي  اخل�شائ�ــس  كانــت  فــاإذا 
املدار�ــس االدبيــة يف املهاجــر االمريكيــة احلنــني 
يف  واالنغما�ــس  التاأمــل،  ونزعــة  وللأهــل  للبــلد 
ع�شــق الطبيعة ال�شــاحرة وحماورتهــا والتوحد مع 
االن�شــان وحمــل فكــرة االن�شــانية كنزعــة عميقة، 
باالإ�شافة اىل حاالت الت�شــاوؤم و البوؤ�ــس وم�شــاعر 
احلــزن التــي اكت�شــت الوجــدان، هــذا مــن جهــة 
امل�شاعر العاطفية االن�شانية، فاأن ال�شعر املهجري 
وعــرب احتكاكه باآداب اجنبية والتلقح احل�شاري 
مــع ثقافات ال�شــعوب اال�شليــة واملهاجرة من بقاع 
خمتلفة من انحاء العــامل فاأنها حملت خ�شائ�س 
ادبيــة فنيــة اثــرت علــى �شــكل الق�شيــدة و البناء 
ال�شــعري والنرثي كاالإبتعاد عن اأ�شــلوب املخاطبة 
املبا�شــرة والتحرر من ا�شــاليب الق�شيدة العربية 
وحتررهــا من قيودهــا واوزانها كما حدث لل�شــعر 
العربي يف االأندل�ــس واأنتجت ق�شيدة املو�شــحات، 
وظهــرت هــذه امليــزة يف ال�شــعر املهجــري على يد 
�شــعراء وادبــاء املهجــر وخا�شــة �شــعراء الرابطة 
القلميــة، وغريهــم ممــن ان�شمــوا اإىل جمعيــات 

وملتقيات ادبية اأخرى.
وت�شــتمر  تتقاطــع  التــي  التقاطعــات  واهــم 
كخ�شائ�ــس م�شــرتكة بــني االدب املهجــري وادب 
املغرتبــني اجلديد هــي احلنني للوطــن واالإهتمام 
بال�شــورة ال�شــعرية والنزعــة االن�شــانية وحــاالت 
التفــاوؤل والت�شــاوؤم، امــا مــا مييزهــا عــن االدب 
املهجــري فهــي ظهــور �شــعر احلداثــة وتنامي دور 
الق�شــة الق�شــرية والروايــة التــي كان لهــا الدور 
يف �شــرح و�شــرد االو�شــاع االن�شــانية والتبــدالت 
او  واملنــايف  الوطــن  بــني  واحل�شاريــة  النف�شــية 
املغرتبــات التي يعي�ــس بها ويتحــدث لغتها، ومنها 
�شــرد املاآثــر وايــراد �شــخ�شيات و�شــريها الذاتية 
وتنــوع حــاالت ال�شــرد وتوثيــق الذاكــرة اجلمعية، 
واالهتمــام املفــرط ب�شياغــة ال�شــورة ال�شــعرية 
واالهتمام باملعنــى دون االلتفات لليقاع او الوزن 

اأدب املهجر هو م�شطلح نقدي مت ا�شــتخدامه 
بعــد عقــود مــن ظهــور نتاجــات ادبيــة مــن �شــعر 
ونــرث الأدبــاء عرب تركــوا اوطانهم نتيجة ا�شــباب 
�شيا�شــية واقت�شادية واجتماعيــة ودينية حتديدًا، 
واقامــوا يف بلد هاجــروا اليها وا�شــتوطنوا فيها، 
والتــي كانت تف�شــل بحار وحميطــات بينهم وبني 
بلدانهــم التــي تركوها خلفهــم، وكانــت ابرز تلك 
الهجــرات هــي التــي انطلقــت مــن �شــوريا ولبنان 
نحــو القارة االمريكية ال�شــمالية منهــا واجلنوبية 
وذلــك بعــد احــداث1870 الدمويــة التــي انطلقت 
نتيجــة فتنــة دينيــة طائفيــة َمــا حمــل الكثــري من 
ابنــاء بلد ال�شــام اإىل طلــب الهجرة واال�شــتقرار 
فيمــا بعد يف تلك البلدان البعيــدة والغريبة عنهم 
لي�ــس بلغاتها فح�شــب، وامنــا باأ�شــجارها وجبالها 
وبيئتها وطق�شــها و�شــعوبها وعاداتها. تلك احلالة 
حالــة  ازاء  املهاجــر  واالديــب  ال�شــاعر  و�شعــت 
االغرتاب وال�شعور العميق بالغربة وغزرهم نوازع 
والنقــاد  ال�شــوق واحلنــني، واعتــادت ال�شحافــة 
ت�شــمية اأدبــاء املهجر، او �شــعراء املهجــر و دعيت 
نتاجاتهــم االدبيــة بــاالأدب املهجري ون�شــاأت عدة 
روابــط وملتقيــات ادبيــة ولعــل ا�شــهرها الرابطة 
القلميــة والع�شبة االندل�شــية باال�شافة اىل ادباء 
مل يــروق لهم االن�شمــام اإىل اي من اجلمعيات او 
الرابطــات االدبيــة بعــد عقــود من بــدء الهجرات 
وحتديــدا مع بدايــة احلرب العامليــة االأوىل 1914 
ظهــرت اإ�شــهامات اأدبــاء املهجــر والتــي اتخــذت 
ا�شلوبية مميزة وخا�شة، تركت اآثارها وب�شماتها 
علــى املبنــى واملعنــى االدبــي علــى عمــوم االدب 
العربــي امتــدت مــن اقا�شــي املهاجــر اإىل بــلد 
ال�شــام وم�شر، وا�شــتحقت تلك التجربة والتي مل 
تنقطع عمليا عرب �شياقها الزمني ت�شمية املدر�شة 

