


 



كلمة العدد

حتديات  الراهن  الوقت  يف  العربي  الإعالم  يواجه 
كبرية فر�صها ع�صر العوملة وما حدث فيه من تطورات 
تكنولوجية واإيديولوجية هامة، قلبت موازين العامل 
غري  اأخ���رى  معايري  اإىل  ب��الإع��الم  وجنحت  باأ�صره 
معهودة، وابتعدت به عن املو�صوعية واملهنية لي�صقط 
والتوجه،  املحتوى  على  الغربية  الهيمنة  متاهة  يف 
وان�صغالت  العربي  الوطن  ق�صايا  عن  بذلك  ويبتعد 
جديد  دور  عن  البحث  يحتم  ما  وه��و  فيها،  املواطن 
الراهن،  الع�صر  ملتطلبات  لي�صتجيب  العربي  لالإعالم 

فما هي م�صوؤوليته يف مواجهة هذه التحديات؟
اإن الإعالم العربي، يف ظل ثورة الت�صالت وع�صر 
الف�صاء وال�صماء املفتوحة التي جعلت من العامل قرية 
�صغرية نتيجة لنح�صار امل�صافات وزيادة التقارب بني 
طبيعة  على  وتاأثريها  التكنولوجيا  وتطور  ال�صعوب 
الب�صر، مطالب باأن يقرتب اأكرث من اجلماهري العربية 
تهمها،  التي  امل�صريية  الق�صايا  كافة  يف  لإ�صراكها 
والرتبوي،  ال�صيا�صي  اخلطاب  �صياغة  على  والعمل 
واإب�����راز ال��ث��ق��اف��ة ال��ع��رب��ي��ة وال��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى القيم 

الأخالقية للمجتمعات العربية والإ�صالمية.
من  دائ��م��ا  العربية  ال���دول  جامعة  اأك���دت  ول��ق��د 

جمل�س  وخا�صة  وجمال�صها  وموؤمتراتها  جلانها  خالل 
والتن�صيق  التكامل  اأهمية  على  العرب  الإعالم  وزراء 
والثوابت  القيم  على  واملحافظة  العربي،  الإعالمي 
وكيان  هوية  على  يحافظ  مبا  العربية  والتقاليد 
ي�صهدها  التي  التطورات  اإط��ار  يف  العربي،  الإن�صان 
القوى  بها  تقوم  التي  وامل��ح��اولت  املعا�صر،  العامل 
العاملية لعوملة الفكر والثقافة وكافة عنا�صر املنظمة 

احل�صارية لالإن�صان.
وانطالقا من هذا فاإننا عاكفون يف اجلامعة العربية 
على تطوير ال�صرتاتيجية الإعالمية العربية، تقوم 
على روؤية واعية متكن من التعامل مع النظام العاملي 
اجلديد بكل ما يحفل به من متغريات وما يطرحه من 
حتديات، مبا يدعم ر�صالة الإعالم العربي امل�صرتك يف 
الأ�صا�صية، ول  العربية ومتطلباتها  خدمة اجلماهري 
�صك اأن الروؤية التي نتطلع اإليها يجب اأن ت�صتند على 
وو�صائله،  واآلياته  الإعالمي  للخطاب  م�صتمر  تطوير 
ال�صورة  وعك�س  الإعالمي  الوعي  مب�صتوى  والرتقاء 
احلقيقية للمفاهيم احل�صارية والأخالقية الأ�صيلة، 
مبا  العام  ال��راأي  تكوين  يف  العربي  املواطن  واإ�صراك 

ي�صهم يف تقريب امل�صافات بني اجلميع. 

 ال�صفرية د.هيفاء اأبوغزالة
 الأمني العام امل�صاعد جلامعة الدول 
العربية ل�صوؤون الإعالم والت�صال



جولة فى أجندة

06

العام  الأم���ن  الغيط،  اأب��و  اأح��م��د  ال�سيد  ا�ستقبل 
الربملان  اأع�ساء  وفدًا من  العربية،  الدول  جلامعة 
ال�سلمي  فهم  بن  م�سعل  الدكتور  برئا�سة  العربي 

رئي�س الربملان. 
املتحدث  عفيفي،  حممود  املفو�س  الوزير  و�سرح 
العربية،  ال��دول  جامعة  عام  اأمن  با�سم  الر�سمي 
كيفية  حول  النظر  وجهات  تبادل  �سهد  اللقاء  باأن 
تعزيز التعاون بن الأمانة العامة للجامعة العربية 
وال���ربمل���ان ال��ع��رب��ي يف ���س��وء الأه��م��ي��ة امل��ت��زاي��دة 
للربملان كموؤ�س�سة من املوؤ�س�سات التي يهدف عملها 

اإىل تدعيم العمل العربي امل�سرتك. 
الأم��ن  اأن  اليوم   ل��ه  ب��ي��ان  يف  املتحدث  واأو���س��ح 
دعمه  ال�سدد  هذا  يوؤكد يف  اأن  على  العام حر�س 
لعمل  للجامعة  العامة  الأم��ان��ة  ودع��م  ال�سخ�سي 
املوقعة  التفاهم  مذكرة  اإط��ار  يف  وذلك  الربملان، 
بن اجلانبن، خا�سة يف �سوء اأهمية عمل الربملان 

باعتباره انعكا�سًا لإرادة ال�سعوب العربية.
تقدير  ع��ن  ب���دوره  ال��ربمل��ان  رئي�س  اأع���رب  فيما 

الأع�ساء للتعاون الذي يلقونه من جانب امل�سئولن 
تطلعهم  م��ع  للجامعة،  العامة  ب��الأم��ان��ة  املعنين 
لال�ستفادة من اخلربات التي تتمتع بها الأمانة يف 
الربملان  يدر�سها  التي  العمل  وثائق  اإع��داد  عملية 
مو�سوعات  تناق�س  والتي  احلالية  املرحلة  خالل 
فنية على غرار تلك املتعلقة بق�سايا التنمية واملراأة 

وال�سباب والتنمية.

ابو الغيط يؤكد أهمية دور البرلمان العربي 
في إطار منظومة العمل العربي المشترك 

اأبو الغيط، الأمن العام جلامعة الدول العربية، وفدًا  اأحمد  ال�سيد  ا�ستقبل 
من املوؤمتر ال�سعبي للقد�س برئا�سة ال�سيد بالل النت�سة، وذلك يف لقاء �سهد 
مناق�سة الأو�ساع احلالية يف مدينة القد�س، مبا يف ذلك و�سعية العرب من 

اأبناء املدينة.
و�سرح الوزير املفو�س حممود عفيفي، املتحدث الر�سمي با�سم الأمن العام، 
يواجهها  التي  املرتدية  لالأو�ساع  اللقاء  الفل�سطيني عر�س خالل  الوفد  باأن 
الإ�سرائيلي  �سلطات الحتالل  تتخذها  التي  الإجراءات  نتيجة  املدينة  عرب 
اأو  والعمل،  الإقامة  وت�ساريح  الهويات  باإ�سدار  يتعلق  فيما  �سواء  جتاههم، 
العرب على وجه اخل�سو�س،  ال�سباب  املتع�سفة مع  الإج��راءات  فيما يخ�س 
مع  عام،  ب�سكل  العرب  املواطنن  على  الباهظة  والر�سوم  ال�سرائب  وفر�س 
ا�ستمرار ال�سلطات الإ�سرائيلية يف القيام بحفريات يف منطقة البلدة القدمية 
امل�سجد  راأ�سها  الإ�سالمية وامل�سيحية على حد �سواء، وعلى  تهدد املقد�سات 
العرب..  املواطنن  مل�ساكن  تهديدها  اإىل  اإ�سافة  القيامة،  وكني�سة  الأق�سى 
واأو�سح املتحدث اأن الأمن العام اأعرب خالل اللقاء عن تقديره للعر�س الهام 

الذي قدمه الوفد، موؤكدًا التزامه ال�سخ�سي القوي، والتزام اجلامعة العربية 
ب�سكل عام يف �سوء القرارات املختلفة ال�سادرة عنها يف هذا ال�سدد، بالعمل 
من اأجل اأن حتظى م�ساألة القد�س بالهتمام الواجب على امل�ستوى الدويل، 
العرب  لكل  واإمن��ا  للفل�سطينين  فقط  لي�س  البالغة،  اأهميتها  اإىل  بالنظر 
والرتباط  الفل�سطينية،  للق�سية  الرئي�سية  املكونات  اأحد  وكونها  وامل�سلمن، 
الع�سوي واملبا�سر لأي ت�سوية م�ستقبلية لو�سعية املدينة مبطلب قيام الدولة 
اأن  املتحدث  واأ�ساف  ال�سرقية..  القد�س  وعا�سمتها  امل�ستقلة  الفل�سطينية 
الإ�سرائيلية  الإج��راءات  اأمام  الوقوف  اأهمية  على  اأي�سًا  �سدد  العام  الأمن 
التي ترمي اإىل ا�ستمرار التو�سع يف العمليات ال�ستيطانية يف حميط مدينة 
الإجراءات  الفل�سطينية املحتلة، مبا يف ذلك  الأرا�سي  القد�س اجرتاًء على 
التي ترمي اإىل �سرعنة هذا ال�ستيطان الإ�سرائيلي.. من ناحية اأخرى، اأ�سار 
املتحدث اإىل اأن الأمن العام حر�س على اأن ينوه اأي�سًا خالل اللقاء اإىل اأنه 
مبجرد تلقيه موؤخرًا خطابًا من الرئي�س الفل�سطيني حممود عبا�س يتناول يف 
اإطاره خطورة ما يرتدد حول توجه الإدارة الأمريكية اجلديدة لنقل �سفارة 

أبو الغيط يؤكد االلتزام القوي للجامعة العربية بقضية القدس 
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أهمية التنسيق بين المنظمتين 
لتسوية أزمات الشرق األوسط 
�سرح الوزير املفو�س حممود عفيفي، املتحدث الر�سمي با�سم 
ال�سيد  العام  الأم��ن  ب��اأن  العربية،  ال��دول  جامعة  ع��ام  اأم��ن 
اأنطونيو جوتريي�س،  ال�سيد  اإىل  الغيط وجه خطابًا  اأبو  اأحمد 
مبنا�سبة  وذل��ك  املتحدة،  ل��الأمم  اجلديد  العام  ال�سكرتري 
فيه  اأع��رب  اجل��اري،  يناير  اأول  فى  من�سبه  مهام  توليه  بدء 

ع���ن مت��ن��ي��ات��ه ل���ه ب��ال��ن��ج��اح 
ف���ى م��ه��م��ت��ه وف����ى ال���وف���اء 
املن�سب  ه���ذا  مب�سئوليات 
الهام، موؤكدًا تطلعه للتعاون 
معه خالل الفرتة املقبلة فى 
امل�ساركة احليوية ذات  اإطار 
تربط  التى  املتعددة  الأبعاد 
بن اجلامعة العربية والأمم 

املتحدة. 
الأمن  اأن  املتحدث  واأو�سح 
اإىل  خطابه  فى  اأ�سار  العام 
اأن  ف��ى  كبرية  ثقة  لديه  اأن 
»جوتريي�س« �سيظهر اهتمامًا 

الأو�سط  ال�سرق  منطقة  فى  ال�سالم  اإحالل  مب�ساألة  ملمو�سًا 
باعتبارها من بن اأهم اأولويات الأمم املتحدة، خا�سة فى ظل 
تفاقم الأزمات والأو�ساع غري امل�ستقرة، وب�سكل غري م�سبوق، 
فى كل من �سوريا واليمن وليبيا والعراق على مدار ال�سنوات 
جانبها  من  تعمل  العربية  الدول  جامعة  اأن  موؤكدًا  الأخ��رية، 
ب�سكل جاد وقوى من اأجل تاأمن التو�سل اإىل حلول �سلمية لهذه 
تن�سيق  �سرورة  يرى  واأنه  امل�ستقرة،  غري  والأو�ساع  الأزم��ات 
منوهًا  ال�سدد،  فى هذا  املنظمتن  قبل  املبذولة من  اجلهود 
ت�سكيل  فى  جت�سدت  التى  امل�سرتكة  الهامة  العمل  بتجربة 
ترويكا من اجلامعة العربية والأمم املتحدة والحتاد الأفريقي 

للتن�سيق ب�ساأن التو�سل اإىل ت�سوية لالأزمة فى ليبيا.
واأ�ساف املتحدث اأن الأمن العام حر�س على اأن ي�سري اإىل اأن 
يدرك جيدًا مركزية  العام  ال�سكرتري  اأن  فى  اأي�سًا  ثقة  لديه 
م�سدرًا  �سيمثل  ت�سويتها  ع��دم  واأن  الفل�سطينية،  الق�سية 
رئي�سيًا لعدم ال�ستقرار والتطرف فى منطقة ال�سرق الأو�سط، 
الأمر الذى ي�ستدعي تكثيف اجلهد الدويل، خا�سة بعد تبنى 
الحتالل  اإن��ه��اء  اأج��ل  من  رق��م 2334،  الأم��ن  ق��رار جمل�س 
الإ�سرائيلي، ورفع الظلم الذى يعاين منه ال�سعب الفل�سطيني، 

ومنحه حقه فى اإقامة دولته امل�ستقلة. 

أبو الغيط يؤكد فى رسالة للسكرتير 
العام الجديد لألمم المتحدة 

الوليات املتحدة اإىل القد�س، فاإنه قام بتوجيه القطاعات املعنية بالأمانة العامة 
بدرا�سة كيفية التعامل مع هذه اخلطوة، اإذا ما حتققت بالفعل، وتقدمي تو�سيات 
اأخذًا يف العتبار خطورة  العربية،  اآليات اجلامعة  التعامل معها من خالل  ميكن 
م�ستقبل  على  �سلبية  تاأثريات  اإليه من  توؤدي  اأن  وما ميكن  ودللت هذا اخلطوة، 
الت�سوية للق�سية الفل�سطينية، واأي�سًا ما قد ت�ستدعيه من تعزيز خلطاب الإرهاب 

والتطرف والعنف.
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أبو الغيط يبحث مع رئيس “الشيوخ 
الفرنسى” تطورات األوضاع فى المنطقة 

عقد اأحمد اأبو الغيط الأمني العام للجامعة 
جمل�س  رئي�س  مع  مباحثات  جل�سة  العربية 
مبقر  لر���س��ر،  ج���رارد  الفرن�سى  ال�سيوخ 

الأمانة العامة.
ح��ي��ث ا���س��ت��ع��ر���س خ���ال ال��ل��ق��اء اجل��ه��ود 
دور  لتن�سيط  يجريها  التى  والت�����س��الت 
اجلامعة  وان  خا�سة  العربية،  اجلامعة 
الأخ���رة  ���س��ن��وات  اخلم�س  خ��ال  �سهدت 
تنحيتها فى التعامل مع اأزمات املنطقة فى 

ليبيا و�سوريا ومناطق اخرى. 
ع��ن مكتب  ال�����س��ادر  ال��ب��ي��ان  ورد يف  وق��د 
اأبو الغيط لديه اهتمامات  اإن  الأمني العام 
اإىل  العربية  اجل��ام��ع��ة  ت��ع��ود  ب���اأن  اأ�سيله 
دوره���ا امل��ع��ه��ود. حيث ت��ط��رق ال��ل��ق��اء اإىل 
العام  لاأمني  خا�س  ممثل  تعيني  �سرورة 
من  الهدف  اأن  موؤكدا  ليبيا،  فى  للجامعة 
الأمم  دور  مع  التناف�س  لي�س  التعيني  ذلك 
الو�سع  مع  التعامل  فى  غرها  اأو  املتحدة 
ال�سعب يف ليبيا، واإمنا الهدف هو اأن بيت 
دور  ل��ه  يكون  العربية«  »اجل��ام��ع��ة  ال��ع��رب 
فعال فى التو�سل اإىل ت�سوية الأزمة الليبية 
فى  جهوده  اأي�سا  اللقاء  خال  وا�ستعر�سا 

هذا الإطار و�سرحها للجانب الفرن�سى. 
ويهدف اللقاء التو�سيح لفرن�سا اأن اجلامعة 
اأب��و  ق��ي��ادة  ظ��ل  ف��ى  ل��دوره��ا  تعود  العربية 
املتمثل  الغربى  للجانب  والتو�سيح  الغيط، 
فى فرن�سا ملا يحدث فى املنطقة، فى �سوء 
الق�سايا  ف��ى  الأجنبية  ال��ت��دخ��ات  بع�س 
متابعة  وج��ود  ع��دم  عن  تنم  التى  العربية 
و�سول  اأو  املنطقة  فى  يحدث  ملا  حقيقية 

الأمور اإليهم ب�سكل مغلوط.
الفل�سطينية،  للق�سية  اللقاء  تطرق  كما 
حيث اأو�سح اأن املوقف الفرن�سى وا�سح فى 
الفل�سطينى وت�سوية  ال�سعب  م�ساندة حقوق 
ا�ستعر�س  وق���د  الفل�سطينية،  الق�سية 

الو�سع  �سعوبة  ال��ل��ق��اء  خ��ال  اأب��وال��غ��ي��ط 
له،  وا�سح  اأف��ق  وج��ود  وع��دم  الفل�سطينى 
اأك��ر  بتو�سيح  الفرن�سى  اجل��ان��ب  وط��ال��ب 
واإطاق خطوات جدية  الفرن�سية  للمبادرة 
والتاريخية  القوية  العاقة  بحكم  للت�سوية، 
باملنطقة العربية، ومتتعها بجوار مبا�سر فى 
ومتاخمه  املتو�سط،  الأبي�س  البحر  حو�س 
للمناطق العربية، ولديها اهتمامات معروفة 
والإق��ت�����س��ادي  ال�سيا�سي  امل�����س��ت��وي  ع��ل��ى 
والثقايف واحل�ساري باملنطقة، واأي�سا دولة 

فاعلة فى الإحتاد الوروبى. 
وقد حر�س رئي�س جمل�س ال�سيوخ الفرن�سي 
خال زيارته للقاهرة على لقاء الأمني العام 
بالتوا�سل  فرن�سا  لهتمام  وذلك  للجامعة، 
امل�ستمر مع اجلامعة العربية، وللتعرف من 
للجامعة على  كاأمني عام جديد  الغيط  اأبو 
تعي�سه  ال��ذى  الأل��ي��م  العربي  للواقع  روؤي��ت��ه 

املنطقة وكيفية التعامل معه. 

مساندة العراق في 
معركة تحرير الموصل

العربية   ال��دول  جلامعة  العام  الأم��ني  اأك��د 
الكاملة  م�ساندته  ي��وؤك��د  الغيط  اأب��و  اأح��م��د 
لتحرير  معركته  يف  و�سعبًا،  حكومة  للعراق، 
م��دي��ن��ة امل��و���س��ل م���ن ي���د ت��ن��ظ��ي��م داع�����س 
هذه  تكلل  لأن  تطلعه  عن  معربًا  الإره��اب��ي، 
العملية بالنجاح، مبا يوؤدي اإىل ا�ستعادة هذه 
العراقية،  الدولة  كنف  اإىل  العريقة  املدينة 
ووح��دة  العراق  وا�ستقرار  اأم��ن  يدعم  ومب��ا 

اأر�سه و�سامته الإقليمية. 
قد ورد يف البيان ال�سادر عن مكتب الأمني 
ال��ع��ام  يف اأن ي��ت��م ات��خ��اذ ك��اف��ة ال��ت��داب��ر 
املمكنة من اأجل احلفاظ على حياة املدنيني 
التعامل  يتم  اأنه  العتبار  اآخذًا يف  الأبرياء، 

مع تنظيم اإرهابي وح�سي مثل داع�س. 
واأ�ساف اأن عملية حترير املو�سل متثل خطوة 
الذي  اخلطر  ا�ستئ�سال  طريق  على  هامة 
التنظيمات  من  وغره  داع�س  تنظيم  ميثله 
وال�سعوب  الأر���س  على  واملتطرفة  الإرهابية 
�سرورة  من  ذلك  ي�ستدعيه  ما  مع  العربية، 
للتعاون  و�سريعة  ملمو�سة  اإج���راءات  تبني 
والتن�سيق بني الدول العربية ملكافحة الأعمال 
التنظيمات  ه��ذه  ترتكبها  التي  الإج��رام��ي��ة 
الأمة  اأبناء  من  الأب��ري��اء  بحق  واجلماعات 

العربية.
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يف اإطار الزيارة التي قام بها  ال�سيد اأحمد اأبو 
الغيط اأمني عام جامعة الدول العربية لاأردن، 
الزعرتي  خميم  يف  العام  بجولة  الأم��ني  ق��ام 
الأردن��ي��ة  احل���دود  على  ال�����س��وري��ني،  لاجئني 

ال�سورية، والذي ي�سم نحو ٨٠ األف لجئ.
و�سرح الوزير املفو�س حممود عفيفي املتحدث 
الر�سمي با�سم الأمني العام باأن اأبو الغيط تفقد 
ا�ستمع  كما  املخيم،  داخ��ل  الاجئني  اأح���وال 
ل�سرح مف�سل من القائمني عليه من امل�سئولني 
املعي�سية  ال��اج��ئ��ني  اأو���س��اع  ح��ول  الأردن���ي���ني 
واجلهد الكبر الذي يبذل من اأجل توفر حياة 
كرمية لهم، حيث مل�س الأمني العام ال�سعوبات 
يف  الأردن��ي��ة  ال�سلطات  تواجهها  التي  الهائلة 
ال��ت��ع��ام��ل م��ع ت��دف��ق��ات ال��اج��ئ��ني ال��ذي��ن بلغ 
املليون،  ون�سف  مليون  نحو  الأردن  عددهم يف 

يقيم اأغلبيتهم خارج املخيمات.
العروبي  باحل�س  اأبوالغيط  ال�سيد  اأ�ساد  وق��د 

الأردن��ي��ة  اململكة  ب��ه  تتمتع  ال���ذي  والإن�����س��اين 
الها�سمية، على م�ستوى ال�سعب والقيادة، داعيا 
الدول العربية واملوؤ�س�سات املانحة لاإ�سهام يف 
الأردن،  كاهل  به  ينوء  الذي  العبء  حتمل هذا 
م�سيفا اأن الأمني العام لحظ خال الزيارة اأن 
حالة   ٨٠٠ نحو  ي�ستقبل  باملخيم  الطبي  املركز 
هذا  موا�سلة  واأن  يوميا،  ال�ساعة  م��دار  على 
دويل  بدعم  اإل  يكون ممكنا  لن  الهائل  اجلهد 

وعربي ملمو�س.
اأي�سا  �سدد  ال��ع��ام  الأم���ني  اأن  املتحدث  وق��ال 
باملخيمات  ال�سوريني  الإخ��وة  اأو���س��اع  اأن  على 
تدعو للرثاء والأ�سف، واأنها ينبغي اأن تذكر كل 
الن�سانية  بالتكلفة  احلية  ال�سمائر  اأ�سحاب 
�سوريا،  يف  الأهلية  احل��رب  ل�ستمرار  املروعة 
نزيف  وقف  على  ال�سبل  بكل  العمل  وب�سرورة 
داخل  يف  للمدنيني  احلماية  توفر  وعلى  ال��دم 

املدن ال�سورية املحا�سرة.

ويزور  مخيم الزعتري باألردن ويؤكد دعم 
الجامعة العربية لالجئين السوريين

اأعرب  اأحمد اأبو الغيط الأمني العام جلامعة 
اإجن��از  اإزاء  ارت��ي��اح��ه  ع��ن  العربية  ال���دول 
ال���س��ت��ح��ق��اق ال��رئ��ا���س��ي يف ل��ب��ن��ان، وت��وج��ه 
اجلديد  اجل��م��ه��وري��ة  رئي�س  اإىل  بالتهنئة 
جانب  من  انتخابه  على  عون  مي�سال  العماد 

الربملان اليوم. 
ا- يف هذا  له  بيان  ال��ع��ام-يف  الأم��ني  وع��رب 
اللبناين  ال�سعب  ب��ق��درة  ثقته  ع��ن  الإط����ار 
وق���ي���ادات���ه ال��وط��ن��ي��ة مب��خ��ت��ل��ف اأط��ي��اف��ه��ا 
اأعباء  جت��اوز  على  ال�سيا�سية  وانتماءاتها 

املرحلة املقبلة.
واعترب الأمني العام اأن اإجناز هذا ال�ستحقاق 
-بعد فرتة طويلة من الفراغ الرئا�سي- ي�سكل 
انت�سارا للبنان و�سعبه، كما اأنه ي�سكل خطوة 
والتوازن  ال�سراكة  روح  ا�ستعادة  نحو  هامة 
الد�ستورية  وللموؤ�س�سات  ال�سيا�سية  للحياة 
للدولة اللبنانية. متمنيا اأن تتم متابعة تنفيذ 
ت�سكيل  يف  بالإ�سراع  الرئي�سية  اخلطوة  هذه 
احلكومة التي يتطلع اإليها اللبنانيون جميعا.

واأك����د الأم����ني ال��ع��ام  دع���م ج��ام��ع��ة ال���دول 
وا�ستعدادها  و�سعبا،  دول��ة  للبنان  العربية 
العماد  الرئي�س  فخامة  م��ع  للتعاون  ال��ت��ام 
اجل  من  معه  اجلهود  ولتن�سيق  عون  مي�سال 
توفر كل ما يلزم لدعم لبنان وحت�سني اأمنه 
يتهدده  ما  اإزاء  الوطنية  ووحدته  وا�ستقراره 
الإقليمية  ل��ل��ن��زاع��ات  نتيجة  خم��اط��ر  م��ن 

الدائرة يف املنطقة.

أبو الغيط: انتخاب عون 
رئيسا للبنان خطوة 

هامة نحو استعادة 
روح التوازن للحياة 
السياسية للدولة
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اأعمال  العربية  ال��دول  جامعة  عام  اأم��ني  الغيط  اأب��و  اأحمد  ال�سيد  افتتح 
وهي  امل�سرتك  العربي  للعمل  العليا  التن�سيق  للجنة  ال�ستثنائي  الجتماع 
اللجنة املعنية بتن�سيق عمل موؤ�س�سات منظومة العمل العربي والتي ت�سمل 
الوزارية  املجال�س  وروؤ�ساء وممثلي  العربية  الدول  العامة جلامعة  الأمانة 

النوعية واملنظمات العربية املتخ�س�سة والحتادات العربية.
ميثل  الجتماع  هذا  اأن  اإىل  املنا�سبة  بهذه  األقاها  التي  الكلمة  يف  واأ�سار 
اأهمية كبرة يف �سوء التطورات وامل�ستجدات التي متر بها املنطقة العربية 
الإقليمي  للنظام  كبرة  حتديات  من  متثله  وما  احلالية،  املرحلة  خال 
بحيث  العربي،  العمل  منظومة  على  واقعًا جديدًا  فر�ست  والتي  العربي، 
معها  التفاعل  العربية  واملوؤ�س�سات  املنظمات  على  ي�ستوجب  الأمر  اأ�سبح 
واملوؤ�س�سات  املنظمات  هذه  روؤي��ة  تت�سمن  حم��ددة  اأفكار  وبلورة  بجدية 

لكيفية التعامل مع هذه التحديات امللحة.
يجب  امل�سرتك  العربي  العمل  موؤ�س�سات  اأن  اإىل  العام  الأم��ني  اأ�سار  كما 
العربي،  املواطن  وتطلعات  طموحات  الأوىل  بالدرجة  تخاطب  اأن  عليها 
الفقر  اليومية، على غرار مكافحة  التي مت�س حياته  املجالت  خا�سة يف 
والرت��ق��اء  والتعليم،  وال�سحة  املعي�سة  م�ستويات  وحت�سني  والبطالة، 
بالتنمية الإدارية، وزيادة معدلت التجارة وال�ستثمارات البينية العربية، 

اهتمامات وطموحات المواطنين 
والمجتمعات العربية

ويؤكد أهمية أن يخاطب العمل العربي المشترك 

األردن تستضيفة القمة العربية 
الثامنة والعشرين

 تلقى ال�سيد اأحمد اأبو الغيط اأمني عام جامعة الدول العربية 
ووزير  ال��وزراء  رئي�س  نائب  جودة  نا�سر  ال�سيد  من  ر�سالة 
مبوافقة  فيها  يخطره  الها�سمية  الأردنية  اململكة  خارجية 
والع�سرين  الثامنة  ال��دورة  ورئا�سة  ا�ست�سافة  على  الأردن 

ملجل�س جامعة الدول العربية على م�ستوى القمة.
كان  التي  الر�سالة  على  ردًا  الأردين  الوزير  ر�سالة   وتاأتي 
عدم  عن  اليمن  اعتذار  بعد  اإليه  وجهها  قد  العام  الأم��ني 
رئا�سة القمة املقبلة، ويف �سوء اإعمال اأحكام ميثاق اجلامعة 
العربية والذي ين�س على اأنه يف حالة اعتذار اإحدى الدول 
التي  الدولة  دعوة  يتم  فاإنه  القمة  رئا�سة  عدم  عن  العربية 

تليها يف الرتتيب الأبجدي لتويل مهام الرئا�سة.
وقد اأعرب الأمني العام عن خال�س تقديره يف هذا ال�سدد 
قمة  تنظيم  على  الأردن  ق��درة  يف  وثقته  الأردين،  للقرار 
ناجحة، مثمنًا اللتزام الكبر وامل�ستمر الذي تبديه اململكة 
الأردنية الها�سمية حتت قيادة جالة امللك عبد اهلل الثاين 
وخدمة  امل�سرتك  العربي  العمل  تعزيز  اأج��ل  من  بال�سعي 
التي  احلالية  املرحلة  خال  خا�سة  العربية،  الأم��ة  ق�سايا 
ت�سهد العديد من التطورات التي ت�ستلزم العمل على توحيد 
هذه  ت�ستدعيها  التي  التحديات  ملواجهة  العربي  اجلهد 

التطورات.
اإج���راء  �ست�سهد  املقبلة  ال��ف��رتة  اأن  اإيل  الإ���س��ارة   وجت���در 
امل�ساورات الازمة حول تاريخ انعقاد القمة يف �سهر مار�س 
واملو�سوعية  التنظيمية  بالرتتيبات  يتعلق  فيما  وكذا  املقبل، 

املرتبطة بها.
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افتتح ال�سيد اأحمد اأبو الغيط اأمني عام جامعة الدول العربية اأعمال 
والذي  والإعام  الفنية  لاأعمال  القاهرة  ملونديال  اخلام�سة  الدورة 
مع  بالتعاون  العربية  الدول  بجامعة  والت�سال  الإعام  قطاع  نظمه 

الحتاد العام للمنتجني العرب.
يلعبه  الذي  ال��دور  اإىل  املنا�سبة  بهذه  األقاها  التي  الكلمة  يف  واأ�سار 
وت�سكيل  العربي  الإن�سان  وجدان  تكوين  يف  وامل�سموع  املرئي  الإعام 
روؤيته لذاته وللعامل املحيط به، وهو الأمر الذي ي�ستدعي وجود تقييم 
م�ستمر له للنظر يف مدى اإ�سهامه يف تقدم الأمة ورفعتها، ومبا يوؤدي 

اإىل الرتكيز على بعدي التنوير والثقافة يف جممل الأداء الإعامي.
التطرف  اإع��ام  خطورة  مواجهة  اأهمية  تاأكيد  على  اأي�سًا   وحر�س 
تعي�سه  ما  اإىل  العربية  ال��دول  بع�س  اأو�سل  ال��ذي  املذهبي  وال�سحن 
من حروب ونزاعات اأهلية اأو �سراعات مذهبية غريبة على املنطقة 
العربية الغنية برتاث ثقايف طويل عنوانه الت�سامح والعي�س امل�سرتك، 
الت�سامح  وقيم  الوعي  ين�سر  اإعام  تواجد  ي�ستلزم  الأمر  اأن  م�سيفًا 
الرفاهية بل من �سميم  الذي ل يعد من قبيل  الأمر  املجتمعي، وهو 
الطائفية  النعرات  تهدده  الذي  العربي  القومي  الأمن  على  احلفاظ 

واخلافات املذهبية.
العامة  الأمانة  بها  تقوم  التي  اجلهود  اإىل  كلمته  يف  اأي�سًا  وتطرق 
الهامة  اأمثلتها  من  يعد  والتي  ال�ساأن  العربية يف هذا  الدول  جلامعة 
يعد  ما  وهو  والإع���ام،  الفنية  لاأعمال  القاهرة  ملونديال  رعايتها 
خر دليل على وجود اهتمام اأ�سيل وعمل حثيث من جانبها من اأجل 
تبلور روؤية اإعامية جديدة تكون على م�ستوى التحديات الكبرة التي 

تواجهها املجتمعات العربية خال املرحلة الراهنة.

وأيضا على أهمية تجديد شكل 
ومضمون اإلعالم العربي

وتبني ا�سرتاتيجيات م�سرتكة يف جمالت حمورية مثل الأمن الغذائي، 
والبحث  التعليم  وتطوير  والنقل،  والبيئة،  والطاقة،  املائي،  والأم��ن 
العلمي، واحلفاظ على الهوية الثقافية العربية، وتعزيز حقوق الإن�سان، 

والإعام.
واأكد الأمني العام للجامعة حر�س على اأن ي�سر اأي�سًا خال املناق�سات 
التي �سهدها الجتماع اإىل �سرورة تبني روؤية عربية م�سرتكة متكاملة 
الأزم��ات  �سوء  يف  خا�سة  الوقت،  ذات  يف  والعملية  بالفعالية  تتميز 
جامعة  عمل  على  اأثرت  والتي  العربي  الوطن  بها  مير  التي  ال�سيا�سية 
ي�ستلزم  الأمر  اأن  م�سيفًا  الأخرة،  ال�سنوات  مدى  على  العربية  الدول 
تبني حزمة جديدة من الإجراءات واخلطط والربامج املحددة بواقعية، 
ووفقًا لإطار زمني متفق عليه لتنفيذها، مع الأخذ يف العتبار اأن العمل 
العربي  املواطن  �سعور  من  �سرعيته  ي�ستمد  اأن  يجب  امل�سرتك  العربي 
اهتماماته  يعك�س  ال��ذي  وم���ردوده  العمل  ه��ذا  باأهمية  ككل  واملجتمع 
ال�سلبيات  العربية  اجلامعة  عمل  منظومة  تتجاوز  وبحيث  وتطلعاته، 
بحيث  ون�ساط،  بفعالية  تعمل  لكي  ال�سيا�سية  الأزم���ات  عن  الناجتة 
تكون القرارات ال�سادرة عنها قابلة للتنفيذ، وتوؤدي اإىل تغير اإيجابي 

لاأو�ساع القائمة.
�سوء  ويف  الجتماع،  خال  اأعرب  العام  الأمني  اأن  اإىل  الإ�سارة  جتدر 
املداخات املختلفة التي اأدىل بها امل�ساركون، عن تطلعه نحو اأن تقوم 
حتمل  عمل  اأوراق  باإعداد  امل�ساركة  والحتادات  واملوؤ�س�سات  املنظمات 
التي  املختلفة  التطورات  مع  تتواءم  وحمددة  جديدة  ومبادرات  اأفكار 
باإمداد  اجلهات  هذه  تقوم  اأن  وعلى  حاليًا،  العربية  املنطقة  ت�سهدها 
النظر يف  الأوراق، وذلك بهدف  بهذه  العربية  للجامعة  العامة  الأمانة 
كيفية فتح باب النقا�س حولها واإعمالها يف اإطار عمل اجلامعة العربية.
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أبو الغيط يعرب عن تطلع الجامعة العربية لنجاح الهدنة في اليمن

العام  الأم���ن  الغيط  اأب���و  اأح��م��د  اأع���رب 
تكلل  لأن  تطلعه  ع��ن  العربية  للجامعة 
مبا  بالنجاح  اليمن  يف  املقرتحة  الهدنة 
ي��وؤم��ن مت��دي��ده��ا، وف��ت��ح ال��ط��ري��ق اأم��ام 
اأخ���رى،  ال��ع��ودة اإىل امل��ف��او���ض��ات م���رة 
يف  للأزمة  منا�ضبة  ت�ضوية  اإىل  والتو�ضل 

اليمن.
املوقف  على  التاأكيد  اأب��وال��غ��ي��ط  وج���دد 
اليمن  حيال  العربية  للجامعة  الثابت 
والذي ينطلق من �ضرورة اأن تتاأ�ض�س اأية 
الوطني  احل���وار  خم��رج��ات  على  ت�ضوية 
اخلليجية  امل���ب���ادرة  وع��ن��ا���ض��ر  اليمني 

وقرارات جمل�س الأمن ذات ال�ضلة.
العام  للأمن  الوثيقة  املتابعة  اإط��ار  ويف 
ال�ضاأن  لتطورات  الغيط  اأبو  اأحمد  ال�ضيد 
ات�ضاًل  ال��ع��ام  الأم���ن  اأج���رى  اليمني، 
اأحمد  ال�ضيخ  ول��د  اإ�ضماعيل  مع  هاتفيًا 
الأمم  ع��ام  ل�ضكرتري  اخل��ا���س  املبعوث 
اإىل  خلله  ا�ضتمع  اليمن  اإىل  املتحدة 
الهدنة  اأب��ع��اد  لأه��م  املبعوث  من  عر�س 
التي اقرتحها بن الأطراف اليمنية والتي 
من املنتظر اأن يبداأ �ضريانها مع منت�ضف 
ليل اليوم الأربعاء، اإ�ضافة اإىل اأهم نتائج 
الت�ضالت التي اأجراها املبعوث الأممي 
والإقليمية  اليمنية  الأط��راف  مع  موؤخرًا 

والدولية املعنية بالأزمة اليمنية. 
الت�ضال  العام خلل  الأمن  اأعرب  وقد 
املبعوث  يبذلها  التي  للجهود  تقديره  عن 
الهدنة  تكلل  لأن  تطلعه  وع��ن  الأمم���ي، 

املقرتحة بالنجاح مبا يوؤمن متديدها.
ات�ضاًل  الإطار  هذا  اأي�ضًا يف  اأجرى  كما 
اأخ�����رًا م���ع ع��ب��د امل��ل��ك امل���خ���ليف وزي���ر 
التطورات  تناول  �ضهد  اليمن  خارجية 
الأخرية للأو�ضاع ال�ضيا�ضية وامليدانية يف 
اليمن واأهم نتائج الت�ضالت اجلارية يف 

هذا ال�ضاأن.
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ويبحث مع المفوض السامي لشؤون الالجئين.. توفير الدعم 
الالزم لالجئين العرب

عام  اأم��ن  الغيط  اأب��و  اأح��م��د  ال�ضيد  ا�ضتقبل 
جراندي  فيليبو  ال�ضيد  العربية  ال��دول  جامعة 
ل�ضئون  امل��ت��ح��دة  ل����لأمم  ال�����ض��ام��ي  امل��ف��و���س 
اللجئن يف مقابلة �ضهدت التباحث حول كيفية 
تطوير التعاون بن الطرفن، خا�ضة فيما يتعلق 
داخل  العرب،  اللجئن  احتياجات  مبخاطبة 

وخارج املنطقة العربية.
العربية  للجامعة  ال��ع��ام  الأم���ن  اأع���رب  حيث 
تبذلها  التي  للجهود  تقديره  املقابلة عن  خلل 
توفري  اأج��ل  م��ن  للجئن  ال�ضامية  املفو�ضية 
ظل  يف  العرب  للجئن  املختلفة  الحتياجات 
بها  مت��ر  ال��ت��ي  ال�ضعبة  الإن�����ض��ان��ي��ة  الأو����ض���اع 
والنزاعات  الأزمات  نتيجة  منهم  كبرية  اأعداد 
مدار  على  العربية  ال��دول  بع�س  �ضهدتها  التي 

�ضوريا  من  كل  يف  خا�ضة  الأخ���رية،  ال�ضنوات 
ال��دور  اأهمية  على  تاأكيده  مع  وليبيا،  واليمن 
يف  ال�ضامية  املفو�ضية  تلعبه  اأن  ميكن  ال��ذي 
اأج��ل  م��ن  اخل��ارج��ي��ة  الأط����راف  م��ع  التوا�ضل 
اأن يلقى اللجئون العرب معاملة لئقة  �ضمان 

يف الدول الأجنبية التي يق�ضدونها.
 وقد ا�ضتعر�س اأي�ضًا لأهم اجلهود التي تبذلها 
مبا  امل��ج��ال،  ه��ذا  يف  للجامعة  العامة  الأم��ان��ة 
العربية  التفاقية  بتحديث  يتعلق  ما  ذل��ك  يف 
هذا  يف  التنويه  مع  اللجئن،  اأو�ضاع  لتنظيم 
منظمة  اإن�ضاء  العام  الأم��ن  مبقرتح  ال�ضدد 
اإغاثة اإن�ضانية عربية للتعامل مع هذا املو�ضوع.

من ناحية اأخرى، عر�س املفو�س ال�ضامي لأهم 
تقوم  التي  والأن�ضطة  والربامج  اخلطط  اأبعاد 

املنطقة  يف  للجئن  ال�ضامية  املفو�ضية  بها 
العربية، خا�ضة يف اإطار التعامل مع التدفقات 
ال�ضخمة للجئن الناجتة عن الأزمة يف �ضوريا 
العامل  بها  مير  اإن�ضانية  اأزم��ة  اأكرب  باعتبارها 
اأن  اإىل  الإ���ض��ارة  م��ع  احلالية،  املرحلة  خ��لل 
اجلارية  التطورات  ق��رب  عن  تتابع  املفو�ضية 
اأع��داد  زي��ادة  توقع  �ضوء  يف  املو�ضل  مدينة  يف 
اللجئن الفارين من القتال هناك مع ت�ضاعد 

العمليات الع�ضكرية يف املدينة.
اأي�ضًا  �ضهدت  املقابلة  اأن  اإىل  الإ���ض��ارة  جت��در 
تناول اأهم اأبعاد م�ضروع مذكرة التفاهم املقرتح 
لتعزيز  ال�ضعي  اإط��ار  يف  الطرفن  بن  توقيعها 
للجامعة  العامة  الأمانة  بن  والتن�ضيق  التعاون 

العربية واملفو�ضية ال�ضامية ل�ضئون اللجئن.
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العربية  للجامعة  العامة  الأمانة  مبقر  اختتمت 
الإن�سان  حقوق  للجنة  ع�سر  الثانية  الدورة  اأعمال 
العربية »جلنة امليثاق« واملخ�س�سة ملناق�سة التقرير 
الأول املقدم من دولة الكويت، حول اأو�ساع حقوق 
الإن�سان بها، برئا�سة الدكتور هادي اليامي رئي�س 
امليثاق”،  “جلنة  العربية  الإن�سان  حقوق  جلنة 
وم�ساركة ال�سفري اأحمد بن حلي نائب الأمني العام 
فهم  بن  م�سعل  والدكتور  العربية،  ال��دول  جلامعة 
اأجمد  والدكتور  العربي،  الربملان  رئي�س  ال�سلمي 
حلقوق  ال��دائ��م��ة  العربية  اللجنة  رئي�س  �سموط 
الأم��ني  امل��ري  را�سد  بن  حمد  وال�سفري  الإن�سان، 
التعاون  ملجل�س  القانونية  لل�سوؤون  امل�ساعد  العام 
يف  الأع�ساء  الدول  مندوبيات  وممثلي  اخلليجي، 
منظمات  ممثلي  ال�سادة  العربية،  ال��دول  جامعة 

املجتمع املدين.
امل�ستوى  رفيع  وف��د  الكويت  دول��ة  م��ن  و���س��ارك 
الكويت  م��ن��دوب  الغنيم  جمال  ال�سفري  برئا�سة 

الدائم لدى منظمات الأمم املتحدة يف جنيف .
العام  الأمني  نائب  بن حلي  اأحمد  ال�سفري  واأكد 
للجامعة العربية حر�س اجلامعة على تعزيز حقوق 
الن�سان، م�سريا اإىل اأن اجلامعة العربية ت�سم 18 
اأجل حقوق الإن�سان كل يف جماله  اإدارة تعمل من 

تنموي..  وطالب  اأو  اجتماعي  اأو  �سيا�سي  �سواء 
بن حلي - يف كلمة له خالل افتتاح اأعمال الدورة 
العربي  للميثاق  تن�سم  مل  التي  العربية  ال��دول   -
حلقوق الإن�سان اأن ت�سارع بالت�سديق عليه..  واأ�ساد 
مب�سرية الدميقراطية التي ت�سهدها دولة الكويت، 
عن  الأول  الوطني  التقرير  تقدمي  اأن  اإىل  م�سريا 
يتزامن مع ذكرى  بالكويت  الإن�سان  اأو�ساع حقوق 
الأحمد  �سباح  ال�سيخ  لتويل  �سنوات  ع�سر  م��رور 

جابر ال�سباح احلكم يف البالد.
رئي�س  اليامي  ه��ادي  الدكتور  ق��ال  جانبه  وم��ن 
دول��ة  مييز  م��ا  اأن  العربية   ااإن�����س��ان  حقوق  جلنة 
من  ت��اري��خ  ول��ه��ا  متميزة  جتربتها  اأن  ال��ك��وي��ت 
املوؤ�س�سي  الأداء  عرب  تر�سيخها  مت  الدميقراطية 
امل�سهود  الق�سائي  واجل��ه��از  وال��ربمل��ان  للحكومة 
والن�ساط  والإع����الم،  وال�سحافة  ب��ال��ك��ف��اءة،  ل��ه 
واحليوية التي يتميز بها املجتمع الكويتي، واحلركة 
التي  ال�سيا�سية  والإرادة  املدين،  للمجتمع  الن�سطة 
دولة  معتربا  اإجن���ازات،  من  حتقق  ما  خلف  تقف 
الكويت من التجارب العربية امل�سهودة لها بالنجاح 
فارقة  ت�سكل عالمة  الدورة  اأن هذه  اإىل  واأ�سار   ..
م�سددا  العربية،  الإن�سان  حقوق  جلنة  م�سرية  يف 
تكر�س  الإن�����س��ان  حلقوق  العربي  امليثاق  اأن  على 

بتواتر  الإن�سان  حلقوق  العربية  املنظومة  داخ��ل 
الدول  والدورية من جانب  الأولية  التقارير  تقدمي 
اأمر  وهو  تقرير،   12 اإىل  و�سلت  والتي  الأط��راف 
بها  تتمتع  التي  واملهنية  وامل�سداقية  الثقة  يعك�س 

اللجنة.
امل�سادقة  ال���دول  تفاعل  اإن  اليامي  واأ���س��اف 
مالحظاتها  وتقبل  اللجنة  مع  العربي  امليثاق  على 
وتو�سياتها يف اإطار اأجواء من التعاون والتكامل بني 
اخلربات الوطنية والإقليمية، ي�سكل حجر الزاوية 
يف تعزيز دور ومكانة جلنة حقوق الإن�سان العربية.
 واأو�سح اليامي اأن م�سوؤولية هذه اللجنة تتعاظم 
يف ظ��ل م��ا مي��ر ب��ه ال��وط��ن ال��ع��رب��ي م��ن اأزم���ات 
وا�سطرابات �سيا�سية والتي لها انعكا�ساتها املبا�سرة 
الإن�سان..  ومن  حقوق  واق��ع  على  املبا�سرة  وغري 
رئي�س  ال�سلمي  فهم  بن  م�سعل  الدكتور  اأكد  جانبه 
الربملان العربي، على حر�س الربملان العربي على 
تاأكيدا  اجلهود،  وتن�سيق  التعاون،  تعزيز  ا�ستمرار 
وال�سعي  العربية  حقوقالإن�سان  جلنة  مع  لل�سراكة 
لأن تاأخذ م�سارا اأكرث تاأثريا وفاعلية..  واأعرب يف 
ال�سيخ  العايل جلهود  وتقديره  تثمينه  له عن  كلمة 
�سباح الأحمد اجلابر ال�سباح اأمري دولة الكويت، 
وحكومة دولة الكويت، يف جمال دعم وتعزيز حقوق 

أنشطة وأخبار

السفير  الغنيم: دستور الكويت عزز الديمقراطية وحقوق اإلنسان
نائب األمين العام للجامعة العربية “بن حلى” يشيد بمسيرة الديمقراطية بدولة الكويت
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الإن�سان على امل�ستويني املحلي والعربي.
وجاء يف كلمة مندوب دولة الكويت الدائم لدى 
الأمم املتحدة بجنيف ال�سفري جمال الغنيم خالل 
الإن�سان  حقوق  للجنة   12 ال��دورة  اأعمال  افتتاح 
وا�سعة،  عربية  مب�ساركة  امليثاق(  )جلنة  العربية 
احدى  متثل  التمييز  وع��دم  والعدالة  امل�ساواة  اأن 
الكويت،  يف  دول��ه  املهمة  الن�سان  حقوق  رك��ائ��ز 
التفاقيات  من  للعديد  ان�سمت  اأنها  م�سدداعلى 
الإن�����س��ان  ب��ح��ق��وق  املتعلقة  ال��دول��ي��ة  وال�����س��ك��وك 
انطالقا من الرغبة ال�سادقة يف اإعالء قيم حقوق 
باأعمال  الكويت  دول��ة  وفد  وا�ستعر�س  الن�سان.. 
تعزيز وحماية  البالد وجهودها يف  الدورة م�سرية 
حقوق الإن�سان يف جميع املجالت معربا عن تطلعه 
الإن�سان  حقوق  جلنة  مع  ومثمر  فعال  ح��وار  اإىل 
من  ال�ستفادة  بغر�س  امليثاق(  )جلنة  العربية 
ال�سبل  اف�سل  اإىل  للو�سول  اللجنة  اأع�ساء  خربات 
واملمار�سات التي من �ساأنها اأن تنعك�س ايجابيا على 
حالة حقوق الإن�سان يف دولة الكويت.. واأو�سح اأن 
دولة الكويت عندما ا�ستقلت عام 1961 �سرعت يف 
اإعداد د�ستورها الوطني الذي �سدق عليه يف عام 
1962 حيث يقوم على مبداأ الف�سل بني ال�سلطات 

مع تعاونها.
م��ف��ه��وم  ب���ذل���ك  ع����زز  ال���د����س���ت���ور  اأن  واأك������د   
الإن�����س��ان  ح��ق��وق  �سمانات  واأه���م  ال��دمي��ق��راط��ي��ة 
يت�سح جليا  اأن ذلك  اإىل  الأ�سا�سية، لفتا  وحريته 
يف كل ما ورد يف الباب الثالث من الد�ستور واملعنون 
ب)احل��ق��وق وال��واج��ب��ات ال��ع��ام��ة(..   واأو���س��ح اأن 
الباب الثالث ي�سم كل ما جاء يف املواثيق الدولية 
لن�سجامه  بال�سافة  الإن�سان  بحقوق  ال�سلة  ذات 

مع مكونات امليثاق العربي حلقوق الن�سان.
 واأو�سح من اأهم تلك املكونات، احلق يف احلياة 
واحلريات  وامل�ساواة  والعدالة  الن�سانية  والكرامة 
والتنقل  وال�سكن  والتعبري  الراأي  الأ�سا�سية كحرية 
بالإ�سافة اأي�سا حلقوق التعليم وال�سحة والرعاية 
اأن  الغنيم  ال�سفري  وق��ال  وغ��ريه��ا..  الجتماعية 
وموؤثرة  فعالة  حماية  اآليات  و�سعت  الكويت  دولة 
مبادئ  تتكامل  حتى  والتطبيقي  العملي  الواقع  يف 
حقوق الإن�سان مع ت�سريعات احلماية..  واأ�سار اإىل 
اأنه من اأهم تلك الآليات ان�ساء املحكمة الد�ستورية 
الد�ستورية  املظلة  مبثابة  تعد  والتي   )1973( عام 
احلماية  اأوج����ه  وت��ع��زز  تكفل  ال��ت��ي  والق�سائية 
القانونية و�سمانا للتاأثري ال�سليم لأحكام الد�ستور.. 
على  امل�سادقة  اأي�سا  الآليات  بني  من  اأن  واأ�ساف 
التفاقيات وال�سكوك الدولية حلقوق الإن�سان مبا 
املدنية  باحلقوق  اخلا�س  ال��دويل  العهد  ذل��ك  يف 
باحلقوق  اخل��ا���س  ال���دويل  وال��ع��ه��د  وال�سيا�سية 

واتفاقية  والثقافية  والجتماعية  القت�سادية 
مناه�سة التعذيب..  وذكر اأن دولة الكويت اأن�ساأت 
لتعزيز  معنية  وطنية  اآليات  اأي�سا   الإط��ار  يف هذا 
وح��م��اي��ة ح��ق��وق الإن�����س��ان وم��ن��ه��ا )جل��ن��ة حقوق 
الإن�سان يف جمل�س الأمة( و)جلنة �سوؤون املراأة ( 
اإ�سافة اإىل )الهيئة العامة ل�سوؤون ذوي الإعاقة(.. 
اأي�سا  )الهيئة  اأن�ساأت  الكويت  دولة  اأن  اإىل  واأ�سار 
العاملة(  للقوى  العامة  و)الهيئة   ) للغذاء  العامة 
اإىل  بالإ�سافة   ) الف�ساد  ملكافحة  العامة  و)الهيئة 

)الديوان الوطني حلقوق الإن�سان(.
قامت  الكويت  دول��ة  اأن  الغنيم  ال�سفري  وق��ال   
ت�سريعات  �سن  يف  املا�سية  �سنوات  اخلم�س  خالل 
حلقوق  احلماية  اإطار  تعزيز  يف  �ساهمت  وقوانني 

الإن�سان.
 واأ�ساف اأن من اأبرز تلك القوانني )قانون العمل 
و)قانون   )2010 ل�سنة   6 رقم  الهلي  القطاع  يف 
 )2010 ل�سنة   8 رق��م  الإع��اق��ة  ذوي  الأ���س��خ��ا���س 
ل�سنة   19 رق��م  الوطنية  الوحدة  حماية  و)ق��ان��ون 

.)2012
)قانون  اأي�سا  القوانني  بني  من  اأن��ه  واأ���س��اف   
مكافحة الجتار بالأ�سخا�س رقم91 ل�سنة  2013( 
ل�سنة   )22( رق��م  اخلا�سة  احل�سانة  و)ق��ان��ون 
ل�سنة   12 رق��م  الأ���س��رة  حمكمة  و)ق��ان��ون   )2014
الطفل رقم  اإىل )قانون حقوق  بالإ�سافة   ) 2015

21 ل�سنة 2015(.
 وذك��ر اأن��ه م��ن ب��ني القوانني )ق��ان��ون ال��دي��وان 
الوطني حلقوق الإن�سان 67 ل�سنة  2015( و)قانون 
الأحداث 111 ل�سنة 2015( و)قانون رقم 68 ل�سنة 

2015 يف �ساأن العمالة املنزلية(.
 واأ�سار اإىل م�سادقة دولة الكويت على )اتفاقية 
 39 قانون  الإعاقة مبوجب  ذوي  ال�سخا�س  حقوق 
ل�سنة 2013(.. كما اأ�سار اأي�سا اإىل �سدور )القانون 
حق  الأف���راد  منح  ال��ذي   )2014 ل�سنة   109 رق��م 
وعر�س  الد�ستورية  املحكمة  اإىل  مبا�سرة  اللجوء 

منازعاتهم الد�ستورية اأمامها بدعوى اأ�سلية.
اإبطال  متتلك  الد�ستورية  املحكمة  اأن  واأو�سح   
اأي ت�سريع ) قانون اأو مر�سوم ( ينتهك ال�سمانات 
حماية  يف  الت�سريع  هذا  اأثر  يخفي  ول  الد�ستورية 

احلقوق واحلريات.
 واأكد ال�سفري الغنيم اأن الق�ساء يف دولة الكويت 
يعد حمط احرتام لعتباره اإحدى ال�سلطات الثالث 
الد�ستور  من   162 امل��ادة  اأن  مو�سحا  ال��دول��ة  يف 
ن�ست على )�سرف الق�ساء ونزاهة الق�ساة اأ�سا�س 

امللك و�سمان للحقوق واحلريات(.
 واأ�ساف اأن املادة 163 من الد�ستور اأكدت عدم 
ق�سائه  يف  القا�سي  على  جلهة  �سلطان  اأي  وج��ود 

وعدم جواز التدخل يف �سري العدالة.
اأن القانون يكفل ا�ستقالل الق�ساء   و�سدد على 
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أنشطة وأخبار

بهم  اخلا�سة  والأح��ك��ام  الق�ساه  �سمانات  ويبني 
حر�سا  اأنه  وقال  للعزل..   قابليتهم  عدم  واأح��وال 
ومنعا  ال��دمي��ق��راط��ي��ة  واآل��ي��ات  اأط���ر  تعزيز  على 
 50 املادة   اأو احلريات جاءت  للجور على احلقوق 
ال�سلطات  بني  الف�سل  مبداأ  لرت�سخ  الد�ستور  من 

الرئي�سية يف الدولة.
50 قررت �سراحة )مبداأ  املادة  اأن  اإىل  واأ�سار   
الف�سل بني ال�سلطات ( وذلك دفاعا لأي جدل اأو 
حذرت  اأنها   اإىل  بالإ�سافة  املبداأ  هذا  حول  لب�س 
من نزول اأي من ال�سلطات الثالث عن كل اأو بع�س 

اخت�سا�سها املن�سو�س عليها يف الد�ستور.
احلياة   يف  احل��ق  اأن  الغنيم  ال�سفري  وذك���ر   
الن�����س��ان  ال���س��ا���س��ي��ة« جلميع ح��ق��وق  »ال��ق��اع��دة 
�سواء  كبرية  عناية  اأولته  الكويت  دول��ة  اأن  موؤكدا 
ت�سونه  التي  واجلزائية  القانونية  ال�سمانات  يف 

وحتميه.
قانون  م��واد  خالل  من  يتاأتى  ذلك  اأن  واأو�سح   
اإ�سافة  القوانني  من  وغريها   1960/16 اجل��زاء 
والجتماعية  ال�سحية  الرعاية  �سبل  توفري  اإىل 

والرتبوية و�سبل احلياة الكرمية.
 ولفت اإىل اأن املادة 12 من د�ستور دولة الكويت 
العامة  بال�سحة  ال��دول��ة  »تعنى  اأن  على  تن�س 

وو�سائل الوقاية والعالج من الأمرا�س والأوبئة «.