املهجرية.
تلك املدر�شــة االدبية ا�شــتهرت باأ�شماء كبرية 
ا�شافــت ثــروة ادبيــة مــن �شــعر ونــرث اإىل ر�شيــد 
االدب العربــي واىل املكتبــة الثقافية عموما، ذلك 
االدب امتــاز بعــدة خ�شائ�س جعلت منه مدر�شــة 
خا�شة وا�شــلوبا متجددا اآنذاك فقــد امتاز االدب 
املهجري وخا�شة ال�شــعر يف نهايات القرن التا�شع 
ع�شــر وبداية القرن الع�شرون ب�شمات وخ�شائ�س 

وحتررهــا كليا مــن علم العرو�س والــوزن، وظهور 
ا�شكال وامناط �شعرية جديدة كالهايكو والوم�شة 
وانت�شار الرمزية وال�شوريالية، واملزج بني العامية 
ايــلء  مــع  اللغــة  ب�شــاطة  واعتمــاد  والف�شحــى 
االهتمام بالعمق الداليل للتعبريات املوحية �شمن 

بنائية خمتلفة و متميزة للكتابة.
�شمــن هــذه العجالــة وبكثــري مــن االخت�شــار 
ينقطــع  مل  املهجــري  االدب  ان  القــول  ميكننــا 
ومــا زالــت الكتابــات تتــواىل مــن بــلد االغرتاب 
واملنــايف وبلدان اللجوء، وتت�شــارك بعدة مميزات 
وخ�شائ�ــس االدب املهجــري الكل�شــيكي وحتتــل 
الكثري من تلك اخل�شائ�س �شبغة الغربة والبعاد، 
والتــي تلقحــت مــع اجنا�ــس ادبيــة غربيــة عــرب 
عمليــة التاأثري والتاأثر مع االآخر، وتبقى الن�شو�س 
االدبية �شهادات حية وحالة توثيقية مل�شتوى االدب 
مــن جهة، وتتبع او�شاع االن�شــان املغرتب والتوغل 
يف اعماقــه و�شــرد ذاكرتــه وممار�شــة املزيــد من 
حالة االإكتواء بجمر احلنني، وما زال تعبري ال�شعر 
ديــوان العــرب تعبــريا دقيقا مبا لــلدب من ميزة 
خا�شــة، ت�شــتمد ا�شا�شــها مــن العمليــة االبداعية 
االن�شــان ذاته، االن�شــان حتت �شم�ــس اهلل وار�شه 
الوا�شــعة حيــث املــدى االدبــي ال�شــعري يتمدد يف 

االفق بل حدود.
  كاتبة و�شاعرة �شورية تعي�س يف ال�شويد
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الثقافة

الجزائر تنجح في تنظيم دورة استثنائية في تاريخ ألعاب البحر األبيض المتوسط
وهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــران تـــــــــــقـــــــــــفـــــــــــز إلـــــــــــــــــــــــــــى الــــــــــعــــــــــالــــــــــمــــــــــيــــــــــة

جنحت اجلزائــر يف تنظيم الدورة 19 الألعاب 
البحــر االأبي�ــس املتو�شــط التــي جــرت فعالياتهــا 
 2022 جويليــة   6 اىل  جــوان   25 مــن  بوهــران 
مب�شاركة 26 دولة وقرابة 4 اآالف ريا�شي تناف�شوا 
يف 24 تخ�ش�شــا، وكانــت النتائج مثقلــة بالذهب 
احتلت فيها اجلزائر املرتبة الرابعة بـ 53 ميدالية 
منهــا 20 ذهبيــة، وعــادت املرتبــة االأوىل الإيطاليا 
التــي تقدمــت على تركيا وفرن�شــا بـــ 159 ميدالية 

منها 48 ذهبية.
جنــاح دورة وهــران بــداأ مــن حفــل االإفتتــاح، 
وتاأكــد يف حفل االإختتــام الذي كان مبهــرا اأي�شا، 
الهويــة  ر�شــمت  وا�شــتعرا�شات  فنيــة  بعرو�ــس 
اىل  الكورغرافيــة  احلــركات  مــن  اجلزائريــة 
الو�شــلت الرائعــة للــرتاث املو�شــيقي اجلزائري 
واللبا�ــس التقليــدي العريــق، من ت�شميــم الفنان 
املو�شــيقي اجلزائري �شــليم دادا، وزادت االأ�شواء 
واالألعــاب الناريــة من روعة امل�شــهد و�شــط تفاعل 
اأزيــد مــن 40 األــف متفرج تابــع بحما�ــس تفا�شيل 
حفلــي االفتتــاح واالختتــام مــن مدرجــات امللعــب 
اجلديــد ميلــود هديف الــذي كان موؤ�شــرا اآخر من 
موؤ�شــرات متيز وجنــاح الطبعــة 19 الألعاب البحر 
اجلزائــري  الغــرب  بعا�شمــة  املتو�شــط  االأبي�ــس 

الباهية وهران.

م�شــاهد حفلــي افتتــاح واختتــام دورة وهــران 
مــرة  واأكــدت  للحــدث  املتو�شــطي  البعــد  اأعطــت 
اأخــرى تطــور اجلزائــر من حيــث ما ا�شــتعمل من 
تقنيــات حديثــة ناف�ــس بهــا املنظمون اأكــرث الدول 
تطــورا، علمــا اأن ا�شــارة انطلق التظاهــرة اأعلن 
عنها الرئي�س اجلزائري عبد املجيد تبون بح�شور 
اأمري دولة االمارات العربية املتحدة �شيف �شــرف 
الدورة ووفود الدول امل�شــاركة والبعثات الريا�شية 

والدبلوما�شية.
وجاءت ت�شريحات حمافظ الن�شــخة التا�شعة 
ع�شر الألعاب البحر االبي�س املتو�شط درواز حممد 
عزيــز خلل حفلي االفتتاح واالختتام، ت�شــري اإىل 
حجم التحديات التــي رفعتها اجلزائر واملنظمون 
من اأجل الو�شول اإىل درجة التميز وك�شب الرهان 
يف اي�شــال وهران اجلميلة اإىل العاملية، من حيث 
م�شــتوى التنظيــم الــذي اأ�شــاد بــه اجلميــع واثنت 
برئي�شــها  الدوليــة ممثلــة  التنظيــم  عليــه جلنــة 
التــي  الدوليــة  ال�شحافــة  وكــذا  دافيــد،  تيزانــو 
تناولــت الو�شــائل املتطورة التي خ�ش�شت لل�شــري 
احل�شــن للتظاهــرة  وتركت انطباعــات جيدة عن 
املدينة املتو�شــطية واإمكانيــات اجلزائر يف تنظيم 

اأكرب التظاهرات الدولية.
ال�شحفيــة حيزية تلم�شــي م�شــوؤولة العلقات 

مع ال�شحافة بلجنة تنظيم االلعاب:
»احل�شــور االإعلمــي القــوي من اأبــرز عوامل 

جناح طبعة وهران«
النجــاح املحقــق يف دورة وهران �شــاهمت فيه 
ب�شــكل كبري امل�شاركة االعلمية القوية التي كانت 
عامــل بارزا من عوامل التميز، والت�شــيري املحكم 
واال�شــتقبال الرائــع للجنــة ال�شحافــة واالإعــلم 
وهــذا ما �شــتف�شل فيــه ال�شحفية حيزية تلم�شــي 
بلجنــة  و�شــائل االعــلم  مــع  العلقــات  م�شــوؤولة 
ال�شحافة واالإعلم على م�شتوى حمافظة االألعاب 
املتو�شــطية، والتــي حتدثــت عــن هــذا اجلانب يف 