قدرت  ال�سحة  وزارة  ميزانية  اأن  اإىل  واأ���س��ار   
مبليار و800 األف دينار )الدولر يعادل نحو 305ر0 
دي��ن��ار( وذل���ك ن��ظ��ري ع���دد ك��ب��ري م��ن اخل��دم��ات 
من  ا�ستثناء  دون  من  للجميع  املجانية  ال�سحية 
ب�سورة  املقيمني  من  وكذلك  ومقيمني  مواطنني 

غري قانونية.
بل  بذلك  تكتف  مل  الكويت  دول��ة  اأن  واأ���س��اف   
جميع  وحتمل  باخلارج  العالج  توفري  على  عملت 
تكاليفه للمواطنني الذين قد ل يتوفر لهم العالج 
اإل مبراكز طبية متخ�س�سة وذات طبيعة خا�سة .

 واأكد ال�سفري الغنيم اأن امل�ساواة والعدالة وعدم 
املهمة  الإن�سان  حقوق  ركائز  اإحدى  متثل  التمييز 
29 ن�ست على  امل��ادة  اأن  وق��ال  الكويت..  يف دول��ة 
وهم  الن�سانية  الكرامة  يف  �سوا�سية  »النا�س  اأن 
مت�ساوون لدى القانون والواجبات العامة ل متييز 
بينهم يف ذلك ب�سبب اجلن�س اأو الأ�سل اأو اللغة اأو 

ال�سابقة  امل��ادة  م�سمون  اأن  على  و�سدد  الدين«..  
العمل  يف  �سواء  احلياة  جوانب  جميع  على  انعك�س 
اأو التعليم اأو ال�سحة اأو ال�سكن وغريها مما كان له 
الأثر الإيجابي على حتقيق الأمن و�سد كل ثغرات 

التمييز وعدم امل�ساواة اإن وجدت.
 وذكر اأنه انطالقا من الرغبة ال�سادقة يف اإعالء 
قيم حقوق الإن�سان فقد ان�سمت دولة الكويت اإىل 
املتعلقة  الدولية  وال�سكوك  التفاقيات  العديد من 
من  اأن  الغنيم  ال�سفري  واأ�ساف  الإن�سان..  بحقوق 
اأبرز تلك التفاقيات )اتفاقية مناه�سة التعذيب( 
اأو  القا�سية  العقوبة  اأو  املعاملة  دروب  من  وغريها 
ل�سنة  واحد  القانون  املهينة مبوجب  اأو  الالإن�سانية 

.1996
ووفقا  اأ�سحت  التفاقية  ه��ذه  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
للمادة 70 من د�ستور دولة الكويت جزءا ل يتجزاأ 
من املنظومة الت�سريعية والق�سائية الوطنية وعليه 

 اللجنة العربية لحقوق اإلنسان تناقش التقرير 
الوطني المقدم من دولة الكويت
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يعترب التعريف الوارد يف املادة واحد منها معتمدا 
و�سع  مت  اأن��ه  اإىل  واأ���س��ار  الكويتي..  الت�سريع  يف 
منها  التعذيب  ملنع  الوقائية  الو�سائل  من  العديد 
ل�سمان  قانونية  قنوات  )توفري  املثال  �سبيل  على 
اإدع����اءات  ب�سدد  العاجلة  التحقيقات  اإج����راء 

التعذيب( و)اإن�ساء ال�سرطة املجتمعية(.
واأ�ساف اأن من تلك الو�سائل اأي�سا )اإن�ساء جلنة 
حقوق الإن�سان يف جمل�س الأمة( و)ا�ستحداث خط 
�ساخن لتلقي ال�سكاوي( بالإ�سافة اإىل )اإجراءات 

تدريبية للقائمني على تنفيذ القانون(.
 12 رق��م  قانون  1996 �سدر  ع��ام  اأن��ه يف  وق��ال 
اخلا�س  ال���دويل  العهد  اتفاقية  على  ب��امل��واف��ق��ة 
باحلقوق املدنية وال�سيا�سية نتيجة لقناعة را�سخة 
مب�سمون ما جاء يف هذه التفاقية.. واأ�سار اإىل اأن 
من  يتجزاأ  ل  ج��زءا  اأي�سا  اأ�سحت  التفاقية  هذه 
وذلك  الوطنية  والق�سائية  الت�سريعية  املنظومة 

اإعمال بن�س املادة 70 من الد�ستور الكويتي.
خا�سة  مكانة  للمراأة  اأن  الغنيم  ال�سفري  واأك��د 
بكل  حظيت  اأنها  على  م�سددا  الكويتي  املجتمع  يف 
تقدير واحرتام انطالقا من مبداأ الدين الإ�سالمي 

احلنيف.
واأ���س��ار يف ه��ذا الط��ار اىل ن�س امل��ادة 29 من 
�سوا�سية يف  “النا�س  اأن  على  اأكدت  التي  الد�ستور 
القانون  ل��دى  مت�ساوون  وه��م  الن�سانية  الكرامة 
ب�سبب  ذلك  يف  بينهم  متييز  ل  العامة  والواجبات 
انه  وقال  الدين”..  اأو  اللغة  اأو  الأ�سل  اأو  اجلن�س 
انطالقا من ذلك عنيت دولة الكويت بحقوق املراأة 
تلبية  على  جاهدة  فعملت  كبرية  عناية  الكويتية 
متطلباتها ل�سمان متتعها بكافة احلقوق.. واأو�سح 
اأن دولة الكويت ان�سمت اإىل اتفاقية الق�ساء على 
كما   1994 ع��ام  امل��راأة  �سد  التميز  اأ�سكال  جميع 
عام  كل  من  مايو   16 تاريخ   2015 عام  يف  اأق��رت 

باعتباره يوما للمراأة الكويتية تكرميا لها.
واأ�ساف اأن املراأة الكويتية تقلدت عدة منا�سب 
فاأ�سبحت  املجالت  جميع  ويف  الدولة  يف  قيادية 
و�سيدة  اإدارة  ومديرة  و�سفرية  ونائبة  وزي��رة  الآن 
اأعمال واأ�ستاذة باجلامعة وباحثا علميا يف املراكز 
العلمية املتخ�س�سة يف الكويت وم�ست�سارا بالفتوى 

والت�سريع.
ولفت اىل اأن املراأة الكويتية دخلت موؤخرا املجال 
اأكرث من  اأي�سا  توجد  اأنه  اإىل  بالإ�سافة  الع�سكري 

ع�سوة يف املجل�س البلدي .
واأ�سار اإىل اأن املجل�س الأعلى للق�ساء الكويتي قد 

اأ�سدر قراره رقم 2013/14 بقبول عدد 22 امراأة 
 2014/23 والقرار رقم  الق�ساء  متقدمة يف �سلك 
الإن���اث  م��ن  ل��ع��دد  ن��ي��اب��ة  وك��ي��ل  وظ��ي��ف��ة  بت�سغيل 

املتقدمات لهذه الوظيفة .
واأو�سح اأن ح�سة املراأة الكويتية يف �سوق العمل 
خالل الفرتة من 2011 اىل 2015 قد بلغت 6ر48 
القطاع  باملئة يف  و5ر46  القطاع اخلا�س  باملئة يف 
خطتها  يف  و�سعت  الكويت  دولة  اأن  وذكر  العام.. 
بتمكني  تتعلق  اأهدافا   )2020  -  2016( المنائية 
املثلى  الغايات  اىل  للو�سول  قدراتها  ورعاية  املراأة 

لتنفيذ خطة التنمية امل�ستدامة 2030.
ال��دول  قائمة  ت�سدرت  الكويت  دول��ة  اأن  واأك��د 
العربية يف ما يرتبط بحقوق اجلن�سني على �سعيد 
م�ساركة الن�ساء يف القت�ساد و�سوق العمل والتعليم 

وم�ستوى العناية ال�سحية والتمكني ال�سيا�سي.
اأن ذلك جاء وفقا للتقرير الذي اأطلقه  واأو�سح 
جاء  وال��ذي   2015 لعام  العاملي  القت�ساد  منتدى 

حتت عنوان )تقرير الفجوة بني اجلن�سني(.
واأ�سار ال�سفري الغنيم اإىل اأن ) قانون العمل يف 
فقط  يكتف  مل   ،)  2015 ل�سنة   6 الهلي  القطاع 
بامل�ساواة بني الرجل واملراأة بل واأي�سا وفر للمراأة 

حماية خا�سة وامتيازات.
اأ�سار  ما  المتيازات  تلك  اأب��رز  من  اأن  واأ�ساف 
لأجر  امل��راأة  اأجر  م�ساواة  من  الرابع  الف�سل  اإليه 
ت�سغيل  وحظر  ليال  الن�ساء  ت�سغيل  وحظر  الرجل 
احلامل  الأم  وحماية  اخلطرة  الأعمال  يف  امل��راأة 

ا�سافة اىل منح املراأة �ساعتني للر�ساعة.
وقال اأنه اإميانا من دولة الكويت باأهمية الأ�سرة 
الإع��الن  م��ن   16 امل���ادة  ج��اء يف  مل��ا  وفقا  القائمة 
جزء  امل��راأة  اأن  وباعتبار  الإن�سان،  حلقوق  العاملي 
القانون رقم  الأ�سرة فقد �سدر  يتجزاأ من هذه  ل 
واأو�سح  ال���س��رة.  حمكمة  ب�ساأن   2015 ل�سنة   12
متخ�س�سة  حمكمة  اإن�ساء  مت  اأنه  الإط��ار  هذا  يف 
يف  مبا  حمافظة  كل  يف  وق�ساياها  الأ�سرة  ل�سوؤون 
والطالق  واملهر  واحل�سانة  والأج��ور  النفقة  ذلك 

وغريها.
واأ�سار اإىل اأنه مت اأي�سا اإن�ساء ال�سرطة املجتمعية 
للمتعر�سات  والنف�سي  الجتماعي  الدعم  لتقدمي 

للعنف.
لدى  الكويت  دول��ة  �سفري  امل��راف��ق  الوفد  و�سم 
الكويت  الذويخ ومندوب دولة  م�سر حممد �سالح 

لدى جامعة الدول العربية ال�سفري اأحمد البكر.
حقوق  مكتب  رئي�س  م��ن  ك��ال  ال��وف��د  �سم   كما 
الن�سان بوزارة اخلارجية امل�ست�سار طالل املطريي 
املجتمع  منظمات  ممثلي  من  عدد  اإىل  بالإ�سافة 

املدين بدولهة الكويت.  
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احتفالية

الجامعة العربية تحتفل بيوم  الوثيقة العربية 
�أكد �لأمني �لعام جلامعة �لدول �لعربية �أحمد �أبو 
�أجل  من  �جلهود  مبو��صلة  �جلامعة  �لتز�م  �لغيط 
�لدول  �ملنهوبة من قبل  �لعربية  �لأر�صيفات  ��صتعادة 
�أهمية  على  �لإط���ار  ه��ذ�  يف  م�صدد�  �لإ�صتعمارية، 
�لإ�صرت�تيجية �لعربية �لتي �عتمدها وزر�ء �خلارجية 
�لأر�صيفات  ل�صتعادة  �ملا�صي  �صبتمرب  يف  �ل��ع��رب 

�لعربية �ملنقولة و�ملنهوبة  .
ونا�صد �أبو �لغيط  يف �لوقت ذ�ته م�صر من خالل 
لدعم  باليون�صكو  �لعاملي  �لرت�ث  جلنة  يف  ع�صويتها 
�جلهود �لر�مية حلماية �لرت�ث �لعربي �لذي يتعر�ض 
للتدمري على �أيدي �جلماعات �لإرهابية و�لتنظيمات 

�ملتطرفة  .
وحذر �أبو �لغيط يف كلمته �أمام �لحتفال �ل�صنوي 
�لعامة  �لأمانة  �لذي نظمته  �لعربية«  �لوثيقة  »يوم  ب� 

�لعربي  �لإق��ل��ي��م��ي  �ل��ف��رع  م��ع  بالتن�صيق  للجامعة 
تف�صي  من  )عربيكا(،  لالأر�صيف  �ل��دويل  للمجل�ض 
ظاهرة �لإرهاب و�لنز�عات و�حلروب �لد�خلية �لتي 
�أدت �ىل تدمري �لوثائق و�لرت�ث �حل�صاري يف �صوريا 

وليبيا و�لعر�ق وغريها من دول �ملنطقة .
�صرباته  ي��وج��ه  �لهمجي  �لإره����اب  �أن  و�أ���ص��اف 
ملوروثنا �لثقايف وتابعنا بكل �أ�صى تدمري مو�قع  �أثرية 

تدمر يف �صوريا و�لعر�ق وليبيا 
كما حذر �أبو �لغيط من ��صتمر�ر حمالت �لت�صوية 
�لفل�صطينية  و�ملقد�صات  �ملتعمد  للرت�ث  و�لتدمري 
هذ�  يف  معربا  �لإ���ص��ر�ئ��ي��ل��ي  �لإح��ت��الل  �أي���دي  على 
فل�صطني  قر�ر  دعمت  �لتي  للدول  �صكره  �لإط��ار عن 
�لفل�صطيني  �حلق  �أك��د  و�ل��ذي  موؤخر�  �ليون�صكو  يف 

�لتاريخي يف �لقد�ض  .

و�أكد �أبو �لغيط �أهمية �لحتفال و�لذي ياأتي تاأكيد� 
�لعربية،  و�لهوية  �لوثائق  على  �حلفاظ  �أهمية  على 
باعتبارها �صاهدة على ح�صارتنا وتاريخنا ،مو�صحا 
 ، لالأوطان  �جلماعية  �لذ�كرة  ي�صكل  �لأر�صيف  �أن 

فوطن بال �أر�صيف هو وطن بال ذ�كرة .
�أهمية  �لثقافة  وزير  �لنمنم  حلمي  �أكد  جهته  من 
ه���ذ� �لح��ت��ف��ال ب��اع��ت��ب��ار �أن ح��م��اي��ة �ل��وث��ائ��ق هي 
�أن  على  م�صدد�   ، بالأ�صا�ض  �لعربية  حماية  للحقوق 

وطنا بال وثيقة هو وطن بال  ذ�كرة وبال حقوق .
من  �لحتفالية  �أم���ام  كلمته  يف  �لنمنم   وح���ذر 
فل�صطني  يف  �لعربية  �لهوية  تهدد  �لتي  �لتحديات 
وك��ذل��ك �ل����دول �لإ���ص��ت��ع��م��اري��ة �ل��ت��ي ���ص��ط��ت على 
�لإره��اب  موجة  �أن  �إىل  لفتا  �لعربية،  �لأر�صيفات 
بلد�ن  من  �لعديد  يف  �لد�خلية  �لأح��د�ث  وت�صاعد 
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�لعربية  لالأر�صيفات  كبرية  تهديد�ت  ت�صكل  �ملنطقة 
، حم��ذر� يف  و�لعر�ق  �صوريا  �ل��دول خا�صة  وذ�ك��رة 
وت��دم��ريه  �لإ���ص��ر�ئ��ي��ل��ي  �لت�صعيد  م��ن  ذ�ت���ه  �ل��وق��ت 
للرت�ث و�ملقد�صات �لفل�صطينية و�لتي تعرب عن حقوق 

�لفل�صطينيني .
و�أكد �لنمنم �أن م�صر تدرك جيد� �أهمية �لوثيقة 
لفتا يف �لوقت ذ�ته �إىل �أهمية دور �جلامعة �لعربية 
وتعميق �لتعاون بني دولها حلماية �لأر�صيفات و�لرت�ث 
و�جلمعيات  �مل���دين  �ملجتمع  دور  وتعظيم  �لعربي 
�لأهلية يف هذ� �لإطار باعتبار ذلك م�صوؤولية تاريخية 

جتاه �لأجيال �لقادمة .
مندوب  �ملنيف  جنيب  �ل�صفري  �أك���د  جهته  م��ن 
�حلفل  �أم��ام  كلمته  يف  �لعربية  �جلامعة  لدى  تون�ض 
�لثقافة  �لتون�صية عا�صمة  �صفاق�ض  مدينة  باعتبار 
ت�صافر �جلهود  �أهمية  على   ، للعام �جلاري  �لعربية 
ل�صيما  لالأمة  �جلماعية  �ل��ذ�ك��رة  حلماية  �لعربية 
�إز�ء �حلمالت �ملمنهجة من قبل �جلماعات �ملتطرفة 
و�لتي تعد جرمية يف  �لذ�كرة و�صرقتها  لتدمري هذه 

حق �لإن�صانية بكل �ملقايي�ض .

و�أكد �أهمية �لت�صدي لل�صرقات و�لنهب �لإ�صر�ئيلي 
�لتدني�ض  حماولت  ومو�جهة  �لفل�صطيني  لالأر�صيف 
م�صيد�   ، �لفل�صطينيني  وح��ق��وق  ل���رت�ث  و�ل��ن��ه��ب 
�أجل  من  �لعربية  �جلامعة  بها  تقوم  �لتي  باجلهود 
�لدول  �ملنهوبة من قبل  �لعربية  �لأر�صيفات  ��صتعادة 

�ل�صتعمارية .
�جلهود  بدعم  ب��الده  �لتز�م  تون�ض  مندوب  و�أك��د 
لالأمة  �لوطنية  �ل��ذ�ك��رة  مبكونات  للعناية  �لر�مية 
ل�صيانة  تون�ض  جهود  �لإط���ار  ه��ذ�  يف  م�صتعر�صا   ،
وحماية �أر�صيفها �لوطني ، معربا عن تطلعه يف �لوقت 
ذ�ته لإقامة معر�ض توثيقي و�أر�صيفي  يف هذ� �لإطار 
�لذي  �لدور  ��صتعر�ض  كما   ، �لعربية  �جلامعة  مبقر 
تقوم به تون�ض كعا�صمة للثقافة �لعربية للعام �جلاري 

 .
للرتبية  �لعربية  �ملنظمة  ممثل  �أك���د  جهته  م��ن 
في�صل �حلفيان  �لدكتور  »�لأل�صكو«  و�لعلوم  و�لثقافة 
����ص���رورة �ل��ت�����ص��دي حل��م��الت �غ��ت�����ص��اب �ل���رت�ث 
�لإ���ص��ر�ئ��ي��ل��ي  �لح���ت���الل  �أي����دي  ع��ل��ى  �لفل�صطيني 
و��صرتد�د �لأر�صيفات �ملنهوبة ، حمذر� من ��صتمر�ر 

�حلر�ئق �لتي تقودها �جلماعات �ملتطرفة يف �صوريا 
�لإن�صاين  �ل���رت�ث  لتدمري  وليبيا  و�ليمن  و�ل��ع��ر�ق 

و�لرثو�ت �لعربية وذ�كرة �صعوب �ملنطقة .
ودعا �إىل تبني م�صروع ثقايف عربي حلفظ وحماية 

�لتاريخ و�لوثائق �لعربية .
من جهتها �أكدت �ل�صفرية هيفاء �أبو غز�لة �لأمني 
�لعام �مل�صاعد رئي�ض قطاع �لإعالم و�لت�صال �أهمية 
هذ� �لحتفال تر�صيخا لدور �لوثيقة من �أجل حماية 
�حلفاظ  يف  �لوطني  للو�جب  وتاأكيد�  �لأم��ة  ذ�ك��رة 

عليها من �أجل �لأجيال �لقادمة .
�لوثيقة  مبكانة  للتعريف  �لح��ت��ف��ال  ه��ذ�  وي��اأت��ي 
�لعربية  �حل��ق��وق  طياتها  يف  حتفظ  �ل��ت��ي  �لعربية 
�لدول  جلامعة  �لعامة  �لأمانة  من  و�إدر�ك��ًا  �لقومية 
�لأ�صيلة  �لقاعدة  هي  �لعربية  �لوثيقة  ب��اأن  �لعربية 

�لتي ترتكز عليها هوية �لأمم.
وثائقي  معر�ض  �إق��ام��ة  �لحتفالية     و�صهدت 
�لوثائق  بعنو�ن »دور  �إىل جانب ندوة علمية  م�صور، 
يف دعم �حلقوق �لعربية«، كما كرمت �لأمانة �لعامة 
و�ل��وث��ائ��ق  �لأر���ص��ي��ف  �لعربية  دور  �ل���دول  جلامعة 
ذوي  و�لأف���ر�د  و�ملوؤ�ص�صات  و�ل�صخ�صيات  �لعربية، 

�لإ�صهامات �لو��صحة يف �ملجال �لوثائقي.
�لتن�صيقي  �لإج��ت��م��اع  �لإح��ت��ف��ال  �أعمال  و�صهد    
�ل�صنوي بني م�صوؤويل �لأمانة �لعامة و�لفرع �لإقليمي 
تطور�ت  لبحث  لالأر�صيف  �ل��دويل  للمجل�ض  �لعربي 
�لإقليمي  �لفرع  جلهود  �لعربية  �ل��دول  جامعة  دعم 
على  �حلفاظ  لالأر�صيف يف  �لدويل  للمجل�ض  �لعربي 
�أ�صدره  �ل��ذي  �لتاريخي  و�لقر�ر  �لوثائقي،  �ل��رت�ث 
جمل�ض جامعة �لدول �لعربية على �مل�صتوى �لوز�ري يف 
�صبتمرب �ملا�صي باإقر�ر �لإ�صرت�تيجية �لعربية �ملوحدة 
و�مل�صلوبة  �ملنزوعة  �لعربية  �لأر�صيفات  لإ�صتعادة 
و�ملنهوبة لدى �لدول �لأجنبية و�لإ�صتعمارية، وكذلك 

�إقر�ر �مليثاق �لعربي لالأر�صيف.

جنيب املنيف

حلمي النمنمهيفاء اأبوغزالة
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فعالية أسبوع بيت العرب بجامعة بني سويف 
للتعريف بدور جامعة الدول العربية

وتطوير  ال��ت��دري��ب  اإدارة  م��ن  وف���د  ���ش��ارك 
بيت  »اأ�شبوع  فعالية  افتتاح  يف  العمل  اأ�شاليب 
املطريي  ماجد  امل�شت�شار/  برئا�شة  ال��ع��رب« 
مو�شى  �شالح  علي  وال��دك��ت��ور/  الإدارة  مدير 
م�شئول  العزائم  اأبو  يحيى  و/  ب��الإدارة  اخلبري 

برامج تدريب ال�شباب بالإدارة.
رئي�س  لطفي  اأمني  الدكتور/  الفعالية  افتتح 

الأمانة  بوفد  خاللها  رحب  �شويف  بني  جامعة 
العامة وقدم ال�شكر لالأمانة العامة على دعمها 
لتواجدهم  الإيجابي  والأث��ر  ال�شباب  مبادرات 
الهام  ب��ال��دور  لتعريفهم  العربي  ال�شباب  بني 
املواطن  دعم  يف  العامة  الأمانة  به  تقوم  الذي 
الأ�شعدة،  كافة  على  العربية  وال��دول  العربي 
الدول  بني  العالقات  توطيد  يف  الفّعال  ودورها 

طالب جامعة بني �صويف املتدربون بربنامج التدريب ال�صيفي املتكامل نظم 
العرب«  بيت  »اأ�صبوع  بعنوان  فعالية  العربية،  الدول  بجامعة   2016

للتعريف بعمل جامعة الدول العربية وجوانب عملها �صمن م�صروع 
دبلوما�صي م�صري بكلية الدرا�صات االقت�صادية والعلوم ال�صيا�صية بجامعة بني �صويف 
مب�صاركة ما يزيد عن 700 طالب وطالبة، بالتعاون مع االأمانة العامة )اإدارة التدريب 

وتطوير اأ�صاليب العمل( لتح�صني ال�صورة الذهنية لدى ال�صباب العربي وخا�صة 
اجلامعي عن جامعة الدول العربية، وذلك �صمن اهتمام االإدارة بربامج التدريب 

التعريفي حول عمل االأمانة العامة ومنظومة العمل العربي امل�صرتك. 
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جلهود  وت��ط��رق  العربية،  وال�شعوب  العربية 
�شباب  م��ب��ادرات  دع��م  يف  �شويف  بني  جامعة 
املجتمع  لتنمية  تهدف  التي  وخا�شة  اجلامعة 

امل�شري والعربي.
كلمة  املطريي  ماجد  امل�شت�شار/  األقى  كما 
عدنان  ال�شفري/  عن  بالإنابة  العامة  الأم��ان��ة 
رئي�س  امل�شاعد  العام  الأم��ني  اخل�شري  عي�شى 
ت�شمنت  والتي  واملالية،  الإدارية  ال�شئون  قطاع 

وفد  ا�شت�شافة  على  �شويف  بني  جامعة  �شكر 
ال�شباب  مل��ب��ادرات  ودع��م��ه��م  ال��ع��ام��ة  الأم��ان��ة 
وم��ت��اب��ع��ت��ه��م ل��ط��الب��ه��م امل��ت��درب��ني ب��رن��ام��ج 
التدريب ال�شيفي 2016، كما تطرق يف الكلمة 
العربي  ال�شباب  العامة يف دعم  الأمانة  جلهود 
واأهمية معرفتهم بالعمل الذي تقوم به الأمانة 
العمل  منظومة  يف  دجمهم  واأه��م��ي��ة  ال��ع��ام��ة، 
العربي امل�شرتك عن طريق مثل هذه الفعاليات 
ت�شتفيد  وت��و���ش��ي��ات  ت��خ��رج مب��ق��رتح��ات  ال��ت��ي 
اإدارة  جلهود  تطرق  كما  العامة،  الأمانة  منها 
على  ق��ادر  �شاب  عربي  ك��ادر  بناء  يف  التدريب 
حتمل امل�شئولية ل�شمان تكامل الأجيال العربية، 
كما تطرق اإىل مبادرة �شعادة ال�شفري/ عدنان 
تنفيذه  مت  وما  اأن�شاكم"  "لن  اخل�شري  عي�شى 
التدريبية  الدورات  الطالب يف  كم�شاركة  منها 
يتم  فعاليات  من  وغريها  الإدارة  تنظمها  التي 

تر�شيح ال�شباب للم�شاركة بها.

واألقى الدكتور/ علي �شالح مو�شى حما�شرة 
العربية،  ال��دول  جامعة  واأه���داف  ن�شاأة  ح��ول 
وال��دول  اجلامعة  اإن�شاء  فكرة  خاللها  تناول 
دفعت  كفكرة  العربية  والقومية  لها،  املوؤ�ش�شة 
جلامعة  لالن�شمام  العربية  ال��دول  من  العديد 
الدول العربية، واأهميتها على ال�شاحة الإقليمية 
التاريخية  اجل��وان��ب  م��ن  وغ��ريه��ا  وال��دول��ي��ة، 

اخلا�شة باإن�شاء وتطور جامعة الدول العربية.
كما مت عقد جل�شة ثقافية حول عدد من الدول 
العربية قام بتقدميها طالب التدريب ال�شيفي 
جمهورية  ال�����ش��ودان،  )ج��م��ه��وري��ة  م��ن   2016
املوريتانية  اجلمهورية  الفيدرالية،  ال�شومال 
اجلمهورية  ال��ع��راق،  جمهورية  الإ���ش��الم��ي��ة، 

اليمنية، دولة الإمارات العربية املتحدة(.
والدكتور/  الإدارة  بني  اجتماع  عقد  مت  كما 
والقت�شاد  ال�شيا�شة  كلية  عميد  م�شعود  علي 
بجامعة بني �شويف، بهدف بحث �ُشبل التعاون 
وذكر  �شويف،  بني  وجامعة  العامة  الأمانة  بني 
الدكتور/ علي م�شعود ترحيب جامعة بني �شويف 
باإقامة مقر دائم جلامعة الدول العربية لديهم 
من  العامة  الأمانة  ا�شتفادة  واإمكانية  بالكلية، 
بجامعة  العربية  القت�شادية  الدرا�شات  مركز 
كلية  من  اأ�شاتذة  تقدمي  واإمكانية  �شويف،  بني 
�شويف  ب��ن��ي  بجامعة  والق��ت�����ش��اد  ال�شيا�شة 
الق�شايا  العامة حول  بالأمانة  تدريبية  لدورات 
دورات  الإدارة  حولها  تنظم  التي  واملو�شوعات 

تدريبية للموظفني والدول العربية.
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ختام فعاليات »أسبوع بيت العرب« بحوار 
مفتوح بمقر األمانة العامة

اأ�شاليب  وتطوير  التدريب  اإدارة  من  اهتماما 
العمل  بجامعة الدول العربية وتننفيذا لرامج 
العامة  الأم��ان��ة  عمل  ح��ول  التعريفي  التدريب 
والعمل العربي امل�شرتك  التي ت�شتهدف تعريف 
لبناء  عملها  وجوانب  بدورها  العربي  املواطن 
�شورة اإيجابية حول الأمانة العامة نظمت اإدارة 
زيارة ميدانية   العمل  اأ�شاليب  التدريب وتطوير 
بني  لعدد 90 طالب وطالبة من طالب جامعة 
بيت  “اأ�شبوع  فعاليات  يف  امل�شاركني  �شويف 
م�شري  دبلوما�شي  م�شروع  �شمن  العرب” 
بكلية الدرا�شات القت�شادية والعلوم ال�شيا�شية 
بجامعة بني �شويف،  مب�شاركة ال�شفري/ عدنان 
رئي�س  امل�شاعد  العام  الأم��ني  اخل�شري  عي�شى 
وامل�شت�شار/  واملالية،  الإداري���ة  ال�شئون  قطاع 
وتطوير  التدريب  اإدارة  مدير  املطريي  ماجد 
الدكتور/  الإدارة،  واأع�����ش��اء  العمل  اأ�شاليب 
الطالب  ل�شئون  الكلية  وكيل  الغني  حممد عبد 
نيابة عن الأ�شتاذ الدكتور/ علي م�شعود عميد 

الكلية(.
كلمة  اخل�شري  عي�شى  عدنان  ال�شفري/  واألقى 
الأمانة العامة والتي نقل خاللها ترحيب الأمني 
العام  ال�شيد اأحمد اأبو الغيط وموظفي الأمانة 
العامة بالطالب يف بيتهم بيت العرب، واأو�شح 
لأبناء  دائما  اأبوبها  تفتح  العامة  الأم��ان��ة  اأن 
الوطن العربي لزيارة بيتهم، كما تطرق خالل 
ال�شباب  دعم  يف  العامة  الأمانة  جلهود  الكلمة 
بناء  ت�شتهدف  برامج  عدة  خالل  من  العربي 
كادر عربي ي�شتطيع حتمل م�شوؤولية اإعادة بناء 

الوطن.
 قائال ي�شعدين وي�شرفني تواجدي بينكم اليوم 
حتت�شنه  ال��ذي  العرب  بيت  اأ�شبوع  افتتاح  يف 
العربية،  م�شر  بجمهورية  �شويف  بني  جامعة 
كاأحد فعاليات م�شروع دبلوما�شي م�شري املعني 

وي�شتهدف  الدولية  ال�شئون  يف  باحث  باإعداد 
الدولية  ال��ع��الق��ات  جم��ال  يف  ال��ع��ام  التثقيف 
من  عايل  قدر  على  دبلوما�شي  �شباب  واإع��داد 
لبلده  فائدة  حتقيق  على  قادر  والثقافة  الوعي 

ووطنه العربي...
 واأ�شاف اإن ما اأراه اليوم من عمل جاء نتاج جلهد 
�شويف،  بني  جامعة  وط��الب  اإدارة  من  دوؤوب 
تفوق  بنف�شي  مل�شت  فقد  وق��ف��ة«...  يل  »وه��ن��ا 

طالب جامعتكم املوقرة خالل برنامج التدريب 
والذي   2016 العربية  الدول  بجامعة  ال�شيفي 
العربية  ال��دول  جلامعة  العامة  الأمانة  نظمته 
خالل الفرتة 13 يوليو حتى 22 �شبتمر 2016، 
الدول  جامعة  بني  الأول  التعاون  هذا  كان  وقد 
العربية وجامعة بني �شويف، وقد كان للطالب 
بها  اأثبتوا  قوية  ب�شمة  الرنامج  يف  امل�شاركني 
اأن اجلامعات احلكومية ورغم �شعف الإمكانات 

زيارة ميدانية لطالب جامعة بني سويف 
لمقر األمانة العامة للجامعة العربية
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ملحوظ،  جناح  حتقيق  ت�شتطيع  اأحيانًا  املتاحة 
فقد اأبلوا اأبنائي وبناتي من جامعة بني �شويف 
املناق�شات  يف  �شواء  اجلميع  اأبهر  ح�شنًا  ب��الًء 
اأي�شًا  اأو يف املبادرات التي قدموها  والفعاليات 

.. وها نحن اليوم نرى تفوق جديد ُي�شاف لهم 
فهم مل يكتفوا با�شتقبال املعرفة من بيت العرب 
اأي�شًا  لزمالئهم  ينقلوها  اأن  اأرادوا  بل  فح�شب 
اليوم يف بيت العرب ولكن  ... فها نحن نعي�س 
بيتكم يف حمافظة  بينكم هنا يف جامعتكم يف 
بني �شويف.. ف�شكرًا لكم ولإدارة جامعتكم التي 
اأفتخر بها على ما توفر لكم من دعم كبري لبناء 
كوادر عربية نفخر بها جميعًا، فاأنتم اأمل هذه 
مبادراتكم  ولعل  �شواكم...  لها  اأم��ل  ول  الأم��ة 
واأفكاركم هو ما دفعني لتقدمي مبادرتي بعنوان 
ال�شباب  دم��ج  ت�شتهدف  والتي  اأن�شاكم«  »ل��ن 
امل�شرتك،  العربي  العمل  منظومة  يف  العربي 
وفعاليات  تدريبية  برامج  من خالل ح�شورهم 

الوطن،  ل�شالح هذا  بنائهم  ت�شتهدف  خمتلفة 
وغريها  امل��ب��ادرة   تلك  تفعيل  يف  و�شن�شتمر 
ال�شباب  كافة  اإىل  ت�شل  حتى  م��ب��ادرات  م��ن 
التع�شب  ع��ن  ب��ع��ي��دًا  ل�شتقطابهم  ال��ع��رب��ي 
والأفكار الهدامة وال�شلبية والتي توؤدي بهم اإىل 
بهم  تفتك  قد  التي  املخاطر  براثن  بني  الوقوع 

ومبجتمعاتنا العربية...
واأ�شاف اإن الأمانة العامة جلامعة الدول العربية 
لديها الكثري والكثري الذي تقدمه لأبناء الوطن 
العربي، واإن كانت قد تركزت على مر الأعوام 
الدول  جلامعة  العربي  املواطن  نظرة  ال�شابقة 
على  فح�شب،  ال�شيا�شية  الناحية  على  العربية 
الرغم من عملها يف كافة اجلوانب القت�شادية 
وال�شحية  والتعليمية  والتنموية  والجتماعية 
والريا�شية والثقافية وغريها من جوانب تهتم 
العربي على كافة  الوطن واملواطن  برفعة �شاأن 
اأ�شعدين كثريًا تنظيم مثل هذه  الأ�شعدة، وقد 
به  تقوم  ما  على  ق��رب  عن  لتتعرفوا  الفعالية 
من  ذلك  كل  على  و�شتتعرفوا  العامة،  الأمانة 
اأبنائنا الذين احت�شنتهم جامعة الدول العربية 
يف برنامج التدريب ال�شيفي 2016، فهم املراآة 
عن  العربي  ال�شارع  ي��راه  ل  م��ا  �شتظهر  التي 
الآن  حالنا  ل�شان  وهم  العربية،  ال��دول  جامعة 
واأهدافنا،  لروؤيتنا  لتاأثري  احلقيقي  والنعكا�س 
واملغريين  املبادرين  هم  بل  فح�شب  ذلك  لي�س 
يف بيتهم وبيتكم بيت العرب، فاأهاًل بكم دائمًا 

واأبدًا يف بيتكم.
وبناء  ال�شباب  ق��درات  تنمية  و�شيظل  كان  لقد 
اأولويات عمل جامعة  كادر عربي قوي، هو من 
الدول العربية وقطاعاتها املختلفة، وقد اهتمت 
خالل  العمل  اأ�شاليب  وتطوير  التدريب  اإدارة 
برامج  وتنفيذ  بت�شميم  املن�شرمة  ال��ف��رتة 
يف  و�شنوا�شل  ذلك،  حتقيق  ت�شتهدف  متكاملة 
الآخر  تلو  الواحد  الرامج  تلك  لبناء  طريقنا 
بالنزول  ُنبادر  بل  العرب،  بيت  يف  ننتظر  ولن 
يحتاج  من  كافة  اإىل  لن�شل  العمل  ميدان  اإيل 
باأفكارنا  �شويًا  ولنتكامل  وم�شاندة،  دعم  اإىل 
�شنعمل  امل�شرتكة  واإمكانيتنا  ال�شباب  واأفكار 
معًا على حتقيق النمو والتنمية لوطننا العربي، 

فاأبوابنا مفتوحة لكم دائمًا واأبدا.
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وجلامعتكم  الفاعلية  لهذه  اأمتنى  النهاية  يف 
 ... والتوفيق  النجاح  وط��الب��ًا  اإدارًة  امل��وق��رة 

فنحن بكم ولكم ومعكم
برامج  م�����ش��وؤول  ال��ع��زائ��م  اأب���و  يحيى  ق��ام  كما 
حول  عر�س  بتقدمي  ب���الإدارة  ال�شباب  تدريب 
والأن�شطة  عام  ب�شكل  التدريب  اإدارة  اأن�شطة 
وهي  خ��ا���س  ب�شكل  ال�شباب  ت�شتهدف  ال��ت��ي 
ومنوذج  املتكامل،  ال�شيفي  التدريب  برنامج 
املحاكاة املوحد باجلامعات الذي تقوم الإدارة 
بالإعداد لتنفيذه يف ت�شع جامعات من �شمنهم 

جامعة بني �شويف.
مت عقد جل�شة نقا�شية برئا�شة ال�شفري/ عدنان 
من  العامة  الأمانة  عمل  حول  اخل�شري  عي�شى 
تعرفوا  م��ا  بعد  خا�شًة  ال�شباب،  نظر  وجهة 
العرب”  بيت  “اأ�شبوع  فعاليات  خ��الل  عليه 

اجل��وان��ب  ح��ول  ال��ط��الب  اأ�شئلة  )ومت��ح��ورت 
ال�شيا�شية والدور املنوط بالأمانة العامة القيام 
الق�شية  ومنها  العربية  املنطقة  ق�شايا  يف  به 
الفل�شطينية والليبية وال�شورية واليمنية وغريها 
الطالب  اأ�شئلة  تطرقت  كما  الق�شايا،  م��ن 
وما  العامة  لالأمانة  القت�شادي  ال��دور  ح��ول 
امل�شرتك،  العربي  العمل  م�شرية  لدفع  به  تقوم 
اخل�شري  عي�شى  عدنان  ال�شفري/  اأو�شح  وقد 
تقدمه  ال��ذي  الكثري  لديها  العامة  الأم��ان��ة  اأن 
مبا�شر  وغ��ري  مبا�شر  ب�شكل  العربي  للمواطن 
على جميع الأ�شعدة واأن تركيزها على اجلانب 
الأمانة  قطاعات  كافة  ي�شغل  ما  هو  التنموي 

على  ال�شيا�شية  للتعقيدات  نظرًا  حاليًا،  العامة 
اإىل  اأ���ش��ار  كما  وال��دول��ي��ة،  الإقليمية  ال�شاحة 
لتنفيذ  ال�شتعداد  اأمت  على  العامة  الأمانة  اأن 
فيما  وخا�شًة  واأطروحاتهم  ال�شباب  مبادرات 
هم  لأنهم  نظرًا  العربي  الوطن  بتنمية  يتعلق 
الأمل الوحيد املتبقي للنهو�س بهذه الأمة، كما 
ت�شمنت اأ�شئلة الطالب الدور الإعالمي لالأمانة 
لو�شول  اجل��ان��ب  ه��ذا  تنمية  واأهمية  العامة، 
املواطن  بدعم  املُتعلقة  العامة  الأم��ان��ة  جهود 
مت  كما  العربي،  الوطن  اأرج��اء  لكافة  العربي 
تكرمي ال�شفري عدنان اخل�شري من جامعه بنى 

�شويف ومنحه درع اجلامعة العربية.

جامعة بني سويف تكرم السفير عدنان الخضير
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مع  التوا�شل  لتدعيم  ال�شعي  اإط���ار  يف 
الدول الفاعلة يف خمتلف مناطق العامل، 
اأم��ني  الغيط  اأب���و  اأح��م��د  ال�شيد  التقى 
هام�س  على  العربية  الدول  جامعة  عام 
احل��ادي��ة  ال����دورة  اأع��م��ال  يف  م�شاركته 
وال�شبعني للجمعية العامة لالأمم املتحدة 
بال�شيد  ن��ي��وي��ورك  يف  ع��ق��دت   وال��ت��ي 
الرازيل  خارجية  وزي��ر  �شريا«  »جوزيه 
على  العمل  كيفية  تناول  �شهد  لقاء  يف 
اجلانبني  بني  التعاون  عالقات  تطوير 
العربي والرازيلي خالل املرحلة املقبلة، 
وقد اأكد الأمني العام على اأهمية البناء 
على العالقات ال�شيا�شية اجليدة القائمة 
العالقات  اأجل تطوير  بني اجلانبني من 
املجالني  راأ�شها  على  اأخرى  جمالت  يف 
القت�شادي والتجاري، م�شريا اإىل وجود 
فر�س واعدة لالرتقاء بالتعاون التجاري 
يف  جت�شد  ما  وهو  اخل�شو�س  وجه  على 
العربي/  التجاري  التبادل  و�شول حجم 
دولر  مليار   26 ح��وايل  اإىل  الرازيلي 
خالل عام 201٥. كما اأكد الأمني العام 
خالل  العمل  كيفية  يف  النظر  اأه��م��ي��ة 
التعاون  �شيغ  تفعيل  على  املقبلة  الفرتة 
التي مت التفاق عليها يف اإطار اجتماعات 
م��ن��ت��دى احل����وار ال��ع��رب��ي/ ال��الت��ي��ن��ي.. 
بدوره   الرازيلي  الوزير  اأكد  جانبه  من 
بالده  توليها  التي  الكبرية  الأهمية  على 
عام  ب�شكل  العربية  الدول  مع  لعالقاتها 
اإىل  م�شريا  العربية،  الق�شايا  وبدعم 
�شرورة ال�شتفادة من الطفرة امللمو�شة 
القت�شادية  العالقات  يف  حتققت  التي 
وال��ت��ج��اري��ة ب��ني اجل��ان��ب��ني ع��ل��ى م��دار 
من  املزيد  اتخاذ  يف  الأخ��رية  ال�شنوات 

خطوات التعاون.

 4 الأح���د  ي��وم  العربية  ال���دول  جامعة  مبقر  افتتح 
امل��ت��ح��دة  الأمم  حم��اك��اة  من����وذج   2016 دي�����ش��م��ر 
 ، والآداب  احلديثة  للعلوم  اأكتوبر  بجامعة  اخلا�س 
الأمني  غزالة  اأبو  د.هيفاء  ال�شفرية  معايل  برئا�شة 
والت�شال  الإع���الم  قطاع  رئي�س  امل�شاعد،  ال��ع��ام 
بجامعة الدول العربية والأ�شتاذ الدكتور خريي عبد 
الفتتاحية  رئي�س اجلامعة. وح�شر اجلل�شة  احلميد 
مدير مركز الأمم املتحدة لالإعالم يف م�شر الأ�شتاذ 
والطالب  الكليات  عمداء  من  وعدد  القو�شي،  بهاء 

املنظمون للنموذج وعدد كبري من طالب اجلامعة.
عبد  خ��ريي  ال��دك��ت��ور  �شكر  الفتتاحية  كلمته  ويف 
احلدث  لهذا  ل�شت�شافتها  العامة  الأم��ان��ة  احلميد 
للعلوم  اأك��ت��وب��ر  جامعة  اأن  واأك���د  ال��ه��ام،  الطالبي 
هدفها،  بو�شوح  ت��درك   MSA والآداب  احلديثة 
اأنها تويل اهتماما  وتعمل جاهدة على حتقيقه، كما 
التي ت�شاعد على  كبريا لالأن�شطة الطالبية املختلفة 
حماكاة  منوذج  اأهمها  ومن  الطالب،  �شخ�شية  بناء 
وال��ذي   2004 ع��ام  يف  تاأ�ش�س  ال��ذي  املتحدة  الأمم 
يف  الواعية  ال�شيا�شة  ال��ط��الب  مي��ار���س  خالله  م��ن 
اإطار اإيجابي فعال ي�شاهم يف تنمية الفكر ال�شيا�شي 

ال�شليم ل�شباب اجلامعة ومنح الأمل يف غٍد اأف�شل.
واأكدت معايل ال�شفرية د.هيفاء اأبو غزالة يف كلمتها 
اأن اجلامعة العربية اأولت منذ اإن�شائها اأهمية كرى 

العلم  ب��دور  منها  اإمي��ان��ا  العلمي  والن�شاط  للتعليم 
واأن  العربي،  للمجتمع  املن�شودة  التنمية  حتقيق  يف 
رعايتها لهذا احلدث الطالبي يعك�س الهتمام الذي 
توليه لدور اجلامعة والهيئات العلمية ولهذه النماذج 
اإ���ش��راك ال��ط��الب يف ح���وار حول  ال��ت��ي ت��ه��دف اإىل 
الق�شايا الراهنة، وليحظوا بفر�شة لتطوير مهاراتهم 

يف البحث والكتابة والتحدث اأمام اجلمهور.
اأب��و غ��زال��ة اجل��ام��ع��ات اأن تكر�س  ودع��ت د.ه��ي��ف��اء 
اجليل  م�شتوى  ورفع  والتدريب  التكوين  يف  جهودها 
ون�شر  العلمي  للبحث  ج��ادة  اأول��وي��ة  واإي��الء  اجلديد 

املعرفة ، مع احلفاظ على مقومات املجتمع العربي.
اإع��الم  مركز  مدير  القو�شي،  بهاء  الأ�شتاذ  وق��ال   
تويل  املتحدة  الأمم  اأن  القاهرة،  يف  املتحدة  الأمم 
من  لها  ملا  نظرا  النماذج  لهذه  متوا�شال  اهتماما 
فوائد عديدة للطالب واملجتمع الدويل، وهي جتربة 
متميزة وممتعة يف نف�س الوقت، تهدف اإىل تن�شيط 
تقت�شي  العوملة  اأن  على  واأك���د  والب��ت��ك��ار.  اخل��ي��ال 
املعلمني  وعلى  وفعالة،  قوية  تعليمية  اأداة  اكت�شاب 
وامل�شوؤولني اأن يحر�شوا على حتقيق الطالب لكل هذه 

الفوائد واملنافع. 
التنظيمية  اللجنة  اأع�شاء  كلمات  توالت  ذلك  بعد 
جامعة  مبقر  النموذج  فعاليات  تتوا�شل  اأن  على   ،
اأكتوبر للعلوم احلديثة والآداب على مدى اأربعة اأيام.