حوار خا�س لـ«كل العرب«.
العلقــات  م�شــوؤولة  باعتبــارك  العــرب:  كل 
مــع ال�شحافــة يف جلنــة التنظيــم، مــا تقييمــك 

للم�شاركة االعلمية يف التظاهرة؟
 حيزية تلم�شــي: احل�شور االإعلمي كان اأقوى 
عامــل الإجنــاح دورة وهــران التــي كانــت بالفعــل 
دورة تاريخية وا�شتثنائية من كل اجلوانب، و�شائل 

أ.إنصاف سلسبيل
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  �شحفية من اجلزائر

�شحفــي  ب366  ممثلــة  كانــت  الدوليــة  االإعــلم 
وتقنــي معتمد من 45 دولة اأجنبية، منها اأمريكا و 
اإيطاليا وتركيا واإ�شــبانيا وفرن�شا وقرب�س واثيوبيا 
والربتغــال التي ح�شرت بقوة واليونان و�شــلوفانيا 
وكرواتيا و�شــان مارينو وموناكــو و�شربيا واليونان 
وتون�ــس  وال�شــعودية  وم�شــر  واألبانيــا  وكو�شــوفو 
واملغــرب وقطر، باالإ�شافة اإىل امل�شــاركة امل�شــرفة 
الأزيــد مــن 1000 �شحفي وتقني معتمــد اأي�شا من 
و�شائل االعلم الوطنية نقلت جمريات املناف�شات 
التــي جــرت يف ملعب ومن�شــاآت فخمــة ومتطورة 
و�شط ح�شور جماهريي كبري �شنع اأجمل االأجواء 

الت�شجيعية واحلما�شية.
كل العــرب: العــامل كلــه تابــع تفا�شيل احلدث 
الريا�شي املتو�شطي من وهران عرب قنوات دولية، 
هــل ميكــن حتديــد نقــاط البــث واأبــرز القنــوات 

املعتمدة؟
لــدورة  االإعلميــة  التغطيــة  تلم�شــي:  حيزيــة 
وهران كانت ا�شتثنائية و�شابقة يف تاريخ االألعاب، 
نقلــت املناف�شــات الريا�شيــة علــى املبا�شــر عــرب 
قنوات 15 دولة، 20 دولة نقلت �شور حفلي االفتتاح 
واالختتــام، و11 دولة بثث روبورتاجات عن وهران 
وعــن املناف�شــات الريا�شية، التغطيــات كانت من  
اأكرب القنــوات التلفزيونية الدولية على غرار اورو 
نيــوز، فران�ــس 24 و�شــكاي نيــوز بالعربيــة، وارتي 
�شــبور الرتكيــة،  BEIN sport  وقنــاة اجلزيــرة، 
الربتغاليــة.  االعــلم  و�شــائل  مــن  كبــري  وعــدد 
واجلرائــد  الدوليــة  االإذاعــات  اإىل  باالإ�شافــة 
واملجلت التي رافقت جمريات احلدث الريا�شي 
ال�شخم وقدمت تقارير ومقاالت وانطباعات كلها 
كانت اإيجابية �شــتبقى �شــاهدة علــى دورة مميزة 

من كافة امل�شتويات.
�شــبقته  التميــز  هــذا  اأن  االأكيــد  العــرب:  كل 
حت�شريات �شنعت االأر�شية امللئمة لت�شهيل عمل 
ال�شحفيــني، ماهــي اأهــم االجــراءات املتخذة يف 

هذا اجلانب؟
اعطــت  االألعــاب  حمافظــة  تلم�شــي:  حيزيــة 
اهتمامــا كبــريا للجانــب االإعلمــي، �شــخرت كل 
مهــام  لت�شــهيل  اللزمــة  والو�شــائل  االمكانيــات 
ال�شحفيني، خ�ش�شت املركز الرئي�شي لل�شحافة 
املجهــز مــن قبــل املركــز الــدويل لل�شحافــة مــن 
اجهــزة كمبيوتــر و�شــبكة االنرتنــت وكــذا �شا�شــة 
عملقة لبث خمتلف املناف�شــات، باالإ�شافة مركز 
البــث االإذاعي والتلفزيوين، كمــا مت �شمان النقل 
مــن املركز اىل مواقع املناف�شــات، و�شــهرت جلنة 
بوكعومــة  مهــدي  برئا�شــة  واالعــلم  ال�شحافــة 
علــى الت�شــيري االأمثــل لهــذا اجلانــب مــن خــلل 
اال�شــتقبال اجليــد لل�شحفيــني ومرافقتهــم علــى 
مــدار التظاهرة من خــلل التوا�شــل الدائم عرب 
عمليــة احل�شــول  وت�شــيري  واالمييــل،  الوات�شــاب 

علــى االعتمادات، كل ذلك تــرك انطباعا اإيجابيا 
بهــا  عمــل  التــي  اجليــدة  للظــروف  وا�شتح�شــانا 

ال�شحفيني.
كل العــرب: متيزت جلنــة ال�شحافة واالعلم 
اأي�شا باإ�شدار جملة االألعاب التي ت�شفحناها عرب 
املوقع الر�شــمي للتظاهرة، وكنت رئي�شة التحرير، 

حدثينا عن هذا امل�شروع.
حيزيــة تلم�شــي: اإجنــاز حمتــوى ثقيــل لدليــل 
االألعــاب تطلــب منــا اأ�شــهر مــن العمــل مــع فريق 
التحرير، ت�شمن الدليل تاريخ االألعاب املتو�شطية 
وم�شــاركة اجلزائر يف الدورات ال�شابقة، انطلقا 
مــن الطبعــة اخلام�شــة التــي جــرت بتون�ــس �شــنة 
1967، كمــا ذكرنا اأي�شا باأبطال اللقب املتو�شــطي 

الدليــل  وتنــاول  اجلزائريــني،  الريا�شيــني  مــن 
موا�شيــع اأخــرى عــن وهــران مــا بعــد االألعــاب، 
بالــدورة  اخلا�شــة  التح�شــريات  اىل  وتطرقنــا 
الدوليــة  اللجنــة  وعــن  الــدورة،  وحمافظــة   19
للتنظيم، وت�شمن اأي�شا مواقع وبرامج املناف�شــات 
والرتتيبــات اخلا�شــة با�شــتقبال الوفود امل�شــاركة 
مــن النقل وااليــواء واالطعام، واأي�شــا االإجراءات 
الت�شــهيلية لفائــدة ال�شحافــة الدوليــة والوطنية، 
وللأ�شف مل تن�شر الن�شخة الورقية لدليل للألعاب 
التــي  االلكرتونيــة  بالن�شــخة  واكتفينــا  لظــروف، 
انت�شــرت علــى نطــاق وا�شــع خا�شــة بــني الــدول 

العربية.
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عندما كنت يف املدر�شة االبتدائية كانت املعلمة تعلمنا ن�شيدا يقول )ال�شحة تاج على روؤو�س اال�شحاء ال 
يراه اال املر�شى(. 

كنت اردد ورفيقاتي الن�شيد دون ادراك ملعناه، لقد اخذ فهمه جيدا �شطحا من العمر. قبل �شهرين �شقطت 
ار�شا بحركة خطاأ فا�شبت بك�شر يف احلو�س، خلل �شاعة ح�شر اال�شعاف ونقلت اىل م�شت�شفى )بي�شا( بعد 
ان تاأكد افراد اال�شعاف من وجود اطباء اخت�شا�شيني بجراحة العظام. خلل يومني قبل ان يتدخل اجلراح 
عرفت االمل يف حده االعلى، عدم قدرة على احلركة او النوم. اأمل رهيب يجتاح ج�شدي ويعطل عندي امكانية 
احيانا  �شراخي  يلبني  كن  اللواتي  وباملمر�شات  باهلل  ا�شتنجدت  ادري،  ان  دون  يرتفع  �شوتي  كان  ال�شمت. 
ليلتان  الغرف.  كل  من  الطويل  الليل  هذا  يف  ينبعث  الذي  املر�شى  �شراخ  تعودوا  لقد  يتجاهلونني،  واحيانا 