أبو الغيط يبحث مع وزير 
خارجية البرازيل فرص 

االرتقاء بالتعاون العربي/
الالتيني

 جامعة الدول العربية تحتضن افتتاح نموذج محاكاة األمم 
MSA المتحدة  لجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة واآلداب
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أنشطة وأخبار

اكد الأمني العام امل�ساعد جلامعة الدول العربية 
العربية  ال��ق��م��ة  اأه��م��ي��ة  زك���ي  ح�����س��ام  ال�����س��ف��ر 
التا�سع  يف  الأردنية  باململكة  �ستعقد  التي  املقبلة 
للتطورات  نظرا  املقبل  م��ار���س  م��ن  والع�سرين 

والتحديات والأحداث التي ت�سهدها املنطقة.
من  وف���دا  �سحفي   اإن  م��وؤمت��ر  يف   � زك��ي  وق���ال 
بزيارة  �سيقوم  العربية  للجامعة  العامة  الأمانة 
مع  التح�سرات  ملوا�سلة  املقبل  الأ�سبوع  الأردن 
اأن  اإىل  م�سرا  العربية،  للقمة  الأردين  اجلانب 
اأردنيا ح�سر للأمانة العامة موؤخرا وبحث  وفدا 
للجامعة  العامة  الأمانة  ومتطلبات  التح�سرات 

ب�ساأن القمة”.
كامل  التزاما  ملتزم  الأردين  اجلانب  اأن  واأك��د 
بعقد القمة، وقد وجهت اململكة الأردنية الدعوات 
للقادة العرب للم�ساركة يف هذه القمة ..وتوقع اأن 

يكون م�ستوى التمثيل عاليا وكثيفا.
اأن ه��ن��اك ح����وارات مت��ت م��ع اجلانب  واأو���س��ح 
جدول  على  املطروحة  املو�سوعات  حول  الأردين 
اأعمالها وجرت م�ساورات حول م�سروع الإعلن، 
اإزاء  العرب  للقادة  مواقف  من  �سيت�سمنه  وم��ا 
لعر�سه  متهيدا  املنطقة  تواجه  التي  التحديات 

على الدول الأع�ساء للت�ساور ب�ساأنه.
بقرارات  القمة  تخرج  اأن  ���س��رورة  على  و�سدد 
نظرا  العربي؛  الت�سامن  �سالح  يف  ت�سب  مهمة 

لكرثة التحديات التي تواجهها الأمة العربية.
ال��ع��ام  الأم����ني  زك���ي  ح�����س��ام  ال�سفر  اك���د   كما 
ان  علي �سرورة  العربية  الدول  امل�ساعد جلامعة 
دولية  اأي جهود  عربية يف  م�ساركة  هناك   تكون 

تهدف لت�سوية الأزمة ال�سورية.
اجلهود  ه��ذه  يف  عربية  م�ساركة  «مطلوب  وق��ال 
ف��اإذا   ، اجلامعة  عرب  اأو  عربية  دول  ��ربرَ  عرَ �سواء 
حتقق هذا فاإنه امر جيد فاأي جهد عربي ي�سارك 
يف ت�سوية الأزمة  هو مرحب به ، اأما لو مت ت�سوية 

المر بعيدا عن العرب فهذا يحزننا جميعا.
العربية  اجلامعة  تلقي  ح��ول  ���س��وؤال  على   وردا 
وجنيف  اآ�ستانة  موؤمتري  يف  للم�ساركة  دع��وات 
، مل  »ل«  قائل  اأج��اب   .. ال�سورية  الأزم��ة  ب�ساأن 
ال�ساأن، واأردف قائل  تتلقى اجلامعة دعوة بهذا 
»لي�س الهدف م�ساركة اجلامعة يف حد ذاتها بل 
احلل  طريق  يف  �سوريا  و�سع  كيفية  هو  الهدف 

وال�سلم ووقف نزيف الدم«.
وقال اإننا نتابع بكل دقة حتركات الأطراف غر 
ن�سل  اأن  يف  ون��اأم��ل  ال�سوري  امللف  يف  العربية 
لو�سع ميكننا من امل�ساهمة يف ت�سوية هذه الأزمة 

وهذا ينطبق على موؤمتر الآ�ستانة.
�سوريا  يف  العربية  اجلامعة  دور  غياب  وح��ول 
ب�ساأن  توافق عربي  يّكون هناك  ان  يجب  قال   ..
اأن يكون هناك دور  الو�سع يف �سوريا لكي ميكن 

العام  ال��راأي  اأن  اإىل  م�سرا   ، العربية  للجامعة 
منتظر من الدول الأع�ساء ان تتو�سل لتفاهمات 

يف هذا ال�ساأن.
ولها  مركبة  اأزم��ة  ال�سورية  الأزم��ة  اإن    واأ�ساف 
اإقليمية ودولية كبرة،  خلفيات كثرة وت�سابكات 
لها  تنتمي  التي  املنظمة  هي  العربية  واجلامعة 
دورها  ملمار�سة  تتوق  احلال  بطبيعة  وهي  �سوريا 
يف  الو�سع  ولكن  �سوريا  يف  ال�سلم  حتقيق  يف 
�سوريا ا�سبح يف غاية التعقيد والت�سابك وبالتايل 
لي�سمح لأي طرف بالدخول فيه ملجرد رغبته يف 

ذلك.
املقعد  خلو  ا�ستمرار  ب�����س��اأن  ���س��وؤال  علي  وردا 
العربية  اجلامعة  ان  اأكد  ؟  اجلامعة  ال�سوري يف 
اأخذت موقفا مبكرا يف املو�سوع ال�سوري باخلء 

املقد وهذا املوقف مازال م�ستمرا .

القمة العربية المقبلة ستعقد بالمملكة األردنية في التاسع والعشرين 
من مارس المقبل

األمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي:
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أبو الغيط يدين بأشد العبارات 
استهداف المسئولين االماراتيين في 

مدينة قندهار األفغانية

العبارات،  باأ�سد  العربية،  ال��دول  جلامعة  العام  الأم��ني  الغيط،  اأبو  اأحمد  ال�سيد  اأدان 
مقتل خم�سة  اأ�سفر عن  والذي  الفغانية  قندهار  مدينة  وقع يف  الذي  الرهابي  الهجوم 
من امل�سئولني الماراتيني واإ�سابة �سفر دولة المارات يف افغان�ستان، معربًا عن خال�س 
تعازيه للإمارات، قيادة وحكومة و�سعبًا، و�سائًل املوىل عز وجل اأن يلهم عائلت ال�سحايا 
ال�سرب وال�سلوان. وقد اأكد الأمني العام وقوف اجلامعة العربية يف هذا الإطار بعزم وقوة 

اإىل جانب دولة الإمارات يف مواجهة مثل هذه الأعمال الإرهابية اجلبانة.
و�سرح الوزير املفو�س حممود عفيفي، املتحدث الر�سمي با�سم اأمني عام جامعة الدول 
العربية، باأن هذه اجلرمية ال�سنعاء تاأتي لتلقى ال�سوء جمددًا على حجم اخلطر الذي 
اإن�سانية  مبهام  يقومون  اأبرياء  مدنيني  ا�ستهدفت  واأنها  خا�سة  الإره��اب،  ميثله  اأ�سبح 
وتعليمية وتنموية يف افغان�ستان يف اإطار منظومة الدعم الهام الذي تقدمه دولة المارات 
لعملية بناء الدولة الفغانية وحت�سني الأو�ساع املعي�سية والإن�سانية لأبناء ال�سعب الأفغاين، 
م�سرا اإىل اأهمية العمل ب�سكل عاجل على ملحقة امل�سئولني عن ارتكاب هذا احلادث، 
مع تكثيف اجلهد الدويل ملواجهة تف�سي ظاهرة الإرهاب، واتخاذ املزيد من الإجراءات 
اإىل  بالنظر  الهدف،  هذا  حتقيق  يف  واجلدية  الفعالية  من  قدر  اأكرب  لتحقيق  الرامية 

خطورة ما متثله هذه الظاهرة البغي�سة على اأمن وا�ستقرار املجتمعات.
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تون�س  م��ن��دوب  املنيف  جنيب  ال�سفري  اأك��د 
دور  تعزيز  العربية�سرورة  ال��دول  جامعة  لدى 
اجلامعة العربية يف الأزمة ال�سورية ويف اجلهود 
مثمنا   ، ال�سيا�سي   احل���ل  لتحقيق  ال��رام��ي��ة 
العام   المني  يجريها  التي  املكثفة  الت�سالت 
يف  الغيط  اأب��و  اأحمد  ال�سيد  العربية  للجامعة 

ال�سدد .
ملجل�س  احلالية  ال��دورة  رئي�س  املنيف  وق��ال 
جامعة الدول العربية على م�ستوى املندوبني  يف 
للمجل�س  افتتاح اجتماع غري عادي  له يف  كلمة 
الجتماع  ه��ذا  اإن   - حلب  يف  ال��و���س��ع  لبحث 
يهدف ل�سرعة التحرك لإنهاء الأزمة يف حلب . 
ت�سهد  �سوريا  اأنحاء  خمتلف  اأن  اإىل  واأ�سار 
ت�سعيدا خطريا للأعمال القتالية و�سقوط عدد 
الأو���س��اع  وتفاقم  واجل��رح��ى  القتلى  من  كبري 
الإن�سانية  يف ل�سيما ما يتعر�س له �سرق مدينة 
ا�ستهداف  من  اأ�سبوع  عن  يقل  ما  منذ  حلب 
وح�سار  للم�ست�سفيات  وق�����س��ف  للمدنيني 

للمواطنني وال�سعوبات يف ادخال امل�ساعدات . 
 واأكد �سرورة الدفع باجتاه ا�ستئناف احلوار 
وانهاء  الهدنة  وتثبيت  النار  لوقف  والتو�سل 

الأزمة الإن�سانية  لل�سعب ال�سوري .
امل�سيفة  العربية  الدول   جهود  نقدر   وقال 
للجئني ال�سوريني والدول العرببة امل�ساهمة يف 

اغاثة ال�سعب ال�سوري.  

من جانبه ، قال اأحمد البكر مندوب الكويت 
بلده  طلبت  التي  العربية  ال��دول  جامعة  لدى 
يتعر�س  التي  املاأ�ساة  اأن  الجتماع  ه��ذا  عقد 
التي  حلب  مدينة  خا�سة  ال�سوري  ال�سعب  لها 
لها  ي�سهد  مل  اإن�سانية  لكارثة  موؤخرا  تعر�ست 

التاريخ مثيل منذ احلرب العاملية الثانية . 
اأب�سع ممار�سات  اأن حلب �سهدت  اإىل  واأ�سار 
من   ج��دي��دة  اأن���واع  ا�ستخدام  يف  متثلت  التي 
�سد  ا�ستخدامها  امل��ح��رم  الثقيلة  الأ���س��ل��ح��ة 
املناطق املدنية ومل ي�سلم هذا العتداء الهمجي 
بل  العبادة  دور  اأو  امل�ست�سفيات  ول  املدار�س  ل 
كل مقومات احلياة ومل مييز هذا الق�سف بني 
املدنيني العزل  وامل�سلحني، وو�سل تفاقم الو�سع 

لتعمد ق�سف قوافل الغاثة الن�سانية.
 واعترب اأن مايحدث اْلَيْوَم من جمازر لميثل 
�سارخ  وانتهاك  الإن�سانية  �سد  جرمية  فقط 
الذي   ال��دويل  والقانون  الدولية  للمعاهدات 
ميثل  ب��ل  ال��دول��ي��ة  للعدالة  امل�ساركني  يعر�س 

أنشطة وأخبار

مندوبو الدول العربية يؤكدون ضرورة إنهاء الوضع            الكارثي في حلب

أحمد البكر مندوب الكويت: 
المأساة التي يتعرض لها 
الشعب السوري خاصة 
مدينة حلب لم يشهد 

لها التاريخ مثيل منذ الحرب 
العالمية الثانية
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واملبادئ  ال�سماوية  الأدي��ان  لكل  انتهاكا  اأي�سا 
الإن�سانية.

للعمل  كمركز  الكويت  دول��ة  دور  اإن   وق��ال 
يف  الو�سع  لفداحة  منها  واإدراك����ا  الإن�����س��اين 
�ساغط  و�سع  خللق  الجتماع  لهذا  دعت  حلب 
الن�سانية  وامل��ن��ظ��م��ات  ال���دويل  املجتمع  علي 
حد  لو�سع  فاعلية  اأك��ر  دور  ملمار�سة  لدفعها 
بلده  اأن  اإىل  م�سريا   ، ال�سوري  ال�سعب  ملعاناة 

الأو�ساع  ملعاجلة  م��وؤمت��رات  ثلثة  ا�ست�سافت 
الإن�سانية يف �سوريا .

�سرخة  يوجه  اْل��َي��ْوَم  اجتماعنا  اأن  واأ�ساف 
للمجتمع الدويل لوقف معاناة ال�سعب ال�سوري.

العام  الأم��ني  يقوم  اأن  تطلعه  عن   واأع���رب 
الغيط  اأب���و  اأح��م��د  ال�سيد  العربية  للجامعة 
مبخاطبة ب��ان ك��ي م��ون الأم���ني ال��ع��ام ل��لأمم 
امل��ت��ح��دة ورئ��ي�����س اجل��م��ع��ي��ة ال��ع��ام��ة ل���لأمم 
لوقف  ال��دويل  الأم��ن  جمل�س  ورئي�س  املتحدة 
يف  العربية  املجموعة  النتهاكات ودعوة  ه��ذه 

نيويورك للتحرك يف هذا ال�ساأن.
ال��دول  ل��دى جامعة  اجل��زائ��ر  مندوب  وق��ال 
ف�سل  لمي��ك��ن  اإن���ه   ال��ع��رب��اوي  ن��ذي��ر  العربية 
ال�سورية  امل���دن  يف  ي��ج��ري  عما  حلب  اأح���داث 
ترتكبه  ما  وكذلك  وتدمري  تقتيل  من  الأخ��رى 

اجلماعات الإرهابية من جمازر. 
 واأ�ساف جنتمع اْلَيْوَم كالعادة كلما ت�ساعدت 
يكون  اأن  دون  ال�سورية  املدن  يف  العنف  اعمال 

جلامعتنا العربية تاأثري علي اأطراف الأزمة 
  واأ�سار اإىل اأن اجلزائر حذرت منذ البداية 
باأن الأزمة م�ستع�سية علي احلل الع�سكري واأن 
حلل  ت��وؤدي  لن  الأجنبي  والتدخل  ال�سلح  لغة 
باعتبارها اأزمة �سورية �سورية الأمر الذي اأدي 
احلوار  تف�سيل  الإرهابية  اجلماعات  لنت�سار 

ال�سامل وامل�ساحلة الوطنية.
واأ�ساف اأنه يف ظل الت�سليح املتوا�سل اأخفقت 
الأ�سوات القليلة التي تطالب باحلل ال�سيا�سي. 
وقال اإن اٍلرهاب م�ستفيد مما يحدث ل�سيما 

اأن اجلماعات امل�سلحة خرقت الهدنة . 
واأ�ساف مندوب اجلزائر: يف امل�سهد ال�سوري 
اأ�سبح لميكن التمييز بني املعتدلني والرهابيني 
وجبهة  داع�����س  مثل  اجل��م��اع��ات  انت�سار  بعد 

الن�سرة واحرار ال�سام .
 و�سدد على اأنه يجب ادانة العمال الإرهابية 

التي ترتكبها التنظيمات يف مدينة حلب .
من جهته اكد ال�سفري ودادي ولد �سيدي هيبة 
مندوب موريتانيا الدائم لدى اجلامعة العربية 
العربية  القمة  رئا�سة  تتوىل  التي  بلده  حر�س 
ال�سورية  الزم��ة  تطورات  متابعة  على  احلالية 
التي  ال��ق��رارات  لكافة  موريتانيا  دع��م  م��وؤك��دا 

�ست�سدر عن اجتماعات جمل�س اجلامعة .
امله  عن  هيبة  �سيدي  ول��د  ال�سفري  واع��رب 
العادية  الدورة غري  اجتماع  نتائج  توؤدي  ان  يف 
للمجل�س ل�سرعة حترك املجتمع الدويل ملواجهة 
الو�ساع الكارثية يف حلب والتعامل مع الو�ساع 
الن�����س��ان��ي��ة امل��ت��ده��ورة ، وال��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى دور 
اجلامعة العربية ووعيها مبدى خطورة الو�ساع 

يف حلب .

األمين العام يؤكد 
مساندة الجامعة 
العربية للجهود 
الرامية  الستئصال 
خطر اإلرهاب من 

العراق 

الغيط،  اأب���و  اأح��م��د  ال�سيد  ا�ستقبل 
العربية،  الدول  جلامعة  العام  الأمني 
اجلعفري  اإب��راه��ي��م  الدكتور  ال�سيد 
�سهد  لقاء  فى  العراق  خارجية  وزي��ر 
ال�ساحة  فى  امل�ستجدات  اأخ��ر  تناول 
املنطقة  ف��ى  وال��ت��ط��ورات  ال��ع��راق��ي��ة، 
من  ع���دد  اإىل  اإ���س��اف��ة  ع���ام،  ب�سكل 
اأعمال  جدول  على  املطروحة  امللفات 

اجلامعة العربية. 
و�سرح الوزير املفو�س حممود عفيفي، 
عام  اأم��ني  با�سم  الر�سمي  املتحدث 
اجلامعة العربية، باأن الوزير العراقي 
ت��ط��ورات  لأه���م  اللقاء  ع��ر���س خ��لل 
الأو����س���اع ف��ى ال��ع��راق خ��لل الفرتة 
باجلهود  يتعلق  ما  خا�سة  الأخ���رية، 
ملكافحة  العراقية  الدولة  من  املبذولة 

تنظيم داع�س. 
م�ساندته  على  حر�سه  اأو���س��ح  كما 
اجلهود  فى  و�سعبًا،  حكومة  للعراق، 
ال��ذى  اخل��ط��ر  ل�ستئ�سال  ال��رام��ي��ة 
مي��ث��ل��ه ت��ن��ظ��ي��م داع�������س وغ�����ريه من 
واملتطرفة،  الإره��اب��ي��ة  التنظيمات 
اإط��ار معركة حترير  مبا فى ذلك فى 
تطلعه  اإىل  م�سريًا  امل��و���س��ل،  مدينة 
مبا  بالنجاح،  العملية  ه��ذه  تكلل  لأن 
ووحدة  العراق  وا�ستقرار  اأمن  يدعم 
اأهمية  مع  الإقليمية،  و�سلمته  اأر�سه 
اتخاذ كافة التدابري املمكنة من اأجل 
احلفاظ على حياة املدنيني الأبرياء. 
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الكويت تدعو لخلق وضع 
ضاغط على المجتمع 
الدولي والمنظمات 

اإلنسانية لممارسة دور 
أكثر فاعلية
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م�ستوى  على  العربية  ال���دول  جامعة  جمل�س  اأع���رب 
ال�سديدة  واإدان��ت��ه  ا�ستيائه  عن  الدائمني  املندوبني 
النظام  يرتكبها  التي  واجلرائم  الوح�سية  للأعمال 
ال�سوري يف حق املدنيني العزل والتدمري املمنهج لكل 
مقومات احلياة يف املناطق الأهل بال�سكان ،موؤكدا انها 
اأعمال منافية لكافة ال�سرائع ال�سماوية والقيم الدينية 
اخلا�سة  الدولية  للمعاهدات  �سارخا  خرقا  وت�سكل 
وحقوق  ال��دويل  الإن�ساين  القانون  بحماية  املدنيني 
الإن�سان كما اأنها توؤكد ب�سكل جلي ُتخلي هذا النظام عن 
اأب�سط واجباته يف حماية املدنيني واملواطنني العزل.. 
 واأكد املجل�س -يف بيان اأ�سدره يف ختام اجتماعه غري 
تدهور  حول  الدائمني  املندوبني  م�ستوى  على  العادية 
ال�سوريا - جمددا  الإن�سانية يف مدينة حلب  الأو�ساع 
على موقفه الثابت على ان احلل الوحيد املمكن للأزمة 
عملية  خلل  من  ال�سيا�سي  احلل  يف  يتمثل  ال�سورية 
�سيا�سية جامعة تلبي تطلعات ال�سعب ال�سوري وفقا ملا 

ن�س عليه البيان اخلتامي ملوؤمتر جنيف .
العميق  والن�سغال  البالغ  القلق  ع��ن  املجل�س  وع��رب 
ال�سورية  وامل��دن  حلب  يف  الإن�سانية  الأو�ساع  لتدهور 
واملنظمات  الدويل  املجتمع  املجل�س  ونا�سد  الخ��رى.. 
الن�سانية الوقف الفوري والعاجل لإطلق النار وتقدمي 

امل�ساعدات الن�سانية العاجلة.
الب�سعة  الإرهابية  للجرائم  اإدانته  عن  اأي�سا  واأع��رب 
داع�س  مثل  الإره��اب��ي��ة  التنظيمات  تقرتفها  ال��ت��ي 
ال�سوري  والنظام  بالقاعده  املرتبطة  الن�سرة  وجبهة 
الدويل  الدعم  وح�سد  ال�سورية،  املناطق  خمتلف  يف 
اٍلره��اب.. واعترب املجل�س  اإن هذه اجلرائم  ملكافحة 
الإرهابية  والتنظيمات  ال�سوري  النظام  يرتكبها  التي 
تقدمي  وحت��ت��م  �سرورة  احل���رب  ج��رائ��م  اإىل  ترتقي 
مرتكبيها اىل العدالة الناجزة..  وحمل  جمل�س جامعة 
اأعماله  ختام  �سدر يف  الذي  بيانه  العربية يف  ال��دول 
الع�سوية  الدائمة  ال��دول  مقدمته  ويف  الأم��ن  جمل�س 
امل�سوؤولية  ال�سورية  الأزمة  املنخرطة  منها يف  وخا�سة 
الكاملة اإزاء وقف هذه املاأ�ساة الإن�سانية التي ترتكب 
و�سمة  وت�سكل  ال��دويل  املجتمع  من  وم�سمع  مر  على 
تنفيذ ف�سولها  عار يف جبني مرتكبيها  امل�ساركني يف 
ال�سريع  التحرك  اىل  الأم��ن  جمل�س  ودع��ا  املقيتة.. 
قراريه  لتنفيذ  العملية  والتدابري  الإج��راءات  لتخاذ 
اإط��لق  وق��ف  لتثبيت   ٢٠١٥ لعام   ٢٢٥٤،٢٢٦٨ رق��م 
اإي�سال  اآليات  وتفعيل  العدائية  الأعمال  النار  وجميع 
امل�ساعدات الإن�سانيه اىل املدنيني املحا�سرين ودعوة 
جميع الأطراف اىل تاأمني ممرات اآمنة وب�سكل عاجل 
للبدء يف ت�سليم امل�ساعدات الإن�سانية والإجلء الّطّبي 
وبدون  وحدها  الن�سانية  املنظمات  م�سوؤوليات  حتت 

�سروط م�سبقة..  ونا�سد جمل�س اجلامعة العربية الدول 
املانحة اإىل �سرعة الوفاء باللتزامات التي اأعلنت عنها 
يف املوؤمترات الإن�سانية التي انعقدت بالكويت وموؤمتر 
لندن لدعم الو�سع الإن�ساين يف �سوريا وما يتعلق منها 
بتوفري الدعم الإن�ساين اللزم للدول العربية املجاورة 
ل�سوريا وغريها من الدول العربية امل�ست�سيفة للجئني 
والنازحني  ال�سوريني وذلك مل�ساندتها يف حتمل الأعباء 
الإغاثة  م��واد  توفري  جم��ال  يف  بها  عاتق  على  امللقاة 
وامل�ساعدات الإن�سانية..  وتوجه املجل�س يف هذا ال�سدد 
ا�ست�سافتها  على  اجلزيل  بال�سكر  الكويت  دول��ة  اإىل 
نظمتها  الثلثة  التي  امل��وؤمت��رات  لنتائج  ومتابعتها 
م�ساهمتها  وعلى  لل�سوريني  الإن�ساين  الدعم  لتقدمي 

 ال�سخية يف هذا املجال.
يف  نيويورك  يف  العربية  املجموعة  من  املجل�س  ودع��ا 
مبهامه،  ال���س��ط��لع  يف  الأم���ن  جمل�س  ف�سل  ح��ال��ة 
العامة  للجمعية  خا�سة  جل�سة  عقد  لطلب   التوجه 
للأمم املتحدة حتت عنوان “الحتاد من اأجل ال�سلم 
لتدار�س  الأو�ساع الإن�سانية اخلطرية يف حلب وباقي 
لوقف  املطلوبة  ال��ت��داب��ري  واق���رار  ال�سورية  املناطق 
اإطلق النار والعودة اىل امل�سار ال�سيا�سي حلل الأزمة 
 ال�سورية.. واأكد على �سرورة العمل على توفري الأجواء 
امللئمة ل�ستئناف املفاو�سات يف جنيف حتت رعاية 

انتقالية  هيئة  ت�سكيل  اىل  والهادفة  املتحدة  الأمم 
ذات �سلحية كاملة وفقا ملا ن�س عليه بيان جنيف ١ 
وقراري جمل�س الأمن امل�سار اليهم اآنفا من اأجل اإيجاد 
حل �سريع للأزمة ال�سورية ومبا يلبي تطلعات ال�سعب 
والعدالة  احلرية  يف  واأطيافه  فئاته  ال�سوري  بكافة 
ال�سعب  يختاره  دميقراطي  نظام  ظل  يف  وامل�����س��اواة 

ال�سوري باإرادته احلرة.
الثابت  العربي  امل��وق��ف  على  جم��ددا  املجل�س  واأك���د 
ارا�سيها  وح��رم��ة  ���س��وري��ا  وح���دة  ع��ل��ى  يف احل��ف��اظ 
اىل  ا�ستنادا  وذلك  الإقليمية  و�سلمتها  وا�ستقرارها 

ميثاق جامعة الدول العربية ومبادئه. 
كما اأكد على الدور الأ�سا�سي واملحوري الذي يجب ان 
ت�سطلع به جامعة الدول العربية يف حل الأزمة ال�سورية 

والزمات العربية الخرى.
واتفق املجل�س على تنظيم اجتماعات ت�ساورية دورية 

على م�ستوى املندوبني الدائمني.
ملتابعة  دائ��م  انعقاد  حالة  يف  يبقى  اأن  املجل�س   وقرر 

املوقف وتطورات الأو�ساع يف �سوريا.
املوافقة على ذكر  لبنان حتفظه عن  فيما �سجل وفد 
الأزمة  عن  بلبنان  الناأي  �سيا�سة  مع  متا�سيا  النظام 
ال�سورية واأيد وفد لبنان البيان ب�سقيه الإن�ساين ويوؤكد 

ت�سامنه مع ال�سعب ال�سوري ويثمن املبادرة الكويتية.

مجلس الجامعة العربية يدين بشدة االعمال الوحشية للنظام 
السوري ضد المدنيين العزل 

أنشطة وأخبار
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تغطية

هيستيريا
األسرلة

مدينة �لقد�س �ملحتلة هجمة �إ�شر�ئيلية ممنهجة ت�شتهدف �لهوية �لفل�شطينية بكل �أبعادها خللق ت�شهد 
هيمنة دميوغر�فية يهودية لهذه �ملدينة �لتي تعد من �أقدم مدن �لتاريخ، �إذ تو��شل �إ�شر�ئيل 
يف حالة من �لهي�شترييا ��شتخد�م �شيا�شتها �ملفرطة يف مدينة �لقد�س �ملحتلة �شمن م�شروعها 

�لتهويدي �خلطري)�لقد�س 2020(، و�لذي يعتمد ب�شكٍل رئي�شي على بلقنة �ملدينة �ملقد�شة ما بني �شرقية وغربية 
باحلو�جز و�مل�شتوطنات، ولكن هذه �ل�شيا�شة تغولت يف �الآونة �الأخرية ب�شكٍل هي�شتريي، فاحلكومة �ال�شر�ئيلية 

خ�ش�شت م�شروع )غالف �لقد�س( لل�شيطرة على مدينة �لقد�س �ملحتلة وتهويدها بالكامل من خالل �جلد�ر �لعازل 
�لذي يحيط باملدينة �ملقد�شة من �جلهات �لثالث)�ل�شمالية و�جلنوبية و�ل�شرقية(.

بقلم: نهى أبو مسرة 
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ر�سدت ا�سرائيل 25 مليار دوالر لتهويد مدينة القد�س املحتلة

متامًا  الفل�سطيني  املحيط  عن  عزلها  يتم  بحيث   
تفريغها  اال�سرائيلي  االحتالل  على  ي�سهل  وبالتايل 
الدميوغرايف  واقعها  وتغيري  املقد�سيني  اأهلها  من 
اال�ستيطان  �سيا�سة  اأهمها  متعددة  طرق  خالل  من 
حدود  تو�سيع  على  اإ�سرائيل  تعمل  اإذ  االحتاللية، 
القد�س الغربية لت�سم العديد من املناطق املحيطة 
لتكوين  املقد�سيني  اأرا���س��ي  ح�ساب  على  باملدينة 
املدينة  يف  امل�ستوطنني  م��ن  كبرية  �سكانية  كثافة 
املقد�سة وحميطها وعزلها عن امتدادها الطبيعي، 
 15( ب�  ملتفة  اأ�سبحت  فقد  ال�سرقية  القد�س  اأم��ا 
اأن  كما  م�ستوطن(،  األ��ف   300 ي�سكنها  م�ستوطنة 
اأرا�سي  تقوي�س  يف  ما�سية  االإ�سرائيلية  ال�سلطات 
 ،)2020 خمططها)القد�س  لتنفيذ  املقد�سيني 
والذي يق�سي بطم�س تاريخ املدينة الثقايف وتقلي�س 
خالل  من  املقد�سة  باملدينة  متامًا  العربي  الوجود 
االإعدامات امليدانية للمقد�سيني واالعتقاالت اليومية 
اإ�سرائيلية  تخوفات  فهناك  املنازل،  هدم  و�سيا�سة 
املقبلة  ال�سنوات  يف  الفل�سطيني  الوجود  تنامي  من 
من 35 % اإىل 55 %، ولهذا قامت اإ�سرائيل بو�سع 
خمطط لتحديد الزيادة ال�سكانية العربية يف مدينة 
من  باملئة   30 ع��ن  تزيد  ال  بحيث  املحتلة  القد�س 
العدد االإجمايل لل�سكان، وبهذا تكون �سيا�سة فر�س 
اإ�سرائيل باأية  االأمر الواقع هي االأ�سا�س عند دخول 
املحتلة،  القد�س  مدينة  ب�ساأن  م�ستقبلية  مفاو�سات 
 40 باالحتالل(  القائمة  ا�سرائيل)القوة  اأعدت  لذا 
خمططًا ملحاربة الوجود الفل�سطيني وطم�س الهوية 
مدينة  يف  خمطط   31 منها  مت��ام��ًا  الفل�سطينية 
القد�س املحتلة الإعادة هيكلة املدينة املقد�سة لتكون 

عا�سمة الدولة العربية.
 وقد ر�سدت ا�سرائيل 25 مليار دوالر لتهويد مدينة 
القد�س املحتلة. ناهيك عن ان�ساء 9400 قرب وهمي 
وثمانية اأمتار حفريات حتت امل�سجد االأق�سى الذي 
افتتاح  اإ�سرائيل  اأعلنت  حيث  بالكامل،  اأ�سفله  هود 
مدينة كاملة حتت امل�سجد االأق�سى يف العام 2020، 
اأن  تدرك متاما  م�ستعمر،  اأي  مثل  مثلها  فاإ�سرائيل 
واأن  ال��ذات  يف  املتطابقة  الكينونة  حالة  هي  الهوية 
لكل �سعب اأ�سالته وهويته املتجذرة فيه والتي متيزه 
الهوية  طم�س  الطرق  ب�ستى  ت�سعى  لهذا  غريه،  عن 
املدينة  تاريخ  تزييف  خالل  من  املقد�سية  العربية 
مل  فاالحتالل  والفلكلور،  ال��راث  و�سرقة  املقد�سة 
التاريخ  لي�سرق  تعداها  بل  االأر���س،  ب�سرقة  يكتف 

النكبة  منذ  ممنهج  ب�سكل  الفل�سطيني  وال���راث 
الكتب  ب�سرقة  قامت  فاإ�سرائيل  هذا،  يومنا  وحتى 
العام  ففي  القد�س،  يف  الفل�سطينية  واملخطوطات 
اأميت عن  االإ�سرائيلي غي�ست  الباحث  2009 ك�سف 
ا�سم  حتت  االإ�سرائيلية  الوطنية  املكتبة  يف  ق�سم 
العربية  باللغة  الكتب  ب��اآالف  يتعلق  مروكة  اأم��الك 
التي ُنهبت من مكتبات الفل�سطينيني الذين هجروا 
االأمر  النكبة،  خالل  القد�س  يف  بيوتهم  من  ق�سرا 
الذي األهم املخرج االإ�سرائيلي بيني برونر اأن يج�سد 
حكاية اأكرب �سرقة ثقافية يف التاريخ من خالل فيلمه 
امل�سهور �سرقة الكتب الكربى. حيث قامت اإ�سرائيل 

األف كتاب من مدينة القد�س   80 ب�سرقة ما يقارب 
الفل�سطينية  امل���دن  م��ن  ك��ت��اب  األ���ف  و48  وح��ده��ا 
والقطع  والوثائق  املخطوطات  عن  ناهيك  االأخرى، 
برونر  عر�سه  ال���ذي  الفيلم  اإث���ر  وع��ل��ى  االأث���ري���ة. 
العربي  العامل  العربية،  الدول  وقتها طالبت جامعة 
الثقايف  الراث  الإنقاذ  بالتحرك  الدويل،  واملجتمع 
التي  ال�سخمة  ال�سرقة  ك�سفت  اأن  بعد  الفل�سطيني، 
اخلا�سة  للمكتبات  ال��ه��اج��ان��ا  ع�سابات  نفذتها 
مو�سى  اإ�سحق  املقد�سي  الروائي  مكتبة  اأهمها  ومن 
وامل��وؤرخ  الن�سا�سيبي  اإ�سعاف  والعالمة  احل�سيني 
و  ال�سكاكيني  خليل  واالأدي��ب��ان  زي��ادة  نقوال  االأدي��ب 
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خليل بيد�س. ولالأ�سف مل تتوقف دولة االحتالل عند 
هذا احلد فقامت وعلى مدى 66 عاما من االحتالل 
العام  ففي  الو�سائل،  بكافة  القد�س  تهويد  مبحاولة 
الكني�ست  من�سة  اإ�سرائيل  ق��ادة  اأح��د  �سعد   1967
وقال: لي�س هناك �سعب ا�سمه ال�سعب الفل�سطيني، 
فهو ال ميلك اأدبًا وال تراثًا، فرد عليه ع�سو الكني�ست 
ا�ستقالتي  اأقدم  قائاًل:  اإميل حبيبي  االأديب  العربي 
من الكني�ست، و�ساأتفرغ لكتابة اأدب يعي�س اأكرث من 
دولتكم. لقد �سعى االإ�سرائيليون بعد العام 1967 يف 
ال�سيطرة على الراث ال�سعبي الفل�سطيني، فا�سروا 
باأيدي  امل��ط��رزة  الفل�سطينية  االأث���واب  من  االآالف 
قاموا  ث��م  ح��ري��ر،  م��ن  بخيوط  فل�سطينيات  ن�ساء 
باأيدي  �سنع  عليها  وكتبوا  اأوروب��ا،  اإىل  بت�سديرها 
هذا  اأن  بالذكر  اجلدير  وم��ن  اإ�سرائيل،  يف  ن�ساء 
الثوب هو ثوب قدمي، كالثوب ال�سروقي الذي يرجع 
االأرج��وان.  اأر���س  فل�سطني  الكنعانيني يف  اأي��ام  اإىل 
وتعود �سرقة الراث اىل خمطط التهويد اأي تهويد 
االأر�س الفل�سطينية ونتاجها الثقايف. وبهذا ال�سدد 
يقول الكاتب الفل�سطيني نزيه اأبو ن�سال باأن الراث 
لي�س جمرد ذاكرة لل�سعوب ولكنه ح�سور حي وفاعل 
يف الراهن ُيعيد ت�سكيله و�سياغته كما ي�سهم بر�سم 
وت��رى  امل�ستقبل.  بناء  �سكل  وي��ح��دد  الغد  مالمح 
اأ�سرلة كل ما  اأجل  اأن هذا �سببًا جليًا من  اإ�سرائيل 
الفلكلور  �سرقة  املثال  �سبيل  فعلى  فل�سطيني،  هو 
التي  الفل�سطينية،  كالدبكة  الفل�سطيني  ال�سعبي 

تتعمد ا�سرائيل عر�سها بالزي ال�سعبي الفل�سطيني 
التقليدي والكوفية الفل�سطينية التي �سرقها امل�سمم 
ا�سرائيل  علم  ب��األ��وان  و�سممها  حاييم  ب��ن  جابي 
اأن��غ��ام  على  العاملية  احل��ف��الت  يف  داوود  وجن��م��ة 
ال�سبابة واالأرغول وغريها من االأحلان الفل�سطينية 
 ، ال�سهرية  الدلعونا  كاأغنية  ع��ربي��ة  بلكنة  ول��ك��ن 
الفل�سطينية  العرو�س  ف�ستان  اإىل تف�سيل  باالإ�سافة 
الإ�سرائيليات واإحياء العادات التقليدية الفل�سطينية 
اأنها تقاليد عربية قدمية. ويف حماولة  اأ�سا�س  على 
االإ�سرائيليون  ي��ق��وم  االأر�����س،  ال�ستمالك  منهم 
باإح�سار حجارة �سخمة، يكتبون عليها كالمًا عربيًا 
باطن  يف  احلجارة  هذه  بدفن  يقومون  ثم  قدميًا، 
االأر�س، كما ينرثون العملة االإ�سرائيلية املعدنية عند 
�سّب قواعد املنزل بالباطون امل�سلح، وما هذا اإال من 
اأجل اإيجاد حالة من اجلذور الوهمية لهم، وتزوير 
ال�سرقات  اأ���س��ه��ر  وم��ن  ال��وط��ن.  وا���س��ح الم��ت��الك 
تاجر  غ��والن  عوديد  ب��سرقة  ي�سمى  ما  التاريخية 
قيل  الذي  ال�سخري  لل�سندوق  اال�سرائيلي  االآث��ار 
اأنه كان يحوي رفات يعقوب اخو امل�سيح عي�سى عليه 
ال�سالم، واأن عليه نق�س قدمي يثبت ذلك ولكن بعد 
التحقيقات وفح�س ال�سندوق من قبل علماء االآثار 
باآلة حادة.  اأن النق�س هو نق�سا حديثا حمفور  تبني 
كذلك قاموا ب�سرقة حجر اأثري �سخم يعود ع�سره 
االأق�����س��ى،  امل�سجد  ب��اح��ة  م��ن  االأم����وي  العهد  اإىل 
وقاموا بو�سعه ن�سبًا يف مدخل الربملان االإ�سرائيلي 

تعمل اإ�سرائيل على تو�سيع 
حدود القد�س الغربية لت�سم 

العديد من املناطق املحيطة 
باملدينة على ح�ساب اأرا�سي 

املقد�سيني

�سرقة تراث كبري من 
االأدب ال�سعبي وال�سعر 

امللحون)الزجل(

من  الفل�سطينية  النباتات  ت�سلم  ومل  )الكني�ست(، 
اإ�سرائيل نباتات برية  و�سم االأ�سرلة ،حيث اختارت 
قرن  كزهرة  نف�سه  التاريخ  لقدم  ترجع  فل�سطينية 
لعر�سها  الزيتون  و�سجرة  النعمان  و�سقائق  الغزال 
�سيا�سة  وط��ال��ت   ،2008 ع��ام  ال�سني  حديقة  يف 
االأ�سرلة كل ما هو فل�سطيني كنعاين حتى املاأكوالت 
اإ�سرائيل  ت�سارك  اذ  منها،  ت�سلم  مل  الفل�سطينية 
باالأطباق الفل�سطينية يف امل�سابقات العاملية على اأنها 
تراث  �سرقة  عن  ناهيك  ا�سرائيلية.  �سعبية  اأكالت 
امللحون)الزجل(،  وال�سعر  ال�سعبي  االأدب  كبري من 
ال�سعبي  االأدب  �سرقة  االإ�سرائيليون  ا�ستطاع  حيث 
هناك  فلي�س  ال�سعبية،  واحل��ك��اي��ات  الفل�سطيني 
الهائل  العدد  هذا  ميتلك  االأر���س  وجه  على  �سعب 
خالل  م��ن  ون�ستنتج  ؟!،  ال�سعبية  احل��ك��اي��ات  م��ن 
يعملون  االإ�سرائيليني  اأن  العربي  ل��الأدب  قراءاتنا 
احل�سارات  حمو  خ��الل  من  اأنف�سهم  تر�سيخ  على 
ومازالوا  فعلوه  ما  وهذا  عليهم،  ال�سابقة  والتواريخ 
يفعلونه يف فل�سطني ويف القد�س بالذات، بدعوى اأن 
هناك يف القد�س ما ي�سمى ب� هيكل �سليمان، وحتى 
هذه اللحظة مل يثبت اأن علماء االآثار يف اإ�سرائيل قد 
عرثوا على اأي دليل مهما كان ب�سيطًا يوؤيد مقولتهم 
مكان  اأي  يف  لهم  اآث���ار  اأي  اأو  الهيكل  ه��ذا  ب��وج��ود 
بفل�سطني، فالبناء اال�سرائيلي ما هو اال بناء حديث 

باأدوات بناء قدمية.
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المؤتمر )90( لمؤتمر ضباط اتصال المكاتب 
اإلقليمية للمقاطعة العربية إلسرائيل

   �شارك يف املوؤمتر وفود مثلت اثنا ع�شرة دولة عربية  
بالإ�شافة ملمثل عن منظمة التعاون الإ�شالمي، وهـي 
مملكة  املتحدة،  العربية  الإمـــارات  دولــة  كالتالـي: 
الدميقراطية  اجلــزائــريــة  اجلمهورية  البحرين، 
العـراق،  جمهورية  ال�شـودان،  جمهورية  ال�شعبية، 
القمر  جزر  جمهورية  قطـر،  دولـة  فل�شـطني،  دولــة 
املتحدة، دولة الكـويـت، اململكة املغربية، اجلمهورية 

الإ�شالمية املوريتانية، اجلمهورية اليمنيـة.
   هذا وقد افتتح املوؤمتر معايل الدكتور/ �شعيد اأبو 

يف مقر الأمانة العامة جلامعة الدول العربية اأعمال امل�ؤمتر )90( ل�ضباط عقد 
ات�ضال املكاتب الإقليمية للمقاطعة العربية لـ"اإ�ضرائيل"، وذلك بناًءا 

على قرارات جمال�س جامعة الدول العربية على م�ضت�ى القمة وعلى 
م�ضت�ى وزراء اخلارجية التي ن�ضت على تفعيل املقاطعة العربية لإ�ضرائيل وال�ضركات 
وامل�ؤ�ض�ضات املتعاونة معها ومقاومة حماولت "اإ�ضرائيل" النفاذ اإىل الأ�ض�اق يف ال�طن 

العربي، وتراأ�س امل�ؤمتر معايل الدكت�ر �ضعيد اأب� علي الأمني العام امل�ضاعد ل�ض�ؤون 
فل�ضطني والأرا�ضي العربية املحتلة وامل�ضرف على املكتب الرئي�ضي ملقاطعة اإ�ضرائيل.
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الفل�شطينية  الق�شية  اأن  على  فيها  اأكــد  بكلمة  علي 
تتعر�ض للخطر الأكرب يف ظل ال�شتفراد الإ�شرائيلي 
تتعر�ض  حيث  والــدولــيــة،  الإقليمية  والنــ�ــشــغــالت 
الأرا�شي الفل�شطينية املحتلة لهجمة ا�شتيطانية غري 
مبخططات  املحتلة  القد�ض  مدينة  وخا�شة  م�شبوقة 
للم�شجد  املبا�شر  وال�ــشــتــهــداف  املعلنة  التهويد 
الأق�شى املبارك وحميطه حتت حماية جي�ض و�شرطة 
واقـــع جديد  اأمـــر  لفر�ض  الحــتــالل، يف حمـــاولت 
وتق�شيم احلرم القد�شي، وذلك مع ا�شتمرار وتوا�شل 

احلفريات حتت وحول امل�شجد الأق�شى ويف حميطه 
للعمل على زيادة الت�شققات والت�شدعات يف اأ�شا�شته 

مما ينذر بانهياره يف اأية حلظة.
وتطرق يف كلمته اإىل ا�شتمرار �شلطات الحتالل يف 
قطاع  على  الظامل  القانوين  غري  ح�شارها  فر�ض 
غزة الذي تعر�ض خالل ب�شع �شنوات لثالث حروب 
تدمريية متتالية، و�شعدت عرقلتها وتعنتها يف اإدخال 
العدوان  بعد  القطاع  اإعمار  لإعــادة  الالزمة  املــواد 
الإ�شرائيلي الغا�شم الأخري، مما اأدى لتدهور خطري 

بالأ�شا�ض  ال�شعوبة  بالغة  احلياة  نواحي  كافة  يف 
القانون الدويل جرمية  بالقطاع، وهذا ما يعترب يف 

حرب وجرمية �شد الإن�شانية. 
مقاطعة  اأن  اأبــوعــلــي:  �شعيد  الدكتور  معايل  واأكـــد 
على  بل  كل عربي  على  وفر�ض  واجب  اإ�شرائيل هي 
الإن�شان،  وحقوق  الدويل  بالقانون  يوؤمن  اإن�شان  كل 
على  الإ�شرائيلي  العدوان  وتوا�شل  ا�شتمرار  ظل  يف 
اأثبت  واأن املقاطعة كما  الفل�شطيني، خا�شة  ال�شعب 
وف�شح  اإ�شرائيل  ملعاقبة  وقانونية  فعالة  اأداة  الواقع 
طبيعتها العدوانية العن�شرية، ويف هذا ال�شياق ينعقد 
تفعيل  يف  وال�شتمرار  التقييم  بهدف  املوؤمتر  هــذا 
املقاطعة والتوا�شل مع احلمالت الدولية الآخذة يف 
العامل  �شعوب  بني  كبرية  ب�شرعة  والتنامي  النت�شار 
والفنانني   واملوؤ�ش�شات  والنقابات  اجلامعات  مــن 
ملقاطعة اإ�شرائيل وخا�شة ب�شائع امل�شتوطنات و�شحب 
ال�شتثمارات منها، هذه احلركة )BDS( ذات الأثر 
العامل حول مدى  �شعوب  الوعي بني  ن�شر  الكبري يف 
اإىل  مقاطعتها  و�ــشــرورة  الحتالل  دولــة  عن�شرية 
جانب ما حتدثه من خ�شائر بالقت�شاد الإ�شرائيلي، 
مما اأربك حكومة الحتالل التي عقدت 3 موؤمترات 

ور�شدت مبالغ مالية كبرية ملحارتها .
وتطوير  تدعيم  ا�شتمرار  اأكد على حر�شه على  كما 
با�شر  اأن  بعد  للمقاطعة،  الرئي�شي  املكتب  عمل هذا 
بالقاهرة  العامة  الأمانة  مقر  من  انطالًقا  مهامه 
الذي  الهدف  وهــو  اجلامعة،  جمل�ض  لقرار  تنفيًذ 
يعرب عن روؤية الأمني العام اجلديد للجامعة العربية 
العامة  الأمانة  واأن�شطة  مكونات  خمتلف  تطوير  يف 
اجلامعة  جمل�ض  قــرارات  وتاأكيد  وهيكليًا،  وظيفيًا 
الأخــرية  القمة  فيها  مبــا  العربية  القمة  وقـــرارات 
ودعم  ا�شتمرار  اأهمية  على  بنواك�شوط  الأمــل  قمة 
جمل�ض  قرار  دعا  فقد  وتطويرها،  املقاطعة  مكاتب 
اجلامعة على امل�شتوى الوزاري بتاريخ 2016/3/11، 
بتاريخ  نواك�شوط  يف   )27( العربية  القمة  وقــرار 
وال�شركات  واملوؤ�ش�شات  الدول  جميع   ،2016/7/25
ــاون مع  ــع ــت ــال ال ــك ــش والأفـــــــراد اإىل وقـــف كــافــة اأ�

مقاطعة اإ�سرائيل هي واجب وفر�ض على كل عربي بل على كل 
اإن�سان يوؤمن بالقانون الدويل وحقوق الإن�سان، يف ظل ا�ستمرار 

وتوا�سل العدوان الإ�سرائيلي على ال�سعب الفل�سطيني

نوال بولصنام
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الأرا�ــشــي  على  املقامة  الإ�شرائيلية  امل�شتوطنات 
ا�شترياد  حظر  ذلــك  يف  مبــا  املحتلة  الفل�شطينية 
غري  اأو  مبا�شر  ب�شكل  فيها  ال�شتثمار  اأو  منتجاتها 

مبا�شر ملخالفتها للقانون الدويل.
املواقف  جلميع  تقدير  حتية  وجــه  كلمته  ختام  ويف 
الدولية التي تدعو اإىل مقاطعة املوؤ�ش�شات وال�شركات 
فل�شطني  دولـــة  ــي  اأرا�ــش يف  لال�شتيطان  الــداعــمــة 
للتوا�شل  اآلية فعالة  اإيجاد  املحتلة، وطالب ب�شرورة 
الإ�شرائيلي  لالحتالل  الدولية  املقاطعة  حركة  مع 
املوؤمتر  اأعمال  املدرج على جدول  املو�شوع   )BDS(
النجاح  كــل  املــوؤمتــر  لجــتــمــاعــات  متمنًيا  املــوقــر، 

والتوفيق ملا فيه خري الأمتني العربية والإ�شالمية .
مغلقة،   املوؤمتر  جل�شات  بداأت  الفتتاح،  جل�شة  وبعد 
حيث مت اإقرار جدول اأعمال املوؤمتر الت�شعني ل�شباط 
من  العديد  املت�شمن  الإقليمية  املكاتب  ات�شال 
الق�شايا ذات ال�شلة باملقاطعة العربية لـ اإ�شرائيل، 

ومت اإقراره بالإجماع بال�شيغة التالية:
حظر  يف  للنظر  املعرو�ضة  ال�ضركات   : اأول 

التعامل معها .
يف  للنظر  املــعــرو�ــضــة  الــ�ــضــركــات  ــًا:  ــي ــان ث

م�ا�ضيعها جمتمعـًا  .
حركة  اأعــمـــــال:  مـن  ي�ضــتجد  مــا  ثــالــثــًا: 
الإ�ضرائيلي  لالحتالل  الدولية  املقاطعة 

  .)BDS(
اتخذ  الأعــمــال،  جلــدول  م�شتفي�شة  مناق�شة  وبعد 
امل�شاركون يف املوؤمتر عدة تو�شيات وفق ما تق�شي به 

مبادئ واأحكام املقاطعة املقررة: 
اأوًل: فيما يخ�ض ال�شركات املعرو�شة للنظر يف حظر 
التي  ال�شركات  والتي �شملت عدد من  التعامل معها 
لأحكام  وفًقا  عليها  فر�ض احلظر  متطلبات  تاأكدت 
 REMAX قانون املقاطعة ، حيث تقرر اإ�شافة �شركة
الأمريكية للعقارات يف قائمة املقاطعة ب�شبب قيامها 
اليهودية،  امل�شتوطنات  يف  عــقــارات  تاأجري  و  ببيع 
الأوروبــيــة  امل�شرفية  املجموعة  اإ�شافة  عن  ف�شاًل 
و   DEXIA S.A ببلجيكا  الأم  DEXIA  و�شركتها 
 DEXIA CREDIT LOCAL فرن�شا  يف  فرعها 
يف  لها  فرع  وجــود  ب�شبب  املقاطعة  قائمة  اإىل   S.A
اليهود.  للم�شتوطنني  القرو�ض  منحه  و  اإ�شرائيل 
فاأقر  جمتمعًا،  فيها  للنظر  املعرو�شة  ال�شركات  اأما 
مدار  ال�شركات  لأو�شاع  املنا�شبة  التو�شيات  املوؤمتر 
البحث، وفيما يخ�ض ال�شركات املعرو�شة للنظر يف 
اعتبار مو�شوعها منتهيًا، فقد اأو�شى املوؤمتر باإغالق 
املعمول  املقاطعة  معايري  ت�شتوجبه  ما  وفق  ملفاتها 

بها.
اأحكام  تطوير  اإىل  تهدف  عامة  مو�شوعات  ثانيًا: 
ملقت�شيات  وفــقــًا  تطبيقها  واإجــــــراءات  املــقــاطــعــة 
اأن�شطة  متابعة  ي�شمل  ومبــا  العربيــة،  امل�شلحـة 

واآفــاق   )BDS( العاملية  املقاطعة  حركة  وفعاليات 
وجهود  بــاإجنــازاتــهــا  والإ�ـــشـــادة  وتعزيزها  دعمها 
امل�شاركني بها وتو�شيع نطاقها دعًما للحق الفل�شطيني 

امل�شروع يف اإنهاء الحتالل.
    ويف ختام اأعمال املوؤمتر اأ�شدر امل�شاركون يف املوؤمتر 
لإ�شرائيل  العربية  املقاطعة  اأن  اأكــد  ختاميًا،   بيانًا 
الإرادة  التي اتخذت �شكاًل ر�شميًا يعرب ب�شدق عن 
امتدت  والتي  العربية  الأقــطــار  جميع  يف  ال�شعبية 
املوؤمنة  الدول  الإ�شالمية والعديد من  الدول  لت�شمل 
باحلرية والعدالة وحقوق الإن�شان وال�شعوب يف تقرير 
قد  والفل�شطيني،  العربي  للحق  املنا�شرة  م�شريها 
ات�شع نطاقها وازداد اأثرها وفعالياتها وهي تاأخذ هذا 
البعد اجلماهريي املعرب عن قناعات ال�شعوب باحلق 
النقابات  من  للكثري  ب�شمولها  والإن�شاف  والعدل 
العاملية  املـــدين  املجتمع  ومنظمات  واملــوؤ�ــشــ�ــشــات 
وخا�شة الأوروبية.. كما وجه املوؤمتر التحية للجهود 
من  حتققه  وما  العاملية  املقاطعة  حلملة  واملبادرات 
كافة  العربية  املدين  املجتمع  منظمات  ودعا  نتائج، 
اإىل موا�شلة وم�شاعفة جهودها ودعمها وانخراطها 
بحركة املقاطعة العاملية والعمل على تعزيزها ورفدها 
مبختلف امل�شتويات موؤكدا على �شرورة التن�شيق بني 
وتفعيل  الإ�شالمي  التعاون  ومنظمة  العامة  الأمانة 
موؤمترات املقاطعة الإ�شالمية و�شرورة التوا�شل بني 
املكاتب الإقليمية ملقاطعة اإ�شرائيل يف الدول العربية.
   وعرب املوؤمتر عن تقديره للجهود الدوؤوبة واملتابعة 
ملوا�شلة  الإقليمية  املكاتب  بها  تقوم  التي  امل�شتمرة 

ن�شاطها الفعال يف تنفيذ القرارات املتخذة، وموا�شلة 
 ، والتدابري  الإجـــراءات  تطبيق  متابعة  على  ال�شهر 
وكذلك ال�شتعالم ب�شاأن تدقيق البيانات واملعلومات 
امل�شتمر  والتن�شيق  التوا�شل  اأهمية  واأكد  امل�شتجدة، 
الرئي�شي  واملكتب  الإقليمية  املكاتب  بني  وال�شريع 
ملقاطعة اإ�شرائيل بقطاع فل�شطني والأرا�شي العربية 
املحتلة يف الأمانة العامة جلامعة الدول العربية، مبا 
للمو�شوعات  والعاجلة  الن�شطة  ال�شتجابة  يحقق 
املــوؤمتــرون  املــعــاجلــة، حيث رحــب  املــطــروحــة لهذه 
من�شبه  ل�شتالم  علي  اأبــو  �شعيد  الدكتور/  مبعايل 
ــي  والأرا�ــش فل�شطني  لقطاع  م�شاعد  عــام  كــاأمــني 
العربية املحتلة وامل�شرف على اأعمال املكتب الرئي�شي 
تقديره  عميق  عن  املوؤمتر  وعرب  اإ�شرائيل،  ملقاطعة 
والأرا�شي  فل�شطني  وقطاع  العامة  لالأمانة  و�شكره 
اتخذها  التي  والــتــدابــري  للجهود  املحتلة  العربية 
الوزاري  امل�شتوى  لتنفيذ قرار جمل�ض اجلامعة على 
رقم 7933 ال�شادر يف دورته العادية )144( بتاريخ 
2015/9/13 القا�شي بنقل اأعمال املكتب الرئي�شي 
عن  واأعـــرب  الــعــامــة،  الأمــانــة  مقر  اإىل  للمقاطعة 
مكتب  ودور  ن�شاط  وا�شتمرار  العمل  ل�شري  ارتياحه 
الــدول  اإرادة  عن  يعرب  ما  فعالة  ب�شورة  املقاطعة 

العربية ومواقفها يف هذا املجال.
   وقام املوؤمتر برفع تقرير بنتائج اأعماله اإىل جمل�ض 
وزراء اخلارجية العرب يف دورته )146( املنعقد يف 
8 �شبتمرب 2016 مبقر الأمانة العامة جلامعة الدول 

العربية حيث مت اعتماده.

 �سارك يف املوؤمتر وفود مثلت 
اثنا ع�سرة دولة عربية  

بالإ�سافة ملمثل عن منظمة 
التعاون الإ�سالمي

الق�سية الفل�سطينية 
تتعر�ض للخطر الأكرب يف 
ظل ال�ستفراد الإ�سرائيلي 

والن�سغالت الإقليمية 
والدولية
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ما هو التعليم الإلكرتوين ؟ 
با�ستخدام  للتعليم  طريقة  هو  الإلكرتوين  التعليم   
و�سبكاته  حا�سب  م��ن  احل��دي��ث��ة  الت�����س��ال  اآل��ي��ات 
ور�سومات  و���س��ورة  �سوت  م��ن  املتعددة  وو�سائطه 
بوابات  وكذلك  اإلكرتونية،  ومكتبات  بحث  واآليات 
الإنرتنت �سواء كان عن بعد اأو يف الف�سل الدرا�سي. 
املهم املق�سود هو ا�ستخدام التقنية بجميع اأنواعها 
يف اإي�سال املعلومة للمتعلم باأق�سر وقت واأقل جهد 

واأكرب فائدة  .
املختلفة  التعليم  اأنواع  نوع من  الإلكرتوين  والتعليم   
التي عرفتها الب�سرية عرب تاريخها، ولكن يخطئ من 
يظن باأنه احلل ال�سحري لكل امل�سكالت التعليمية. بل 
اإنه )من ناحية املنهج واملحتوى وطريقة التدري�س( 
التعليم  التي يعاين منها  ال�سلبيات ذاتها  يعاين من 
اأ�سا�سه  يف  الدرا�سي  املنهج  ك��ان  ف��اإذا  التقليدي. 
متخلفًا عن الركب العلمي، اأو م�سو�سًا وغري مكتمل، 
ال�سبكة  على  ول�سقها  املعلومات  ه��ذه  ن�سخ  ف���اإن 

العنكبوتية �سوف لن يقدم لنا تعليمًا اأف�سل.        
وقد تنبه الباحثون يف جمال التعليم الإلكرتوين، اإىل 
اأن جمرد توفري املادة العلمية على ال�سبكة، بالطريقة 
ذاتها التي تعر�س بها يف كتاب معرو�س، ل يعد فتحًا 

التعليم
اإللكتروني

التعليم الإلكرتوين املت�صل ظهر 
ب�صبكة الإنرتنت بوجه 

خا�ص، ا�صتجابة للتغريات 
الجتماعية والثقافية يف ع�صر العوملة. 

فاحلواجز التي اأزالتها �صبكة الإنرتنت، 
فتحت للمرء اآفاقًا جديدة ومكنته من 

الو�صول اإىل م�صادر خمتلفة للمعرفة وهو 
جال�ص يف بيته اأو مكتبه. واأ�صبح باإمكانه 

اإىل حد كبري التغلب على العوائق املحلية، 
مثل نق�ص امل�صادر العلمية، اأو قلة املتاح 

منها للجمهور، اأو �صعوبة التنقل )كما هو 
احلال بالن�صبة للمراأة مثاًل(، اأو عدم وجود 

عدد كاٍف من املقاعد اجلامعية. كما اأنه 
بالن�صبة للعاملني بدوام كامل، اأعطتهم 

فر�صة لكي يوا�صلوا تطوير قدراتهم وهم 
على راأ�ص العمل، وهو اأمر �صروري يف ع�صر 

التطورات املتالحقة، وهذا الكم الهائل 
من املعلومات اجلديدة كل يوم. فكثري مما 

تعلمناه يف املدر�صة واجلامعة، �صي�صبح 
منتهى ال�صالحية وبحاجة اإىل جتديد يف 

فرتة ق�صرية، خا�صة يف جمالت بعينها مثل 
تقنية املعلومات . 
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علميًا، ول يوؤدي اإىل ا�ستغالل اأمثل للطاقات الهائلة 
الكامنة التي تتيحها ال�سبكة. ولذلك اأ�سبح الرتكيز 
وذلك   ، ومتعة  فائدة  اأك��ر  التعليم  ه��ذا  جعل  على 
املتعددة  الو�سائط  با�ستخدام  التعليم  طريق  عن 
مثل ال�سوت وال�سورة واحلركة )ملفات الفال�س(، 
والتعليم التفاعلي )Interactive Learning(. وهذا 
اإ�سراك الطالبة يف عملية التعلم،  اإىل  الأخري يوؤدي 
املع�سلة  ح��ل  يف  امل�ساركة  ط��ري��ق  ع��ن  تتعلم  فهي 
لردود  الربنامج  وي�ستجيب  اأو احل�سابية،  الربجمية 

اأفعالها.        
التعليم  حول  الراهن  الوقت  يف  الأبحاث  وت��دور  بل 
من  ن��وع  وه��و   .)Adaptive Learning( املتكيف 
التعليم م�سمم للتكيف مع قدرات الطالب الفرد ) 
مثل كونه مبتدئ، متو�سط، اأو متقدم(، اأو جمموعة 
بعينها من الطالب، )مثل الطلبة ذوي الحتياجات 
للطالبة،  املميزة  لل�سفات  ا�ستجابة  اأو  اخلا�سة(، 
اأن يتعلم بها الطالب. مثاًل  اأو للطريقة التي يرغب 
طريق  عن  اأك��ر  ت�ستوعب  الطلبة  من  نوعية  هناك 
يف�سلون  واآخ��رون  الأمثلة،  وروؤي��ة  الن�سو�س  ق��راءة 
وال��ع��ر���س  وال�����س��وت  ال�����س��ور  ع��ل��ى  ���س��رح��ًا مبنيًا 
معلومات  جتميع  طريق  عن  ذل��ك  ويتم  التفاعلي. 
ملف  يف  وحفظها  خمتلفة(،  )بطرق  الطالب  عن 
للمعلومات  وفقًا  العلمية  امل��ادة  عر�س  ويتم  خا�س، 
دوري.  ب�سكل  حتديثه  يجري  ال��ذي  امللف  ه��ذا  يف 
لكن  نف�سها طالبان،  امل��ادة  يدر�س  اأن  وهكذا ميكن 
تقدم املعلومة لكل منهما بطريقة خمتلفة. وهنا تربز 
اأهمية التعليم الإلكرتوين، حني يقدم لنا �سيئًا اأف�سل 
ل  فاملعلم  يجاريه،  اأن  التقليدي  التعليم  ي�ستطيع  ل 
ي�ستطيع اأن ي�سرح الدر�س بطريقتني خمتلفتني كليًا 
يف الوقت ذاته، بينما العك�س �سحيح بالن�سبة لنظريه 
التعليم  من  النوع  ه��ذا  ي��زال  ل  ولكن  الإل��ك��رتوين. 
حمدود الفائدة، ب�سبب الكلفة العالية لإنتاج حمتوى 

بهذه الطريقة. 
هل التعليم الإلكرتوين بديٌل للتعليم 

التقليدي ؟.. وهل هو منا�صٌب للجميع ؟
اإذا كنا نتحدث عن تعليم اإلكرتوين باملطلق )ولي�س 
نتحدث  كنا  واإذا  الأ�ستاذ(،  ل�سرح  مكملة  كو�سيلة 
عن طلبة املدار�س واجلامعات. فالتعليم لي�س جمرد 
مادة علمية ت�سكب يف عقول الطلبة، بل هي معاي�سة 

فالعامل االأهم يف التعليم الذي ال يقوم على احل�ضور واالنتظام 
يف �ضف درا�ضي، هو اأن جناحه يعتمد ب�ضكل اأ�ضا�ضي على الدافع 

الذاتي للتعلم، واخلا�ص بكل طالب على حده

فالتعليم لي�ص جمرد مادة علمية ت�ضكب يف عقول الطلبة، بل 
هي معاي�ضة يومية، واحتكاك باالأتراب واملعلمني، وتكيّف مع 

اجلو التعليمي ب�ضكل عام

أمرية مهنى
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يومية، واحتكاك بالأتراب واملعلمني، وتكيّف مع اجلو 
تقنيات  وج��ود  من  وبالرغم  ع��ام.  ب�سكل  التعليمي 
الدرد�سة، و املدونات، واملنتديات الإلكرتونية، والتي 
ميكن اأن ت�ساهم ب�سكل جيد يف عملية تبادل اخلربات 
واملعلومات، اإل اأنها ل ميكن ان تكون بدياًل 100% عن 
نتحدث  كنا  اإذا  خا�سة  الدرا�سة.  لقاعات  احل�سور 
التعليم  من  كبرية  ون�سبة  الأ�سا�سي،  التعليم  عن 
اأك��ر  تبدو  بينما  البكالوريو�س،  ملرحلة  اجلامعي 

منا�سبة لطالب الدرا�سات العليا.    
فالعامل الأهم يف التعليم الذي ل يقوم على احل�سور 
يعتمد  جناحه  اأن  هو  درا���س��ي،  �سف  يف  والنتظام 
للتعلم، واخلا�س  الذاتي  الدافع  اأ�سا�سي على  ب�سكل 
تنظيم  على  القادر  فالطالب  حده.  على  طالب  بكل 
وقته، والطالبة التي لديها رغبة داخلية هائلة للتعلم 
باأي ثمن، قد يجدان هذا النوع من التعليم الذي هو 
اإلكرتوين بالكامل مفيدًا للغاية. وهذه غالبًا �سفات 
الدرا�سات  كطلبة  �سنًا،  الأك��رب  الطلبة  يف  تتواجد 
وهذا  العمل،  راأ���س  على  وه��م  وكاملتدربني  العليا، 
 Life( احلياة امل�ستمر مدى  بالتعليم  يعرف  الأخري 
طالب  على  ي�سعب  قد  بينما   .  )Long Learning

بالن�سبة للطالب اأو الطالبة، فقرار اللجوء لهذا النوع 
من التعليم ب�سكل كامل للح�سول على درجة علمية 
ُيبنى  اأن  يجب  ق�سرية،  دورات  درا�سة  فقط  ولي�س 
هذا  لدرا�سة  تقليدية  اأخرى  بدائل  وجود  عدم  على 
يكون  اأن  ويف�سل  عمومًا،  للدرا�سة  اأو  بعينه،  املنهج 
فيزيائي  وج��ود  التعليم،  من  النوع  هذا  مقدم  لدى 
كانت  واإذا  اأكر م�سداقية.  لأنه  الواقع،  اأر�س  على 
مكاتبًا  اأي�سًا  توفر  التعليمية  املوؤ�س�سة  اأو  اجلامعة 
واحدة  مرة  اإليها  احل�سور  اقت�سر  لو  حتى  حملية، 
فهذا  مثاًل،  المتحانات  لأداء  الدرا�سة  فرتة  خالل 
يجعلها بال �سك اأف�سل بكثري من املنهج الآخر الذي 
هو 100% على الإنرتنت، اإذا كان م�ستوى املادة العلمية 

متقاربًا.      
للتعليم  تنظر  اأن  احلكومات  على  يجب  ل   ولذلك 
اجلامعات،  اإن�ساء  على  بديٌل  اأن��ه  على  الإل��ك��رتوين 
وال��ط��ال��ب��ات.  للطلبة  ال��درا���س��ي��ة  امل��ق��اع��د  وت��وف��ري 
�سياغة  متت  وال��ذي  اجليد،  الإل��ك��رتوين  فالتعليم 
اأدواته وحمتوياته بالتعاون بني الرتبويني وخمت�سي 
كثرية،  فوائد  له  جنب،  اإىل  جنبًا  احلا�سبات  علوم 

الثانوية العامة مثاًل اأن يقاوم اللعب بالكرة، مقابل 
اجللو�س وحيدًا اأمام ال�سا�سة كل يوم ليفهم مع�سلة 
ريا�سية اأو جتربة كيميائية لوحده ودون وجود معلم، 

ومبداأ ثواب وعقاب، وم�ساركة زمالئه من حوله . 
وياأتي ال�صوؤال من اجلمهور، اإذن هل نقدم 

على هذا النوع من التعليم اأم ل؟ 
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اأن ينظر  اأنه يجب  اإل  للمتعلم.  اآفاقًا جديدة  ويفتح 
اأنه  وعلى  احلديثة،  املعرفة  رواف��د  من  كرافد  اإلية 
املتوفرة  العلمية  وللم�سادر  الأ�ستاذ،  ل�سرح  مكمٌل 
كليًا  به  ال�ستغناء  يتم  كلي  كبديل  ل  املكتبات،   يف 
لال�ستزادة  منا�سب  وه��و  التقليدية.  اجلامعة  عن 
اأنهى  الذي  البالغ،  لل�سخ�س  املعرفة، خ�سو�سًا  من 
بعينها  تخ�س�سات  ول��درا���س��ات  اجلامعي،  تعليمه 
واع��ٌد يف جمال  م�ستقبل  وله  التعليم،  ينا�سبها هذا 
للقيمة  بل  لذاته،  يطلب  اأن  ينبغي  ل  لكن  التدريب، 

املعرفية اجلديدة التي ميكن اأن يقدمها. 
ماذا عن دور التعليم اللكرتونى لذوى 

الحتياجات اخلا�صة ؟
ذوي  التالميذ  ح��ي��اة  يف  التقنيات  ا���س��ت��خ��دام  اإن 
التي  الفوائد  من  العديد  لها  اخلا�سة  الحتياجات 
تعود عليهم �سواء من الناحية النف�سية اأو الأكادميية 
اأو الجتماعية اأو القت�سادية. فمن الناحية النف�سية 
بع�س  ل�ستخدام  اأن  عديدة  علمية  درا�سات  اأثبتت 
يف  ك��ب��رًيا  دوًرا  م��ث��اًل  الآيل  كاحلا�سب  التقنيات 
خف�س التوتر والنفعالت لدى التالميذ، حيث تتوفر 
برجميات software فيها الكثري من الربامج امل�سلية 
يف  وال�سرور  البهجة  تدخل  التي  اجلميلة  والألعاب 
من  كثرًيا  تخفف  وبالتايل  التالميذ،  ه��وؤلء  نفو�س 

حدة التوتر والقلق النف�سي لديهم. ولذلك ي�ستخدم 
اأو  اإيجابي  كمعزز  الو�سيلة  ه��ذه  املعلمني  من  كثري 
الحتياجات  ذوي  الأطفال  �سلوك  تعديل  يف  �سلبي 
نوق�ست  اأخ���رية  علمية  درا���س��ة  وه��ن��اك  اخل��ا���س��ة. 
فاعلية  �سعود  امل��ل��ك  بجامعة  ماج�ستري  كر�سالة 
الزائد  الن�ساط  �سلوك  تعديل  يف  حا�سوبي  برنامج 
العينة  ت�سميم  با�ستخدام  التعديل  وق��ت  وخف�س 
الفردي لفئة التخلف العقلي الب�سيط، واأثبتت نتائج 
تعديل  يف  احلا�سوبي  ال��ربن��ام��ج  فاعلية  ال��درا���س��ة 
عقلًيا  املتخلفني  لالأطفال  ال��زائ��د  الن�ساط  �سلوك 
الدرا�سة  نتائج  ا من  اأي�سً ب�سيطة، كما ظهر  بدرجة 
حت�سن بع�س ال�سلوكيات امل�ساحبة ل�سلوك الن�ساط 
احلركة  وفرط  والندفاعية  النتباه  كت�ستت  الزائد 
الدرا�سات  من  العديد  اأظهرت  كما  )�سفر،1426م( 
 )2003 والر�سي�س   ،2002 والكا�سف   ،1997 )نا�سر 
فاعلية الربامج احلا�سوبية يف خف�س التوتر والن�ساط 
. اخلا�سة  الحتياجات  ذوي  الأطفال  لدى   الزائد 
كذلك اأ�سارت درا�سة )البغدادي 2003م( اإىل فاعلية 
والع�سف  القراءة  تعليم  يف  التعليمية  الربجميات 
هذا  ال�سمعية.  الإع��اق��ات  ذوي  لالأطفال  الذهني 

يجب اأن ينظر اإىل التعليم االإلكرتونى كرافد من روافد املعلومة 
احلديثة، وعلى اأنه مكمل ل�ضرح االأ�ضتاذ وللم�ضادر العلمية 

املتوفرة يف املكتبات ، ال كبديل كلي يتم االإ�ضتغناء به كليا عن 
اجلامعة التقليدية
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الدرا�سات  من  كبرية  اأع��داد  وج��ود  اإىل  بالإ�سافة 
التعليمية  التقنيات  فعالية  اأثبتت  التي  الأجنبية 
ال�سلوكية  امل�سكالت  م��ن  كثري  ع��الج  يف  املختلفة 

والنف�سية للتالميذ من ذوي الحتياجات اخلا�سة. 
على  يخفى  يكاد  فال  الأكادميية:-  الناحية  من  اأما 
ت�سهيل  من  التعليمية  التقنيات  ت��وؤدي��ه  ما  اجلميع 
الحتياجات  ذوي  للتالميذ  املعلومة  و�سرح  تو�سيل 
الأكادميي.  م�ستواهم  رفع  يف  وامل�ساعدة  اخلا�سة 
درا�سة  اجل��ان��ب  ه��ذا  يف  العربية  ال��درا���س��ات  وم��ن 
املتعددة  للو�سائط  الإيجابي  ال��دور  واأك���دت  اأثبتت 
كتقنية تعليمية يف حت�سني النطق والكالم لالأطفال 
املتخلفني عقلًيا بدرجة ب�سيطة، كما اأثبتت الدرا�سة 
فاعلية الربامج التفاعلية كتقنية تعليمية با�ستخدام 
ونقل  الريا�سيات  م��ادة  تعليم  لتي�سري  احلا�سوب 
املتخلفني  للتالميذ  جديدة  مواقف  اإىل  التعليم  اأثر 
العربية  ال��درا���س��ات  وه��ذه  ب�سيطة.  ب��درج��ة  عقلًيا 
الدرا�سات  م��ن  هائل  في�س  م��ن  غي�س  اإل  ه��ي  م��ا 
فيه  وبحثت  اجلانب  هذا  يف  تعمقت  التي  الأجنبية 
الدرا�سات  بهذه  املهتم  الكرمي  القارئ  ولعل  كثرًيا. 
املتخ�س�سة  امل��واق��ع  اأح���د  اإىل  ال��دخ��ول  ي�ستطيع 
وهو   http//jset.uvlv.edu مثل  الإن��رتن��ت  على 
 Journal of Special Education�ب املوقع اخلا�س 
ثم  وم��ن   AAMR.ORG موقع  اأو   Technology
املتخ�س�سة  امل��واق��ع  فهذه   Technology اختيار 
نتائج  وم��ن  التقنية،  املعلومات  م��ن  الكثري  حتمل 
ي�ستطيع  ومن خاللها  الأجنبية،  البحثية  الدرا�سات 
عالقة  ذات  عديدة  مواقع  اإىل  ال��دخ��ول  املت�سفح 

اخلا�سة. الحتياجات  ب��ذوي  اخلا�سة   بالتقنيات 
اأما من الناحية الجتماعية فهناك نقطة مهمة جًدا 
اأن  وهي  العلمية،  الدرا�سات  من  كثري  اإليها  اأ�سارت 
ا�ستخدام بع�س التقنيات كاحلا�سوب )مثاًل( �ساعد 
كثرًيا يف تكوين �سداقات عديدة بني التالميذ عندما 
يعملون كمجموعات اأو يتبادلون اخلربات واملعلومات 
من  خروجهم  يف  �ساهمت  التقنيات  اأن  اأي  بينهم، 
العزلة والنطوائية، ومنت فيهم روح العمل اجلماعي 
وحب امل�ساركة وعلمتهم كثرًيا من القيم الجتماعية 
من  غ��ريه��م  م��ع  وتفاعلهم  احتكاكهم  خ��الل  م��ن 

الأطفال.
اأهمية ا�صتخدام الكمبيوتر والتعليم 
اللكرتوين يف تعليم ال�صم والبكم : 

ل��ق��د ���س��اع��دت ال��ت��ط��ورات يف امل��ج��ال��ني ال��رتب��وي 
برامج  بتقدمي  الهتمام  زي��ادة  اإىل  والتكنولوجي 
طريق  ع��ن  الأ���س��م  التلميذ  ق����درات  م��ع  تتنا�سب 
كونه  الفئة،  ه��ذه  تعليم  يف  الكمبيوتر  ا�ستخدام 
التعلم،  على  والتحفيز  والت�سويق  ب��الإث��ارة  يتميز 

على  وي��رك��ز  يعتمد  الأ���س��م  التلميذ  واأن  خ��ا���س��ة 
اأ���س��ارت  اأك���ر م��ن ب��اق��ي احل��وا���س، ول��ق��د  الب�سر 
الدرا�سات الرتبوية اإىل اأن اأول ا�ستخدام للحا�سوب 
ال�سمعية  الإعاقة  ل��ذوي  والتعليم  الرتبية  جمال  يف 
الأمريكي،  الرتبوي  املكتب  قبل  من   1970 �سنة  كان 
�ستانفورد  بجامعة  للدرا�سات  ق�سم  اأن�سئ  حيث 

اأما من الناحية االأكادميية:- فال يكاد يخفى على اجلميع ما 
توؤديه التقنيات التعليمية من ت�ضهيل تو�ضيل و�ضرح املعلومة 

للتالميذ ذوي االحتياجات اخلا�ضة وامل�ضاعدة يف رفع م�ضتواهم 
االأكادميي
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التالميذ  مهارات  زي��ادة  اإىل  الدرا�سات  واأظ��ه��رت 
ذوي الإعاقة ال�سمعية، كما اأكدت على اأهمية اإتقان 
النطق  ع��ي��وب  ع���الج  يف  والأخ�����س��ائ��ي��ني  املعلمني 
م�ساعدة  يف  الربامج  وبع�س  احلا�سوب  با�ستخدام 
واملعلم.  ال�سم  التالميذ  ب��ني  التوا�سل   وت�سهيل 
احلقيقية  الظواهر  بع�س  نقل  على  ي�ساعد  اأنه  كما 
للتالميذ ال�سم الذين يعتمدون على حا�سة الب�سر 
اأكر والتي، خا�سة الظواهر التي ي�سعب م�ساهدتها 
لبعدها املكاين اأو لندرة حدوثها ببيئتهم، فت�سميم 
التعلم  عملية  وي�سهل  الظواهر  هذه  يعالج  برنامج 
باأقل وقت ممكن، وهذه العملية املتمثلة يف ا�ستخدام 

الكمبيوتر يف التعليم تدخل يف اإطار عملية التعليم.
الإعاقة ل متنع العمل :

الأطفال ذوي الحتياجات اخلا�سة  لهوؤلء  قد جند 
اأو جند  وتقدمًا،  اإن�سانية  واأكر  اأكر ح�سارة  عماًل 
لهم فر�سة اأكرب لالإح�سا�س بالوجود احلقيقي والثقة 
 بالنف�س ، اأو نخط لهم معربًا اأكر عمقًا حلياتهم .
ل���ب���ن���اء  امل�����ت�����ني  الأ�������س������ا�������س  ن���������س����ع  ق������د   -
. واح����د  اآن  يف  وال���واق���ع���ي  امل�����س��رق   م�ستقبلهم 
- فما املانع من اأن يكون الطفل) ذوي الحتياجات 
بق�سم  ي��ع��م��ل  م��وظ��ف��ًا  امل�����س��ت��ق��ب��ل  يف  اخل���ا����س���ة( 
ب��اإدخ��ال  يقوم  موؤ�س�سة  اأو  اإدارة  اأي  يف  احلا�سب 

حقيقي  ب�سكل  العمل  يتقن   ، واملعلومات  البيانات 
. �سليم  اأي موظف  مثل  مثله  املعطيات  اإدخ��ال   على 
- وما املانع من اأن يكون هذا ) ال�سخ�س ( يعمل يف 
اإحدى دور الن�سر املتخ�س�سة يف معاجلة الن�سو�س 
 . اآخ���ر  اإن�����س��ان  اأي  م��ث��ل  امل��ك��ت��ب��ي( مثله   )ال��ن�����س��ر 
ال���ذي ميتلك خميلة  اأم����ام ه��ذا  ال��ع��ائ��ق  - م��ا ه��و 
وا�سعة جدًا من جعل الكمبيوتر اأداة طيعة بني يديه 
والر�سومات  لالأ�سكال  كم�سمم  خالله  من  ينطلق 
امل��ط��ل��وب��ة يف ال���ع���دي���د م���ن جم�����الت ال��ط��ب��اع��ة 
الت�سميم  برامج  لإحدى  ا�ستخدامه  اإن   ، والإع��الن 
وب��ال��ت��ايل  موهبته  ي�سقل  والإع��الن��ي��ة  ال��دع��ائ��ي��ة 
. ب��ه  اخلا�سة  الإب��داع��ي��ة  اللم�سات  بع�س   ي�سيف 
يف  اأم��ام��ه  تفتح  اأن  ميكن  وك��ث��رية  ك��ث��رية  اآف���اق   -
امل�ستقبل حتى اأنه من املمكن اأن ي�سبح مدر�سًا لعلوم 
الكمبيوتر والربجمة يف معاهد ال�سم والبكم اأو يف 

معاهد ال�سلل الدماغي اأو يف معاهد املكفوفني .
وبالتايل فاإن عملنا هذا يكون قد حقق جمموعة من 
الحتياجات  ذوي  لتعليم  بالن�سبة  الهامة  العوامل 

اخلا�سة علوم الكمبيوتر والتي نلخ�سها مبا يلي:
1. التوا�سل الجتماعي لذوي الحتياجات اخلا�سة  

عن طريق الكمبيوتر .
. للمعاق  املقدمة  املعلومات  م��ن  الهائل  ال��ك��م   .2 

و�سريعة  جذابة  بطريقة  يتمتع  ال��ذي  الكمبيوتر   .3
ذوي  الطفل  ان��ت��ب��اه  ج��ذب  على  ق���ادرة  ومتحركة 

الحتياجات اخلا�سة .
. راقية تالئم ذوي الحتياجات  الكمبيوتر مهنة   .4 
اخلا�سة  الحتياجات  لذوي  ي�سمن  الكمبيوتر   .5

التعليم امل�ستمر طوال احلياة .
وكما نعرف اأي�سًا اأن الإعاقة Disability بكافة اأنواعها 
– ال�سم  اللفظية  ال�سمعية  املختلفة مثل ) الإعاقة 
 Mentally والإعاقة العقلية Deaf Mute – والبكم
 Sight Impaired والإعاقة الب�سرية - Paralyzed
 - - لها م�ساكل جمة ميكن اأن تواجه اأ�سحابها مثل :

1- قلة العناية ال�سحية بهم
2- �سعوبات اندماج اجتماعي
3- تاأمني فر�س عمل لهم مبا
يتنا�سب ودرجة العجز لديهم

4- عدم وجود خدمات اجتماعية كافية 
لذلك كان من الأف�سل لنا اإيجاد طرق تو�سيع فر�س 
العمل لهوؤلء املعاقني بحيث اأن تاأمني العمل املنا�سب 
لكل ذوي الحتياجات اخلا�سة يعترب عالجًا نف�سيًا 
ومعنويًا ي�سعر من خالله باأنه اإن�سان منتج ونافع يف 
: التالية  الأ�س�س  وفق  اأحد  ولي�س عالة على   املجتمع 

ل��ذوي  خم�س�سة  معينة  ب��وظ��ائ��ف  الح��ت��ف��اظ   -1
الحتياجات اخلا�سة.

2- اإقدام اأ�سحاب العمل يف القطاعني العام واخلا�س 
على ت�سغيل ن�سبة مئوية منهم.

قبل  من  ت��دار  موؤ�س�سات  اأو  التعاونيات  اإن�ساء   -3
ماديًا  وت�سخر  اأنف�سهم  اخلا�سة  الحتياجات  ذوي 

مل�ساحلهم.
4- توفري عمل حممي لذوي الحتياجات اخلا�سة 

باإقامة ور�س حممية يف مكان تواجدهم .
وكلنا يعلم اأن الهيئة العامة لالأمم املتحدة التي حتتفل 
لذوي  العاملي  باليوم  عام  كل  من  الأول  كانون   3 يف 
الحتياجات اخلا�سة وتو�سي باأن ت�سم احلكومات 
�سرائح  وع��ي  لزيادة  جهودها  كل  املنظمات  وكافة 
ل��ذوي  ت��واج��ه  التي  اخلا�سة  بال�سعوبات  املجتمع 
 الحتياجات اخلا�سة ج�سميًا – نف�سيًا – اجتماعيًا

الإ�سرار  هذا  ومن  الإ���س��رار  كان  املنطلق  هذا  من 
ينظر  يعد  مل  اأن��ه  املهم   ، النجاح  يكون  اأن  ميكن 
لذوي الحتياجات اخلا�سة على اأنهم اأدنى مرتبة 
اإليهم  من الأ�سحاء ، لقد اختلفت النظرة احلديثة 
، لي�س من باب العطف ، بل اأ�سبح ُينظر اإليهم باأن 
 ، كبرية  اإنتاجية  كطاقة  املجتمع  يف  هامًا  دورًا  لهم 
لهم حق امل�ساركة مع ال�سوي يف العمل والدرا�سة ومن 
اأن يتفوق بع�س ذوي الحتياجات اخلا�سة  املمكن 

على الأ�سحاء.
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شاهد على
الحرب والسالم

الكاتب عنواأن اختار 
�شاهد على احلرب 

وال�شالم على اأ�شا�س 
اأنه ال�شاهد وامل�شارك كما �شيت�شح 

من خالل العر�س ، يف اأربع مراحل 
زمنية متتالية ما بني هزمية يونيو 
وقرار بالدخول  يف حرب اأكتوبر .

اأما عن الأ�شباب التى دفعت 
وحفزت الكاتب على القيام 

باإجناز هذا  الكتاب رغم م�شاغله 
والتزاماته الأخري هما حدثان 

كان لهما تاأثريهما احلا�شم يف 
اأخذ م�شئولية الكتابة والت�شجيل، 

وكان ال�شبب الأول هو متابعته 
لتدهور �شحة الدكتور اأ�شامة 

الباز امل�شت�شار ال�شيا�شي لرئي�س 
اجلمهورية لأكرث من ثالثة عقود، 

وو�شوح ذبول ذاكرته ، ومن ثم 
�شياع فر�شة قيامه بكتابة وتاريخ 

جتربتة الطويلة املمتدة يف 
املتابعة والعمل على تاريخ ال�شراع 

العربى الإ�شرائيلي كذلك الت�شوية 
الفل�شطينية الإ�شرائيلية .

اأما ال�شبب الثاين ذو الأهمية 
املماثلة فكان الوفاة املفاجئة 

للوزير اأحمد ماهر ال�شيد يف 
�شبتمرب 2010 حيث اأن كل 

اأ�شدقائه وحمبيه كانوا يدفعوه 
اأن يكتب كامل جتربته يف متابعة 

ال�شاأن العربي / الإ�شرائيلي 
وبخا�شة فرتة عمله مع م�شت�شار 

الأمن القومي امل�شري يف اأثناء 
حرب اأكتوبر ، اأو مع وزير 

اخلارجية امل�شرى حممد اإبراهيم 
كامل خالل الفرتة التى تلت زيارة 

الرئي�س ال�شادات للقد�س يف نوفمرب 
1977 وحتى اأنعقاد قمة كامب 

ديفيد يف �شبتمرب 1978، وا�شتقالة 
الوزير امل�شري .

بالن�شبة للكتاب فقد ق�شمه موؤلفه 
اإىل مقدمة وجزئني اجلزء  الأول 

يحتوى على ثالثة ع�شر ف�شال 
والثاين يحتوي على �شتة ع�شر 

ف�شال .
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كاتبه  يتحدث  الكتاب  من  الأول  للجزء  فبالن�سبة 
عن حرب 1973 وتوابعها ال�سيا�سية ، وهي حمور 
واإ�سرائيل  اأن م�سر  اإيل  ي�سري  الكتاب حيث  هذا 
ال�سري  العمل  متار�سا  اأن  منهما  لكل  لب��د  ك��ان 
امل�ساد �سد بع�سهما البع�ض دون هواده ، فهناك 
بني  ال�سامت  والعمل  للتج�س�ض  عديدة  ق�سايا 
اإع��ام��ي��ا بف�سيحة  ي��ع��رف  ب���داأت مب��ا  ال��دول��ت��ني 

اإ���س��رائ��ي��ل  فيها  وح���اول���ت   ،  1954 ع���ام  لف���ون 
واإف���زاع  الأمريكية  امل�سرية  العاقات  تخريب 
يهود م�سر للهجرة اإيل اإ�سرائيل ، وهناك ق�سايا 
اأ�سبحت معروفة للجميع ون�سر الكثري من  اأخري 
�سرب  اأو  الهجان  راأف��ت  ق�سية  مثل  تفا�سيلها 
كندا  م��ن  اإ�سرائيل  ا�ستح�سرته  ال��ذي  احل��ف��ار 
اأن  واخل��ا���س��ة   ، امل�سري  ال��ب��رول  ل�ستخراج 
املعلومات  وجتميع  والر�سد  ال�ستطاع  عمليات 
عن العدو وحماولت التج�س�ض ، كانت دائما مهام 
للغاية علي الأجهزة امل�سرية ، ومن خال  �ساقة 
�سرد بع�ض التجارب التي �ساهدها الكاتب بنف�سه 
اأو �سارك يف بع�سها بقرب�ض كان هناك اأداء مميز 
اداء  العامة امل�سرية ورجالها، وتبني  للمخابرات 

املخابرات العامة امل�سرية  ورجالها.
ثم ينتقل الكاتب باحلديث اإيل الأ�سهر الأويل لعام 
يف  املبذول  الدبلوما�سي  امل�سري  واجلهد   ،1973
حماولته حتريك املوقف ال�سيا�سي واقناع الوليات 
خطورة  يف  امل�سرية  النظر  وجهة  بقبول  املتحدة 
واإ�سرائيل،  م�سر  ب��ني  الو�سع  جتمد  اإ�ستمرار 
واأهمية قيام اأمريكا بال�سغط علي حليفها للتخلي 
عن تعنتها ، والقبول بجهد �سادق وحقيقي تقوده 
الوليات املتحدة وبدعم من الإحتاد ال�سوفيتي  ، 
من  والن�سحاب  م�سر  مع  ال�سام  حتقيق  لأج��ل 
الكامل  امل�سرية  بال�سيادة  الإع��راف  مع  �سيناء 

تاأليف : اأحمد اأبو الغيط 
عر�س: عماد الدين حلمي عبد الفتاح 

النا�شر : دار نه�شة م�شر للن�شر 
عدد ال�شفحات : 423 �شفحة 
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عليها حتي خط حدود 1906 بني م�سر وفل�سطني.
الوليات  علي  م�سر  اأنفتحت  ال�سياق  ه��ذا  ويف 
القومي امل�سري  ، ووافق م�ست�سار الأمن  املتحدة 
الأمن  م�ست�سار  كي�سنجر  مع  لقاء  اأول  عقد  علي 
اإيل  التو�سل  كيفية  يف  للبحث  المريكي  القومي 
حلركة  الطريق  يفتح   ، اأمريكي  م�سري  تفاهم 
اأن  وبعد   ، �سلمية  ت�سوية  نحو  ورمبا حترك  جادة 
كرث   ، الأمريكي   / امل�سري  الفتتاحي  اللقاء  مت 
امل�سري  الع�سكري  العمل  اأهمية  ع��ن  احل��دي��ث 
النوايا  ح�سن  علي  م�سر  تعتمد  األ  و���س��رورة 
اأو  موقف  باي  تلتزم  لن  اإ�سرائيل  لأن  المريكية 
اأمالها يف فر�ض ارادتها  اأن يحقق  و�سع ل ميكن 
ع��ل��ي ال����دول ال��ع��رب��ي��ة م��ن خ���ال ال��غ��زو وال��ق��وة 

امل�سلحة . 
ثم يعود الكاتب باحلديث عما �سماه القراب من 

املعركة وي�سدد علي نقطتني اأ�سا�سيتني :
اأول : اأنه يكتب اأحداث م�سي عليها 40 عاما كان 
 ، يوميات  يف  وقائعها  من  الكثري  ي�سجل  خالها 
لتقييم ما كتبه  واليوم بعد كل هذه العوام يعود 
 ، وقتها  ر�سدها  التي  النتائج  م�ستخل�سا  اأن��ذاك 
للحرب  وروؤيتها  م�سر  علي  تاأثريها  امتد  وكيف 
اأنه  ال�سياق  ه��ذا  يف  ويوؤكد   ، اليوم  و�سروراتها 
علي  اع��ت��م��ادا  ولي�ض  ال�سخ�سية  جتربته  كتب 
�ساركت  ت��ك��ون  ق��د  اأخ���ري  ل�سخ�سيات  ك��ت��اب��ات 
لتناول  ولي�ض   ، اآخ��ر  اأو  ب�سكل  الأح��داث  هذه  يف 
موؤرخني  اأو  ع�سكريني  �سدرت عن  التي  الكتابات 
احلرب  ه��ذه  حتليل  ح��اول��وا  اإقليميني  اأو  دوليني 
و�سواء يف جمملها اأو حتي يف تفا�سيلها ال�سغريه 
يخالف  وكانه  احياأنا  يبدو  قد  العك�ض  وعلي  بل   ،
اأنه  اأي�سا  البع�ض  يت�سور  قد  و  ال�سائد،  ال��راأي 
الع�سكريني  القاده  بكبار  نف�سه  يقارن  لكي  ي�سعي 
الب�سرية ممن  اأو الدبلوما�سيني العظام يف تاريخ 
اأن  اإل   ، كثريون  وهم  كا�سفة  يوميات  علي  اأبقوا 
علي  بلده  اأبناء  اإط��اع  اأراد  الكاتب  اأن  احلقيقة 

م�ساهداته .
التي حتملها  باملهمة  تتعلق  الثانية  النقطة   : ثانيا 

وهي   ، امل�سري  املجتمع  خلدمة  م�ساره  نهاية  يف 
ي�سطلع  ال��ذي  م�سر  خارجية  وزي��ر  م�سئوليات 
بتنفيذ وتدبري �سئون الدبلوما�سية امل�سرية و�سول 
للنجاح يف حتقيق �سيا�سة خارجية قادرة وموؤثرة 
امل�سرية  امل�سالح  وحماية  تاأمني  اإيل  ي��وؤدي  مبا 
�سباح  يتوتر  اإقليم  يف  والوطنية  والإ�سراتيجية 
م�ساء كل يوم من جراء وقوع هذا احلدث اأو ذاك .
اإجتماع  ع��ن  احل��دي��ث  اإيل  الكاتب  بنا  يعود  ث��م 
اجتاهات  من  �سهده  وم��ا   ،  1973 احل��رب  ق��رار 

�سبتمرب  يوم 30  بداأ الجتماع  ، حيث  ومناق�سات 
يف  النيل  علي  ال�سادات  الرئي�ض  منزل  يف   1973
وزير  ف��وزي  حممود  د.  بينهم  من  وك��ان  اجليزة 
الفريق   – �سدقي  عزيز   / ال�سيد   – اخلارجية 
الدكتور   – احلربية  وزي��ر  علي  اإ�سماعيل  اأحمد 
عبد القادر حامت وزير الإعام – ال�سيد / اأحمد 
ثابت وزير التموين – ال�سيد / حافظ بدوي رئي�ض 
 – العزيز كامل  – ال�سيد / عبد  ال�سعب  جمل�ض 
ال�سيد / ممدوح �سامل وزير الداخلية – الدكتور 
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/ حافظ غامن – ال�سيد/ ح�سن التهامي وال�سيد 
 ، القومي  الأم���ن  م�ست�سار  اإ�سماعيل  حافظ   /
واأتخذ قرار  الإجتماع  اأنتهي  وبعد مناق�سات عدة 
الإجتماع  ذلك  من  الكاتب  واأ�ستخل�ض  احل��رب، 

واملرحلة التي تليه حتي قيام احلرب عدة اأمور:-
اأن الرئي�ض ال�سادات هو فعا �ساحب قرار احلرب 
وهو املحرك والدافع لها ، وما كان مل�سر اأن تقوم 
لروؤيته وحتليله  نتيجة  اإل  الع�سكرية  العملية  بهذه 
نف�سها  م�سر  وجدت  الذي  ال�سعوبة  بالغ  للو�سع 

فيه .
اأقل  اأنها  تعي  كانت  امل�سرية  امل�سلحة  القوات  اإن 
قدرة من اجلي�ض الإ�سرائيلي عندئذ اإل اأنها كانت 
للقناة  ناجح  عبور  حتقيق  علي  قدرتها  يف  تثق 

واإيذاء العدو وفر�ض روؤيتها لإيقاع املعركة .
هذا  يف  امل�ساركني  الكبار  امل�سئولني  من  عدد  اإن 
و�سوح  يف  ثقة  وع��دم  قلق  لديهم  ك��ان  الإجتماع 
وطالب  ب��ل   ، امل�سلحة  للمعركة  العربي  التاأييد 

البع�ض بال�ستمرار يف مطالبة العرب باملزيد من 
اللتزام بالدعم املادي .