قا�شيتان متنيت فيهما املوت. 
عندما مددوين على طاولة العمليات، واعطيت حقنة البنج مل اطيل الوقت حتى غبت عن الوعي. ا�شتيقظت 
اثر العملية ووجه الطبيب ي�شاألني عن بلدي وزوجي وحياتي قبل ان اتعر�س للحادث. بني النوم اللذيذ بفعل 
املخدر وال�شحوة اخلجولة رددت على الطبيب جميبة على ا�شئلته. طماأنني الطبيب باأن العملية قد جنحت 
وعلي ان اطمئن. نقلت اىل الغرفة التي كنت ا�شغلها ن�شف نائمة ن�شف �شاحية لكن االمل مل يفارقني. تذكرت 
ي�شندين  ما  اجد  »مل  بقوله:  امل�شابني احللج  وحناجر  واجلدران  الغرف،  املنبعث من  الرتيب  االنني  و�شط 
وانا يف هذه احلال  البيت  لو ذهبت اىل  افعل  فاألقيت بنف�شي على اهلل«. وبينما كنت حائرة يف ما ميكن ان 
ف�شوف تكون نهايتي. جاء الطبيب امل�شوؤول عن اجلناح قال يل بلطف وان�شانية الطبيب امل�شوؤول: لن نر�شل بك 
اىل البيت لقد وجدنا قريبا من هنا مركزا طبيا يهتم بالعلج الفيزيائي، ويف امل�شاء نقلت اىل املركز ال�شحي، 
انه فندق من الدرجة االوىل، كل �شئ متوفر غرف مفردة جتنبا للزعاج جهاز تلفزيون، حمام خا�س. كل 
و�شائل الراحة حتت ا�شراف اطباء وممر�شات. يكفي ان ت�شغط على اجلر�س حتى ياأتيك من ي�شاعدك، ورغم 
االأمل الذي ما زال يرافقني فكرت ببلدنا، يدفع باملري�س بعد العملية اىل بيته. وعلى افراد العائلة تدبر امره 
�شواء اكانوا موؤهلني لذلك ام ال حيث ت�شبح العناية خلل فرتة النقاهة ف�شل على املري�س حتى اآخر عمره.   

خدمة  دميقراطية  من  جزء  هي  ال�شيا�شية  والدميقراطية  موؤ�ش�شاتها،  بكل  الفرد  خدمة  يف  هنا  الدولة 
االن�شان. ان تراكم راأ�س املال اتاح للغرب ان يتقدم فنظم حياته، اما نحن فقد توقف بنا الزمن عند اجمادنا 
الغامرة واغم�شنا اعيننا عن ما و�شلت اليه. كنت يف غرفتي يف امل�شت�شفى ا�شتمع يوميا للن�شرات االخبارية: 
بالنازحني  يفتك  اجلوع  باملوت،  غالبا  تنتهي  مغامرة  امل�شت�شفيات  اىل  والداخل  بالعراقيني  تفتك  الكورونا 
ال�شوريني حيث يعي�شون دون خدمات طبية، ودون طعام اذا مل ت�شعفهم اجلمعيات اخلريية القادمة من الغرب. 

هل يفكر حاكم ببناء امل�شت�شفيات واملراكز الطبية، وان فعل ف�شيعتربه ف�شل يذكر به يف كل خطاب.
 بعد ان متاثلت لل�شفاء جاء دور امل�شاج والتمارين الريا�شة وقد خ�شعت لها كلها. يف املركز الذي ام�شيت 
فيه نقاهتي راأيت وجها اآخر للح�شارة الغربية التي ال يتوقف اال�شلميون عن �شتمها. عندما متاثلت لل�شفاء 
بعد �شهرين عدت اىل بيتي �شرط ان متر بي املمر�شة كل يومني للتغيري على جرحي، وار�شلت يل البلدية خادمة 
ت�شاعدين على القيام باالعمال املنزلية، ومدرب ريا�شي ال�شتكمال العلج. كل ذلك جمانا، عندما ادفع انا او 

اي مواطن ال�شرائب نعرف اين �شتذهب.
الزميل علي  ا�شكر  الذين مل يرتكوين كما  الذي وقف اىل جانبي واال�شدقاء  املنا�شبة اذكر زوجي  بهذه 
املرعبي رئي�س حترير جملة كل العرب، واالديبة رفيف فتوح، وال�شديق وليد �شميط، وال�شحفي الزميل علي 

نا�شر الدين واألي�س اجلزراوي، والثنائي �شامي وحنان، وكل من ات�شل للطمئنان على �شحتي. 
يف اخلتام لي�س هناك اي �شئ يف العامل يعادل ال�شحة، ولي�س هناك اق�شى من ال�شعور باالأمل النه اق�شى 

ما يعي�س االن�شان. 

 أ. حميدة نعنع

األلم اقسى ما نعيش
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