ال�سادات  الرئي�ض  ب��ه  اأدار  ال���ذي  الإ���س��ل��وب  اإن 
اأث��ار  وال�سيا�سي  الع�سكري  �سقيها  يف   ، املعركة 
 ، وهناك  هنا  من  عنا�سر  من  الإنتقادات  بع�ض 
ال�سوفيتية  بالأطروحات  القبول  رف�سه  وبخا�سة 
اأكتوبر   13 يوم  مبكرة من  �ساعة  والربيطانية يف 
الهجوم  تطوير  علي  تعميمة  اأو  القتال  وق��ف  يف 
امل�سري فجر 14 اأكتوبر ، ويقول الكاتب اأن النقد 
قد يكون له بع�ض امل�سداقية ، وكان علي الرئي�ض 
اأن يعتمد يف هذه املواقف علي املزيد من الت�ساأور 
وتبادل الراأي العام مع اأكرب عدد من م�ست�ساريه ، 

اإل اأنها احلرب يف كل تقلباتها .
يف كل الأحوال فقد كانت اأياما تاريخية وقرارات 
النهائية  التقييمات  ذلك  بعد  ويبقي   ، م�سريية 
العمليات،  فيها  دارت  التي  وال��ظ��روف  للحرب 
والأخ���ط���اء ال��ت��ي ق��د ت��ك��ون وق��ع��ت وال��ن��ج��اح��ات 

النهائية املحققة.
اأما عن م�سار احلرب ونتائجها في�ستخل�ض منها 

الكاتب اي�سا عدة امور تتلخ�ض يف التي :-
امل�سرية  بالقيادة  حل  الذي  التغيري  اأن   : الأويل 
لاركان  رئي�سا  اجلم�سي  اللواء  تعيني  يف  متمثا 
م��ا هو  ، ينطبق ع��ل��ي  ال�����س��اذيل  ال��ف��ري��ق  م��ك��ان 
متعارف عليه يف كل املعارك ، اأنه عندما تختلف 
روؤي القادة وتدب ال�سراعات فيما بينهم ، تتدخل 
القيادات ال�سيا�سية للحرب متمثلة هنا يف الرئي�ض 
الفريق  اإزاح��ة  ال  اأمامه  يكن  مل  ال��ذي  ال�سادات 
الذي  اإ�سماعيل  اأحمد  نهج  يف  وال�سري  ال�ساذيل 

كان يعمل بات�ساق كبري مع الرئي�ض امل�سري.
الثاأنية اأن نتائج احلرب ظهرت ب�سكل مبكر جدا، 
ت�سوية  بتنفيذ  املتحدة  ال��ولي��ات  األتزمت  حيث 
الأرا���س��ي  ك��ل  الأم���ر  نهاية  يف  اأع���ادت  �سيا�سية 

امل�سرية اإيل الوطن .
الثالثة: اأن ال�سنوات التالية لنهاية ال�سدام امل�سلح 
علي  ال�سيا�سية  الت�سوية  وب��دء   ،1973 ع��ام  يف 
مراحل واقران ذلك بالإتفاق علي اأنهاء احلرب 
وتو�سعا  �سيا�سيا  اأن��ط��اق��ا  �سهدت  الفيتنامية 
ومع   ، ال�سوفياتي  لاإحتاد  �سخما  اإ�سراتيجيا 
ال�سوفياتي يف حربه  الوقت ودخول الإحتاد  مرور 
نف�سه  ال�سوفياتي  الإحت��اد  و�سع   ، افغان�ستان  مع 
حتت الأنظار الغربية ، بخا�سة الوليات املتحدة، 
�سغوط  حتت  يتهاوي  ال�سوفيتي  الإقت�ساد  وب��داأ 

املواجهة الغربية.
قبل  ال�سوفياتي  الإحتاد  باأنفجار  الأمر  اأنتهي  ثم 

مرور عقدين من حرب 1973.
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من  متكنت  م�سر  اأن  وبافرا�ض  اأن��ه     : الرابعة 
اإعتمادها  جمال  يف  باأخري  دولية  قوة  ا�ستبدال 
علي الت�سليح ال�سوفيتي ، فاأن املوؤكد اأن التطورات 
املتطورة  والنوعيات  الدويل  الت�سلح  �سهدها  التي 
والأجيال اجلديدة من الدبابات واملقاتات و�سكل 
احلرب احلديثة التي بزغت يف الثمانينات كانت 
عليها  يفر�ض  مم��ا  م�سر  علي  ثقلها  �ستفر�ض 
باهظ  احلديث  ال�ساح  من  اإحتياجاتها  متويل 

التكلفة .
اخلام�سة : ك�سفت حرب1973 عن جناح اجلانب 
العربي يف ت�سييق الثغرة التكنولوجية والكيفية مع 

اإ�سرائيل .
الأداء  ومت��ي��ز  احل����رب،  م�����س��ار  اأن   : ال�����س��اد���س��ة 
اأح�سن  يف  م�سر  و���س��ع  وال�سيا�سي  الع�سكري 
الظروف من اأجل التو�سل اإيل ت�سوية ت�ستعيد بها 

م�سر �سيطرتها الكاملة علي �سيناء .
اأما اجلزء الثاين من الكتاب والذي و�سع الكاتب 

فيه  وي�سري   ، ال�سام  علي  �ساهد  هو  عنوانا  له 
اأنه مع زيارة الرئي�ض الأمريكي نيك�سون للقاهرة 
العربي/  النزاع  م�ساألة  دخلت   ،1974 اأبريل  يف 
الإ���س��رائ��ي��ل��ي و���س��راع ال�����س��رق الأو���س��ط مرحلة 
جديدة، راأي الكاتب اأن ي�سردها كما اإطلع عليها 
م�ساركته  اأو  لاأحداث  الفعلية  معاي�سته  واقع  من 
اإط��اق  ب��ني  م��ا  ال��ف��رة  يف   ، مبا�سر  ب�سكل  بها 
حتي   1977 نوفمري  يف  ال�سادات  الرئي�ض  مبادرة 
موؤمتر مدريد يف اأكتوبر عام 1991 ، ثم بعد ذلك 
من�سب  �سغل  عندما   2004 وحتي   1996 بني  ما 
م�ساعد وزير اخلارجية ، ثم مندوب م�سر الدائم 

يف المم املتحدة .
اأحداث  كل  ي�سرد  اأو  يوؤرخ  ل  اأنه  الكاتب  ويو�سح 
اأنه يطرح روؤيته وتقييمه للمرحلة  اإل  تلك الفرة 

من واقع م�ساهداته وم�ساركاته فقط .
ال�سادات  الرئي�ض  بزيارة  حديثه  الكاتب  ويبداأ 

الداخلية  الفعل  وردود   ،1977 عام  اإ�سرائيل  اإيل 
للدكتور  واختياره  الزيارة،  هذه  عن  واخلارجية 
ال�����س��ادات  ل��زي��ارة  امل��وؤي��د  املجيد  عبد  ع�سمت 
لرئا�سة وفد م�سر يف موؤمتر ال�سام التح�سريي 
با�سم  بعد  فيما  وعرف   ، القاهرة  يف  عقد  الذي 
موؤمتر مينا هاو�ض يف 15 دي�سمرب 1977 ، ودعيت 
املتحدة  وال��ولي��ات  املتحدة  الأمم  م��ن  ك��ل  اإل��ي��ه 
الفل�سطينية  التحرير  ومنظمة  والأردن  واإ�سرائيل 
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عنه  وغابت   ، ال�سوفيتي  والحتاد  ولبنان  و�سوريا 
الحت��اد  اإيل  ب��الإ���س��اف��ة  العربية  الأط����راف  ك��ل 
ب��اأن  ت��ق��دي��ره  هنا  ال��ك��ات��ب  وي��و���س��ح  ال�سوفيتي، 
فر�سة  خ�سرت  قد  الفل�سطينية  التحرير  منظمة 
اأمامها ، برك  اإ�سرائيل واجللو�ض  هائلة لإحراج 

مقعدها خاليا بقاعة الإجتماع .
ثم يتطرق بعد ذلك اإيل جمموعة العمل امل�سرية، 
وبامل�ساهمة  ع�سمت  د.  واإدارة  ا���س��راف  حت��ت 
بني  ت�سم  كانت   ، الباز  اأ�سامه  للدكتور  الن�سطة 
قام  وال��ذي  الغيط  اأب��و  اأحمد   / ال�سيد  اأع�سائها 
يطرحه  لكي  لل�سام  م�سري  م��ق��رح  ب��اإع��داد 
اجل��اأن��ب امل�����س��ري ع��ل��ي الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ني يف قمة 
الإ�سماعيلية حتي ل يرك الأمر فقط للمبادرات 
فكرة  ح��ول  ي���دور  امل��ق��رح  وك���ان   ، الإ�سرائيلية 
احلاكمة  للمبادئ  كاإعان  الت�سوية  بيان  اإ�سدار 

لها واأهم نقاطه هي :-
-اإن�سحاب اإ�سرائيل من �سيناء واجلولن وال�سفة 
رقم  الأم��ن  جمل�ض  لقرار  تنفيذا  وغ��زة  الغربية 
اأرا�سي  علي  الإ�ستياء  ج��واز  ع��دم  ومبداأ   242

الغري بالقوة .
اأرا�سيها من  كامل  دولة علي  كل  �سيادة  -�سمان 
خال اإجراءات يتم التوافق عليها بني الطراف .

الفل�سطينية  للق�سية  عادلة  ت�سوية  اإيل  -التو�سل 
يف كل جوانبها من خال احلق يف تقرير امل�سري 
ال�سعب  وممثل  والأردن  م�سر  من  كل  ومب�ساركة 

الفل�سطيني يف املفاو�سات مع اإ�سرائيل .
بيان  الإجتماع  عن  �سدر  اأن��ه  الكاتب  ي�سري  ثم 
ال��وزراء  ورئي�ض  ال�سادات  الرئي�ض  اإتفاق  يعك�ض 
الإ���س��رائ��ي��ل��ي ع��ل��ي ب���دء اج��ت��م��ع��ات وزاري�����ة بني 
ع�سكرية  اإح��داه��م��ا  جلنتني  وت�سكيل  اجلانبني 
الأفكار  ه��ذه  ح��ول  للتفاو�ض  �سيا�سية  والأخ���ري 
هذا  ج��اء   ، لقائهما  يف  الطرفان  تناولها  التي 
اإجتماع ثنائي مل ي�سارك  اإطار  التفاق بينهما يف 
فيه غريهما ، وكان بالتاإيل علي اجلانب امل�سري 
اأن يعد ملعركة حول الأ�س�ض واملبادئ التي �ستحكم 

املفاو�سات .
وكان توجيه الرئي�ض ال�سادات اإيل وزير اخلارجية 
د.  علي  بالإبقاء  كامل  اإبراهيم  حممد   / ال�سيد 
بالقاهرة  الوقت  من  لفرة  املجيد  عبد  ع�سمت 
حيث كان ي�سغل من�سب مندوب م�سر الدائم لدي 
القد�ض  ملفاو�سات  اأي�سا  وح�سوره  املتحدة  الأمم 
خربات  من  الوزير  ي�ستفيد  حتي  اإنعقادها  عند 
ومعرفة د. ع�سمت يف امل�سائل املحيطة بالق�سية 

الفل�سطينية واملفاو�سات القادمة ب�ساأنها.
ي�سري  كان  امل�سري  املنهج  اأن  للكاتب  يتبني  وهنا 
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يف اجتاه ال�سعي فعا لإتفاقية �ساملة بني العرب 
الإ�سرائيلي   / العربي  ال��ن��زاع  تنهي  واإ�سرائيل 

وتقيم �ساما �ساما . 
اللجنة  مع  القد�ض  زيارة  اإيل  ذلك  بعد  يتطرق  و 
ال�سيا�سية ، وقد كلف الكاتب بالإ�سراف علي كل 

اأوراق املهمة .
الدولة  وزي��ر  غ��ايل  بطر�ض  بطر�ض  د.  ك��ان  وق��د 
للوزير  كلمة  م�سروع  اأعد  قد  اخلارجية   لل�سئون 
حممد اإبراهيم كامل كان من املفر�ض اأن يلقيها 
ك��ان��ت حتتاج  ولكنها   ، ال��و���س��ول  ف��ور  امل��ط��ار  يف 
م�سر  م��واق��ف  فيها  وي��ك��رر  ق��وة  اأك���رث  ل�سياغة 
اأحمد  ال�سفري  الكاتب  ا�ستاأذن  وقد   ، الوا�سحة 
فقرات  من  الكثري  �سياغة  باعادة  ليقوم  ماهر 

م�سروع الكلمة .
اإقراحهم اخلا�ض  الإ�سرائيليون  قدم  ذلك  وبعد 
باإعان املبادئ الذي ميكن اأن ي�سدر عن اجتماع 
، ورف�ض اجلانب امل�سري هذا  ال�سيا�سية  اللجنة 
ب���دوره بع�ض الإق��راح��ات التي  الإق���راح وق��دم 
حمدد  ب�سكل  ن�سابها  يف  الأمور  و�سع  اأ�ستهدفت 
من  الإ�سرائيلي  الن�سحاب  مب�ساألة  يتعلق  فيما 
الأرا�سي املحتلة منذ عام 1967 وكذلك الق�سية 
لجئني  بق�سية  لي�ست  باعتبارها  الفل�سطينية 

فقط، اإل اأنها رف�ست من اجلانب الإ�سرائيلي.
 وه��ن��ا ك���ان ت��دخ��ل وزي���ر اخل��ارج��ي��ة الأم��ري��ك��ي 
اأمريكيا  مقرحا  ق��دم  ال���ذي  فان�ض  �سايرو�ض 
كامل  اإب��راه��ي��م  حممد   / ال�سيد  ول��ك��ن  حم���ددا 
اأو اأنهاء  �سارحهم بغياب الإ�سارة اإيل الأن�سحاب 
الإحتال الإ�سرائيلي لاأرا�سي العربية ، وكذلك 
الفل�سطينية  الق�سية  م�سطلح  اإيل  الإ����س���ارة 
العرب  الفل�سطينيني  ولي�ض  الفل�سطيني  وال�سعب 
يحاول  مثلما  اليهود  الفل�سطينيني  مواجهة  يف 

مناحم بيجن .
الإ�سرائيلي  املوقف  ت�سدد  اإيل  الرئي�ض  تنبه  وقد 
اإجتماعات  اأو  الإ�سرائيلية  الأطروحات  يف  �سواء 
الوزير  مقابات  اأو  القد�ض  يف  ال�سيا�سية  اللجنة 

 ، الإ�سرائيليني  القادة  مع  كامل  اإبراهيم  حممد 
واأخريا جاء خطاب مناحم بيجن يف حفل الع�ساء 
لكي ل يدع جمال لل�سك باأن اجلانب الإ�سرائيلي 
�سيتطلب  م�سر  م��ع  ال�سام  ب��اأن  بعد  يقتنع  مل 
من  الكامل  لاأن�سحاب  جادة  اإ�سرائيلية  قرارات 
اأرا�سيها، واأي�سا طرحه روؤية عاقلة وجادة لت�سوية 
فل�سطينية / اإ�سرائيلية ميكن الدفاع عنها م�سريا 
وعربيا ، لذلك كان قرار الرئي�ض ال�سادات �سحب 

الوفد من مفاأو�سات القد�ض.
ويقول الكاتب بعد ذلك اأنه كتب لوزير اخلارجية 
حممد اإبراهيم كامل ومبوافقة اأحمد ماهر ال�سيد 
تقييما عاما للو�سع ، حيث تناول اإ�ستمرار ال�سيق 
ال�سادات  الرئي�ض  م��ب��ادرة  من  ال�سديد  العربي 
مقا�سدها  اأو  اأبعادها  فهم  علي  ال��ق��درة  وع��دم 
العوا�سم املختلفة تك�سف  واأن كل املرا�سات من 
ال�سام  مع  ودواعيها  للمبادرة  اردين  تفهم  عن 

اإ�ستثارة  خ�سية  ال�سديد  باحلذر  يت�سم  موقفهم 
�سوريا والعرب من ناحية والفل�سطينيني من ناحية 

اأخري.
ث���م ك��ان��ت ال���دع���وة الأم��ري��ك��ي��ة وو����س���ول وزي���ر 
يناير 1978 حيث  القاهرة يف 20  اإيل  خارجيتها 
اإلتقي الرئي�ض ال�سادات ووزير اخلارجية امل�سرية 
ال�سادات  للرئي�ض  كارتر  الرئي�ض  من  دعوة  وقدم 
يوم 4 فرباير  لإجراء م�ساورات  وا�سنطن  لزيارة 
بتقدمي  الأمريكي  اخلارجية  وزي��ر  وق��ام   1978
امل��ب��ادئ بتعديات  امل�����س��روع الأم��ري��ك��ي لإع���ان 
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ثقة يف  الأمريكي علي  وا�ستمر اجلانب   ، حمددة 
قدرته علي اإقناع اجلاأنبني بالعودة اإيل املفاو�سات 
اإيل  ال��دع��وة  فكرة  ذل��ك  بعد  وج��اءت  املبا�سرة، 
مفاو�سات كامب ديفيد، وقد تكون الوفد الر�سمي 
ووزي��ر  اخلارجية  وزي��ر  م��ن  للرئي�ض  امل�ساحب 
الدولة لل�سئون اخلارجية وال�سيد / ح�سن اإلتهامي 
رئي�ض  دي��وان  رئي�ض  كامل  ح�سن   / ال�سيد   –
وزارة  اأول  وكيل  الباز  د.اأ���س��ام��ه   – اجلمهورية 
مدير  ال�سيد  ماهر  اأحمد  ال�سيد/   – اخلارجية 
مكتب وزير اخلارجية – ال�سيد / اأحمد اأبو الغيط 
ال�سفري  الوفد  ، و�سبق  من مكتب وزير اخلارجية 

عبد الروؤوف الريدي وال�سفري / نبيل العربي .
 1978 �سبتمرب   5 ي��وم  ال�سادات  الرئي�ض  وو�سل 
اإيل منتجع كامب ديفيد والوفد املرافق له ، وقام 
اأثناء  ال�سيد  ماهر  اأحمد  بت�سليم  الباز  د.اأ�سامه 
امل�سري  الت�سوية  اإط��ار  م�سروع  ال��ط��ريان  رحلة 
الذي قام باإعداده وعر�سه علي الرئي�ض ال�سادات.
وعلي كل الأحوال فقد تو�سل الكاتب وال�سيد اأحمد 
م�سرية  ورق��ة  اإيل  كامل  اإبراهيم  وال�سيد  ماهر 
ورقتني  رف�����ض  بعد  ك��ب��داي��ة  للتفاو�ض  �ساحلة 
اأ�سا�سيتني قبل ذلك ، وقال الوزير اإبراهيم كامل 
اأن الرئي�ض ال�سادات اأكد نيته يف طرح الورقة يف 
رف�سها  ما  فاإذا   ، بيجن  و  كارتر  مع  اجتماع  اأول 
اجلانب الإ�سرائيلي �سيقوم مبغادرة كامب ديفيد 
و�سيا�سية  اإعامية  بحملة  للقيام  وا�سنطن  اإيل 
واملغادرة  تعنتها  وك�سف  اإ�سرائيل  ت�سرفات  علي 

بعد ذلك اإيل م�سر .
يوم  القمة  م�ستوي  علي  ث��اث��ي  اإج��ت��م��اع  وع��ق��د 
مناحم  فيه  ورف�ض   1978 �سبتمرب   7 اخلمي�ض 
الوجود  اإنهاء  �سواء  امل�سرية  املقرحات  بيجن 
الأن�سحاب  اأو  �سيناء  يف  ال�ستيطاين  الإ�سرائيلي 
بيجن  وطرح  بها  الع�سكرية  اجلوية  القواعد  من 
بع�ض الأفكار التي تت�سمن بقاء امل�ستوطنني علي 
ال�سادات بحزم هذه  ، ورف�ض  الأرا�سي امل�سرية 

الأطروحات .
حل  ميكن  ل  اأن��ه  اأي�سا  الكاتب  ي�سري  ذلك  وعلي 
اأن  بعد  اإل  �سيناء  مب�ستوطنات  اخلا�سة  امل�سكلة 
عملية  وتلك   ، الإ�سرائيلي  ال�سعب  مفاهيم  تتغري 
حتتاج اإيل فرة تراوح بني اأربعة اأو خم�سة اأعوام 
والإعتبارات هو  الظروف  املتاح يف ظل  اأن  ويبدو 

اأحد احللول التية :-
-العجز عن التو�سل اإيل حل وترك املو�سوع .

 ، اخلاف  ونقاط  التفاق  نقاط  ح�سر  يتم  -اأن 
وعندئذ يربز اخلاف احلقيقي الذي يدور حول 

�سيناء .
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الرئي�ض  م��ن  وت��ه��دي��دات  مناق�سات  ع��دة  وب��ع��د 
الرئي�ض  وا�سنطن ومقابلة  اإيل  بالرجوع  ال�سادات 
بني  مقابات  ع��دة  يتم  اأن  الت��ف��اق  مت  له  كارتر 
وحرفية  علي خربة  العتماد  واأي�سا  الباز  اأ�سامه 
ممثل  مع  جل�سات  لعقد  والعربي  الريدي  من  كل 
 ، الإ�سرائيلي  ال��ع��ام  امل��دع��ي   ، ب���اراك  اإ�سرائيل 
وكان الباز يعود يف كل مرة اإيل الرئي�ض ال�سادات 
حم��ددة  �سياغات  يف  توجيهاته  علي  ليح�سل 
اجلل�سات  تلك  اقرح  الذي  اأن  بالذكر  واجلدير 
كان الرئي�ض كارتر ، عموما مت التو�سل اإيل تفاهم 
نهائي حول اإطار ال�سام و�سكل الت�سوية ، ت�سمن 
الإ�سرائيلي،  اجلاأنب  قيام  علي  التفاق  اأ�سا�سا 
ع�سر  خم�سة  وخ��ال  اإ�سرائيل  اإيل  ال��ع��ودة  ف��ور 
بالكامل  اإ�سرائيل  اإن�سحاب  م�ساألة  بطرح  يوما 
، علي  وامل�ستوطنات  واإخاء املطارات  �سيناء  من 
ال�سادات  الرئي�ض  وقبول   ، للت�سويت  الكني�ست 
لهذا املخرج لاأزمة يف مقابل املوافقة علي اإطار 
ال�سام املقرح ففي �سقه اخلا�ض ب�سيناء وال�سفة 
علي  الكني�ست  ت�سديق  �سريطة   .. وغزة  الغربية 

هذا الإتفاق .
اقناع  الأمريكيون  اإ�ستطاع  الكاتب كيف  ويت�ساءل 
�سيناء  من  الكامل  اخل��روج  بقبول  الإ�سرائيليني 
قد  دي��ان  مو�سي  اأن  رغ��م  امل�ستوطنات  واإخ���اء 
للت�سكيك  قابلة  غري  وبلغة  ال�سادات  للرئي�ض  اأكد 
من  الكامل  الإن�سحاب  ت�ستطيع  ل  اإ�سرائيل  اأن 

م�سر؟! .
الذي  كامل  اإبراهيم  الوزير  موقف  اإيل  ي�سري  ثم 
امل�سي يف  بعدم  ال�سادات  الرئي�ض  اقناع  ف�سل يف 
، مباله  دافيد  كامب  اإطارات  التوقيع علي  طريق 

من حتفظات �سديدة عليها .
عن  الباز  اأ�سامه   / لل�سيد  الكاتب  �سوؤال  وعند 
تفاو�ض هو مبفرده علي  وق��د   ، الإت��ف��اق  راأي��ه يف 
عن  الباز  عقب   ، وتوجهاته  �سياغاته  من  الكثري 
قائا  واحدة  اإجنليزية  بكلمة    ، التفاق  يف  راأيه 
العاقات  �سيعقد  الإتفاق  اأن هذا  وا�ساف  »�سئ« 
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اأن  كما  م�سبوق  غ��ري  ب�سكل  العربية  امل�سرية 
اأن  اإل   ، بعيدا  تذهب  لن  الفل�سطينية  الت�سوية 
املرحلة التالية يجب اأن تت�سمن تركيزم�سر علي 
واأن   ، اإ�سرائيل  التفاو�ض حول معاهدة �سام مع 
اأن  اأخ��ريا  وذك��ر   ، اأ�سهر  ثاثة  �سي�ستغرق  ذل��ك 
م�سالح م�سر تفر�ض هذا الواقع اجلديد ، ويذكر 
الذي  الباز  فعل  رد  يف  ل�سنوات  فكر  اأن��ه  الكاتب 
الت�سوية  علي  اخل�سية  يك�سف  كان  واإن  عفويا  راآه 
الفل�سطينية يف حينه من تدابري ومناورات ونوايا 

اإ�سرائيلية .
ومن جهة اأخري فقد رف�ض حممد اإبراهيم كامل 
الذي كان  الرئي�ض  وا�سنطن يف �سحبة  البقاء يف 
قبل  الأمريكية  بالعا�سمة  اأي���ام  ع��دة  �سيق�سي 

ال�سفر اإيل املغرب لإعداد حتركاته التالية .
ب��داأ  ال��ق��اه��رة  اإيل  ال��ع��ودة  عند  اأن���ه  ي�سيف  ث��م 
لاإتفاق  وتقييمه  راأي���ه  ع��ن  ي�ساألونه  الكثريون 
اإيل  الو�سول  حاليا  ي�ستطيع  ل  اأنه  اإجابته  وكانت 
خا�سات حمددة اأو تقييم وا�سح للنتائج القادمة 
عمق  مدي  يك�سف  باأن  كفيل   الوقت  عن�سر  واأن 
امل�سي  يف  خطئه  اأو  ال�سادات  الرئي�ض  ب�سرية 
بعد  اأنه  اأي�سا  الكاتب  ويعرف   ، الطريق  يف هذا 
اأن  ي��ري  تدريجيا  ب��داأ  والأ���س��اب��ي��ع  الأي���ام  م�سي 
الرئي�ض ال�سادات قد فعل ما هو خري مل�سر يف تلك 

املرحلة .
ومع غ�سب العامل العربي لتوقيع م�سر علي اإتفاق 
كامب داف��ي��د ب��داأ الإع���داد لإب��ق��اء وف��د م�سري 
م�سرية  معاهدة  علي  للتفاو�ض  كبري  دبلوما�سي 
/ اإ�سرائيلية لل�سام توؤدي اإيل اإن�سحاب اإ�سرائيل 
من �سيناء وتعيد �سياغة عاقات م�سر باإ�سرائيل 
وزير  علي  ح�سن  كمال  تعيني  ومت   ، جديد  ب�سكل 

الدفاع امل�سري رئي�سا للوفد .
ومع توقيع معاهدة ال�سام امل�سرية / الإ�سرائيلية 
بنود  تنفيذ  عملية  ب��داأت   ،  1979 مار�ض   26 يف 
تنفيذ  ب��داأ  احل��ال  بطبيعة  و�ساحبها   ، املعاهدة 
فيما  ديفيد  كامب  اإط���ارات  يف  م�سر  اإلتزامات 
يكن  ومل   ، للت�سوية  الفل�سطيني  بال�سق  يتعلق 
م�سارا  �ستاأخذ  الت�سوية  ه��ذه  اأن  وقتها  الت�سور 

خمتلفا يوؤخرها حتي اليوم .
عن  للحديث  كتابه  نهايات  يف  الكاتب  ينتقل  ثم 
مقدمات موؤمتر مدريد ، و�سول اإيل غزو الكويت 

وحتطيم العراق.
خارجية  وزي���ر  اأت��ف��ق  م��دري��د  مل��وؤمت��ر  فبالن�سبة 
اأث��ن��اء   ، ال�سوفيتي  والإحت����اد  املتحدة  ال��ولي��ات 
علي   1991 اكتوبر   18 يف  لإ�سرائيل  زيارتهما 
يوم  ال�سام  موؤمتر  لإنعقاد  نهائيا  الدعوة  توجيه 
30 اأكتوبر يف مدريد ، وكانت عدة مدن وعوا�سم 
اأن  اإل  امل��وؤمت��ر  لإ�ست�سافة  نف�سها  ط��رح��ت  ق��د 
الوليات املتحدة راأت اأن اإنعقاده يف مدريد يحقيق 
الإ�سباين  املوقف  اإعتدال  ب�سبب  املوؤمتر  اأه��داف 

جتاه طريف النزاع علي مدي عقوده .
من  الكثري  العوا�سم  يف  امل�سلمة  الدعوة  ت�سمنت 
النقاط التي جاءت يف الر�سائل املقدمة لاطراف 
الإ�ستعداد  امل��وؤمت��ر  اأه���داف  ال��دع��وة  و�سرحت   ،
عادلة  �سلمية  ت�سوية  لتحقيق  الأط��راف  مل�ساعدة 
علي  تقدم  مبا�سرة  مفاو�سات  خال  من  دائمة 
ناحية  العربية من  والدول  اإ�سرائيل  ، بني  نهجني 

وبني اإ�سرائيل والفل�سطينيني من ناحية اأخري.
تدرك  م�سر  اأن  كاتبه  يقول  الكتاب  نهاية  ويف 
 ، بعد  ينته  مل  الإ�سرائيلي   – العربي  النزاع  اأن 
اأر�سه  يف  فل�سطني  �سعب  حقوق  اإ�ستعادة  واأن 
املحتلة  الأرا�سي  من  اإ�سرائيل  اإن�سحاب  وفر�ض 
م�سري  اإهتمام  عنا�سر  تبقي  �سوف  اجلولن  يف 
رئي�سي يف ال�سرق الأو�سط ، تهدد ا�ستقراره وتلبد 
�سماواته ، وت�سغط علي اأولوياته ، يف وقت ي�سرع 
يف  م�سبوقه  غري  اإنطاقات  لتحقيق  فيه  العامل 

النمو والرفاهية وال�سام .
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ذاكرة األندلس: رحلة في ثمان مائة سنة من الحكم 
العربي.. ماذا بقي منها؟

ما الذي جلبكم خلو�ض غمار الدرا�سة يف مثل 
هذه النوعية من البحوث؟

 اأول اأرحب بكم يف مدينة غرناطة اأو الأندل�س اأو الرمانة 
الذي يعترب ترجمة بالعربية للمدينة ) غرناطة(. وانا 
الرتاث  الدكتوراه يف  لأطروحة  التح�ضري  ب�ضدد  هنا 
التفايف و التنمية بكل من جامعة حممد الأول، و جامعة 
الثقايف  التترتاث   “ عتتنتتوان:  حتت  باإ�ضبانيا  غرناطة 
الأندل�ضي امل�ضرتك ملدينة وجدة )اململكة املغربية( و 
مدينة غرناطة ) اململكة ال�ضبانية(” درا�ضة مقارنة، 
الأندل�ضية  باحل�ضارة  مبهورا  دائما  كنت  اأين  ذلتتك 
ال�ضيء الذي دفعني اإىل خو�س غمار البحث فيها وهذا 

من جهة، ومن جهة اأخرى هناك دوافع ذاتية.
اإطالعنا  املمكن  الدوافع؟ هل من  وماهى هذه 

عليها؟
تتتراث  هتتو  متتا  كتتل  يف  بالبحث  الكبري  اهتمامي  اأول: 
�ضنوفها،  تنوعت  ثقافة  من  به  ارتبط  ما  و  عموما، 
وتعددت جمالتها منذ اأن وطئت  قدماي اأر�س الكلية 
و التحقت باجلامعة. فقد كنت �ضغوفا بقراءة و تتبع 
جميع اأنواع الرتاث و من بينها الرتاث الثقايف الأندل�ضي 
الذي كنا ندر�ضه على يد اأ�ضتاذة اأكفاء متخ�ض�ضون 
يف الرتاث الأندل�ضي، حيث مكنتني هذه الدرا�ضات من 
اإليه �ضدا  النفتاح على الرتاث و متعلقاته، و �ضدتني 

مرحلة  خالل  فيها  البحث  متابعة  اإىل  دفعني  علميا 
تواجدي يف بعثة �ضراكة بني جامعة حممد الأول بوجدة 
املغربية و جامعة غرناطة الإ�ضبانية،  حيث حبب اإيل 
هذا التوجه ور�ضخه يف نف�ضي، جمموعة من الأ�ضاتذة 
اأنتتواع  خمتلف  على  اطلعت  و  بتته.  املهتمني  ال�ضبان 
الرتاث الثقايف الأندل�ضي الذي خلفه العرب امل�ضلمون 
من  اأكتتر  به  اهتم  جعلني  التتذي  ال�ضيء  غرناطة  يف 
اأجل موا�ضلة البحث خ�ضو�ضا  ال�ضابق و حفزين من 
و اأن الرتاث الثقايف الأندل�ضي لي�س بينه و بني الرتاث 

املغربي �ضوى خط �ضغري.
ثانيا: اأما فيما يتعلق بالدواعي املو�ضوعية ف�ضاأخل�ضها 

اأو الفردو�ض ال�سائع، الأندل�ض 
هي حالة نادرة وفريدة 

من نوعها يف التاريخ 
الإ�سالمي باعتبارها احلالة الوحيدة التي 

قدمت النموذج الأ�سمى للح�سارة، فهي 
تعترب مزيجا بني ثقافة العرب امل�سلمني و 
الثقافة التقليدية الأهلية، و التي لزالت 

حتى اليوم منت�سرة باملدن الأندل�سية، وتعرب 
عن تالقح و متازج و اختالط بني ح�سارات 

وديانات خمتلفة، حيث تطورت تلك الثقافة 
و تركت ورائها تراثا كبريا يتجلى يف الرتاث 

الأندل�سي، و الذي يعترب  ح�سارة كونية 
رغم اأن كيانه ال�سيا�سي قد اندثر منذ 

خم�سة قرون، اإل اأنه ما زال حيا يف الذاكرة 
اجلماعية لالإن�سانية جمعاء مبختلف 

تقاليدها واأديانها، وثقافاتها وطرقها يف 
التفكري واحلياة.

عن غرناطة اأو الأندل�ض ال�سغرى كما يطلق 
عليها بع�ض الباحثني و املثقفني و املهتمني 
بدرا�سة الرتاث الثقايف الأندل�سي، التقينا 

الباحث خالد وراوي املنحدر من مدينة 
وجدة املغربية، ومتخ�س�ض يف الرتاث 

والثقافة الأندل�سية حيث يقوم بتح�سري 
ر�سالة الدكتوراه يف جامعة غرناطة 
الإ�سبانية واأجرينا معه هذا احلوار:
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معمقة  بحوث جامعية  غياب  وهتتي:  واحتتدة  نقطة  يف 
تتناول بالدرا�ضة و التحليل املقارنة بني الرتاث الثقايف 
مدينة  و  وجتتدة  مدينة  من  لكل  امل�ضرتك  الأندل�ضي 
الثقايف  التترتاث  اأنتتواع  الهائل من  الكم  غرناطة رغم 

التي تزخر بها عا�ضمة جهة ال�ضرق وجدة.
فيما  �سالكا  ك��ان  الأندل�ض  اإىل  الطريق  هل 
يخ�ض العالقات ال�سائدة بني م�سلمي غرناطة 

وبني باقي الديانات الأخرى؟
نعم الطريق يف الأندل�س جد �ضالك و متميز خ�ضو�ضا 
اإن �ضكان هذه املدينة معروفني  مدينة غرناطة حيث 
بتعاي�ضهم مع خمتلف الأديتتان و اجلن�ضيات، و يكنون 

الحرتام الكامل للم�ضلمني يف هذه املدينة و النموذج 
الذي ميكن اأن ناأخذه كمثال ل للح�ضر هو اأنه ميكننا 
و  م�ضلمون  مغاربة  �ضكان  الألبي�ضني  حي  يف  جند  اأن 
اإ�ضبانيون م�ضيحيون و �ضكان يهود ليومنا هذا  �ضكان 
متعاي�ضني فيما بينهم، و ي�ضرتكون مع بع�ضهم البع�س 
يف حفالتهم املختلفة. و هذه النقطة �ضراحة ذكرتني 
مبدينتي باملغرب )وجدة( حيث كانت املدينة الوحيدة 
يف املغرب التي ل يوجد بها املالح )حي لليهود فقط( 
بل ان اليهود كانوا يع�ضون جنبا اإىل جنب مع امل�ضلمني. 
هي  غرناطة  مدينة  بتتاأن  اجلتتزم  ميكن  هنا  من  اإذن 
بالتايل  و  والتتثتتقتتايف،  الديني  بالتنوع  تتميز  مدينة 
للعي�س  امل�ضلمني  اأمتتام  ومعبدة  �ضالكة  جد  فالطريق 
اأختترى،  �ضماوية  ديانات  كنف  يف  اطمئنان  و  ب�ضالم 
عك�س ما عاناه امل�ضلمون من قتل و اغت�ضاب و تن�ضري 
باملدينة نف�ضها اإبان �ضقوط غرناطة يف يناير 1492م 

على يد امللك فرناندو وامللكة اإليزابيث.
بحكم تاريخ املدينة وتنوعها وغناها الثقايف 
تنظيم  يتم  ه��ل  مثال  احل�����س��ارات،  وت����زاوج 
اأن�سطة عربية مع م�سلمي غرناطة اأو اأن�سطة 

عربية اإ�سبانية؟
   مدينة غرناطة و باخل�ضو�س جامعة غرناطة ترعى 
جمموعة من الأن�ضطة امل�ضرتكة مثل الندوات و الأيام 
الدرا�ضية و التي تكون يف الغالب مع جامعات عربية، 
املربمة  التفاقية  مثل  مغربية  جامعات  وباخل�ضو�س 
غرناطة  جامعة  و  بتتوجتتدة  الأول  حممد  جامعة  بتتني 
من  الثقايف  التبادل  اإطتتار  يف  تاأتي  التي  و  باإ�ضبانيا، 
اإىل  يتوجهون  مغاربة  طلبة  من  مكونة  بعثات  ختتالل 
مدينة غرناطة من اأجل الطالع على الثقافة و الرتاث 
الإ�ضبان  الطلبة  من  وفد  هناك  وباملقابل  الأندل�ضي، 
يتوجهون اإىل مدينة وجدة لالطالع على التنوع الثقايف 

املغربي التي تزخر به مدينة الألفية. هذا من جهة ، 
من جهة اأخرى هناك تبادل لالأ�ضاتذة من اجلامعتني 
و  ال�ضياحة   و  التترتاث  تخ�س  نتتدوات  اأجتتل عقد  من 
الثقافة اإىل اآخره... وي�ضارك يف هذه الندوات باحثون 

من ال�ضفتني ) املغرب و ا�ضبانيا(.
الدينية  طقو�سهم  امل�سلمون  مي��ار���ض  ه��ل 
باأريحية، خ�سو�سا اأننا �سمعنا اأن هناك م�ساكل 
حول رفع الآذان باجلوامع يف مواعيد ال�سالة؟

ميار�ضون  غرناطة  مدينة  يف  اليوم  امل�ضلمون  نعم     
الدليل  و  كاملة،  طالقة  و  بحرية  الدينية  �ضعائرهم 
املدينة  يف  كبرية  م�ضاجد  ثالثة  وجتتود  هو  ذلك  على 
م�ضجد  و  بلكرتوخا،  ال�ضالم  م�ضجد  منها  الإ�ضبانية 
الأعظم.  امل�ضجد  و  لت�ضانا  بحي  ر�ضي اهلل عنه  عمر 
املتتريادور  من  بالقرب  باملدينة  الكبري  امل�ضجد  وهتتو 
�ضان نكول�س، و يقابل اكرب �ضرح معماري خلفه العرب 
امل�ضلمون )ق�ضر احلمراء(. فقد ق�ضيت مدة طويلة 
يف هذه املدينة و كنت اق�ضد امل�ضجد يف اجلمعة من كل 
اأ�ضبوع و اأقف على حجم امل�ضلمني الذين يتوافدون على 
كل من م�ضجد ال�ضالم و امل�ضجد العظم يف احرتام 
تام من الإ�ضبانيني لل�ضعائر الدينية  مبدينة احلمراء 
لي�س  املتتديتتنتتة  هتتذه  ففي  اإ�تتضتتالمتتي.  بلد  كتتاأنتتك يف  و 
اأما فيما يخ�س معلومة عدم  مل�ضطلح الغربة وجود. 
معلومة  فهذه  غرناطة،  مبدينة  بامل�ضاجد  الآذان  رفع 
امل�ضجد  �ضومعة  اأن  حيث  ال�ضحة،  من  لها  اأ�ضا�س  ل 
الأعظم بحي اللبيي�ضني، يرفع فيها الآذان خارجا و 
و حتت م�ضمع  التحديد  ال�ضومعة على وجه  فوق  من 
اأديتتان خمتلفة  و  املتواجدين باحلي من جن�ضيات  كل 
و هذا يعرب عن م�ضتوى التعاي�س، فكما تقرع اأجرا�س 

الكنائ�س يرفع اآذان امل�ضاجد باملدينة. 
يف املادة الرابعة من املعاهدة التي مت اإبرامها 
اآخر ملوك الأندل�ض من العرب عبد اهلل  بني 
ال�سغري حاكم غرناطة اآنذاك وامللكة اإيزابيال 
هذه  ا�سبانيا،  حاكما  فريناندو  امللك  وزوجها 
ال�سبان  ط��رف  من  نق�سها  مت  التي  املعاهدة 
لحقا، والتي ن�ست على حق امل�سلمني يف العي�ض 
ومواردهم  ب�سكناهم  امل�سا�ض   دون  باإ�سبانيا 
بعد  قائما  البند  هذا  لزال  هل  املالية...الخ 

مرور خم�سة قرون؟
ُيلقي  حّتى  التفاقية جمرد خدعة  كانت  احلقيقة  يف 
بعدها  ليظهر  املدينة،  ي�ضلموا  و  ال�ضالح  امل�ضلمون 
حجم الكارثة التي وقع امل�ضلمون فيها، لنعرف اخليانة 
اإيزابيال،  و  فرناندو  امللكني  حاكها  التي  املتتوؤامتترة  و 
�ضاربني عر�س احلائط املعاهدة املرُبمة بينهم و بني 
لتبداأ  ورق،  على  حربا  لتبقى  الت�ضليم  قبل  امل�ضلمني 
الكاثوليكية  التفتي�س  حماكم  مع  املوري�ضكيني  حمنة 
على  امل�ضلمني  اإجتتبتتار  مت  حيث  واملُتتختتزيتتة،  املُتتجتترمتتة 
ارتتتدوا عن  الذين  الأ�ضخا�س  اأن معظم  اإل  ر.  التن�ضُّ

حاورته: أمال التليدي

و�ساللتهما،  ال�سمو،  �ساحبا  ي�سمح 
للملك اأبي عبد اهلل ال�سغري و�سعبه 
قانونهم  �سمن  دائ��ًم��ا  يعي�سوا  اأن 
)اأي مبمار�سة ال�سعائر الإ�سالمية( 
وجوامعهم  ب�سكناهم  امل�سا�ض  دون 
ومناراتهم. وياأمران باحلفاظ على 
مبوجب  و�سيحاكمون  م��وارده��م، 
جرت  ح�سبما  وق�ساتهم،  قوانينهم 
مو�سع  و�سيكونون  ال��ع��ادة،  عليه 
كما  ال��ن�����س��ارى.  قبل  م��ن  اح���رتام 
اإىل  وتقاليدهم  عاداتهم  حت��رتم 

غري حني. 

البند الرابع من االتفاقية

الطريق اإىل الأندل�س جد �صالك و متميز خ�صو�صا 
مدينة غرناطة حيث اإن �صكان هذه املدينة 

معروفني بتعاي�صهم مع خمتلف الأديان واجلن�صيات

امل�صلمون اليوم يف مدينة 
غرناطة ميار�صون 
�صعائرهم الدينية 

بحرية و طالقة كاملة

فكما تقرع اأجرا�س 
الكنائ�س يرفع اآذان 

امل�صاجد باملدينة
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كانوا  امل�ضلمني  اأن  حيث  للتمويه:  فقط  كان  الإ�ضالم 
اإل  العلن،  يف  امل�ضيحية  الدينية  الطقو�س  ميار�ضون 
اأنهم ا�ضتمروا يف تطبيق الدين الإ�ضالمي �ضرًا. كما مت 
حظر طقو�س كثرية كاخلتان، والوقوف جتاه القبلة، و 
ارتداء املالب�س العربية، ناهيك عن �ضرقة اأموالهم و 
حتويل امل�ضاجد اىل كنائ�س و �ضرقة علومهم و اإعدام 
اآلف الوثائق و الكتب لتزوير التاريخ. ولكن هذا كان 
يف زمن وىل، اليوم غرناطة مدينة ال�ضالم و التعاي�س 
و ممار�ضة ال�ضعائر الدينية بكل حرية تطبيقا ملا ورد 
يف ن�س البند، وكما نرى بنيت امل�ضاجد التي ذكرتها 

�ضابقا و رفع فيها الأذان.
هل  املنا�سبات،  وبع�ض  لالأعياد  بالن�سبة     
العرب  بني  م�سرتكة  وطقو�ض  ع��ادات  توجد 

و�سكان غرناطة؟
   لقد اأتاحت يل درا�ضتي هنا املجال للوقوف و الطالع 
على بع�س نقاط الت�ضارك التي تتقاطع فيها غرناطة 
مدة  �ضادفت  حيث  كمغربي،  وخ�ضو�ضا  كعرب  معنا 
اإقامتي هنا منا�ضبة دينية بالن�ضبة للم�ضيحيني، تتمثل 
ال�ضالم، وقد  امل�ضيح عي�ضى عليه  يف الحتفال بولدة 
عيد  مع  دي�ضمرب2015   24 عندهم  الحتفال  تزامن 
هذه  ال�ضالم،  و  ال�ضالة  اأزكتتتى  عليه  النبوي  املولد 
الفر�ضة �ضمحت يل بالطالع عن قرب على العادات 
اأهل مدينة غرناطة،  التقاليد التي مازال ميار�ضها  و 
بخ�ضو�س  اأمتتا  امل�ضيح.  ولدة  مبنا�ضبة  الحتفال  يف 
العائالت الأندل�ضية، واأخ�س بالذكر على �ضبيل املثال 
عائلة »مولينو�س« حيث التقيت باأحد اأفراد هذه العائلة 
التتعتتادات  تلك  تف�ضر  مهمة  مبعلومات  اأمتتتدين  التتذي 
املنا�ضبة،  تلك  يف  الأهتتايل  ميار�ضها  التي  والتقاليد 
جريا على العادات و التقاليد الأندل�ضية التي ورثوها 
عن اأجدادهم، وحر�ضوا على احلفاظ عليها وتلقينها 
ولدة  ليلة  يف  يقومون  حيث  بعدهم.  متتن  لأبنائهم 
امل�ضيح عليه ال�ضالم باإعداد اأطباق وحلويات من البيت 
الغرناطي  املطبخ  بها  ا�ضتهر  والتي  عمومًا  الأندل�ضي 
خ�ضو�ضًا. ثم  بعد ذلك يتبادلون الزيارات فيما بينهم، 
الليل  و يف  باملفرقعات.  وال�ضباب  الأطفال  يلعب  فيما 
يجتمعون عند اأكرب فرد العائلة �ضنا، وعادة ما تكون 
اجلدة اأو اجلد، حيث ين�ضدون اأنا�ضيد و يرق�ضون على 
اإيقاعات مو�ضيقية – فالمنكو- و يعدون وليمة كبرية 
يطلق عليها ع�ضاء العائلة......الخ. اإذن، اذا قارنا بني 
ما تقوم به العائالت الأندل�ضية يف غرناطة وما يقوم 
النبوي، يت�ضح  به  املجتمع املغربي يف منا�ضبة املولد 
لنا جليا اأنهم ي�ضرتكون يف العادات و التقاليد يف هذه 

املنا�ضبة.
وماذا عن الزي، هل هناك ت�سابه يف اللبا�ض؟

   من خالل البحث الذي اأجريناه، متكنت من الطالع 
الب�ضمة   « عنوان:  حتت  املهمة  الف�ضول  اأحتتد  على  

قراءة  مكنتنا  حيث  املغربي«،  اللبا�س  يف  الأندل�ضية 
املالب�س  من  جمموعة  على  الوقوف  من  الف�ضل  هذا 
التي لزالت حية تفر�س نف�ضها على  املجتمع املغربي 
عامة واملجتمع الوجدي خا�ضة ،وهي يف اأ�ضولها ذات 
هوية اأندل�ضية. فبالطالع على هذا الف�ضل ل�ضاحبه 
ن�ضره  التتذي  البي�ضبو�ضتوا«  كتتوزا  »كتتريمتتوا  ال�ضباين 
و«  البلغة«  و«  »ال�ضلهام«  اأن  يت�ضح جليا  �ضنة 1977م، 
اأندل�ضي. وقد  »اأ�ضلها  البنيقة  و«  »و«امل�ضمة«  البدعية 
دخلت اإىل املغرب عن طريق اأولئك الأندل�ضيني الذين 
فيها  هاجم  التي  الفرتة  اإبتتان  الأندل�س  من  طتتردوا 
منها  اأخرجوهم  و  الأندل�س،  امل�ضلمني يف  ال�ضليبيون 
،حيث حمل هوؤلء معهم جمموعة من الأ�ضياء ت �ضكلت 
الثقافة الأندل�ضية / الغرناطية ت كان لها تاأثري وا�ضح 
يف  الكاتب  يقول  حيث  اآنتتذاك،  املغربي  املجتمع  على 
هذا ال�ضدد: - الكلمات واملالب�س التي بال �ضك حملها 
ال�ضلهام  مثل  املغرب  اإىل  امل�ضلمون   املنفيون   معهم 
الربنو�س  التوايل  على  للدللة  البدعية،  و  البلغة  و 
التاأثري  عتتن  وا�ضحة  اأمثلة  التت�تتضتترتة،  و  القمي�س  و 
لنا  يت�ضح  هنا  ومن  املغربي.  اللبا�س  على  الأندل�ضي 
جليا مرة اأخرى اأن هناك نقاط ت�ضارك بني غرناطة 
واملغرب فيما يخ�س اللبا�س. و مازال الغرناطيون يف 
يوم 02 يناير من كل ال�ضنة يرتدون اللبا�س الأندل�ضي، 
غرناطة  من  امل�ضلمني  خروج  عن  خالله  من  يعربون 

اآخر معاقل امل�ضلمني..
املعاك�ض  تيار ميثل الجت��اه    لحظنا وج��ود 
والغرب  الإ�سالم  بني  ال�سراع  بحتمية  يقول 
او  الطارئة  احل��داث  بع�ض  على  يتغذى  الذي 
املرحلية ) العمليات الإرهابية(، هل تلم�سون 
حياتكم  يف  ال�سراع  هذا  وم�سلمني  كمغرتبني 

اليومية بحكم انكم تقيمون بغرناطة؟
   منذ اإن تفجر م�ضطلح الإرهاب ومت ربطه بالإ�ضالم، 
بداأ امل�ضلمون بدول املهجر يعانون من العن�ضرية و لكن 
قدماي  وطئت  اأن  ومنذ  �ضراحة  لكن  قليلة،  فئة  من 
اأر�س غرناطة مل اأ�ضعر ولو مرة اأنني اأعامل بعن�ضرية 
من طرف ال�ضكان اأو من طرف ال�ضلطات ال�ضبانية، 
بل بالعك�س عندما ت�ضرح لهم باأنك باحث يف الرتاث 
اهتمامك  على  ي�ضكرونك  فاإنهم  الأندل�ضي  الثقايف 
وجعلني  اإعجابي  اأثتتار  اآختتر  �ضيء  وهناك  مبدينتهم. 
اأتاأمل فيه كثريا، و هو ذلك الإبداع الذي قام به الطلبة 
بجامعة  الكلية  مبق�ضف  بال�ضبط  و  الآداب  بكلية 
غرناطة، حيث قاموا بو�ضع لوحات تعبريية كتب عليها 
“الإ�ضالم لي�س هو الإرهاب” وهذا بحد  بالإ�ضبانية: 

ذاته دليل على التعاي�س وال�ضلم يف هذه املدينة.
ماذا بقي من الإرث العربي الإ�سالمي غري ا�سم 

املدينة وق�سر احلمراء؟
   ما بقي من الإرث العربي الإ�ضالمي مبدينة غرناطة، 
التي  و  الفريا  بوابة  ال�ضهرية  بوابتها  و  البرية  مدينة 
ما بني  ال�ضنهاجي  ابن مناد  زيري  بن  زاوي  اأ�ض�ضها 
غرناطة،  مدينة  و�ضط  توجد  والتي  1016م1025م 
الن�ضرية  املدر�ضة  القراآنية  املدر�ضة  اأي�ضا  وهناك 
مدر�ضة  اأو  اليو�ضفية  املدر�ضة  ا  اأي�ضً وت�ضمى  بغرناطة 
يف  جامعة  اأول  غرناطة  مدر�ضة  وتعترب  غتترنتتاطتتة. 
اأوروبتتا و التي توجد ليومنا هذا مبركز  الأندل�س وفى 
غرناطة.  جامعة  ت�ضرف  وحتتتت  التاريخي  املدينة 
هناك اأي�ضا ال�ضناعة التقليدية الأندل�ضية التي لزالت 
حا�ضرة  مبدينة غرناطة كالفخار و الزليج و �ضناعة 
اأ�ضياء اأخرى جاري البحث عليها من  اجللد. وهناك 

اجل ا�ضتكمال م�ضروع الدكتوراه.

 اليوم غرناطة مدينة ال�صالم و التعاي�س و ممار�صة 
ال�صعائر الدينية بكل حرية تطبيقا ملا ورد يف ن�س 

البند

لي�س هو الإرهاب” وهذا بحد ذاته دليل  “الإ�صالم 
على التعاي�س وال�صلم يف هذه املدينة
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جزائر
يا بدعة 
الفاطر

رحلة إلى بلد المليون 
ونصف مليون شهيد..

ال يعرف اجلزائر، ملن 
هذا الرثى الذي روي 

بدم اأبنائه الزكية، 
وتروي كل ذرة تراب فيه 

ملحمة كفاح، هذا الوطن الذي 
تر�سخ يف الوجدان العربي 

والعاملي بلدا ثائرا، هي قبلة 
الثوار ومهد االأبطال ورمز 

الن�سال واأر�ض ال�سهداء، قدم 
مليون ون�سف مليون �سهيد 
خالل �سبع �سنوات ون�سف، 

بلد املقاومة والت�سحية من 
االأمري عبد القادر واأحمد 

باي، ففاطمة ن�سومر وجميلة 
بوحريد، بلد العلم والفكر 

الذي رعاه عبد احلميد بن 
بادي�ض ومنحه مالك بن نبي 
بعده العاملي. اأ�سماء خلدها 

التاريخ باأحرف من ذهب 
على لوحة نا�سعة امتزجت 
فيها خمتلف الثقافات التي 

�سنعها االأمازيغ والعرب 
واالأتراك واأثر فيها الرومان 
واالأوروبيون، وتلونت روحها 

باالإ�سالم، لتقدم منوذجا 
فريدا للتعدد الثقايف والرتاكم 

احل�ساري، هي تلك احل�سناء 
التي تغريك ب�سحر طبيعتها 
اخلالبة يتجلى فيها االإبداع 

الرباين، فاتنة هي بزرقة 
مياه املتو�سط ونقاء كثبان 
�سحراءها، تعبق منها بني 

الرمل والرمل �سعفاتها 
اخل�سراء يف كل اجتاه لتكتب 

مبداد اجلمال والعراقة 
وال�سموخ اإ�سم اجلزائر، من هنا 

اأردت اأن تكون بداية رحلتي 
معكم اإىل بلدي اجلزائر، ذلك 

املكان الذي يجمع بني �سحر 
الطبيعة اخلالبة، وعبق 

املا�سي الدفني، وروح الثورة. 

شريفة شودار
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اجلزائرية  اجلمهورية  الر�سمي  ا�سمها  اجلزائر 
موقع  ذات  دول���ة  ه��ي  ال�سعبية،  الدميقراطية 
جغرايف متميز، تقع يف �سمال اأفريقيا متتد على 
كيلومرت   2.381.741 قدرها  �سا�سعة  م�ساحة 
مربع بني �سواطئ البحر االأبي�ض املتو�سط �سماال 
واأعماق ال�سحراء الكربى جنوبا والتي متثل ٪90 
منها، و هي عا�سر اأكرب بلد يف العامل واأكرب دولة 

عربيا واإفريقيا من حيث امل�ساحة. 
اأ�سل ا�سم اجلزائر:

ترجع بع�ض امل�سادر التاريخ�ية ت�سمية العا�سمة 
الدولة  موؤ�س�ض  زي��ري  بن  بلكني  اإىل  ب�اجلزائر 
ال���زي���ري���ة، ح���ني و���س��ع اأ���س�����ض ع��ا���س��م��ت��ه ع��ام 
اإكو�سيوم  الرومانية  املدينة  اأنقا�ض  على  960م 
)Icosium(، فاأطلق عليها ا�سم جزائر بني 
قرب  جدا  �سغرية  جزر   4 لوجود  نظرا  مزغنة، 
مثل  امل�سلمون  اجلغرافيون  اأكده  ما  وهو  املدينة، 
ياقوت احلموي واالإدري�سي، وهناك من يعترب اأن 
ا�سم اجلزائر على  اأطلق  اأول من  العثمانيني هم 
كما  العا�سمة،  اإ�سم  من  با�ستقاقه  البالد  كافة 
هذا  ر�سميا  �سنيدر  فريجيل  اأنتوان  عليها  اأطلق 

اال�سم �سنة 1839. 
العلم والن�سيد اجلزائريني:

احلقب  خ��الل  خمتلفة  اأع��الم��ا  ع��دة  ا�ستعملت 
ث��ورة  خ��الل  اآخ��ره��ا  ظهر  املتعاقبة،  التاريخية 
يرمز  األ����وان  ث��الث��ة  يحمل  ال��وط��ن��ي،  ال��ت��ح��ري��ر 
ال�سهداء  ل��دم  االأح��م��ر  ال�سالم،  حل��ب  االأبي�ض 
االأخ�سر  اأم��ا  وه��الل،  خما�سية  جنمة  �سكل  يف 
ب�  مو�سوم  الوطني  ن�سيدها  اأما  االإ�سالم،  فرمز 
عام  زكريا  مفدي  ال��ث��ورة  �ساعر  فكتبه  ق�سما، 
1956، وحّلنه امللّحن امل�سري حممد فوزي، وهو 
من�سو�ض عليهما مبوجب الد�ستور اجلزائري وال 

ميكن تغيريهما. 
تاريخ اجلزائر:

التاريخ  ثراء  ثري  للجزائر  التاريخي  ال�سجل  اإن 
احل�سارة  طبقات  لكل  مهدا  فكانت  الب�سري، 
وج��اءت  اأر���س��ه��ا،  على  تراكمت  التي  الب�سرية 
عاي�سها،  �سعبا  هناك  اأن  لتوؤكد  االآث��ار  �سواهد 
الرببر  ملوك  اإىل  االإن�سان احلجري،  منذ ع�سر 
الذين اأقاموا اأول دولة منظمة يف ال�سحراء، اإىل 
على  ب�سماتهم  تركوا  الذين  الفينيقيني  البحارة 
و�سوال  ال��روم��ان،  �سيطرة  اإىل  املتو�سط،  موانئ 
اإىل الفتوحات االإ�سالمية التي مزجت بني العرب 
اإثرها  على  وقامت  واح���دة،  عقيدة  يف  وال��ربب��ر 

عدة ممالك انتهت باحلكم العثماين منذ 1518، 
والذي ا�ستمر ثالثة قرورن اإىل اأن �سقطت حتت 
االحتالل الفرن�سي الذي حاول اأن ينكر متاًما اأي 
اأنه وجد بها  اإال  اأو هوية خا�سة باجلزائر  قومية 
�سعبا مقاوما واأبيا، قاد ثورة هي االأ�سهر يف القرن 
الع�سرين لينعم باحلرية، ويعود اال�ستعمار خائبا 

بعد اأكرث من قرن وثلث القرن.
وقد �سطر ال�سعب اجلزائري خالل ثورة التحرير 
اأروع  ونيف،  �سنوات  �سبع  ا�ستمرت  التي  الوطني 
خاللها  قدم  وال�سمود،  الت�سحية  يف  البطوالت 
قوى  وواج��ه  ال�سهداء،  من  مليون  ون�سف  مليون 
حريته  لي�سرتجع  الو�سائل،  باأب�سط  اال�ستعمار 
اأزرهم  للثوار عرب العامل، ي�سد  اإىل قبلة  ويتحول 
اليوم  اإىل  الثورة  تزال هذه  وال  ن�سالهم،  ويدعم 

م�سدر اإلهام ال�سعوب التواقة اإىل احلرية.
الطبيعة يف اجلزائر: �سحر وجمال

والرقعة  املتميز،  اال�سرتاتيجي  موقعها  بف�سل 
اجلغرافية الوا�سعة، ارت�سمت اجلزائر جنة على 
وت�ساري�سية  مناخية  بف�سيف�ساء  مطبوعة  االأر�ض 

جاءت �ش�اهد الآثار لت�ؤكد 
اأن هناك �شعبا عاي�شها، منذ 

ع�شر الإن�شان احلجري

ارت�شمت اجلزائر جنة على 
الأر�ض مطب�عة بف�شيف�شاء 

مناخية وت�شاري�شية تغري 
بال�شياحة فيها
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تغري بال�سياحة فيها، حيث تظل الده�سة معقودة 
على الزائر لهذا البلد الذي زاده االإرث التاريخي 
واحل�ساري تاألقا واإبهارا، لياأ�سره ب�سحر الطبيعة 
�سئت  ف��اإن  وال�سحراء،  واجلبل  البحر  ح��وار  يف 
ال�سواطئ  م��ن  ك��م   1200 نحو  ف��اأم��ام��ك  ب��ح��را 
اجلميلة ذات ال�سم�ض والهواء والطق�ض املتو�سطي 
بالكروم  واالأل�����وان،  االأ���س��ك��ال  لتظلك  امل��ع��ت��دل، 
واأ�سجار الفاكهة واحلم�سيات واأ�سجار ال�سنوبر 
ال�سحراء  �سئت  واإن  ال�سواحل،  على  البحري 
ففيها امتداد ال ينتهي وبيئة �ساحرة، حيث تنب�سط 

كعرو�ض  النخلة  تتزين  اأي��ن  ب�سكونها،  اأم��ام��ك 
تقاليد  اأ�سالة  معها  ومتتزج  ال�سامقة،  لواحاتها 

اأهل ال�سحراء مع �سدق وفادتهم وترحيبهم.
اأم���ا اجل��ب��ال وامل��رت��ف��ع��ات اجل��زائ��ري��ة ففيها ما 
الطبيعة،  بجمال  التمتع  يف  ال��راغ��ب  ي�ستهي 
املغامرين  ومالذ  ال�سيد،  هواية  ملحبي  ومق�سد 
على  التزلج  لهواة  وملعب  الغابات،  يف  للتخييم 
الثلج االأبي�ض يف مرتفعات ال�سمال اأو على الرمل 

االأ�سفر الناعم يف اجلنوب ال�سحراوي. 
وبني هذا وذاك، فاجلزائر تزخر بعدد كبري من 
احلمامات املعدنية املكان الذي يتحد فيه اجلمال 
املعادن  ب��وف��رة  مياهها  وت��ع��رف   ، الرفاهية  م��ع 
تنت�سر عرب  العالج حيث  على  وقدرتها  الطبيعية 
يف  بتلم�سان  ب��وغ��رارة  حمام  من  البالد  اأن��ح��اء 
تيمو�سنت،  بعني  بوحجر  فحمام  الغرب،  اأق�سى 
ريغة  بحمام  م��رورا  مبع�سكر،  بوحنيفية  وحمام 
بعني الدفلى املمتد عرب ال�سل�سلة اجلبلية يف و�سط 
�سطيف  �سمال  قرقور  حمام  اإىل  و�سوال  البالد، 
وحمام ال�ساللة اأو الدباغ بقاملة �سرقا، ناهيك عن 
حمام ال�ساحلني بب�سكرة وحمام زلفانة بغرداية 

على اأبواب ال�سحراء.
يف  اخل��الب��ة  االم��اك��ن  بع�ض  يلي  وفيما 

اجلزائر:
حممية القالة 

اأق�سى  يف  الطارف  والي��ة  يف  القالة  حديقة  تقع 
�سمال �سرق اجلزائر متتد حتى احلدود مع تون�ض، 
بيولوجيا  تنوعا  املناطق  اأك��رث  من  واح��دة  وه��ي 
وامل�ستنقعات  ال��غ��اب��ات  م��ن  تتكون  ال��ب��الد،  يف 
ال�سواطئ  تزينها  ال�ساحلية  واملياه  والبحريات 
�سنة  عاملية  طبيعية  كمحمية  �سنفت  الرملية، 
1971، وتوفر احلديقة اأماكن جذابة وفريدة من 
نوعها للراغبني يف روؤية عدد من الطيور النادرة 
والثدييات، مما جعلها ت�سنف كمحمية لليون�سكو 

�سنة 1990.
-حديقة طا�سيلي الوطنية 

اأكرث  من  واحدة  تعترب  الوطنية  طا�سيلي  حديقة 
االأماكن الرائعة التي ميكن اأن تراها يف اجلزائر، 
الرملي  احلجر  جبال  من  �سل�سلة  باأف�سل  تتميز 
واالأقوا�ض  املذهلة  الربية  الت�سكيالت  مع  املهيب، 
ال�سخرية التي ال ت�ساهى، وحتتوي على جمموعة 
التي  الكهف  ولوحات  ال�سخري  الفن  من  رائعة 
مواقع  �سمن  وه��ي  التاريخ،  قبل  ما  اإىل  ترجع 

الرتاث العاملي لدى اليون�سكو.

حتفل اجلزائر بعديد من 
املغارات والكه�ف املنت�شرة 

عرب ف�شاءها الفريد 
املرتامي يف م�طن الآثار 

والعمق احل�شاري

اجلزائر تزخر بعدد كبري 
من احلمامات املعدنية املكان 

الذي يتحد فيه اجلمال مع 
الرفاهية
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حديقة التجارب باحلامة:
من اقدم حدائق التجارب يف العامل توجد يف قلب 
العا�سمة، تعّد متحفا للّطبيعة، ت�سّم 2500 نوعا 
من الّنباتات واالأ�سجار املعّمرة منذ مئات ال�ّسنني، 
الّنخيل، وحديقة  اأ�سجار  نوعا من  واكرث من 25 
وفق  واأخ��رى  الفرن�سّي الكال�سيكّي  الّطراز  على 
مناخ  ع��ن  مناخها  يتمّيز  ال��ربي��ط��ايّن.  ال��ّط��راز 
فيها  درجة احلرارة  تنخف�ض  ال  العا�سمة، حيث 
ع��ن 15 درج���ة ���س��ت��اًء، وال ت��زي��د ع��ن 25 درج��ة 
�سيفا، فيما ترتاوح درجة حرارة العا�سمة ما بني 

6 درجات �ستاًء و38 درجة �سيًفا.
ال�سانع  روع��ة  ي��ا  و  الفاط�����ر  بدعة  ي��ا  ج��زائ��ر 

الق����ادر
ه��اروت  تلقب  وحيه�ا  م��ن   ، ال�سحر  ب��اب��ل  ي��ا  و 

بال�ساح����������ر
الغيب  اأ�سغله  و  اجلن�������ان  منها  غ��ار  جنة  يا  و 

باحلا�س�������ر
و يا جلة ي�ستحم اجلم����������ا ل و ي�سبح يف موجها 

الكافر
الوحي  اإ�سراقة  و  خاطري  يف  احلب  وم�سة  يا  و 

لل�ساع�����ر
مفدي زكريا

اأبرز االآثار:
حجرية  ���س��ه��ود  جم���رد  لي�ست  اجل��زائ��ر  اآث����ار   
�سامتة، ولي�ست قطًعا من الف�سيف�ساء املرتا�سة، 
اأو العمالت املطمورة، ولكنها رموز لهوية متاأ�سلة، 
اأحقاب  عرب  ومتتد  ال��رم��ل،  يف  ج��ذوره��ا  تغر�ض 

الزمن، ومن اأبرزها:
الكهوف العجيبة:

والكهوف  املغارات  من  بالعديد  اجلزائر  حتفل 
يف  امل��رتام��ي  ال��ف��ري��د  ف�����س��اءه��ا  ع��رب  املنت�سرة 
تتوجه  واأينما  احل�ساري،  والعمق  االآث��ار  موطن 
يف اجلزائر تعانقك متاحف على الطبيعة، حيث 
على  �ساهدة  بوهران  الدين  حمي  مغارة  تعترب 
ع�سر ما قبل التاريخ، ومرجعا اأ�سا�سيا يف عملية 
حتليل وا�ستجالء املواقع التي �سكنها االن�سان يف 
عاد حتفة خالدة  بني  ومغارة  الع�سر احلجري، 
ببجاية،  اأوقا�ض  كهوف  وك��ذا  تلم�سان،  والي��ة  يف 
ت��ي��ارت،  ب��والي��ة  �سالمة  بني  م��غ��ارة  اإىل  و���س��وال 
تزال  وال  الروماين،  العهد  اإىل  تعود  مغارة  وهي 
ي�سميها  كان  تلك احلقبة،  �ساهدة على  اأ�سوارها 
عليها  اأطلق  فيما  ت��اوغ��زوت،  االأوائ���ل  االأم��ازي��غ 
فيها  اعتكف  التي  كا�ستيلوم، وهي  ا�سم  الرومان 

العالمة ابن خلدون من ربيع 1375 اإىل 1378م، 
ويف اأح�سانها دّون مقدمته ال�سهرية التي اأ�س�ست 

لعلم االإجتماع احلديث.
اأهرامات يف اجلزائر 

عرب  تتوزع  هرم  مائة  ح��وايل  الباحثون  يح�سي 
لهذه  احل�ساري  العمق  تعك�ض  اجلزائري  القطر 
االأمة، على غرار تلك املوجودة مب�سر، غري اأنها 
اأ�سهرها  تتميز بقاعدة رباعية وقمة دائرية، من 
الهرم النوميدي اإمدغا�سن املوجود ببوميا بوالية 
باتنة يف ال�سرق اجلزائري، والذي يعود بناوؤه اإىل 
امللكي  ال�سريح  امليالد، وهرم  الثالث قبل  القرن 
املوريتاين النوميدي بوالية تيبازة للملكة كليوبرتا 
�سيليني ابنة كليوبرتا ال�سابعة، و�سريح تني هينان 

يفتخر كل بلد عربي بلبا�شه 
التقليدي الذي ي�شكل جزءا 

من ثقافته، وخ�ش��شيته، 
عالوة على ك�نه ميثل تراثا 

�شعبيا

من اأ�شهر املاك�لت ال�شعبية :
الك�شك�ض  والبغرير  

و الطمينة و ال�شفنج 
والع�شبانة والك�شرة 

واملحاجب وغريها
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ملكة قبائل الطوارق االأ�سيلة مبنطقة اأبالي�سا يف 
اجلنوب  اأق�سى  يف  بتمرنا�ست  الهقار  منطقة 
الذي �سيد منذ خم�سة قرون قبل امليالد، ف�سال 
عن 13 هرما اآخر ب�ساحية فرندة بوالية تيارت. 

- املدن الرومانية:
قد ال ي�سدق القارئ اأن يف اجلزائر مدنا رومانية 
كاملة منذ قرون ال تزال تقاوم الن�سيان وت�سارع 
�سرق  بباتنة  تيمقاد  مدينة  اأبرزها  ومن  الزمن، 
الرومان  م��دن  واأك��رب  اأجمل  اجل��زائ��ر، وه��ي من 
املعماري  الفن  ت�سهد على روعة  التي  اأفريقيا  يف 
تقرير  و�سفها  حتى  تن�سيقه،  ودق��ة  ال��روم��اين 
اليون�سكو بامل�ستعمرة الرومانية القوية واملزدهرة. 
وغري بعيد عنها توجد مدينة جميلة �سمن اإقليم 
�سرق  �سر�سال  مدينة  يف  واأخ��رى  �سطيف،  والي��ة 
العاملي  ال��رتاث  �سمن  م�سجلة  وكلها  العا�سمة، 

لدى اليون�سكو.

االآثار االإ�سالمية:
اجلزائري  ال��رتاب  عرب  االإ�سالمية  االآث��ار  تتوزع 
يف  قامت  التي  واملمالك  ال���دول  خمتلف  ح�سب 
اأرجائه منذ الفتح االإ�سالمي واإىل غاية االحتالل 
اآث��ار  الغرب  يف  تلم�سان  ت�سم  حيث  الفرن�سي، 
ب��اآث��ار  وم�سيلة  بجاية  ت��زخ��ر  فيما  ال��زي��ان��ي��ني، 

احلماديني، وت�سهد تيارت اآثار الدولة الر�ستمية.
كما تركت احلقبة العثمانية اآثارها خا�سة م�سجد 
كت�ساوة العتيق يف قلب العا�سمة اجلزائرية الذي 
بني �سنة 1021 ه� 1612 م، وحي الق�سبة الذي 
طرف  من  اأك��زي��وم  الرومانية  اأط��الل  على  بني 
االأمري بولوغني بن زيري ال�سنهاجي، والذي يعد 
من اآثار عريقة  يحتويه  ملا  هاما  �سياحّيا  مركزا 
املعمارّي  والّت�سميم  اآية يف اجلمال  تعّد  وق�سور 
�سيدي  ال�سالح  ال��ويل  �سريح  وت�سم  العثماين، 
لل�ّسرقة  تعّر�سها  ورغم  الثعالبي،  الرحمان  عبد 
اإال  الفرن�سّي،  املتعّمد يف فرتة اال�ستعمار  والهدم 
خالل  وخا�سة  الثوري  احل��راك  قلب  كانت  اأنها 
معركة اجلزائر، وقد مت اإدراجها يف �سجّل الرّتاث 

العاملّي مبنّظمة اليوني�سكو عام 1992.
 معامل اجلزائر امل�ستقلة:

مقام ال�ّسهيد
تذكارّي  ن�سب  هو  الفتح،  اأي�سا ريا�ض  وي�سّمى 
مدينة اجلزائر  على  يطّل  اجل��زائ��رّي��ة،  للّثورة 
مبنا�سبة   1982 �سنة  املقام  هذا  وبني  العا�سمة، 
اإحياء الّذكرى الع�سرين ال�ستقالل اجلزائر، وفاء 

لذكرى �سحايا حرب الّتحرير. 
م�سجد اجلزائر االأعظم: 

ترتقب اجلزائر خالل ال�سنة القادمة تد�سني اأحد 
اأبرز املعامل التي اأن�ساأتها بعد اال�ستقالل، واملتمثلة 
ثالث  يعترب  ال��ذي  االأعظم،  اجلزائر  م�سجد  يف 
ال�سريفني،  احلرمني  بعد  العامل  يف  م�سجد  اأكرب 
اإىل  ي�سل  بطول  العامل  يف  ماأذنة  اأعلى  وتتوجه 
البحرية  اجلزائر  واجهة  يزين  وه��و  م��رت،   300
على م�ساحة تقدر ب� 200.000 مرت مربع وت�سل 
قدرته اال�ستيعابية اإىل 120.000 م�سل، وي�سم 
جمموعة متكاملة من املرافق الدينية واخلدمية.

امل���ذاق مع  اجل���زائ���ري.....اأي���ن مي��ت��زج  املطبخ 
االأ�سالة

من املظاهر التي متّيز التعّدد الثقايف اجلزائري 
تنّوعا  املطابخ  اأك��رث  من  يعترب  ال��ذي  الطبخ  فّن 
و�سهرة يف العامل، حيث ي�ستقي اأ�سوله وتاأثرياته 
التي ن�ساأت، وترعرعت،  من خمتلف احل�سارات 
ع��ل��ى ح��و���ض ال��ب��ح��ر امل��ت��و���س��ط، وت��ع��اق��ب��ت على 
بذلك  فيه  لتتمزج  الع�سور،  قدم  منذ  اجلزائر 
واأ���س��رار  التقليدي،  االم��ازي��غ��ي  املطبخ  نكهات 
االإ���س��ب��اين،  املطبخ  وو���س��ف��ات  ال��رتك��ي،  املطبخ 
ومكونات املطبخ االإيطايل، ولذة املطبخ العربي، 
ثرائه،  يف  �ساهم  مما  الفرن�سي،  املطبخ  ومل�سات 

ج�هرة عربية اأمازيغية 
م�شلمة، بهرت بجمالها 

الناظرين

تزخر الثقافة اجلزائرية 
باأمناط م��شيقية كثرية 
ومتنّ�عة، تنت�شر يف كل 

رب�ع ال�طن، وذاع �شيتها يف 
اأرجاء العامل

العالمة عبداحلميد ابن بادي�ض

مقام ال�سهيد فى قلب العا�سمة اجلزائرية
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حلويات  م��ن  االأط��ب��اق  واأ���س��ه��ى  باأحلى  وت��ن��ّوع��ه 
وطواجني ومقبالت.

بفنون  اجلزائرية  امل��دن  من  العديد  وا�ستهرت 
االجتماعي  وحميطها  تاريخها  ح�سب  كل  الطبخ 
ال�سعبية  امل���اك���والت  اأ���س��ه��ر  وم���ن  وال��ط��ب��ي��ع��ي، 
و  ال�سفنج  و  الك�سك�ض  والبغرير و الطمينة   -:
كما  وغ��ريه��ا،  املحاجب  و  الك�سرة  و  الع�سبانة 
م��ت��ع��ددة من  ب��اأن��واع  ي��ع��رف املطبخ اجل��زائ��ري 
بها  مر  التي  والثقافات  احل�سارات  بتنوع  اخلبز 
املحبب  ال��ن��وع  املطلوع  ويعترب  اجل��زائ��ر،  ت��اري��خ 
فنجد  اجل��زائ��ري��ة  احللويات  اأم��ا  للجزائريني، 
والعراي�ض  وال��ب��ق��الوة  والقنيدالت  ال��دزي��ري��ات 
واملخبز  والكفتة  امل�سكر  وت�ساراك  وفانيد  وبنيون 
و���س��ل��ي��الت وغ��ريه��ا م��ن احل��ل��وي��ات ال��ت��ي التعد 

والحت�سى.
الك�سك�ض اجلزائري:

ال��ط��ع��ام،  ال�����س��ك�����س��و،  الك�سك�سي،  ال��ك�����س��ك�����ض، 
ت�سميات  كلها  وغ���ريه���ا..  النعمة  ال��ربب��و���س��ة، 
ج��ذوره  ت�سرب  ومميز،  اأ�سيل  ج��زائ��ري  لطبق 
لي�ض جمرد  وه��و   ، ال��ق��دمي  ت��اري��خ اجل��زائ��ر  يف 
تخلط  اجل��زائ��ري  املطبخ  و�سفات  م��ن  و�سفة 
هو  ولكن  اللذيذة،  املكونات  من  جمموعة  فيها 
وقا�سم  للمنطقة  ثقافية  هوية  عن  تعبري  بحق 

الواليات،  اجلزائريني عرب خمتلف  بني  م�سرتك 
على اخ��ت��الف ط��رق اإع����داده، واأن��واع��ه ال��ت��ي ال 
القمح،  البلوط،  ال�سعري،  ك�سك�ض  من  لها  ح�سر 
اختلفت  ومهما  امل��ح��ّور..  امل�سفوف،  احلّمامة، 
الت�سميات يبقى طعام اجلزائريني احلا�سر دوما 
الك�سك�سي  يربط  ما  وكثريا   ، املنا�سبات  كل  يف 
خروف  جلد  على  جتل�ض  وهي  االم  تلك  ب�سورة 
الق�سعة  وام��ام��ه��ا  �ساقيها  ثانية  )ال��ه��ي��دورة( 
من  والن�سوة  والغرابيل.  الطناجر  من  والكثري 
)تغربل(  ت�سرِيّ  والثانية  تفتل  االأوىل  حولها: 
يتبادلن  وهن  الكبري  القدر  فوق  تبخره  والثالثة 

احلديث ويتمازحن مرة ويت�ساجرن مرات.
بلد  يف  خمتلفة  األوان  التقليدي:  اللبا�ض 

واحد
يفتخر كل بلد عربي بلبا�سه التقليدي الذي ي�سكل 
جزءا من ثقافته، وخ�سو�سيته، عالوة على كونه 
ميثل تراثا �سعبيا بامتياز يعرب عن اأجماد املا�سي 

، ويتطلع للم�ستقبل .
اإن اللبا�ض التقليدي اجلزائري الذي يعترب جزء 
ال���رتاث واأح���د م��ق��ّوم��ات الثقافة  ي��ت��ج��ّزاأ م��ن  ال 
تنوع  م�سدر  ذاته  بحد  هو  العريقة،  اجلزائرية 
وثراء جدير بالدرا�سة، فاإىل جانب تعّدد اأ�ساليب 
واالإب���داع،  الطرز  واأمن���اط  واالإب��ت��ك��ار،  اخلياطة 

يعك�ض  ما  اأخ���رى،  اإىل  منطقة  من  يختلف  فهو 
حيث  املتنوع،  التقليدي  باللبا�ض  اجلزائر  ث��راء 
ال�سطايفية  باجلبة  العايل  �سطيف  ت�ستهر مدينة 
بالقندورة  وق�سنطينة  ال�سطايفي،  اأوالبينوار 
الق�سنطينية، بينما تفتخر ن�ساء منطقة االأورا�ض 
القبائل  منطقة  وت��ت��م��ي��ز  ال�����س��اوي��ة،  بامللحفة 
العا�سمة  تتباهى  فيما  القبائلية،  بالقندورة 
اأق�سى  اإىل  و�سوال  البدرون،  اأو  الكاراكو  بلبا�ض 
املعروف  باللبا�ض  يتميز  الذي  اجلزائري  الغرب 

ب� ال�سدة التلم�سانية. 
وقد مت ادراج ف�ستان الزفاف التلم�ساين والعادات 
�سمن  به  املرتبطة  احلرفية  واملهارات  والتقاليد 
�سنة  الالمادي  العاملي  للرتاث  اليون�سكو  قائمة 
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2012، حتت عنوان: العادات واملهارات احلرفية 
عادات  وهي  التلم�ساين  الزفاف  بزي  املرتبطة 
من  تقليديًا  ف�ستانًا  العرو�ض  ترتدي  باأن  تق�سي 
ب��اأن��واع  ي��داه��ا  وُت��زي��ن  ال��ل��ون،  احل��ري��ر الذهبي 
خمتلفة من نقو�ض احلناء كتعبري عن الفرح، ثم 
تردف قفطانا خممليا مطرزا ب�سكل فني وجمايل 

وت�سع احللي يعلوها تاج خمروطي.
امل���راأة  تتميز  امل��ن��ا���س��ب��ات  األ��ب�����س��ة  ج��ان��ب  واإىل 
اجلزائرية مبا ي�سمى احلايك اجلزائري اأو حايك 
املرمة، حيث يعترب احلايك لبا�ض ن�ساء االأندل�ض 
الالجئني  ق��دوم  مع  اجلزائر  ايل  وانتقل  قدميا 
بكل  لينت�سر   16 القرن  مطلع  خالل  االأندل�سيني 
اأرجاء اجلزائر، وهو لبا�ض حمت�سم ترديه املراأة 

فوق مالب�سها عند اخلروج من البيت. 

املالية،  با�سم  فيعرف  اجلزائري  ال�سرق  يف  اأما 
وقد كان لبا�سا ابي�سا مثل احلايك اإال اأن الروايات 
تقول اأنه اأ�سبح لونه اأ�سود حزنا علي موت �سالح 

باي، فاأ�سبح بذلك ي�سمي املالية ال�سوداء.
التقليدي دورا كبري خالل  اللبا�ض  وقد لعب هذا 
اجلزائرية  املراأة  ا�ستغلته  حيث  اال�ستعمار  فرتة 
الإخفاء ما تنقله للمجاهدين من وثائق اأو اأ�سلحة 
يكونوا  مل  املعّمرين  اأّن  خا�سة  قنابل،  حّتى  اأو 
اأّن  الغالب  الأّن  الّلبا�ض  ه��ذا  مرتديات  يفّت�سون 

مرتديته تكون كبرية يف ال�ّسن.
 اأما اللبا�ض التقليدي الرجايل، فيتميز بالعمامة 
التي تو�سع فوق الراأ�ض والقندورة، اللتني تختلفان 
من منطقة الأخرى من حيث ال�سكل واللون وطريقة 
التارقي  ال��رج��ل  عمامة  ت���زداد  فمثال  اللب�ض، 
وتغطي  دورات��ه��ا  ع��دد  بكرثة  زينة  )ال��ط��وارق( 
الربنو�ض  بلب�ض  القبائلي  يتمري رجل  كما  الوجه، 
وهو لبا�ض مقد�ض يوجب على حامله اإبراز الكثري 
لبا�سا  الق�سابية  تعد  فيما  والن�سج،  الوقار  من 
من  اجلزائر م�سنوعة  يف عموم  �سهريا  تقليديا 
الوبر وال�سوف، وهي بح�سب خمت�سني يف علوم 
الع�سور  ت�ستمد جذورها من  واالجتماع،  الرتاث 
الرببرية الغابرة، حيث كانت ت�ستعمل للوقاية من 
الداخلية مع حلول  املناطق  ي�ستد يف  الذي  الربد 

اخلريف اإىل غاية خروج ف�سل ال�ستاء.

املو�سيقى: 
تزخر الثقافة اجلزائرية باأمناط مو�سيقية كثرية 
ومتنّوعة، تنت�سر يف كل ربوع الوطن، وذاع �سيتها 
حملوا  حمرتفني  فنانني  بف�سل  العامل  اأرج��اء  يف 
على عاتقهم م�سوؤولية ت�سويق الرتاث اجلزائري، 
ال�ساوية،  باالأغنية  مرورا  االأمازيغي،  الطابع  من 
نقلها  والتي  االأورا���ض  جبال  �سماخة  تعك�ض  التي 
عي�سى اجلرموين وحّدة بقار اإىل م�سامع العامل، 
احل��اج  يعد  ال��ذي  ال�سعبي،  الطابع  اإىل  و���س��وال 
العنقى اأحد اأ�سهر عمدائه املعا�سرين، واملو�سيقى 
االأندل�سية املرت�سخة يف كربيات املدن اجلزائرية 

باألوان متفاوتة.
مو�سيقى  �سعود  االأخ��رية  ال�سنوات  �سهدت  كما 
عرب  ون�سره  ح�سني  ال�ساب  خلده  ال��ذي  ال���راي 
العامل ال�ساب خالد ذائع ال�سيت، باالإ�سافة اإىل 
طابع الديوان املتن�سر عرب ال�سحراء، ومو�سيقى 
الراحل  الفنان  بها  و�سل  التي  الرتقي  التيندي 

عثمان بايل اإىل العاملية.
البلد  هذا  اجلزائر  اأن  القول  ميكن  اخلتام  ويف 
م�سلمة،  اأمازيغية  عربية  ج��وه��رة  ه��ي  ال��ق��ارة، 
مفدي  فيها  قال  حتى  الناظرين  بجمالها  بهرت 

زكريا: 
با حجة اهلل يف  و  املعج����������زات  يا مطلع  جزائر 

الكائن�����ات 
و يا ب�سمة الرب يف اأر�س��������ه و يا وجهه ال�ساحك 

الق�سمات
ال�سور  بها  متوج  د  اخلل������و  �سجل  يف  لوحة  يا  و 

احلامل�����ات
و يا ق�سة بث فيها الوج��������ود معاين ال�سمة بروع 

احلي���اة 
نور جهاد  و  بنار  البق��������اآ  فيها  �سفحة خط  يا  و 

االأب������������اة 
القيم  تلهمها  و  الدن�����������ا  تغزو  للبطوالت  يا  و 

اخلال�������دات 
باأعماقنا  فهاجت  الق���������رون  رددتها  اأ�سطورة  و 

الذكري����ات 
و يا تربة تاه فيها اجل����������الل فتاهت بها القمم 

ال�ساخمات 
باأ�سرارها  فهمنا  اجلم�����ال  فيها  النهاية  األقى  و 

الفاتن�������ات 
و اأهوى على قدميها الزم����ان فاأهوى على قدميها 

الطف�اة

تقاليد العر�ض اجلزائرى »تلم�سان«
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وطٌن  ُمـراق ،
يســافُر  في املدى ،
وتشـُد  في  أبوابِه 

ُطرقاً ،
وأغصاناً ،

وخارطًة ...
ليس على أعتابِها  ..  

وجُه أعـتنـاق .
فأرُضه ... 

نهــٌر ،
وموسيقـى ،

وطفـٌل عالـٌق 
يرسُم أدمية ِظّلُه ،

في تُـربـِة  العـــــــــراق

وطــٌن  ...
يلوذُ بــِه الضـمـيُر بـال هــواء ،

ويـشـُم  ِعــطـرَ  فراتِه ،
وُن ُجرفِه ـُـــدُّ قـَلـٌم  ي

تـــأريـخـاً ...  
يقاسمُه الِعنــاق .

جـعلــَــوا   لـه ..
ـّـُل حــرفــَها ، ـُغــًة ...  تُبـل لـ

تـتـحـدُث الِشـعـــرً ،
ـُدفـَُن ســـِرِّهـــا ، وي

وتَـنـزُِف لـلنـــاِس ،
بـيـوتـــاً  مـعلـقـــًة ، 

في اـلــريـِح تــهتــُف ،
واـلســمـاِء  أنـــيــنـــُـهــــــــــا

تــزُف  لـلـجــرِح   ،  
إبتسامَة َصمتـــِهــــــــــا

فــتـغادرُ  الُطـرقـاُت  ِعـرســـــاً
بــال   أبـــــواب  .

وطني يرسُم في األفِق
أوطانناً ،

مُيِطُر  للعالِم ،
فردوساً  ،

بال ثمٍن ... أو عنوان .
فكلَّ عناقيَد احلرِب

تتحدُث  ..  بكلماٍت صماء ،
تغزُل من ثوِب الفرِح اجملنوِن ،

    زَهراً  منثوراً  ،
في الريِح َهباء .

تقتُل كلَّ حروِف الدنيا ،
وتعلُق كلَّ مداخَل قلبيِّ ..

تأريخاً .. ال يأبه خوفاً مزكوماً ،
أو ُجرحاً مصلوباً ،

فقصيدتي ..  أكثرَ من ليِل حريٍق ،
أو دفٍئ ،

أو حريِة عصفورٍ ،
فرُط عذابِه ،  

شدَّ  ِغناء .

ياوطَن املسافاِت
واحلُلِم املوجوع  ،

لْن أقطَع هذا سلَمَك األزليِّ
لْن أقطَع .. فكراً  يتوهُج

في الروِح ،
طفالً  ،   يقارُع صرختِه ،
يتجوُل كالدفئِّ حنيناً ،

 في أضرحٍة ،
هي كالناقوِس ..
تضرُب تأريخي ،

فتفَك أزرارَ معبدِه ،
سابٌح .. طالٌع ..    في مدار احلقول ،

يفتُش في وجِه الناِس
عن زهرٍة  .... لعلَّها 

تناُم صمَت ليلِها 
والفجر يعُض البردَ شتاء .

فيسافُر   وسَط الصمِت املذبوِح
ما بنَي األجفان .

يلعُق صمتاً
ويصرُخ ِسكيناً  ...   

يتـقـافــُز في العنِي شرار ،
وطُن  ...  هو ذاك

      
هو أحلى ما يعشقُه وجعِي ...

في زمِن اإلنسان .

 عراقية
ٍ
  خنلة

ِ
نقوٌش على جسد

د. عصــام البـرام
اإدارة �ش�ؤون املراكز والبعثات
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بعد..شذرات سردية..
عبد السالم إفروان

بقي حبها قابع لأكرث من عقدين  يف درج حطام �لذكريات ..�ليوم قرر �أن 
يك�سر قفل �خلز�نة �ل�سدئة ليبحث عنها يف ر�سوماته �لقدمية و �أور�ق دفاتر 
�ملدر�سة ،متنى لو بقي ذلك �لطفل �حلامل يفرح كثري� حينما تقول له و�لدته 
مازحة :»�سنزور بيت عرو�ستك �ليوم« ..لكن �لطفلة كربت و فكت ظفريتها 
و ما عاد يروقها �للعب بالدمى..فمزق و�قع �مل�ستقبل �أوهام �ملا�سي..لز�ل 
طفال يف حبها يتعرث يف خطو�ته كلما مر »قرب« بيتها يعي�ش نو�ستاجليا حب 
�لطفولة ..�أر�د �أن يفهم �سيئا يف قو�نني �لطبيعة لأنه يوؤمن بنظرية :»�جلبال 
�أحالم م�ستغماين يف  له كالم  تاأكد  بها  �لتقى  تلتقي« لكن حينما  وحدها ل 
�ل��زلزل و �لهز�ت  �إل يف  �أن �جلبال ل تلتقي  �أدرك  رو�ي��ة »ذ�ك��رة ج�سد« و 

�لأر�سية �لكربى و عندها ل تت�سافح ، و �إمنا تتحول �إىل ج�سد و�حد..
بعد ردح من �لزمن �أخافه نب�ش قلبه �لذي ح�سبه ع�سلة و�هنة و �أح�ش �أن 
..�إمر�أة  بها  حلم  لطاملا  �لتي  �ملر�أة  �سورة  �أمامه  خمدت..ترنحت  م�ساعره 
تنب�ش  كذلك  �ل�سمان..هي  غ��ادة  رق��ة  و  م�ستغماين  �أح��الم  �سخ�سية  يف 
�لتقيا يف مقهى  للقاء مل يكن له موعد و يف عا�سفة �حلب  �سوقا ،يت�سارعا 
�إىل  �بت�سامتها  و  �ملركزة  نظرتها  �ل�ساطئ..دعته  رم��ال  على  »بالرنكون« 
�لقرت�ب فتعانقا..كم متنى �أن يتباطاأ �لزمن يف هذه �للحظة �لتي حتركت 
�أ�سحت  فيها خالياه و هو ي�ستن�سق ر�ئحة عطرها �خلافت.يف تلك �لع�سية 
�لرمال و كر��سي �ملقهى و �ملظلة �أكرث جمال،و كاأنه يرى »�لرنكون« لأول مرة 
ي�سدح بكل �ألو�ن �جلمال ليمتزج بدقات قلبه..�سعر �أن �لأفق �أقرب �إليه مما 
يت�سور و �أر�د �أن يحلق حيث تلتقي �ل�سماء بالأر�ش..كانت �سارحة يف تاأمل 

تفا�سيله ،�أحبت فيه �سحر خو�طره �لتي ير�سمها يف �لف�ساء �لأزرق..
ذ�تها،يالم�ش  �لرمال  فوق  نف�سها  �ملظلة  حتت  يجل�ش  �ملقهى  بنف�ش  �ليوم  
ذلك  �ملرة،  تلك  ر�آه  كما  �لبحر  روؤية  ي�ستطيع  ل  �لهو�ء..لكنه  نف�ش  وجنتاه 
ب�سره.. عندها  ينتهي  نقطة  جم��رد  هو  �إمن��ا  و  مبكان  لي�ش  �لبعيد  �لأف��ق 

�لأمو�ج  �سوت  ،و  حبها  حقيقة  �إل  �سيء  كل  من  تتعرى  بالرينكون  �لأماكن 
يغطيه �سليل يف �أذنه ي�سمعه �سوتها و هي تقول :»�أحبك« حتى ينتابه دبيب 
ي�سري يف �ساعده و يده فيخرج من �أنامله ي�ستحثه على حمل �لقلم و يخط 

تو�تر خو�طره..
بعد �سنني �لتقيا لقاء� �أ�سعل ثورة �لذ�كرة و كل منهما يحمل �آلما و كمد�.. 
عينه  �ل�سنني..�ختزنت  مر  على  معاناتهما  ��ستجالء  و  �لتحاكي  ��ستطال 
��ستياقه  �أمل  غاليا..دفن  عنه  غيابها  ثمن  تن�سكب..دفع  �ن  رف�ست  دمعة 
�ليها مبقربة مهجورة ر�سمت جدر�نها بقلم �لر�سا�ش..مل يتوقع �أن يتج�سد 
مرة  بالذ�كرة..�لتقيا  حمفورة  بقيت  �لتي  �مل��ر�أة  ب�سخ�سية  �أمامه  �ملا�سي 

ثانية..متاأخرين بع�ش �ل�سيء ..ل �ملكان نف�سه.. ول �لزمان نف�سه..

كاتب �شحفى
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العالم العربي 
والمستقبل
2050

الطاقة البديلة والمتجددة
ت�صيطر على عاملنا �ملعا�صر هو�ج�س عديدة، ومن �أهمها 
يف  و��صتخد�ماتها.  وم�صادرها  �لطاقة  مو�صوعات 
�لقرن �لع�صرين �ن�صغل �لعامل بتوليد �لطاقة �لكهربائية 
�ملعمورة.  �أرك��ان  يف  �لب�صر  لكافة  �إي�صالها  وحماولة 
تعددت �مل�صادر و�بتكر �لعلماء �أ�صاليب متنوعة لتوليد 
�إحد�هما  �لإطار مدر�صتني،  وبرزت يف هذ�  �لكهرباء، 
ونظيفة  طبيعية  م�صادر  م��ن  �لطاقة  لتوليد  ت�صعى 
ذهبت  �لأخ��رى  و�ملدر�صة  و�ل��ري��اح(  و�ل�صم�س  )�مل��اء 
لتوليد �لطاقة من خالل ��صتخد�م �ملحروقات من فحم 
لتوليد  و�لعملي  �لرئي�صي  و�أ�صبح �مل�صدر  ونفط وغاز. 
�لطاقة �لكهربائية هو �ملحروقات بكافة �أ�صكالها، حتى 
و�أ�صبح  �لقرن  منت�صف  يف  و�لتقنيات  �لعلوم  تطورت 
لتوليد  �لنووي  �لن�صطار  تقنية  ��صتخد�م  �ملمكن  من 
�لطاقة. و�صكلت �ملحطات �لنووية تطور كبري يف جمال 
توليد �لطاقة �لكهربائية حتى �أ�صيب �لعامل بذهول مع 
�أول حادث يف �ملحطة �لنووية �لرو�صية )ت�صرينوبيل(. 

باملناطق  حلقت  �ل��ت��ي  �جل�صيمة  ل��الأ���ص��ر�ر  ونتيجة 
�لآثار  �صكلته  �لتي  و�لتهديد  �لنووية  باملحطة  �ملحيطة 
�جلانبية على �أجز�ء و��صعة من �لعامل، �رتفعت وترية 
�لطاقة  لتوليد  �لنووية  �لطاقة  ل�صتخد�م  �ملعار�صة 
�لكهربائية، ون�صط �لعمل على �إيجاد حلول بديلة جتنب 
�لن�صائي  )∗حممد  مدمرة..  كو�رث  حدوث  �إمكانية  �لعامل 

عامل يف لو�س �ألمو�س( 
من  �لطاقة  م�صادر  ن�صوب  �حتمالية  مو�صوع  �صكل 
�لناجت  �لتلوث  حلجم  بالإ�صافة  وغ��از  وب���رول  فحم 
�لعامل  ي���وؤرق  ب��ات  حقيقي  حت��دي  �حل��رق  عملية  ع��ن 
من  �لطاقة  توليد  �أ�صاليب  ترتقي  ولالأ�صف مل  باأ�صره. 
�جل��دوى  م��ن  �ملطلوب  للم�صتوى  �لطبيعية  �مل�صادر 
�ملتز�يدة  �حلاجات  تلبية  على  و�ل��ق��درة  �لقت�صادية 
و�لتغطية �مل�صتد�مة، ولهذ� ��صتمرت حماولت �لعلماء 
للبحث عن بد�ئل ممكنة. ويف �لعقدين �لأخريين من 
�لقرن �لع�صرين، بد�أ �لعلماء يف در��صة �لطاقة �لكونية 

)اجلزء الثاني(
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وخا�صة كيفية �إنتاج �ل�صم�س و�لنجوم �لأخرى يف 1985 
بدء م�صروع تعاون بني جمموعة من �لدول هي �لوليات 
و�ليابان  و�لهند  و�ل�صني  ورو�صيا  �لأمريكية  �ملتحدة 
وكوريا �جلنوبية و�لحتاد �لأوروبي يف �لإعد�د لإيجاد 
و�لع�صرين  �حل��ادي  �لقرن  يف  للطاقة  جديد  م�صدر 
 Nuclear(  ( �ل��ن��ووي  �لن��دم��اج  تقنية  على  يعتمد 
�إىل  يهدف  �ل��ذي   ITER م�صروع  خالل  Fussionمن 
ت�صخري �لطاقة �لناجتة عن �ندماج ذر�ت �لأيدروجني 
يف حمطة يطلق عليها توكوماك. وتقام هذه �ملحطة يف 
�لطاقة يف عام  �إنتاج  تبدء� يف  �أن  �ملتوقع  فرن�صا ومن 
�أكرب حمطة طاقة �صم�صية( وبالرغم من  2019. )∗�ململكة �ملغربية 
�لدول  �أن  �إل  �مل�صاحبة  و�لعلوم  �لتقنية  هذه  �أهمية 
�لعربية غري ممثلة يف هذ� �لتجمع �لدويل برغم �إمد�د 
�لنفط  باأكرب ن�صيب من �ملو�رد �خلام وخا�صة  �لعامل 
و�لغاز �لطبيعي خالل �ملائة عام �ملا�صية، وهو ما ي�صكل 
لهذه  �ن�صمامنا  على  و�لعمل  حلها  علينا  يجب  �أحجية 
�لتجمعات �لدولية �ل�صاعية للبناء و�لتخطيط للم�صتقبل 
�لذي ميكن �أن ت�صبح يف مو�ردنا �لطبيعية قد ن�صبت. 
ويتجه �لعلماء يف هذه �لآونة للعمل بتقنيات �ملو�صالت 
�لطاقة  ت��وف��ر  Superconductors�لتي  �خل��ارق��ة 
و�ل���ص��ت��ف��ادة  �ل��ط��اق��ة  تر�صيد  يف  وت�صهم  و�حل����ر�رة 
�لق�صوى منها. وتعكف در��صات �أخرى لدر��صة وبحث 
وطاقة  و�لعو��صف  �ل�صو�عق،  عن  �لناجتة  �لطاقة 
�لهائلة  �لطاقة  هذه  وت�صخري  �لتقاط  وكيفية  �لأم��و�ج 

لتلبية �حلاجة �ملتز�يدة للب�صر.
العلوم والتكنولوجيا امل�ساعدة للإن�سان: 

 Artificial Intelligence »الذكاء الإ�سطناعي«
 Intelligent »و»حلقات تغذية الذكاء AI

 Feedback Loop
خ����الل �ل���ق���رن �مل��ا���ص��ي )�ل��ع�����ص��ري��ن( وم����ع ت��ط��ور 
)�ل��ذك��اء  جديد  جم��ال  تطور  �لآيل،  �حلا�صب  علوم 
وتعلم  حتفيظ  �إم��ك��ان��ي��ة  ع��ل��ى  مبني  �ل���ص��ط��ن��اع��ي( 
��صتخد�ما  �لأك���ر  �لأمن����اط  و�ل��ربجم��ي��ات  �لأج��ه��زة 
وتكر�رها. فاأ�صبح من �ملمكن و�صع فر�صيات �أ�صا�صية 
�ملنا�صب.  �لفعل  ب��رد  فر�صية  كل  م�صار  على  و�لعمل 
يف  �خلطو�ت  وت�صعب  �لختيار�ت  يف  �مل�صار  تقدم  مع 
هذ�  تطور  حتى  معها،  و�لتعامل  متعددة  �جت��اه��ات 
�لأ�صا�صية يف  �ملجالت  و�أ�صبح �صمن  �لعلوم  �لنوع من 
�أنظمة �حلا�صب  تطور  ومع  �لآن  �أما  عامل �حلو��صيب. 
تقنية  �لنوعية يف جمال  و�لقفز�ت  و�لربجميات  �لآيل 
ودمج  �لفائقة  بال�صرعات  �ملعلومات  ونقل  �لت�صالت 
)∗يو�صف   ،Robotics �لآلية  �مليكنة  بتقنيات  كله  هذ� 
تومي كمال( ن�صاأ تطور بالغ �لأهمية نتيجة ت�صافر وتكامل 
�آليات بعقول  كافة �لتقنيات �ملذكورة يف حماولة لبناء 

عملها  �إط��ار  يف  �لب�صري  �لتدخل  من  تقلل  حو��صيب 
�أنظمة  �ملثال  �صبيل  على  ومنها  لوظائفها.  وتاأديتها 
��صت�صعار  على  ق��ادرة  �أ�صبحت  �لتي  باملرور  �لتحكم 
�لكثافة �ملرورية يف �لجتاهات �ملختلفة، وبالتايل فتح 
ق��ر�ر�ت  �تخاذ  وحتى  �مل��ارة  وتوجيه  �لإ���ص��ار�ت  وغلق 
تت�صمن فتح م�صار�ت بديلة و�إر�صال تنبيهات للدعم يف 
حالت �لطو�رئ. ويف �أمثلة �أخرى �أ�صبح من �ملعتاد �لآن 
روؤية �لإن�صان �لآيل يف �مل�صانع يقوم بوظائف متعددة 
و�إمكانية  �لإ���ص��ر�ف  يف  �إل  �لب�صر  دور  فيها  تقل�س 
�لتدخل يف حالت �لأعطال �لكبرية �أو �لإ�صكالت �لغري 
و�ل�صناعات  �ل�صيار�ت  م�صانع  من  فكثري  معتادة. 
�أو�صع  ب�صكل  تعتمد  �أ�صبحت  منتجاتها  بكافة  �لثقيلة 
على �لأنظمة �لآلية وقل فيها �لتدخل �لب�صري وبالتايل 
تقل ن�صب �خلطاأ و�لتلف. وباتت �ل�صناعات �لتي تعتمد 
على �ملهارة �لإن�صانية هي �حلرف �ليدوية و�جلمالية، 
�أما �لآلت فقد �أخذت مكانا مميز� يف عامل �ل�صناعة 
وهو ما �أتاح توفري �لوقت و�خلامات و�ملجهود �لع�صلي 
ومعاونة  م�صاعدة  وظ��ائ��ف  لعمل  بالإ�صافة  �مل�صني 
للب�صر تقلل من �حتمالت �ملخاطرة و�لإ�صابة و�لتعر�س 

لالأذى. 
لي�صم  تتطور  بل  �حل��د  ه��ذ�  عند  �لتطور  يتوقف  ومل 
بع�صها  تغذي  و�ملتنوعة  �ملختلفة  �لآليات  من  �صبكات 
وتدمج  بع�صها  وتكمل  بع�صها  م��ع  وت��ت��اآل��ف  �لبع�س 
�لب�صرية يف  �ت�صال تخدم  وظائفها من خالل حلقات 
�لعلماء  يعمل  �ل�صاأن  وهامة. ويف هذ�  جمالت عديدة 
 Intelligent( ب  ي��ع��رف  ب��ات  م��ا  تطوير  على  �لآن 
Feedback Loop( حلقات تغذية �لذكاء، ي�صم �آليات 
يف  تعمل  �ل�صطناعي  �لذكاء  مكونات  متلك  خمتلفة 
�لتدخل  من  يحد  وبنظام  بع�صها  مع  وتكامل  تناغم 
�لب�صري ولكنه م�صمم خلدمة �لإن�صان وتوفري طاقاته 
�ملخاطر  كل  ويجنبه  �صالمته  على  ويحافظ  و�إمكاناته 

و�حتمالت �لتعر�س لالإيذ�ء. 
وعاملنا �لعربي لي�س بعيد عن هذه �لتقنيات و�لتطور�ت 
�لر�ئعة �لتي تب�صر مب�صتقبل و�عد خا�صة يف �ل�صناعات 
�لعامة  �حلياة  �ل�صاقة ويف جمالت  و�لتعدينية  �لثقيلة 
عربية  دول  لدينا  يوجد  �لعربي  �لعامل  يف  و�ليومية. 
هذه  من  �ل�صتفادة  جم��ال  يف  حثيثة  خطو�ت  تخطو 
و�أقلمتها ومنها  �لتقنيات �ملتطورة  �لعلوم وتوطني هذه 
وجمهورية  �ل�صعودية  �لعربية  و�ململكة  �لإم��ار�ت  دولة 
م�صر �لعربية �لذين يقومون بجهود ر�ئعة نحو تطبيق 
�لأ�صا�صية  �لركائز  من  �صت�صبح  �لتي  �لتقنيات  تلك 
�لتفاوؤل  ميكننا  �لإط���ار  ه��ذ�  ويف  �مل�صتقبل.  ع��امل  يف 
ويحد  �لإن�صانية  �لكر�مة  يحافظ على  مب�صتقبل عربي 
�لأ�صر�ر  من  ويقلل  �لب�صرية  ب���الأرو�ح  �ملخاطرة  من 
و�حلو�دث �لكبرية وبذلك يوفر �لكثري من �ملو�رد �لتي 

عاملنا العربي لي�س 
بعيد عن هذه 

التقنيات والتطورات 
الرائعة التي تب�شر 

مب�شتقبل واعد 
خا�شة يف ال�شناعات 
الثقيلة والتعدينية 

ال�شاقة

يتجه العلماء يف 
هذه الآونة للعمل 

بتقنيات املو�شالت 
Superco n  خلخلارقة

توفر  ductorsالتي 
الطاقة واحلرارة

زياد عبد املنعم عبيد 
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العالم العربي 
والمستقبل
2050

ما�صي  �صي�صبح  �ل��ذي  حا�صرنا  يف  ت�صتنزف  كانت 
�مل�صتقبل �مل�صرق مع زيادة �ل�صتفادة من قدر�ت �لذكاء 

�ل�صطناعي وتطبيقاته �لالنهائية.
م�ستقبل التقنيات الع�سكرية واحلروب:

لعلنا يف ظل هذه �لأزمات �لطاحنة ل ميكن �أن نتحدث 
توؤول  �أن  و�أحد�ثه بدون ذكر ماذ� ميكن  �مل�صتقبل  عن 
نقر�أه  و�قع ما  و�لع�صكرية. من  �لتقنيات �حلربية  �إليه 
�لت�صنيع  جم���الت  يف  �ل��ك��ب��رية  �ل��ت��ط��ور�ت  ع��ن  �لآن 
�لع�صكري فيمكننا �إيجاز هذه �لتطور�ت يف �ملو�صوعات 
�لتالية: �آلت طائرة و�آلت �أر�صية وبحرية بدون ب�صر، 
�أنه �صياأتي �مل�صتقبل �لقريب بتقنيات تتيح �لتحكم  �أي 
يف �لآلت �حلربية عن بعد وجتهيزها و�ل�صيطرة عليها 
و�إننا  �لب�صر على متنها.  �ملهام بدون وجود  لتقوم بكل 
طيار  ب��دون  ط��ي��ار�ت  على  �لعتماد  زي��ادة  �لآن  ن��رى 
�صاربة  قوة  ت�صكل  �لطائر�ت  هذه  �أن  وكيف   Drones
مطولة  ل�صاعات  �لطيار�ن  وتتحمل  وتق�صف  تر�قب 
�لطيارين  تعر�س  من  وتقلل  �لب�صرية  �مل���و�رد  وتوفر 

�لتي  �لتقليدية  و�لتهديد�ت  للمخاطر  و�لأطقم �جلوية 
كانت عليها يف �ملا�صي. ويف �لآونة �لأخرية تو�صع �صوق 
�لطائر�ت �حلربية �لغري ماأهولة �أو �ل Drones و�لتي 
 .2016 عام  يف  دولر  مليار   40 ب  مبيعاتها  حجم  يقدر 
ورو�صيا  �ملتحدة  و�ململكة  و�إ�صر�ئيل  �ل�صني  وتتناف�س 
يف  �ملبيعات  على  �لأم��ري��ك��ي��ة  �مل��ت��ح��دة  �ل��ولي��ات  م��ع 
بالأ�صلحة  تزويدها  �لتي ميكن  �لآلية  �لطائر�ت  جمال 

�لأو�صط  �ل�صرق  دول  وتعترب  ع�صكرية،  مبهام  و�لقيام 
للظروف  نتيجة  �جلديدة  �لأ�صلحة  لهذه  �لزبائن  �أهم 
هذه  �إىل  وت�صاف  �ملنطقة.  بها  مت��ر  �لتي  �لعا�صفة 
�لطائرة ما نطلق عليه منذ زمن  �لآليات  �حلزمة من 
و�قع  ي�صكل يف  �أ�صبح  �لذي  �لروبوت  �أو  �لآيل  �لإن�صان 
�أو  فالروبوت  لالإن�صان.  وعملي  حقيقي  بديل  �لأم��ر 
�أ�صبح يعتمد علية يف �لعديد من �ملهام  �لإن�صان �لآيل 
�أو  �لنا�صفة  �لعبو�ت  تفكيك  مثل  و�مل�صتحيلة،  �خلطرة 
�لتي  و�لبيئية  �ملناخية  �لظروف  يف  و�ملهام  تركيبها 
يف  كالغو�س  بها  �لقيام  ك��ان  مهما  للب�صر  ميكن  ل 
�ل�صغط  من  قيا�صية  م�صتويات  وحتمل  �لبحار  �أعماق 
�جل���وي و�ل��ن��زول يف قلب �ل��رب�ك��ني وحت��م��ل درج��ات 
�خلارجي  �لف�صاء  يف  �لتحليق  كما  �ل�صهاره،  ح��ر�رة 
و�خلو�س يف درجات �حلر�رة �ملتدنية �أو يف ظل نق�س 
�لبقاء  للب�صر  ميكن  ل  �لتي  �ل�صرب  ومياه  �لأوك�صجني 
على قيد �حلياة بدونها. وت�صكل �لروبوتات بد�ئل عملية 
مع  �لتعامل  �لألغام ويف  مناطق حقول  �لأر�س يف  على 
�ملتفجر�ت ويف �لأجو�ء �حلربية �خلطرة �لتي ميكن �أن 
يف  و�لنجاح  �لفاعل  �لأد�ء  على  �لب�صر  قدرة  من  حتد 

حتقيق �لأهد�ف. 
ومنذ عقود حينما ظهرت تقنية �لأقمار �ل�صناعية تنبئ 
�خلرب�ء بالدور �لهام و�ل�صر�تيجي لهذه �ملعد�ت �لتي 
باتت ت�صكل �لأعني و�لآذ�ن وو�صالت �لت�صال و�لتحكم 
و�ل�صيطرة عن بعد وبدقة فائقة على �لروبوتات و�لآلت 
وجود  ب��دون  تعمل  �لتي  �لآليات  من  وغريها  �لطائرة 
على  و�خل���رب�ء  �لعلماء  عكف  وق��د  متنها.  على  ب�صر 
تطوير �آلف �لنماذج �لآلية �لتي تعمل باأمناط متنوعة 
من �حلركة وحتقق �أغر��س خمتلفة. ومنذ ن�صاأة هذه 
�لتقنيات كان �لعلماء يقومون باختبار�ت ملو�جهة هذه 
�لروبوتات يبع�صها ملعرفة �لأ�صلح و�لأقوى و�لأكر قدرة 
�لب�صر  وبالرغم من تطويرها ل�صتبد�ل  لالأ�صف  ولكن 
و�حلد من �لزج بهم يف �ملخاطر �إل �أن هذه �لروبوتات 
يف  ت�صتخدم  �لتي  �حلربية  �لآل���ة  م��ن  ج��زء  �أ�صبحت 
فت�صبح  وجمتمعاتهم،  ومنازلهم  �لب�صر  ��صتهد�ف 
�لعامل  يف  ولعلنا  وروبوتات.  ب�صر  بني  �مل�صتقبل  حروب 
�لب�صرية  مبقوماتنا  �حل��روب  نخو�س  زلنا  ما  �لعربي 
ونعتمد على �لعامل �لب�صري ب�صكل �أ�صا�صي يف �لأن�صطة 
�صرعان  ولكننا  هجومية.  �أو  دفاعية  كانت  �لع�صكرية، 
�حلديثة  �حل��روب  تقنيات  تطوير  �أهمية  �صندرك  ما 
حماولت  مع  و�لتعامل  �لعدو�ن  مو�جهة  من  لنتمكن 
�ل�صيطرة و�لهيمنة على بلد�ننا و�صرورة �حلفاظ على 
مو�ردنا �لب�صرية و�تخاذ كافة �لإجر�ء�ت و�لحتياطات 
للحول دون فقد�ن مو�ردنا �لب�صرية �لتي هي �أغلى ما 
تكاتف  �إمكانية  للنظر يف  قد حان  �لوقت  ولعل  منلك. 
وتعاون �لدول �لعربية لتطوير �أنظمة ع�صكرية متقدمة 
�أع��د�ء  مع  موجهاتنا  يف  �لأمامية  �ل�صفوف  يف  تكون 

)اجلزء الثاني(
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�أ�صرى لآليات ومعد�ت  �أنف�صنا  �مل�صتقبل بدل �أن جند 
�لكيلومر�ت  �آلف  وم��ن  بعد  عن  فيها  �لتحكم  يتم 

ونحن عاجزون عن �ملو�جهة بكافة �أ�صكالها. 
ومدفعية  �لبعيد مدرعات  �مل�صتقبل غري  نرى يف  وقد 
وب��و�رج  زو�رق  من  بحرية  قطع  �إىل  بالإ�صافة  �آلية 
وذلك  متنها  على  ب�صر  وجود  بدون  تعمل  وغو��صات 
�لأ�صلحة  من  خمتلفة  و�أن���و�ع  حو�مات  مع  بالتكامل 
من  بعد  عن  كلها  فيها  �لتحكم  يتم  و�لتي  �لطائرة 
مر�كز حتكم و�صيطرة �آلف �لكيلومر�ت من �صاحات 

�ملعارك �لفعلية. 
ويتحدث بع�س مطورين �لأ�صلحة و�لأنظمة �لع�صكرية 
عن حماولت حثيثة لال�صتفادة من تكنولوجيا �لتخفي 
�ل�صبح  �لطائر�ت  يف  ي�صتخدم  ملا  �ملماثلة  و�لختفاء 
وتعميمها  �ل����ر�د�ر�ت  على  �لتقاطها  ي�صعب  �لتي 
�لبحرية  �لقطع  ذلك  �ل�صالح مبا يف  �أفرع  كافة  على 
وذهب  و�لغو��صات.  و�ل��ب��و�رج  كاملدمر�ت  �لكبرية 
�لبع�س �لآخر لبحث وتطوير غو��صات عمالقة حاملة 
�ملالحة  قادرة على  لل�صو�ريخ  ولي�س فقط  للطائر�ت 

و�لتخفي يف �أعماق �لبحار و�ملحيطات �ل�صحيقة. 
: The War in Space احلرب يف الف�ساء

رغم كل �لتطور�ت �ملتوقعة يف �لتقنيات �لع�صكرية �إل 
�لف�صاء  م�صرح  يف  ت��دور  �خلفية  �حل��رب  من  نوع  �أن 
�لغري مرئي منذ ما يقرب من خم�صة عقود. و�لبد�ية 
كانت مع تطوير بر�مج �لف�صاء �لتي �صارعت �لوليات 
�ملتحدة �لأمريكية و�لإحتاد �ل�صوفييتي لتتناف�س عليها 
حتقيق  �لبادرة  �حل��رب  خ�صمي  من  كل  ق��درة  وعلى 
�ل�صناعية  �لأقمار  �خ��ر�ع  ومع  فيها.  جديدة  �أف��اق 
�خلارجي  �لف�صاء  يف  �لأر���س  حول  لتحوم  و�إطالقها 
�لباردة  �حل��رب  يف  �مل�صركة  �لعظمى  �لقوى  بذلت 
ق�صر جهدها ملحاولة منع تلك �لأقمار �ل�صناعية من 
�لأفق  �ملمكنة حتى لح يف  �لطرق  بكل  و�جباتها  �أد�ء 
حل لهذه �لإ�صكالية �لتي �أرقت �ملخططني �لع�صكريني، 
لقد ظهر جيل جديد من �لأقمار �ل�صناعية �لع�صكرية 
 Satellite �ل�صناعية  �لأق��م��ار  بقاتل  يعرف  �أ�صبح 
على  ي�صو�س  �أو  يدمر  قمر  ع��ن  ع��ب��ارة  وه��و   Killer
�لأقمار �مل�صتخدمة يف �لتج�ص�س �أو يف نقل �لت�صالت 
و�ملعلومات وذلك من خالل �إطالق �صحنات �أو طلقات 
�أو  �ل�صناعية  �لأقمار  لتعطيل  توؤدي  كهرومغناطي�صية 
وبالتايل  بها  �حل�صا�صة  �لإلكرونية  �ملكونات  لإتالف 
تبطل مفعول وقدر�ت تلك �لأقمار �أو تدمر قدرة هذه 
�لأقمار على �ل�صتجابة لالأو�مر �لتي تتلقاها من على 

�صطح �لأر�س. 
�أبعاد� جديدة مت  لياأخذ  و��صتمر �ل�صر�ع يف �لف�صاء 
للقار�ت  عابرة  ومقذوفات  �صو�ريخ  تطوير  خاللها 
�ل��غ��الف �جل���وي ثم  ت��خ��رج يف م�صار ط��ري�ن��ه��ا م��ن 

�لف�صاء  من  �أهد�فها  على  لت�صقط  له  �لدخول  تعاود 
�خلارجي. ولأن هذه �ل�صو�ريخ �صممت لتحمل روؤو�س 
نووية وهيدروجينية وغريها فكان �حللول �لتي تهدف 
�إىل حماولة تدمري تلك �ل�صو�ريخ و�ملقذوفات د�خل 
لالأ�صر�ر  نتيجة  جمدية  غري  حلول  �جل��وي  �لغالف 
هذه  تفجري  ح��ال  حدوثها  �ملمكن  من  �لتي  �لعاملية 
�لأر�صية.  للكرة  �جل��وي  �لغالف  د�خ��ل  �ل�صو�ريخ 
حرب  بربنامج  يعرف  ب��ات  فيما  �لتفكري  ب��دء  وهنا 
�لأمريكية  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  ط��ورت��ه  �ل��ذي  �لنجوم 
خارج  للقار�ت  �لعابرة  �ل�صو�ريخ  ��صطياد  ملحاولة 
وهو  �ملوجه  �لليزر  تقنية  با�صتخد�م  �جلوي  �لغالف 
فكرة  �إ�صعال  و�أعاد  �لرو�صي  �جلانب  حفيظة  �أثار  ما 
�إط��الق  على  و�لعمل  �لف�صاء  على  �لهيمنة  ���ص��رورة 
�صو�ريخ ومقذوفات من �لف�صاء مبا�صرة بدون �إطالق 
�ل�صباق ل  �لأر���س. ويف هذ�  �لأ�صلحة من على �صطح 
�إيجابي  �أرى موؤ�صر�ت تو�جد عربي وهو ما قد يعترب 
من ناحية عدم ميول �لعرب ب�صكل عام ل�صتخد�م �أو 
�لتهديد باأ�صلحة �لدمار �ل�صامل �أو تلك �لتي من �ملمكن 
�ل�اأثري على �لإن�صانية جمعاء ومن �جلانب �لآخر �أرى 
تطور �لقدر�ت �ل�صينية و�لهندية و�ليابانية و�لأوروبية 
للف�صاء  �ل�����ص��ع��ود  حم����اولت  يف  �لإي���ر�ن���ي���ة  و�لآن 
�خلارجي ل�صتك�صاف �لكون كخطوة �أوىل وللعمل على 
�لأمن  �أهد�ف  �أي�صا �صمن  �ملخاطر كهدف هام  درء 
�لقومي. وقد يحدث هذ� �ل�صباق يف �مل�صتقبل تناف�س 
يوؤدي لت�صارب بع�س �مل�صالح و�لذي قد يوؤدي لن�صوب 
�صر�عات �أو حروب يكون �لف�صاء �خلارجي م�صرحها 

�لرئي�صي وتوؤثر نتائجه على �لأر�س. 
و�أعتقد �أن يف �مل�صتقبل �لغري بعيد قد تتحول �ل�صماء 
�إليها  تنتقل  هائلة  �صطرجن  لرقعة  �لكوين  و�لف�صاء 
حماولت �ل�صيطرة و�لهيمنة و�لتي زرعت بذورها منذ 

منت�صف �لقرن �لع�صرين مع �حلرب �لباردة. 
�أنه  �أي�صا ت�صري �إىل  ولكن هناك موؤ�صر�ت يف �ل�صماء 
�لف�صاء  و�عتبار  �لف�صائية  تفادي �حلروب  قد ميكن 
تكون  ق��د  و�أن���ه  �لإن�����ص��اين  للتعاون  ف�صاء  �خل��ارج��ي 
لتعاون  تاأ�ص�س  مبادرة  هي  �لدولية  �لف�صائية  �ملحطة 
و�إيجاد  �لف�صاء  ��صتك�صاف  جمال  يف  �أو�صع  �إن�صاين 
�لب�صر  و�نتقال  للحياة  ت�صلح  و�أفالك جديدة  كو�كب 
�ملعادلت  كانت  وكما  فيها.  و�لعي�س  لتعمريها  لها 
هي  و�مل�صلمني  �ل��ع��رب  للعلماء  و�لفلكية  �لريا�صية 
من  �ل��ع��رب  يتمكن  ق��د  و�لفلك  �ل��ك��ون  فهم  ق��اع��دة 
يف  �ل�صعوب  باقي  وي�صاركو�  �حليوي  دورهم  ��صتعادة 
و�أمنا  �صلما  �أك��ر  م�صتقبل  يف  �لكونية  �ملغامرة  هذه 

وتعاونا على �لأر�س. 

يف امل�شتقبل الغري 
بعيد قد تتحول 
ال�شماء والف�شاء 

الكوين لرقعة 
�شطرجن هائلة 

تنتقل اإليها حماولت 
ال�شيطرة والهيمنة

نرى يف امل�شتقبل 
غري البعيد مدرعات 

ومدفعية اآلية 
بالإ�شافة اإىل قطع 

بحرية من زوارق 
وبوارج وغوا�شات 
تعمل بدون وجود 

ب�شر على متنها
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أقدم تظاهرة سينمائية عربية

الذي  تون�س  حب  من  ن�شفى  كيف 
..لقد  النف�س  جم��رى  فينا  يجري 
راينا يف تون�س من االلفة و احلنان 
اي  يف  ن��رى  مل  م��ا  ال�شمح  وال�شند 

مكان اخر.
حممود دروي�س

أيام قرطاج.. تطفئ شمعتها الـ50
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ثورة  تهدئ  مل  ال�سينمائية،  الأي��ام  انطالق  ي��وم  من 
ملدة  و  تون�س،  يف  بورقيبة  احلبيب  �سارع  يف  الأف��الم 
�سينمائية  العا�سمة حمطة  تون�س  كانت  اأي��ام،  ثمانية 
هامة، تزاحمت فيها طوابري اجلمهور التون�سي العا�سق 
اأمام قاعات  ناظريه، الكتظاظ  للفن، يف م�سهد عز 
اأو ذاك، هو �سر جناح  ال�سينما مل�ساهدة  هذا الفيلم 
اأيام قرطاج التي راهنت منذ عام 1966 على اجلودة 

و على اجلمهور.

اإك�شري اجلي �شي �شي
و  للفن  النا�س  حب  �ستالم�س  اجلميل،  البلد  هذا  يف 
الإبداع، مل يكن غريبا على تون�س اأن ي�سل اأريج الفن 
ال�سابع اإىل قلوب اجلميع، �سائقي الطاك�سي، العاملني 
يف املطاعم، طلبة اجلامعات و املدار�س، الكل �سبط 
الزائر  يرافق  �سينمائي،  اإيقاع  على  اليومي  برناجمه 
اإىل تون�س خالل �سهر اأكتوبر، اإك�سري يدعى جي �سي 
ال�سينمائية  قرطاج  اأي���ام  لكلمة  اخت�سار  اأي  �سي، 

�سي  اجلي  الإك�سري  هذا  يتنف�س  الكل  و  بالفرن�سية، 
�سي. ففي جولة يومية عادية مع �سائق تاك�سي يحكي 
ل��ك ال�سائق ت��اري��خ اأي���ام ق��رط��اج، ب��ل اأك��ر م��ن هذا 
ت�ستمتع معه بروؤيته النقدية احلاذقة لالأفالم، تقريبا 
و  قرطاج،  باأيام  ي�سمع  تون�س مل  �سخ�س يف  يوجد  ل 
مل يرتب اأجندته مل�ساهدة اجلواهر ال�سينمائية النادرة 
ملدة  ُعر�ست  فيلم،  الثالثمائة  عن  عددها  يربو  التي 
اأ�سبوع كامل يف اأيام قرطاج،النا�س هنا ت�سري يف �سالم 
هذه  �سي..  �سي  ال�جي  مهرجان  �سارات  حتمل  هي  و 
الأجواء الهوليودية، و التي زادها رونقا و بهاءا الأجواء 
تظاهرة  اأق��دم  فعاليات  رافقت  الدافئة،  اخلريفية 
هي  و  املتو�سط،  الأبي�س  البحر  جنوب  يف  �سينمائية 
حتتفل هذه ال�سنة مبرور خم�سون عاما على تاأ�سي�سها 
طاهر  ال��راح��ل  التون�سي  الناقد  يد  على   1966 ع��ام 
التي  ال�سينمائية،  قرطاج  اأي��ام  تعود  هكذا  �سريعة.. 
و�ساهمت  الع�سرية  تون�س  بناء  يف  كبريا  دورا  لعبت 
الذائقة  وتطوير  ال�سابة  املواهب  ب�سكل كبري يف دعم 
بهموم  ملتزما  التون�سي  اجلمهور  عند  ال�سينمائية 
اأن  اليوم  لتاأكد  والإفريقي،  والعربي  التون�سي  املجتمع 
الدولة من  و  املجتمع  العمل مع  يوا�سل  ال�سابع،  الفن 
ال�سعوب العربية، و هي الر�سالة  اأجل دعم طموحات 
املهرجان  رئي�س  لطيف  اإبراهيم  كلمة  حملتها  التي 
باأيام  اأكر  الهتمام  �سرورة  اإىل  دعا  الذي  التون�سي 
قرطاج، خ�سو�سا عرب احلفاظ على ا�ستقالليتها، و 
جعلها اأقرب اإىل اجلمهور، و هو ما اأ�سار اإليه املخرج 
من�سة  ف��وق  حت��دث،  ال��ذي  بوغدير  ف��اروق  التون�سي 
لأيام  التون�سي  اجلمهور  لوفاء  القبعة  رافعا  الفتتاح 
املخرج  التحكيم  جلنة  رئي�س  اإليه  اأ�سار  و  قرطاج، 
حتية  وجه  الذي  �سي�سايكو،  الرحمان  عبد  املوريتاين 
اأكد  و  الهامة  ال�سينمائية  الأي��ام  تون�س على هذه  اإىل 
على �سرورة موا�سلة ال�سري يف طريق حب ال�سينما و 

تقدمي الأف�سل.
ثمار االإنتاج ال�شينمائي العربي امل�شرتك

التقت يف اأيام قرطاج ال�سينمائية، عدة اأفالم هامة، 
هي ثمرة الإنتاج العربي، قدمها خمرجون كبار على 
املخرج  و  �سيف  �سمري  الكبري  امل�سري  املخرج  غ��رار 
التون�سي ر�سا الباهي، كما دارت يف كوالي�س املهرجان 
عدة م�ساريع عربية �سينمائية م�سرتكة، الكل يف نقا�س 
يتناق�سون  املمثلني  و  املخرجني  و  املنتجني  �ساهر، 
زاد  ما  و  املهرجان،  هام�س  على  امل�سرتكة  امل�ساريع 
اأيام  التي عر�ستها  املميزة  الأفالم  من حما�سهم هو 

قرطاج، و هي تعك�س ثمرة الإنتاج العربي امل�سرتك.
�شمري �شيف يتق�شى خطوات اأوغ�شطينو�س

قرطاج  لأي���ام  الع�سرون  و  ال�سابعة  ال���دورة  ق��دم��ت 
اجلزائري  لفيلم  الأول  العاملي  ال�سينمائية،العر�س 
اإبن دموعها، للمخرج امل�سري  اأغ�سطينو�س  التون�سي 
�سمري �سيف، ويعترب هذا الفيلم ثمرة تعاون بني ثالثة 

تونس:حممد عالل

ال تزال اأيام قرطاج 
ال�شينمائية، ت�شنع الفارق و 
تر�شم مالمح مدينة عربية، 
عا�شقة للفن ال�شابع و قادرة 

على اأن حتجز لها مكانة، 
تناف�س دول العامل الرائدة 

يف ال�شينما، فقرطاج و 
هي حتتفل مبرور الذكرى 

اخلم�شون لتاأ�شي�س اأول اأيام 
�شينمائية يف العامل العربي، 

و يف �شفة جنوب البحر 
املتو�شط،قدمت الكثري من 
التميز و اجلمال يف دورة 

ا�شتثنائية.
اإنها تون�س اخل�شراء، هذا 

البلد اجلميل املحب للحياة، 
كتب لها ال�شعراء اأحلى 

الق�شائد غزال، و ُعزفت من 
اأجلها اأعذب االأحلان، تعود 
كل عام لتكون حمطة الفن 
ال�شابع، َيحج اإليها ع�شرات 

ال�شينمائيني العرب و من 
اأفريقيا و اأوروبا، كما هو حال 

الدورة ال�شابعة و الع�شرون 
لهذا العام، التي عرفت 

م�شاركة جنوم كبار، من وزن 
عزت العاليلي و جميل راتب 

و حممود حميدة، و حتى 
عادل اإمام الذي �شطر برنامج 

زيارة لتحية اأيام قرطاج 
ال�شينمائية، على هام�س 

زيارته اإىل تظاهرة �شفاق�س 
عا�شمة الثقافة العربية.
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دول عربية، �ساركوا يف اإجنازه، من اأجل تقدمي لوحة 
تاريخ  م��ن  مهمة  تاريخية  مرحلة  حت��اور  �سينمائية 
اأغ�سطينو�س   القدي�س  حكاية  عرب  العربي،  املغرب 
الذي ولد يف اجلزائر و عا�س يف �سمري كل الإن�سانية، 
و يف م�ساعرنا و ق�س�س احلب كما كتب اأغ�سطينو�س 
اإن حدود احلب اأغ�سطينو�س حتب بال حدود.. تزاحٌم 
كبري، و �سعوبة الظفر مبقعد، يف قاعة الريو بتون�س، 
ال��ع��امل��ي لأول جتربة  ال��ع��ر���س  م��الم��ح  ر���س��م  م��ا  هو  
اجلزائر  تون�س  دول  ثالثة  جتمع  �سخمة،  �سينمائية 
ي�ستحق هذا  يقول :هل  ال�سورة  ل�سان حال  و  م�سر، 
العمل كل هذا العناء؟، كل هذا احلما�س اجلماهريي، 
و هذا ما رفع من ن�سبة الأدرينالني يف دم امل�ساهد، اإىل 
اأن اأطفاأت الأنوار، و ت�سكلت مالمح العمل ال�سينمائي، 
الذي مت اإجنازه على مدى عام كامل من الت�سوير بني 
اجلزائر و تون�س و روما و فرن�سا، هذه الأخرية قدمت 
بداية الق�سة تاريخية، التي تعود اإىل ال�سرية الذاتية 
للقدي�س اأغ�سطينو�س  )354م – 430م(، ج�سد دوره 
خطا  احلكاية  تر�سم   و  �سعد،   اأم��ني  التون�سي  املمثل 
يف  يعمل  جزائري  �سحفي  رحلة  من  يتقاطع  موازيا 
فرن�ساج�سد دوره عماد بن �سني يكلفه رئي�س التحرير 
عن  م�سور  روب��ورت��اج  لإع��داد  اجلزائر  اإىل  بال�سفر 

القدي�س اأوغ�ستني.
اأفالم اأيام قرطاج و م�شابقتها :

يوجد يف اأيام قرطاج عدة فر�س للم�ساركة، لي�س فقط 
عرب امل�سابقة الر�سمية لالأفالم الروائية، بل اأي�سا عرب 
فيلم  اأول  م�سابقة  فهناك  املختلفة،  امل�سابقات  فئات 
الناقد  الأي��ام  موؤ�س�س  اإ�سم  التي حملت  روائ��ي طويل 
الراحل طاهر �سريعة، و هناك م�سابقة خا�سة لل�سينما 

الواعدة موجهة لل�سباب و اأخرى لالأفالم الق�سرية .
18 فيلما يف امل�شابقة الر�شمية: امل�شابقة 

الر�شمية لالأفالم الطويلة:
دخلت  التي  الطويلة  الروائية  الأف��الم  قائمة  ت�سمل 

للمناف�سة على جائزةالتانيت الذهبي الأفالم التالية:
اربعة اأفالم تون�سية قدمت لأول مرة، و هي فيلم تالة 
حبيبتي ملهدي هميلي، فيلم غدوة حي للمخرج لطفي 
عا�سور،فيلم�سوف للمخرج كرمي دريدي و فيلم زينت 
ت�سارك  كما  هنية.  ب��ن  كوثر  للمخرجة  الثلج  تكره 
الفل�سطينية  للمخرجة  ليلة  األف   3 بفيلم  فل�سطني 
للمخرج  املدينة  بفيلم  الأردن  حت�سر  و  م�سري،  ملى 
عمر ال�سرقاوي، واملغرب بفيلم ديفني للمخرجة هدى 
بن مينية و م�سر بفيلم حرام اجل�سد للمخرج خالد 
احلجر و  العراق بفيلم مملكة النمل لعدنان عثمان  و 
�سوريا  بفيلم منزل بال اأبواب لأفو كابريليان، و اأي�سا 
بفيلم مزرعة الأبقار لعلي ال�سيخ خ�سر واملغرب بفيلم 
للم�ساركة  بالن�سبة  هذا  الع�سري.  له�سام  كلبك  جوع 
حتديدا  اأفريقيا  من  الف��الم  باقي  عن  اأم��ا  العربية، 
كامندات  اأفريقي   حركة  الفيلم اجلنوب  حيث دخل 
اي�سا  و  الر�سمية  امل�سابقة  كلوت،  نادين  للمخرجة 

الفيلم ال�سينغايل بوا دياإيبني للمخرج مو�سى توري. و 
من الت�ساد فيلم ماأ�ساة ت�سادية للمخرج حممد �سالح 
ت�سجل  اأن  تريد  ل  ال��ث��ورة  فيلم  نيجريا  من  اأي�سا  و 
اأي�سا فيلم توما�س من  تلفزيونيا للمخرج تاي راما و 

بوركينا فا�سو للمخرج طاهريو تا�سري.        
13 فيلما يف امل�شابقة الر�شمية الأول فيلم طويل

يقول املخرج الأفريقي جون لوي كومويل:  اإن ال�سريط 
ويقع  يعد  ولكنه  �سيء  عن  يتحدث  اهلل  ميكن  الأول 
املوجعة  ال�سئلة  يوجه  اأن  وعليه  واإنتاجه  اخ��راج��ه 
الزمننا. لذلك يجب توفر احلدة والت�سامح والرباءة 
اأول  �سريط  فكل  امل��ع��رك��ة.  ونلج  لنتجراأ  والطفولة 
طريقة  العامل  اإىل  ي�سيف  لأن��ه  املوجود  �سد  �سراع 
نخرج  مغامرة  اإنها  ومتثلها.  الأ�سياء  لروؤية  جديدة 
الع�سور اجلديدة،  اأ�سبحنا رجال  وقد حتولنا:  منها 
رجاًل لل�سينما.. لهذا اإهتمت اأيام قرطاج بتخ�سي�س 
عرفت  التي  و  الأول  الروائي  للفيلم  خا�سة  م�سابقة 
م�ساركة 12 فيلم من عدة دول، هي فيلمنحبك هادي 
ملحمد عطية )تون�س(، فيلماأخر واحد فينا لعالء الدين 
�سليم )تون�س(، فيلم اإمرباطورية النم�سا ملراد �سليم 
فيلم  و  )�سوريا(،  بطو�س  لعفراء  فيلمجلد  )لبنان(، 
مابوك جلواو غرا�س من املوزانبيق، فيلم اأبدا مل نكن 
اأطفال ملحمود �سليمان )م�سر(، فيلم املنعطف لرفقي 
ع�ساف )الأردن(، و  فيلمم�سافل ميل بحذائي خللف 
�سعيد )املغرب(، فيلمربكة يقابل بركة ملحمود ال�سباغ 
)اململكة العربية ال�سعودية( و فيلماأن جي اأو ل �سئ من 
اأوغندا للمخرج اأرنورد اأغانز، و فيلم بيت البحر لديب 
للمخرج  املجئ  باإمكانهم  الأن  فيلم  و  )لبنان(    روي 
�سامل الإبراهيمي من اجلزائر، و  فيلم  يف هذا ال�سن 

اأختباأ لأدخن للمخرجة ريحانة من اجلزائر.

اإىل امل�ستقبل، دون تذكر اأجماد  ل ميكن املرور 
املا�سي فمن قدم حياته  و�سهر من اأجل الفن و 
الإبداع، يجب اأن نتذكره و نقتدي مب�سريته، تلك 
ال�سينمائية  قرطاج  اأيام  مهرجان  ر�سالة  كانت 
هذه ال�سنة التي قررت اأن تخ�س بالتكرمي املخرج 
امل�سري الراحل يو�سف �ساهني، و ح�سر احلفل 
ب�سمة  ع��ن  للحديث  ال��ن��ج��وم،  م��ن  كبري  ع��دد 
و  امل�سرية،  ال�سينما  يف   2008-1929 �ساهني 
خالد  امل�سري  املخرج  و�سفه  ما  هو  و  العاملية، 
ح�سن  يف  ع��ا���س  �ساهني  يو�سف  ب�����اأن  يو�سف 

العامل العربي، و قد عادت روح يو�سف �ساهني 
اإىل قرطاج، التي منحته عام 1970 اجلائزة 
الإختيار،  فيلم  عن  الذهبي  التانيت  الكربى 
يحبوه،  م��ن  م��ن ط��رف  ال��ي��وم مكرما  ع��اد 
احلافل  م�ساره  و  اأف�ساله  عن  احلديث  و 
بالإجنازات، كما قال املمثل امل�سري خالد 
النبوي اأنه عا�س يعترب يو�سف �ساهني روح 
ال�سينما العربية و اأعلى م�ستوى الإبداع يف 

الإخراج.

شكرا يوسف شاهين
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فيلم اأوغ�سطينو�س اإبن دموعها هو جتربة جزائرية و تون�سية، الأوىل 
من نوعها بالن�سبة يل، و هي اأول م�سروع من نوعه يف العامل العربي، 
عندما ات�سل بي املنتج عماد دبور، حتم�ست كثريا للفكرة، و عندما 
قررت وزارة الثقافة اجلزائرية امل�ساركة، �سعرت اأكر اأن امل�سروع طموح 
و جيد، و ب�سفة عامة انا دائما اأميل اإىل اأن اأكون مواطن من العامل، ل يعني 
اأنني م�سري ل اأ�ستطيع احلديث عن �سخ�سية مغاربية، اأي �سخ�سية لديها اأبعاد  اإن�سانية  اأميل اإليها بكثري من 
احلب مثل �سخ�سية اأغ�سطينو�س ، بطبعي ل اأملك تلك العقلية الأقليمية املحدودة بل اأ�سعى دائما اإىل مالم�سة 

اجلوانب الإن�سانية العاملية يف اأعمايل.

اأحب الأعمال ال�سينمائية التي تقدم رواية خمتلفة ، التي حتكي الواقع الذي 
و  املخرج مروان حامد،  املا�س مع  تراب  �ساركت مع  لهذا  تعي�سه م�سر، 
الأكيد هناك م�ساريع جيدة ل يجب اأن نكون مت�سائمني دائما و اأنا متفائل 
مل�ستقبل ال�سينما العربية، واي�سا التعاون امل�سري بح�سور املمثلني العرب 
من �سوريا و لبنان و تون�س هذه اإ�سافة و نرحب بهم دائما يف م�سر،  اأنا 

اأنادي به من زمان و احلمد هلل يتحقق اليوم

اأود مل�س م�ساعر النا�س، اأما املعلومات فهناك القنوات الإخبارية التي لديها دور نقل اخلرب، بالن�سبة يل ال�سينما 
هي الإح�سا�س و العواطف، اأول فيلم �ساهدته و اأنا �سغري بكيت كثريا، وهكذا ت�سكلت عالقتي بال�سينما، 
الكثري من احلب و امل�ساعر و املعرفة، اأفكر دائما يف كيفية التاأثري على املتفرج بو�سائل متعددة، منها 

الأمل دائما هو الكتاب و العلم و الثقافة و هو ما يجب اأن نراهن عليه يف العامل العربي

اعتقد اأن الأعمال امل�سرتكة هو ما نحتاج اإليه اليوم،خ�سو�سا 
مب�ساركة  �سعدت  لقد  العربية،  باللغة  الأعمال 
ب��ال��ذك��رى  اح��ت��ف��ال��ه  التون�سي  ال�سعب 
اخلم�سون لتاأ�سي�س هذه الأيام املهمة 
التي تعرف عرو�س اأفالم هامة، و 
اإقبال نوعي متميز، لقد فاجاأين 
اإخال�سه  و  الإقبال  اجلماهريي 
قرطاج  اأيام  فعال  ال�سابع،  للفن 
دائما  ل��ه  اأمت��ن��ى  و  مبهر  م��وع��د 

النجاح

يغري  ل  و  ت�ساهده  فيلم  يوجد  ل  ال�سينما   و  التمثيل 
امل�ساهد، دورنا هو فتح جمال  للحوار و جمال للنقا�س 
اأجل  حول ق�سية معينة من خالل طرح الأ�سئلة، من 
لي�س اأكر، دورها حل الأزمة ال�سيا�سية من 
لكن  و  بذلك  العتقاد  ال�سذاخة 
نحن ن�سلط ال�سوء على نقاط 
و  التفكري  نحو  تدفع  معينة 
لديها  ال�سينما  النقا�س، 
دور مهم و لكن ل ن�ستطيع 

تغيري الواقع

�سمري �سيف :
 الإنتاج امل�سرتك يالم�س اجلوانب 

الإن�سانية العاملية

عزت العاليلي :  ل بد اأن نكمل امل�سوار  

املمثلة اجلزائرية القديرة بهية را�سدي:
موعد مبهر و اجلهور مميز

ر�سا الباهي :  العامل العربي بحاجة للرهان على العلم و الثقافة

هند �سربي : 
ال�سينما تفتح احلوار 

قالوا في أيام قرطاج
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وسفيرة األمم المتحدة للجوع غير اهتماماتي في الحياة

يحمل م�سوارا طويال به العديد من املواقف ا�سم 
الإن�سانية والعالمات الفنية البارزة يف تاريخها 

امل�سيء. فهند �سربي لي�ست جنمة متميزة وح�سب 
واإمنا هي �سفرية مكافحة اجلوع وهو العمل الإن�ساين الذي 

جعلها ترتك هوايتها وعملها الأ�سا�سي لأكرث من عامني راك�سة 
خلف حتقيق اأملها يف الق�ساء على اجلوع يف الدول النامية. بني 

عملها الفني وواجبها الإن�ساين تتحدث هند �سربي يف حوارها 
ملجلة بيت العرب.

هند صبري:
الحياة حق لكل إنسان

 مل اأبتعد عن ال�ساحة الفنية 
الن�سغايل بالعمل التطوعي

تغريت لدرجة كبرية وتبدلت 
اهتماماتي واأ�سبحت اأكرث قربا 

من االآخرين
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بقلم: إميان كمال 

وعملي كممثلة، ودوري االجتماعي يف العامل العربي.
اخ��رتت��ي زه���رة ح��ل��ب ك����اأول ع��م��ل تقدمه 
ال�سركة، هل ال�سبب يف ذلك اهتمامك بالو�سع 

يف تون�س و�سوريا؟
يف احلقيقة منذ قراءتي للعمل حتم�صت جدًا لق�صة 
الفيلم االإن�صانية، واأردت اأن يراها اجلمهور يف العامل 
لي�س  الفيلم  ولكن  العامل  اأن��ح��اء  وخمتلف  العربي 
واالأح��داث  االأول،  املقام  يف  اإن�صاين  ولكنه  �صيا�صيًا، 
ال�صيا�صية هي جمرد خلفية لق�صة الفيلم التي حدثت 
العربية،  االأ�صر  من  �صغريًا  لي�س  عدد  مع  وتكررت 
العامل  يف  اجلمهور  اإعجاب  الفيلم  ينال  اأن  واأمتنى 

العربي حني يتم اإطالقه يف دور العر�س.
ما طبيعة الدور الذي تعودين به لل�سينما من 

خالل زهرة حلب ؟
رحلة  تخو�س  تون�صية  ام��راأة  دور  الفيلم  يف  اأج�صد 

�صاقة على خلفية الو�صع ال�صوري املاأ�صاوي احلايل، 
بعد اأن �صافر ابنها للقتال يف �صوريا.

الفنانات  من  كبري  عدد  هناك  اأ�سبح  اأن  بعد 
فكيف  امل�سرية  ال�ساحة  على  العربيات 

جتدين نف�سك؟
ا�صتطعت  وق��د  منهن،  واح��دة  بب�صاطة  نف�صي  اأج��د 
اأدوارا  فاأقدم  كوين غري م�صرية،  فكرة  اأتخطى  اأن 
ال  الفنان  ت�صنيف  اأن  اأرى  هذا  ومع  ج��دًا،  م�صرية 
يكون بجن�صيته، بل مبا ي�صتطيع تقدميه مهما اختلفت 
جن�صية ال�صخ�صية، ومن اجلميل اأن يكون هناك عدد 
كبري من النجمات العربيات ي�صاركن معًا يف اأعمال 
هذا  وامل�صل�صالت،  االأف��الم  بني  تتنوع  م�صرية  فنية 
يدعم فكرة الوحدة العربية ب�صكل كبري، كما اأن هذا 
التواجد موؤ�صر على اأن عاملنا العربي مليء باملواهب 

القادرة على اإظهار موهبتها وفنها للجمهور العربي.
براأيك هل عطلت الأمومة م�سوارك الفني؟

االأمومة لي�صت ال�صبب الوحيد يف ذلك، ولكنها اأ�صباب 
االأمم  منظمة  باأن�صطة  ان�صغالها  بينها  من  عديدة، 

املتحدة باعتبارها �صفرية للجوع �صمن برنامج الغذاء 
الناحية  من  جيد  عمل  على  العثور  اأن  كما  العاملي، 

الفنية وي�صتحق امل�صاركة فيه لي�س باالأمر ال�صهل .
حت�سرين  اأخ��رى  �سينمائية  جتربة  هناك 
لها بعنوان الكنز اأمام حممد رم�سان ما الذي 

دفعك لقبول هذا العمل ؟
�صريف  املخرج  للعمل مع  اأجدين متحم�صة  ما  دائمًا 
 2 1 واجلزيرة  عرفة، فقد تعاونت معه يف اجلزيرة 
اأكرث  ومن  جناحًا،  اأفالمها  اأكرث  من  يعتربا  اللذين 
كما  معه،  العمل  يف  براحة  اأ�صعر  الذين  املخرجني 
لديه حرفية كبرية يف التعامل مع املمثلني ويف اأن تكون 

اأفالمه جيدة ال�صنع وجماهريية يف الوقت نف�صه.
العمل بطولة جماعية اأمل يقلقك ذلك؟

بالن�صبة لفكرة البطولة اجلماعية، فهي لي�صت املرة 
النوعية، فقد  ت�صارك بعمل ينتمي لهذه  التي  االأوىل 
�صاركت يف بطولة اأحلى االأوقات مع حنان ترك ومنة 
�صلبي، وعمارة يعقوبيان الذي �صم كوكبة كبرية من 

النجوم، واإبراهيم االأبي�س وغريها.
كافيا  �سمانا  اجلماعي  العمل  تعتربين  وهل 

لنجاح اأي جتربة ؟
لي�س هناك قاعدة ثابتة للنجاح، فقد ينجح فيلم اأو 
م�صل�صل يعتمد على بطولة جماعية اأو يف�صل، كذلك 
االأمر بالن�صبة للبطولة الفردية. ما اأعتقده هو �صرورة 
اأن يكون العمل مكتوبًا بعناية، واأن يتم اختيار فريق 
العمل بالكامل ب�صكل �صحيح، واأن يتفانى اجلميع يف 
اأداء دوره بال�صكل االأمثل، ويف ذلك احلني ميكن اأن 

نتحدث عن النجاح.
وهل ترددتي يف قبول اجلور خا�سة مع عمل 
يحمل ا�سم حممد رم�سان لكرثة الهجوم عليه 

؟
اأع��رف  ال  فاأنا  املمثلني،  كل  مع  واأتعامل  ممثلة  اأن��ا 
حممد رم�صان على امل�صتوى ال�صخ�صي، واعلم جيدًا 
اأنه جنم له جماهريية كبرية، ومل ا�صعر بالقلق اأبدًا 
من العمل مع اأي ممثل وال اأمتلك اأي خماوف متعلقة 
بذلك، خا�صة الفيلم من اإخراج �صريف عرفة، واأنا 
اتعامل مع خمرج يف املقام االأول، اأما اأنا وبقية فريق 
العمل  ليخرج  و�صعنا  يف  م��ا  اأق�صى  فنعمل  العمل 

بال�صكل االأمثل.
ه��ل م��ن امل��م��ك��ن اإع����الن ه��ن��د ���س��ربي ق��رار 

اعتزالها ؟
را�صية  غري  اأنني  تعني  الأنها  اعتزال،  كلمة  اأحب  ال 
عن م�صريتي اأو م�صتقبلي يف جمال الفن، ولهذا فاأنا 
املمكن  فمن  ذلك  ومع  مطلقًا،  االعتزال  اأفكر يف  ال 
اأن تختلف اأولوياتي فيما بعد. ففي ال�صنوات االأخرية 
قبل،  ذي  من  اأك��رب  ب�صكل  باأ�صرتي  اهتمامي  ازداد 
واأدى هذا اإىل قلة االأعمال التي اأ�صارك فيها، ولذلك 
اأحب عملي جدًا  الأين  االعتزال �صعبة متامًا  ففكرة 

واأحرتمه، واأ�صع فيه طاقة كبرية اأنا يف حاجة اإليها.

على  املواظبة  يف  جنحت  كيف  البداية  يف 
عملك ك�سفرية ملكافحة اجلوع ؟

اأحاول جاهدة  منذ اختياري �صفرية ملكافحة اجلوع 
من  ت��ع��اين  ال��ت��ي  ال����دول  ل��ك��ل  بر�صالتي  اأ���ص��ل  اأن 
لالجئني  زي��ارة  من  باأكرث  قمت  لقد  امل�صكلة،  تلك 
اأن  اأق��ول  اأن  اإال  ميكنني  ال  احلقيقة  ويف  ال�صوريني، 
الو�صع �صيء للغاية، ففي كل مرة اأقوم بزيارتهم اأجد 
الو�صع يزداد �صوءا. فمن حق كل اإن�صان اأن يح�صل 
ولي�س  اأ�صرته  ويكفي  يكفيه  وطعام  اآمنة  حياة  على 
من  ع�صو  ببيع  �صخ�س  اأي  يقوم  اأن  االإن�صانية  من 
اأع�صائه ليطعم اأطفاله مثال، فمن حق كل طفل ان 
يح�صل على حقه يف البقاء على هذه االر�س .. ومن 
عملي هذا اأحاول اأن اأ�صاعد باإطالق املبادرات للتربع 
وامل�صاهمة يف توفري وجبات ت�صل اليهم ب�صفة دائمة 
واحلمد هلل، هناك جتاوب كبري على مواقع التوا�صل 
والزمالء  االأ�صدقاء  بع�س  خالل  ومن  االجتماعي 

داخل الو�صط اأي�صا.
كيف اأ�سبحت هند بعد تر�سحها لهذه املهمة؟

واأ�صبحت  اهتماماتي  وتبدلت  كبرية  لدرجة  تغريت 
احلياة  يف  اأرى  واأ�صبحت  االآخرين،  من  قربا  اأك��رث 
هناك اأمورا اأكرث تعقيدا و�صعوبة من اأمور قد نتعارك 
عليها وهي لي�صت ذات قيمة .. ففي و�صط من يعانون 
باأن  �صوى  ت�صعر  اأن  ال�صعب  من  واحلرمان  اجل��وع 
هناك اآخرين يكافحون من اأجل اأن يظلوا على قيد 

احلياة.
جعلك  املتحدة  ل��الأمم  ك�سفرية  عملك  ه��ل 

تبتعدين عن ال�ساحة الفنية لفرتة ؟ 
بالعك�س متاما مل اأبتعد عن ال�صاحة الفنية الن�صغايل 
م�صروع  من  اأك��رث  هناك  كان  فقد  التطوعي  بالعمل 
ولكنه مل يكتمل، فمثال كان هناك بالفعل نية لتقدمي 
عمل درامي العام املا�صي مع املنتج اللبناين �صادق 
�صباح ومت تاأجيله، و يف العام املا�صي كنت من�صغلة 
بت�صوير دوري يف فيلم زهرة حلب، وبالتايل مت تاأجيل 
هذا التعاون حلني اإ�صعار اآخر. وحاليا هناك بالفعل 
م�صل�صل جديد �صيكون يف 2017، ولكني ال اأرغب يف 
احلديث عنه اإال عندما يكون هناك ما يحتاج الذكر.

ما الذي دفعك لتاأ�سي�س �سركة اإنتاج فني يف 
هذا التوقيت ؟

اأ�ص�صت �صركة االإنتاج .Salam PROD بهدف تنفيذ 
اأعمال معينة اأحلم بها، دون اأن تلتزم ال�صركة بتقدمي 
اأعمال ب�صكل منتظم �صنويًا، فال�صركة تعمل فقط 
من اأجل تقدمي اأعمال خا�صة جدًا اأرغب يف 
امل�صاركة بكل عنا�صرها من االألف اإىل 
�صاأقوم  اأنني  يعني هذا  وال  الياء، 
بالتمثيل يف هذه االأعمال، كما اأن 
�صركات  مناف�صة  لي�س  هدفها 
االإنتاج يف العامل العربي، فلن 
�صيدة  اأو  منتجة  اإىل  اأحت���ول 
اأع���م���ال، و���ص��ي��ب��ق��ى ت��رك��ي��زي 
عائلتي  ع��ل��ى  دوم����ا  ال��رئ��ي�����ص��ي 

ففي و�سط من يعانون 
اجلوع واحلرمان من 

ال�سعب اأن ت�سعر �سوى 
باأن هناك اآخرين 

يكافحون من اأجل اأن 
يظلوا على قيد احلياة
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يبلغ من العمر 86 عاما وممثل يبلغ من العمر 60 عاما وماليني الع�شاق يف اأرجاء العامل خمرج 
يتفاعلون مع ما ي�شنعه كالهما، مراحل عمرية خمتلفة من الب�شر تابعت جتربة كاًل منهما 

على كل اختالفها وت�شابهها واأ�شبح الوقت مهيًئا الآن لأن يتعاونوا مًعا، فالن�شج يجعل البدايات 
املتاأخرة اأف�شل حلد بعيد، التعاون جمع بني الثنائي و�شخ�شية ثالثة لي�س على نف�س القدر من ال�شهرة لكنه مثايل 

و�شخ�شية �شينمائية تعي�س على اأر�س الواقع عا�س 42 عام من حياته ميار�س ما يحبه كعمل ثم حتول حدث 
ق�شري املدة جًدا اإذا ما قورن ب�شنوات خربته ل�شبب يف اأن ي�شبح متفرد، الأول كلينت اإي�شتوود والثاين توم هانك�س 

والثالث هو ت�شيل�شي �شولينربجر، اأ�شالع املثلث الذى ل يحتاج فيلم Sully �شواهم لي�شنعوه.

مخرج وممثل وسوبر هيرو أمريكى..
مكونات صنع

Sully
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بقلم: رامي املتولي 

املرة �صنع مبنتهى املنطقية ال�صخ�صية املثالية وخدم 
امل�صتوى  على  ال�صينمائي  م�صروعه  جوانب  جميع 
الإن�صاين والقومي، وما ف�صل يف اإجنازه منذ عاميني 

حققه ب�صهوله هذا العام.
م�صروعه  ينت�صر  منه  العك�س  على  هانك�س  ت��وم 
الأمريكي  احللم  م��ن  انطالقا  عموًما  للحريات، 
الثقافات  على  اك��ر  منفتح  اأن���ه  ال��ق��ول  ن�صتطيع 

�صاحب  هو  لذلك  ال��ع��امل،  يف  الأخ���رى  والعرقيات 
انت�صار اأو�صع من كلينت اأ�صف لذلك قدراته كممثل 
الكلمة من  اأم��ام ظاهرة بكل ما حتمله  اأننا  �صنجد 
الذي  الكابنت طيار  ال�صلع الأخري هو �صويل  معنى، 
الأمريكي  هريو  ال�صوبر  ميثل  وال��ذى  املعجزة  �صنع 
اأنه  على  ت�صويقه  ميكن  ال��ذي  ال�صخ�س  الواقعي، 
نتاج احللم الأمريكي، حمرتف وخبري ويحلم طوال 
الوقت ويطور نف�صه على قدر اأحالمه حتى يف مرحلة 
هي  تعد  التي  املدينة  وبالطبع  عمره،  من  متقدمة 
الأخرى نتاج احللم الأمريكي نيويورك مدينة القبح 
واجلمال تراها يف اأفالم وودى اآلن كئيبة و�صاغطه 
على �صكانها وعلى العك�س يف فيلم كلينت ت�صع اجلميع 

وحتافظ على حياتهم وادميتهم.
معظم  مثل  مثلها  حقيقية  ق�صة  على  يعتمد  الفيلم 
الكثريون  يراه  يوثق حلدث  الأخ��رية،  كلينت  اأف��الم 
م��ع��ج��زة، مل ي��خ��ت��ار امل��خ��رج اأن ي�����ص��در ه���ذا يف 
البداية ومل يختار �صكل التوثيق ومل يختار اأن يعرف 
امل�صاهدين على �صخ�صيات الفيلم ب�صكل كامل، ومل 
الفيلم،  يو�صطه يف  املعجزة وحتى مل  يبداأ باحلدث 
لأق�صى  الأم���ور  نف�صه  على  يعب  ان  كلينت  اأخ��ت��ار 
الثواين وغام�صة،  درجة، و�صع بداية مملة وبطيئة 
وهو  احل��دث  م��ن  الإ���ص��ب��اع  متعة  امل�صاهد  متنح  مل 
�صطح  على  ا�صطراريا  بالطائرة  الهبوط 
اأنه �صكك  نهر هد�صون، واأ�صف لذلك 
ال��ب��ط��ل  اجل��م��ي��ع يف ���ص��خ�����ص��ي��ة 
الأولية  امل�صاهد  وبنى  القومي 
وك��اأن��ه��ا  ل��ت��ب��دو  لل�صخ�صية 
م�صطرب  متوتر  ل�صخ�س 
عند  ه��الو���س،  م��ن  يعانى 
كلينت  روؤي�����ة  احل���د  ه���ذا 
وتختلف  غريبة  ت��ب��دو  ق��د 
ع��م��ا ي��ق��دم��ه خ��ا���ص��ة ان��ه 
ال�صخ�صيات  ي�صتخدم  مل 
�صويل  مع  لتتفاعل  الأخ���رى 
معرفة  اأري��ح��ي��ه  مي��ن��ح  ب�صكل 
قرر  �صويل،  يبدو  كيف  امل�صاهد 
لدرجة  زوجته  حتى  متاًما  تهمي�صهم 

الظن انه يعانى من م�صاكل اأ�صرية.
)التايل يك�شف بع�س اأحداث الفيلم(

من  اأكر  يف  امل�صاهد  عاي�صه  الذي  ال�صعب  الو�صع 
هو  النتظار،  ووط��ئ  البطء  بكل  الأول  الفيلم  ثلث 
نتيجة  ب��دوره  ينتظر  ال��ذى  �صويل  عاي�صه  ما  نف�صه 
يف  كذلك  تبدو  كانت  التي  والهالو�س  التحقيقات، 
البداية لي�صت �صوى ح�صابات �صويل لكل خطوة قام 
بها اإىل كانت �صتوؤدى وكيف �صتكون حجم الكارثة، 

متثل  �صخ�صية  على  يركز  اإي�صتوود  كعادة  الفيلم 
النموذج الأمريكي ال�صوبر، وكالعادة ي�صنع �صخ�صية 
وب�صكل  اخليال  لدرجة  العيوب  من  خالية  مثالية 
الأ�صا�صية  ملكته  هي  هذه  الفني،  العمل  يف  مقبول 
فقد  يكون  رمب��ا  اجلميع،  عن  دوًن��ا  بها  يتفرد  التي 
م�صتوى  على   American Sniper فيلم  يف  بو�صلته 
هذه  لكنه  حملًيا،  جناحه  من  الرغم  على  العامل 
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املهزوز  ال�صخ�س  ال�صخ�س من  يتحول  ف�صيًئا  �صيًئا 
الذى  البناء  نتيجة  امل�صاهدين  نظر  يف  امل�صطرب 
الداخلية  �صويل  اأحا�صي�س  لي�صخم  كلينت  اعتمده 
متما�صكه  لأ�صرة  ورب  متزن  �صخ�س  اإىل  عندهم، 
الأمريكي  للبطل  من��وذج  اأخ��ر  مبعنى  وخبري  وقائد 
التعبريي  والأداء  الدقيقة  التحولت  هذه  الواقعي، 
واحلركي مل يكن له اآلن توم هانك�س، املطلوب كان 

تقدمي اأداء مينح نوع حمدد من التوتر نوع حمدد 
من ال�صطراب، مالمح وتعبري يوحى باأن 

هالو�س  لي�صت  لكنها  يعانى  �صاحبهم 
كذلك،  تبدو  اأنها  من  الرغم  على 

ت��وف��ري انتقال  واأه��م��ي��ة ذل���ك ه��و 
اخلا�صة  الذهنية  لل�صورة  �صل�س 
كلينت  كونها  والتي  بال�صخ�صية 
يف  جذرًيا  وحولها  البداية  منذ 

الن�صف الثاين من الفيلم.
التقدمي والتاأخري عن�صران لعب 

الأح��داث  بناء  يف  املخرج  عليهما 
الرئي�صي  اآخ��ر احل��دث  ال��درام��ي��ة، 

النتائج  وق���دم  الفيلم  ن��ه��اي��ة  ح��ت��ى 
عند  امل�صاعر  ت�صارب يف  وخلق  لبدايته، 

امل�صاهد الذي يعرف الق�صة احلقيقة، ورمبا 
�صاهد اأفالم وثائقية عنها اأو قراأ كتاب كابنت �صويل 
امل�صتوحى منه الفيلم ويحكي كل ما يتعلق بالواقعة 
ما  كل  م�صح  اأنه  هو  كلينت  فعله  ما  بقلم �صاحبها، 
من  البدء  على  اجلميع  واأج��ر  الواقعة  عن  تعرفه 
وير�صم  كاإن�صان  �صويل  عن  اأك��ر  لنعرف  ال�صفر 
وو�صلت  ال�صك  من  بذات  لل�صخ�صية  مثالية  �صورة 
لليقني يف نهاية الأحداث، واإر�صاًءا لنزعته القومية 
والوطنية الوا�صحة يف اأعماله نقل البطولة من �صويل 
اتخذ  قد  �صويل  كان  فاإذا  باأكملها،  نيويورك  ملدينة 
ا تعاملت مع احلدث  اأي�صً راآه �صائًبا فاملدينة  قرارا 
املعنية  اجل��ه��ات  حت��رك��ت  واح���رتايف  �صريع  ب�صكل 
ب�صكل �صريع لالإنقاذ ومل يفت عليه بالطبع الإ�صارة 
جملة  خ��الل  من  العامليني  التجارة  برجي  حل��ادث 
عابرة نطقها مبرارة ممثل نقابة الطيارين مفادها 
كانت  اأ�صوء مما  واقعا  الطائرات حتمل  اأن حوادث 
عليه بعد 11 �صبتمر، بهذه اجلملة الب�صيطة حول 
�صرف  �صيا�صي  اإ�صقاط  اإىل  بعدها  ما  كل  كلينت 
يدعمها  ال�صكل  بهذا  املدينة  اإظ��ه��ار  يف  وطريقته 
قدرة  اكر  اأ�صبحت  باإظهارها  و�صيا�صًيا  اجتماعيا 
اأفرادها  ت��درب  واحل���وادث،  امل�صاكل  مواجهة  على 
املرير يف خلق  من احلدث  �صنوات  ثمان  بعد  جيًدا 
كل اأمريكي، لول هذه اجلملة حتديًدا لكان الرتكيز 
اإنقاذ الطائرة وم�صاهد منها التحرك ال�صريع  على 
لدوائر الإنقاذ يف ال�صرطة واملطافئ وحتى يف �صركة 

التى  الفندق  م�صوؤولة  متاثيل  وك��اأن��ه��م  الأح����داث 
باحلياة  ت�صج  املوقف  اأنقذ  الذي  الطيار  اأحت�صنت 
)اآرون  امل�صاعد  وط��ي��اره  ليني(  )ل���ورا  زوجته  عن 
ي�صعفان  احلالتني  م��ن  ال��رغ��م  وعلى  اإي��ك��ه��ارت(، 
هانك  توم  عاتق  على  ويلقيان احلمل  وبناءه  الفيلم 
الذى  وال�صيناريو  �صويل  �صخ�صية  �صاحب  ب�صفته 
يتوجب عليه ان ميالأ هذا الفراغ، لكن كل هذا يتحول 
الزوجة  ي�صتخدم  الأح���داث،  م��رور  مع  ق��وة  لنقطة 
ما  كل  بفقدانهم  ل�صويل  املهدد  امل�صتقبل  ر�صم  يف 
ميلكونه، ودلل على �صحة قرار �صويل بالهبوط على 
�صطح النهر بعد التعامل الحرتايف لكابتنه امل�صاعد 

مع الأزمة.
الفيلم على ب�صاطته اإل اأنه ل يوجد عن�صر واحد من 
عنا�صره ي�صلح للتعامل معه بب�صاطه، تنفيذ اخلدع 
الب�صرية يف الفيلم �صواء مل�صهد الهبوط ال�صطراري 
عدم  اأو  �صوائب  بال  لكنه  ب�صيط  �صويل  خيالت  اأو 
منطقية، اجلمل الب�صيطة التي متثل حتولت جذرية 
امل�صاهد  وت��اأوي��ل  تف�صري  وطبيعة  ال�صخ�صيات  يف 
الإ�صاءة  مع  بعناية  كلينت  اأختارها  التي  بكادراتها 
والظالل ليكثف ال�صعور باحلالة النف�صية اأو حتيدها 

يف البدايات املليئة بالغمو�س.

العبارات �صيبدو بال اأي معنى ويحمل الفيلم اأكر من 
طاقته التي من املفرت�س اأن تركز وتقف عند حدود 

جل�صة ال�صهادة العلنية ل�صويل وطيارة امل�صاعد.
�صخ�صيات الفيلم مثلها مثل احلدث الرئي�صي الذى 
ظهورهم  ن��درة  اأ�صتخدم  البداية  يف  كلينت،  جزئه 
ي�صتخدمهم  �صويل ومل  الغمو�س حول  لتكثيف حالة 
مع  ب��ب��الده  متعاملني  جم���رد  ح���دث  اأي  لتحريك 

ما فعله كلينت هو �أنه م�سح كل ما تعرفه 
عن �لو�قعة و�أجرب �جلميع على �لبدء 

من �ل�سفر لنعرف �أكرث عن �سويل كاإن�سان 
وير�سم �سورة مثالية لل�سخ�سية بذ�ت من 

�ل�سك وو�سلت لليقني يف نهاية �لأحد�ث
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الصحة النفسية ودورها في بناء المجتمع
الناجت  النف�سي  الإت��زان  من  حالة  هي  النف�سية  ال�سحة 
عن الثبات الإنفعايل   وتتجلي ال�سحة النف�سية يف ال�سعور 
علي  وال��ق��درة  ال���ذات  ع��ن  وال��ر���س��ي  والأم����ان  بالطماأنينة 

التفاعل الجتماعي والتكيف مع الواقع وحل م�سكالته. 
وترتبط ال�سحة النف�سية مبدي قدرة الإن�سان علي معرفة 

نف�سه والوعي بنوازعها وال�سيطرة علي ميولها.
ومن مراتب ال�سالمة النف�سية هي مرتبة النف�س املتوازنة، 
وال�سمري املتيقظ، وتنتج عن روؤية وا�سحة للوجود واحلياة 
�سادرة من الإميان باهلل وطاعته والثقة يف عدله وحكمته، 
وال�سالح  اخلري  علي  النف�س  بريا�سة  املرتبة  هذه  وتتحقق 
من  مرتبة  ه��و  النف�سي  والكمال  النف�س  لكمال  للو�سول 
عندما  النف�س  تبلغها  التي  وال�سعادة  والطمئنان  الر�سي 

تطبع علي اخلري وال�ستقامة وتخلو من املر�س النف�سي. 
عن  ويخرجها  النف�س  ي�سيب  ف�ساد  هو  النف�سي  واملر�س 
حد العتدال والتوازن فيختل اإدراكها للخري وال�سر، وت�سعف 
اإرادتها وتنحرف ميولها، وتتفاوت خطورة الإ�سابة باملر�س 
النف�سي علي ح�سب درجة القوة اأو ال�سعف، ومن هنا ظهر 
الدعاة اإيل ال�سحة النف�سية الذين يقولون اأن ر�سالتهم هي 
والقدرة علي  الب�سرية  لهم  تكون  اأن  الأفراد علي  م�ساعدة 
اليومية، وعلي �سوء هذا ظهرت  الت�سدي حلل م�سكالتهم 
العديد من املنظمات التي تعمل يف جمال ال�سحة النف�سية 
جمال  يف  ينعك�س  م��ا  الأف���راد  ل��دي  تدعيمها  اإيل  وت��ه��دف 
مما  الأف��راد  لدي  تدعيمها  اإيل  وتهدف  النف�سية،  ال�سحة 
ينعك�س اإيجابًيا علي املجتمع، كما �سدرت العديد من الكتب 
النف�سية،  بال�سحة  التوجيهية اخلا�سة  والن�سرات  واملراجع 

وعلي الرغم من ذلك تري تزايد عدد املوؤ�س�سات والعيادات 
النف�سية التي تقوم علي عالج الإ�سطرابات النف�سية. 

وكذلك يدعو الإ�سالم لل�سحة النف�سية لأنها متثل امل�سلم 
املتوافق مع نف�سه ومع الآخرين يف امتثاله لأوامر اهلل وجتنب 
اأكرب  لتحقيق  حياته،  نهج  يف  الكرمي  ر�سوله  و�سنة  نواهيه، 

قدر من ال�سحة النف�سية. 
ول نهمل دور الأ�سرة/ الوعي الأ�سري يف توفري احلاجات 
النف�سية،  ال�سحة  حتقيق  علي  وت�ساعده  للفرد  النف�سية 
فمثاًل توفري الأمن للطفل ي�ساعده علي التحرر من اخلوف 
الذي قد يكون اأهم اأ�سباب الإ�سطرابات النف�سية، فاملعاملة 
وغر�س  ال�سجار  عن  البعيد  الأ�سري  وال�ستقرار  املتوازنة 
التعاليم الدينية بداخله والتعامل معه مبودة واإر�ساد ون�سح 
الثواب  يف  الرتبوية  الو�سائل  وا�ستخدام  �سليم،  وتوجيه 
النف�سي  الأمن  ت�ساعده علي حتقيق قدر كبري من  والعقاب 

للطفل الذي بدوره يحقق ال�سحة النف�سية. 
والتح�سر  التقدم  النف�سية عالمة من عالمات  وال�سحة 
وقبل ذلك مطلب �سروري من مطالب احلياة ال�سعيدة �سواء 

للفرد اأو علي م�ستوي الأ�سرة اأو م�ستوي املجتمع. 
الأف��راد  ارتقبي  كلما  نف�سية  ب�سحة  املجتمع  متتع  فكلما 
وزادت قدراتهم علي العطاء وتقدمي اخلدمات التي بدورها 
ال�سيا�سية  النواحي  من  املجتمع  ورق��ي  تطور  علي  ت�ساعد 

والقت�سادية والجتماعية. 
متح�سًرا  متطوًرا  جمتمًعا  ي�سنع  اجلميع  من  فالتعاون 

يتمتع ب�سحة نف�سية متميزة. 

�إخت�صا�صية علم نف�ض وريا�ض �أطفال
مي مصطفي خلف اهلل
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..شروط وأنواع اإلعالم العمومي والتغيير في العالم العربي    
العام(  )اأو  العمومي  الإع���ام  اأداء  ق�ضية  ا�ضتاأثرت 
هذا  لأداء  واملتتبعني  ال�ضيا�ضية  الأو�ضاط  يف  بالهتمام 
امل�ضهد  ي��زال يهيمن على  ال��ذي ل  الإع���ام  ال��ن��وع م��ن 

الإعامي يف الوطن العربي.
 و�ضكلت موجة ما �ضمي بالربيع العربي اإحدى اأهم فرتات 
اأن املناطق  اإثارة مو�ضوع �ضغل الراأي العام، لكونه يرى 
الأخرى يف العامل تعرف انفتاحا م�ضوؤول وتطابقا مهنيا 

مع التحديات التي تعي�ضها جمتمعاتها.
الداخلي  الإ�ضاح  اأجل  بالأيدي من  اإليه  ي�ضار  ما  فاأول 
والإ�ضعاعي، يف مراحل النتقال الدميقراطي وال�ضيا�ضي، 
التحريرية  اأع��ط��اب��ه  ب��اإ���ض��اح  العمومي،  الإع���ام  ه��و 
املكر�ضة  م��زاي��اه  ك��ل  ح��ذف  نحو  ال��ذه��اب  اأو  وتقلي�ص 
�ضرايينه  يف  جديدة  روح  وبعث  املا�ضية،  للممار�ضات 

وجعله قادرا على مواكبة الإ�ضاحات اجلارية.
التابع  اأو  الإعام اخلا�ص،  العمومي، بخاف  والإعام 
املوؤهل  هو  املجتمعي،  التاأثري  وموؤ�ض�ضات  للجماعات 
من  ج��دي��دة  مرحلة  دخ��ول  ع��ن  للتعبري  حظا  والأوف����ر 
احلرية والدميقراطية، لكن يف الوطن العربي مل ن�ضهد 

هذا النتقال الواعي، بل هناك انتكا�ضات.
وكمثال على بداية التغيري من الإعام، منوذج النتقال 
اجلرنال  وفاة  بعد  بداأ  الذي  اإ�ضبانيا،  يف  الدميقراطي 
فرانكو، من خال اإدخال تغيريات جوهرية على الإعام 

الر�ضمي لهذا البلد الذي كان مت�ضما بال�ضمولية.
القطاع  اخل�ضو�ص،  على  حترير  يف  البلد  ه��ذا  و�ضرع 
ال�ضمعي الب�ضري من الهيمنة احلكومية، وتبنى �ضيا�ضة 
انفتاحية على جل القوى الفاعلة على ال�ضاحة ال�ضيا�ضية 
الدميقراطية  نحو  هامة  ق��اط��رة  �ضكل  مم��ا  بالباد، 

الداخلية، لكون الإعام �ضاهم يف طرح جميع الآراء.
اأجل  من  الأوج���ه  متعدد  مرفق  هو  العمومي  والإع���ام 
للقانون  تخ�ضع  بعينها  منطقة  داخل  العمومية  اخلدمة 
العام، ومتول باأموال دافعي ال�ضرائب، ومن حق املمول، 
منطقيا، اأن يتلقى اإنتاجا ينا�ضب م�ضاهمته املالية �ضواء 
ب�ضكل مبا�ضر اأو غري مبا�ضر، باعتباره امل�ضاهم الأ�ضا�ضي 

يف ت�ضيري واإدارة املرفق العمومي.
اإىل  ي�ضري  العربي  الوطن  يف  املعا�ص  ال��واق��ع  هل  لكن   
ويعك�ص  وتطلعاته،  همومه  ي�ضاير  العمومي  الإع��ام  اأن 

ال�ضورة الواقعية له على كل امل�ضتويات؟
 اأغلب من يتتبع اأداء الإعام العمومي يف الوطن العربي 
ياحظ اأنه ل يعرب بتاتا عن ما يعتلي املجتمعات العربية 

من اختافات يف البنية والتوجهات الثقافية والتطورات 
املت�ضارعة.

فرغم الثورة التي ح�ضلت على م�ضتوى الإعام العمومي 
يف العامل العربي، التي جتلت على اخل�ضو�ص يف ارتفاع 
اأطلقت  التي  ال�ضطناعية  والأق��م��ار  الف�ضائيات  ع��دد 
العتماد  معادلة  لقلب  العربية  البلدان  بع�ص  قبل  من 
وال�ضحف  اللكرتونية  املواقع  وانت�ضار  الآخرين،  على 
اجلمهور  نحو  طريقه  يتلم�ص  مل  فالتغيري  الر�ضمية، 
باأنواعها  املوؤ�ض�ضات الإعامية  العربي، ومل تندمج هذه 
العملية  جناح  �ضروط  مع  واملكتوبة،  الب�ضرية  ال�ضمعية 
التوا�ضلية، وهي اعتماد القرب والتحلي بال�ضدق وقول 

احلقيقة واملهنية.
 1 - اعتماد القرب :

القرب الإعامي هو مفهوم انت�ضر ب�ضكل كبري يف البلدان 
الهتمام  تعني  مقاربة  وهو  اأنواعها،  بكل  الدميقراطية 
وتقدميها  تاأثريها،  درجة  كانت  مهما  املواطن  بق�ضايا 
اإخبارية وترفيهية وتثقيفية بعيدة عن  للمتلقي يف �ضيغ 
التعايل اأو فر�ص توجه معني، اأي قول احلقيقة كما هي 

وفقا للواقع ولي�ص للمتخيل.
 2 -الو�ضوح واحلقيقة:

 الو�ضوح واحلقيقة هي جوهر املمار�ضة الإعامية، �ضواء 
بني  التناق�ص  بعدم  للخوا�ص،  تابعة  اأو  عمومية  كانت 
واملنابر  التلفزيونية  القنوات  يف  بثه  يجري  وما  الواقع 

الإعامية الأخرى.
املمار�ضة  ج��ع��ل  اإىل  احل��ي��وي  ال�����ض��رط  ه���ذا  وي��ه��دف   
املتلقي  على  اإيجابي  ب�ضكل  توؤثر  العمومية،  الإعامية 
يطبق  ل  املو�ضوعي  ال�ضرط  هذا  لكن  وطنية،  لأه��داف 
نقل  اجت��اه  يف  ت�ضري  التي  احلديثة  املمار�ضة  جم��ال  يف 
الأحداث بتغيري املحتوى الذي يظهر على اأنه حقيقة، يف 
حني اأن الواقع ي�ضي باأن احلقيقة اأكرب مما قدم، وهذا 
زاوي��ة  باختيار  احلقيقة  حتوير  على  القدرة  يف  يتجلى 

املعاجلة املنا�ضبة ملنتج اخلرب.
 3 -املهنية :

املمار�ضة  يف  �ضرط  اأه��م  هي  املهنية  الأم��ر  حقيقة  يف 
القواعد  من  جتعل  التي  ال�ضليمة،  العمومية  الإعامية 
املتعارف عليها يف نقل الأخبار واملواد ال�ضحفية حمركا 
يف �ضلوك الواقفني خلف كل املنابر الإعامية باأ�ضكالها 

املختلفة.
يف  املنتج  �ضطط  من  املتلقي  حتمي  املهنية  واملمار�ضة 

الإعالم العمومي هو 
مرفق متعدد الأوجه 

من اأجل اخلدمة 
العمومية داخل 

منطقة بعينها تخ�ضع 
للقانون العام

يظل العالم 
العمومي يف العامل 

العربي رهينا 
بالطابع الر�ضمي 

والرغبة احلكومية 
�ضواء على م�ضتوى 

الإنتاج اأو اخلطاب 
والتوجهات العامة
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..شروط وأنواع اإلعالم العمومي والتغيير في العالم العربي    
ا�ضتعمال و�ضيلته املوؤثرة، معتمدة على م�ضاطر وا�ضحة يف 
اإ�ضناد امل�ضوؤوليات، والتوفر على هيئات للتحرير تخ�ضع 

لوثائق اأخاقية ومهنية متعارف عليها.
اإذا مل حترتم، ن�ضقط يف  ال�ضروط  اأن هذه  و اخلا�ضة 
معينة  اأجندة  بفر�ص  العربي،  للجمهور  ن�ضبت  حفرة 
على اجلميع باإيقاعات متحكم فيها نحو وجهة معينة، ما 
يحتم احلديث عن �ضوؤال حرية املتلقي يف اإعام عمومي 

عربي ينق�ضم اإىل ثاثة اأنواع:
1 - اإعام متحكم فيه ب�ضكل مطلق، ويخ�ضع لل�ضيا�ضة 
العقيد  عهد  ليبيا يف  )اإع��ام  اجتهاد  اأي  ب��دون  املتبعة 
معمر القذايف منوذجا(، ول يوجه منتوجه اإل باإخ�ضاعه 

للرقابة القبلية، اأو العمل وفق اأجندة معدة �ضلفا.
 2 - اإعام منفتح على الآخرين، خا�ضيته اأنه ل يجد من 
يناف�ضه على ر�ضائله للجمهور، بل ي�ضتغل لوحده يف �ضاحة 
حمكومة بواقع �ضيا�ضي يفر�ص رقابة ذاتية، ويتميز اأي�ضا 
عن  الأحيان  بع�ص  ويخرج  املن�ضبط،  النفتاح  ببع�ص 
القواعد املو�ضوعة لكنها ل مت�ص بجوهر التبعية لاأداة 
لاأحداث  ال�ضحايف  التناول  خا�ضياته  ومن  احلكومية، 
الذي  الإح���راج  عن  بالبتعاد  والقت�ضادية  ال�ضيا�ضية 

يجلب النباأ واجلديد.
 ويبدو، �ضكا، اأنه يحرتم القواعد املهنية املتعارف عليها، 
لكنه يف جوهره فارغ من حمتوى القرب الإعامي امللم 
بالواقع الناقل للحقيقة، وبالتايل فهو ل يتبنى اأطروحة 
متوازنة يف تغطية الأحداث والق�ضايا التي ت�ضغل الراأي 

العام العربي.
ويف البلدان التي تنهج هذا النوع من املقاربة الإعامية 
املنتج  النفتاح  على  وهمية  حالة  خلق  تريد  الر�ضمية 

خلطاب موجه لكن باأ�ضاليب ناعمة وذكية.
الأخ��رى،  التلفزيونية  القنوات  اإع��ام حتوم حوله   -  3 
نوعية،  اإ�ضافة  ت�ضكل  اأن  بدون  اإيقاعه  ت�ضاير  كمجرات 
الإخبار  يف  الرتابة  من  اجلمهور  تبعد  للتتبع  وحمطة 
والرتفيه والتثقيف باعتبارها اأدوارا تقليدية ل تتغري من 

منرب اإىل اآخر.
ومن خ�ضائ�ضه اأنه اإعام عمومي ي�ضتغل يف ظل مناف�ضة 
ي�ضاير  جوهره  يف  لكنه  خا�ص،  اإع��ام  من  م�ضطنعة 
التوجه العام للحكومة والتيارات امل�ضرية لقطاع الإعام، 

على م�ضتوى اخلطاب وطريقة معاجلة امل�ضتجدات. 
 وكان ميكن للحراك العربي يف ال�ضنوات املا�ضية اأن ينتج 

اإعاما حرا من الناحية املهنية والتوا�ضلية، لكنه مل يربح 
مكانه يف م�ضايرة التحولت الطارئة على م�ضتوى الوعي 
للتطورات  املجتمعية  املواكبة  على  وال��ق��درة  ال�ضيا�ضي 

الاحقة.
 ورغم التغيريات التي طراأت يف بلدان عربية مثل تون�ص، 
برتتيب انفتاح من�ضبط، ويف املغرب باإدخال اإ�ضاحات 
على الإعام ال�ضمعي الب�ضري باعتماد ما �ضمي دفاتر 
التحمات التي منحت �ضروطا جديدة لدمقرطة الولوج 
اإىل الإعام العمومي، وكذا تطبيق ا�ضرتاتيجية جديدة 
يف وكالة الأنباء املغربية باأهداف وا�ضحة، فاإن الإعام 

العمومي العربي ل يزال يتخبط يف الامهنية.
وت�ضمل هذه الو�ضعية عدم اللتجاء لاأجنا�ص ال�ضحافية 
املعتمدة يف العمل الإعامي ومنها ال�ضحافة امليدانية، 
التي تبحث عن اجلديد من خال  التق�ضي  اأو �ضحافة 
الإداري  للف�ضاد  والكا�ضفة  احلرجة  امللفات  يف  البحث 

مثا.
ورغم اأن ما ي�ضمى باإعام القرب يعترب �ضعارا حموريا 
لدى هذا النوع من الإعام، فاإنه يبقى مقت�ضرا، اإن مت 
والتي  العادي،  الطابع  ذات  الق�ضايا  على  اإليه،  اللجوء 
نقا�ص  اأي  جتلب  ل  املجالت  على  الرهان  عن  تخرج  ل 

حقيقي يف املجتمع.
ويظل العام العمومي يف العامل العربي رهينا بالطابع 
الر�ضمي والرغبة احلكومية �ضواء على م�ضتوى الإنتاج اأو 
اخلطاب والتوجهات العامة، فم�ضطلحات مثل التعتيم 
تو�ضيفات  م��ن  متحى  ل��ن  بعد  ع��ن  والتوجيه  والتبعية 
روؤي��ة  والإ�ضاحات  التغيريات  تواكب  مل  اإذا  املتتبعني 
املهنية  �ضكة  يف  العمومي  الإع��ام  قطاع  ت�ضع  �ضمولية 

املقرتنة باحلرية.
وو�ضع  لتقييم  الوقت  حان  اإن��ه  القول  ميكن  وكخا�ضة 
توجه  تطابق  وم��دى  املا�ضي،  مع  مقارنة  علمية  درا�ضة 
بغية  املجتمعية،  التغريات  مع  العربي  العمومي  الإعام 
املهني،  التحرر  اإىل  املطلقة  التبعية  حالة  من  اإخراجه 

وليت�ضالح مع دافعي ال�ضرائب واجلمهور.
اأم��ام  املاثلة  للتحديات  نظرا  نف�ضه  يفر�ص  والتغيري   
الإعام العمومي، وعلى اخل�ضو�ص التناف�ضية مع العام 
الجتماعي املتج�ضد يف مواقع التوا�ضل الجتماعي، الذي 
من خ�ضائ�ضه ال�ضرعة يف بث الأخبار، والن�ضر على اأو�ضع 

نطاق، والتجاوب اللحظي للمتلقي مع اأغلب الإنتاجات.

كان ميكن للحراك 
العربي يف ال�ضنوات 

املا�ضية اأن ينتج 
اإعالما حرا من 

الناحية املهنية 
والتوا�ضلية

املمار�ضة املهنية 
حتمي املتلقي من 

�ضطط املنتج يف 
ا�ضتعمال و�ضيلته 

املوؤثرة

مجال الدين بن العربي
صحايف مؤسسة املهدي بنعبود 
للدراسات والبحوث واإلعالم
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عالقة السرطان بالغذاء:

   70 % من حالت الإ�سابة باأنواع ال�سرطان املختلفة 
تعزى ب�سكل كبري ورئي�سي اإىل النظام الغذائي الذي 
يتبعه الإن�سان يف حياته اليومية. ولقد ربطت الأبحاث 
الكيميائية  للمواد  والتعر�ض  املر�ض  هذا  بني  العلمية 
اأننا  اإعداد الأطعمة. ومبا  امل�ستخدمة  يف  اأو  امل�سافة 
نفقد  عارمة  غذائية  فو�سى  ال�سديد  للأ�سف  نعي�ض 
القيام  علينا  حتتم  فقد  و�سحتنا،  اأرواح��ن��ا  ب�سببها 
بعمل جماعي �سعبي وحكومي لوقف انت�سار هذا الوباء 
�سره،  من  القادمة  للأجيال  حماية  والقاتل،  اخلفي 
والعمل على تطوير القطاع ال�سحي احلكومي اخلا�ض 

بالك�سف املبكر عن هذا املر�ض. 
معدلت الإ�سابة بال�سرطان يف الدول 

النامية اأعلى منها يف الدول املتقدمة
العاملية،  ال�سحة  اإح�سائيات منظمة     وفقا لأحدث 
يت�سبب بحوايل 7.9 مليون وفاة حول  ال�سرطان  فاإن 
العامل �سنويا، وحوايل 70 % من هذا الوفيات اأي 5.5 
مليون حتدث حاليا يف الدول النامية، واإذا مل يتم اأخذ 
اأي اإجراء فاإن حالت الوفاة ب�سبب ال�سرطان مرجحة 

للزيادة لت�سل اإىل 8.9 مليون وفاة يف عام 2030 .
   يف املتو�سط يتم ت�سخي�ض 70 % من مر�سى ال�سرطان 
املر�ض،  م��ن  متقدمة  م��راج��ل  يف  النامية  ال���دول  يف 
الدولة  بالرغم من حتمل  فعال  العلج  يكون  حيث ل 
70 % من عبء تكاليف علج ال�سرطان يف ال�سنوات 
القادمة، اإل اأنه من املذهل اأن الدول النامية �ستتلقى 
5 % فقط من امل�سادر العاملية لل�سرطان اإل اأنها �سوف 
تنخف�ض اإىل 2 % فقط. ومن الوا�سح جدا اأن هذا لي�ض 
كافيا للقيام بالإجراءات اللزمة ملكافحة ال�سرطان يف 
الدول النامية، حيث تعاين اأي�سا من التكاليف املرتفعة 
لأدوية ال�سرطان كما اإن برامج الوقاية والك�سف املبكر 

�سبة معدومة يف هذه الدول. 
ال�سرطان  جمعية  ع��ن  ���س��ادر  تقرير  اأظ��ه��ر  وق��د     
والعجز  للوفاة  القت�سادي  ال��ت��اأث��ري  اأن  الأمريكية 
يقدر  العامل  م�ستوى  على  ال�سرطان  ي�سببهما  اللذين 
ب895 مليار دولر امريكي، اأي ما ي�سكل 1.5 % من 
الناجت العاملي الإجمايل،  لذا فاإنه من ال�سروري جدا 
ال�ستثمار يف التدابري الوقائية لل�سرطان، مثل خدمات 

الك�سف املبكر والفحو�سات ذات اجلودة العالية.  كما 
اأو�سح احتاد الأطباء العرب اإىل التوقع بارتفاع العدد 
ال�سرق  يف  بال�سرطان  امل�سابة  للحالت  التقريبي 
الأو�سط اإىل  861 األف يف العام 2030 وهي اأعلى زيادة 

يف ن�سبية على م�ستوى العامل.
ما هو ال�سرطان ؟ 

    متتلك الأورام اخلبيثة ميزه خا�سة لها وهي تنت�سر 
كذلك  انت�ساره،  بعد  اإل  امل��رء  بها  ي�سعر  ول  ب�سمت 
فيها  تن�ساأ  التي  غري  مناطق  اإىل   والنت�سار  النتقال 
ويكون ذلك باأن ترتك بع�ض اخلليا الورمية ) الورم 
الأ�سلي ( وت�سري مع الأوعية الدموية وت�ستقر يف مكان 

اآخر لتبداأ يف التكاثر.
   اأي�سا هو مر�ض خفي ل تظهر عوار�سه اإل بعد اأن 
اأنواعه  خبيث  مر�ض  اجل�سم،  وظائف  بع�ض  يعطل 
اإل  مكان  يوجد  ل  الأجيال،  وتتوارثه  ومتعددة  كثرية 
هو  والدليل  بال�سرطان،  منها  واحد  �سخ�ض  واأ�سيب 
كرثة الوفيات ب�سبب ال�سرطان وكرثة املراجعني ملراكز 
علج ال�سرطان. ومما زاد انت�ساره عدم وجود توعية 

مر�ض ال�سرطان هو داء ارتبط 
ا�سمه باملوت، حتى �سار ي�ساهيه 
رهبة وفزعا و�سار كل من ي�سمع 

با�سمه ي�سعر باخلوف واحلزن 
والأ�سى �سواء كان هو امل�ساب اأم 

اأحد اأقاربه اأو معارفه، واحلقيقة 
اأن ال�سرطان هو داء خطري يوؤدي 

اإىل املوت لكن لي�ض بال�سرورة 
يف كل احلالت، ذلك اأنه مع 

وجود العزمية والأمل والتقدم 
التكنولوجي يف جمال الطب اأ�سبح 
من املمكن عالجه، حيث ن�سمع كل 
يوم عن دواء جديد وعالج جديد 

والأمر لي�ض ببعيد. فكم من داء مت 
عالجه فيما م�سى ومل نعد ن�سمع 
عنه �سوى يف الكتب بف�سل الثورة 

العلمية يف العالج، وع�سى اأن تكون 
املعرفة هي الدافع لل�سري قدما يف 

مواجهة هذا الداء، وعدم الوقوف 
اأمامه مكتويف الأيدي، كما ينبغي 

الإميان باأن املر�ض وال�سفاء اإمنا هو 
بيد اخلالق .

أسباب المرض وطرق 
الوقاية والعالج
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�سحية حديثة عن هذا املر�ض القاتل. 
الأورام نوعان:

• اأورام حميدة ) غري �سرطانية(: وهذه تكون مغلفة 
على  املحدود  وتاأثريها  للنت�سار  قابل  وغ��ري  بغ�ساء 
املري�ض يكون بال�سغط على الأع�ساء الطبيعية، واإذا 
كان حجمها كبريا ميكن اأن ت�ستاأ�سل باجلراحة وغالبا 

ل تعود ثانية. 
ال�سرطانية  الأورام  �سرطانية(:   ( خبيثة  اأورام   •
ولها  بها،  املحيطة  والأن�سجة  اخلليا  وتدمر  تهاجم 
خلية  تنف�سل  باأن  وذلك  بعيدا  النت�سار  على  القدرة 
اأو خليا من الورم الأول وتنتقل عن طريق الدم اإىل 
ع�سو اأو اأع�ساء اأخرى يف اجل�سم، لتكون اأوراما ثانية 

ت�سمى بالأورام الثانوية. 
اأ�سباب ال�سرطان :

اإن الأ�سباب احلقيقية املوؤدية اإىل ال�سرطان كثرية     
تلوث  ب��اأن  احلديثة  الأب��ح��اث  اأثبتت  وق��د  ومتعددة، 
الغذاء وكذلك املواد امل�سافة التي ت�ساف اإىل الأغذية 
التي  العوامل  ن�سر  يف  الأول  ال�سبب  هي  وامل�سروبات، 

ت�ساعد اأو تهيئ لل�سرطان، واأن الأطفال اأكرث �سحايا 
للأغذية  امل�سافة  امل����واد  وخ��ط��ر  ال��غ��ذائ��ي  ال��ت��ل��وث 

والع�سري واحللويات والت�سايل ومنها: 
1. املواد الكيميائية: يوجد هناك املئات من تلك املواد 
املواد  لإنتاج  امل�سانع  قبل  من  امل�ستخدمة  الكيميائية 
ال��دولرات  مليارات  ب�سرف  يقومون  حيث  الغذائية، 
�سنويا على عمليات » غ�سل مخ » امل�ستهلك عن طريق 

الإعلنات التجارية املبهرة.
اأهم  الغذاء  واإع��داد  تخزين  �سوء  الغذاء:  طبيعة   .2
كبري  كم  اإىل  يوميا  نتعر�ض  اإذ  ال�سرطان،  اأ�سباب 
التي تطرح  من املخاطر ال�سحية من خلل الأغذية 
وامل��واد  والتخزين  احلفظ  ل�سوء  نتيجة  الأ���س��واق،  يف 
والتي  والرائحة،  والطعم  للون  واملح�سنة  احلافظة 
وكذلك  �سوابط،  دون  من  الأغذية  تلك  اإىل  ت�ساف 
اخل�سار والفواكه املر�سو�سة مببيدات ح�سرية واأ�سمدة 

كيماوية.
3. العادات ال�سيئة يف ال�سناعة كالغ�ض يف ا�ستخدام 

الزيوت الرخي�سة .
4. الأغذية الغنية بالدهون. 

5. الإفراط يف تناول الكحول. 
وال��ف��واك��ه  ل��ل��خ�����س��راوات  ال�سئيل  ال���س��ت��ه��لك   .6

الطازجة.
7. العدوى بفريو�ض الورم احلليمي الب�سري.

 .  B8. العدوى بفريو�ض التهاب الكبد
9. الإ�سعاع املوؤين وغري املوؤين .

10. تلوث الهواء يف املناطق احل�سرية.  
الأعرا�ض املنذرة بحدوث ال�سرطان :

ومراجعة  الأعرا�ض  لهذه  النتباه     ميكن من خلل 
الطبيب من ك�سف الكثري من الأورام ب�سورة مبكرة، 
وينبغي  وال�سفاء.  املعاجلة  خطوط  ارتفاع  وبالتايل 
اأعرا�ض  بال�سرورة  لي�ست  الأع��را���ض  هذه  اأن  العلم 
مر�ض خبيث ولكنها يف نف�ض الوقت قد تكون الإنذار 

الأول بحدوث اخلبيث، والأعرا�ض هي :
1. النق�ض غري املق�سود يف الوزن يتجاوز األ 15 % من 

الوزن خلل 6 �سهور.
2. �سعوبة يف البلع اأو ع�سر ه�سم حديث. 

وخا�سة  اجل�سم  من  مكان  اأي  يف  �سمك  اأو  كتلة   .3
الثدي عند املراأة. 

4. تغري يف لون وحجم ال�سامة .
5. بحة اأو �سعال ل ي�ستجيب للعلج خا�سة اإذا ترافق 

مع دم.
6. تقرح ل ي�ستجيب للعلج خلل 20 يوما. 

7. تعرق ليلي غزير وغري طبيعي. 
ن�سائح واإر�سادات للوقاية من اأمرا�ض 

ال�سرطان :
1. تناول اخل�سراوات والفواكه من خلل:

التي  وال��ف��واك��ه  اخل�����س��راوات  ن��وع  على  الرتكيز  اأ - 

تتناولها يف غذائك اليومي .
من  املتناولة  احل�س�ض  م�ساعفه  على  اعمل  ب - 

اخل�سراوات والفواكه.
ت - تناول اخل�سراوات والفواكه كوجبات خفيفة بني 

الوجبات الرئي�سة.
ث - �سرب ع�سري الفواكه الطازج بدل من امل�سروبات 

الأخرى. 
احللويات  من  بدل  كحلوى  الفواكه  �سلطة  تناول  ج - 

ال�سناعية.
ح - الإكثار من تناول وجبات الطعام النباتية .

الوزن  على  واحلفاظ  الزائد  ال��وزن  من  التخل�ض   .2
املثايل.

الدهون  وخا�سة  الدهون  تناول  من  الإكثار  3. جتنب 
احليوانية وا�ستعمال الزيوت       النباتية.

4. العمل على زيادة الألياف يف الوجبات، والتي تتوفر 
يف احلبوب والبذور واخل�سراوات والفواكه.

والكلى،  والكبد  احلمراء  اللحوم  اأكل  من  التقليل   .5
ويف�سل تناول ال�سمك والدجاج.

6. البتعاد عن الأغذية املحفوظة واملعلبة، لأن هناك 
اأكرث من 500 مادة كيميائية 

ت�ساف للأطعمة لأغرا�ض خمتلفة، كاحلفظ واإعطاء 
النكهة واإك�ساب اللون. 

8. عدم الإفراط يف �سرب ال�ساي والقهوة املغلية.
9. تخفيف تناول الأطعمة املدخنة.

10. املثابرة على التمارين الريا�سية.
11. التقليل من ا�ستهلك الأغذية اململحة.

12. البتعاد عن الأغذية املحروقة كاللحوم والأ�سماك 
امل�سوية مبا�سرة على النار، لتكون مركبات �سامة على 

�سطح تلك القطع الغذائية.   
13. الرتكيز على الأغذية التالية يف الربامج الغذائية 
وكذلك  بال�سرطان  الإ�سابة  منع  يف  الكبري  لدورها 
ت�ساهم ب�سكل كبري يف علج امل�سابني  ) امللفوف  - 
القرنبيط – اللفت – الثوم – الب�سل – احلم�سيات 
و امل�سم�ض وال�سمام – الع�سل –  كاملاجنا  – الفواكه 

زيت الزيتون – الطماطم(. 

الإ�ست�ساري الدكتور

امل�سادر : منظمه ال�سحة العاملية  - احتاد اأطباء العرب – وزارات ال�سحة يف عدد 
من الدول العربية – بحوث املركز الدويل لال�ست�سارات الغذائية ICCF  فل�سطني

معدل الإ�سابة لكل 100 األف مواطنالدولة
90 حالةال�سعودية
83.9 حالةالإمارات
150 حالةالكويت

136 حالةالبحرين
114 حالةم�سر
180 حالةالعراق
60 حالةالأردن
150 حالةلبنان

80.2 حالةفل�سطني

اإح�سائيات تقريبية ملعدل الإ�سابة 
بال�سرطان يف عدد من الدول العربية 

كفاح سعدي القوامسي
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املا�ضي  العام  يف  التحديات  من  ع��ددًا  العامل  واج��ه 
لي�ض اأقلها الت�ضويت بالرف�ض على ا�ضتفتاء الإ�ضالح 
امل�ضريف  العمالق  انهيار  من  واملخاوف  اإيطاليا،  يف 
الأمريكية  ال�ضلطات  غرمته  اأن  بعد  بنك«  »دويت�ضه 

مببلغ 14 مليار دولر.
توا�ضل  م�ضكلة  للنفط  املنتجة  ال��دول  واجهت  كما 
يف  لت�ضل  العاملية  اخل���ام  ال��ب��رول  اأ���ض��ع��ار  ت��راج��ع 
لكن  للربميل،  دولرًا   27 اإىل   2016 فرباير/�ضباط 
اتفاق  مع  للقطاع  �ضارة  مفاجاأة  حملت  العام  نهاية 
الدول املنتجة للنفط �ضمن منظمة »اأوبك« وخارجها 
التفاوؤل  اإىل  املحللني  دف��ع  م��ا  الإن��ت��اج  خف�ض  على 

بتح�ضن اأ�ضعار النفط يف 2017.
اتفاق خف�ض الإنتاج

تقلبات حادة يف 2016، حيث  النفط  اأ�ضعار  �ضهدت 
و�ضل متو�ضط �ضعر الربميل اإىل 30 دولرًا يف يناير/
كانون الثاين، والركيز كان وقتها على تاأثريات رفع 
العقوبات عن اإيران، ثم تراجع اإىل حدود 27 دولرًا 
 55 ح��دود  اإىل  ي�ضعد  اأن  قبل  فرباير،  يف  للربميل 
اأ�ضا�ضيات  يف  التح�ضن  مع  احلايل  الوقت  يف  دولرًا 
ال�ضوق، ويتوقع اأن توا�ضل الأ�ضعار ارتفاعها يف 2017 
مع دخول قرار الدول الأع�ضاء �ضمن منظمة الدول 
املنتجة للنفط )اأوبك( والدول املنتجة خارج الأوبك 
بخف�ض الإنتاج حيز التنفيذ مع بداية العام اجلاري، 

وهو القرار الأول خلف�ض الإنتاج منذ عام 2008.
وكانت اأ�ضعار النفط ارتفعت بنحو 13% بعدما اأعلنت 
قرار  اأول  )اأوب���ك(  للنفط  امل�ضدرة  ال��دول  منظمة 
مبقدار  وذل��ك   ،2008 ع��ام  منذ  اإنتاجها  لتخفي�ض 
على  رو�ضيا  وافقت  كما  يوميًا،  برميل  مليون   1.2

خف�ض اإنتاجها بنحو ثالثمئة األف برميل يوميًا.
واتفقت اأوبك يف اجتماعها بفيينا يف نوفمرب/ت�ضرين 
الثاين املا�ضي على اأن تخف�ض اإنتاجها اإىل نحو 32.5 
مليون برميل يوميًا بدءًا من اليوم، الأول من يناير/ 

كانون الثاين 2017 ملدة �ضتة اأ�ضهر. ومن املقرر عقد 
 2017 مايو/اأيار   25 يف  للمنظمة  املقبل  الجتماع 

لتمديد التفاق �ضتة اأ�ضهر اأخرى.
ووافقت رو�ضيا - اأكرب منتج للنفط خارج اأوبك- على 
خف�ض اإنتاجها مبقدار ثالثمئة األف برميل يوميًا »اإذا 

�ضمحت قدراتها التقنية«.
اإذ  اأوب��ك،  داخ��ل  تخفي�ض  اأك��رب  ال�ضعودية  وحتملت 
وافقت على تقلي�ض اإنتاجها مبقدار 486 األف برميل 
�ضقف  عند  بالإنتاج  لإي��ران  املنظمة  يوميًا.و�ضمحت 
اأن  يعني  ما  وهو  تقريبًا،  يوميًا  برميل  مليون   3.8
برميل  األف  مئة  نحو  اإنتاجها  زيادة  طهران  باإمكان 
يوميًا فوق معدل اأكتوبر/ ت�ضرين الأول املا�ضي البالغ 
ليبيا  اأوب��ك  واأعفت  يوميًا.  برميل  مليون   3.7 نحو 
ونيجرييا من التخفي�ضات، يف حني طلبت اإندوني�ضيا 

تعليق ع�ضويتها يف املنظمة حتى تتجنب التخفي�ض.
ووافقت 11 دولة من منتجي النفط من خارج منظمة 
يف  الأخ���ري  اجتماعها  يف  للنفط  امل�����ض��درة  ال���دول 
دي�ضمرب 2016 على خف�ض اإنتاجها من النفط مبعدل 
558 األف برميل يوميًا، وذلك اعتبارًا من الأول من 

يناير/ كانون الثاين املقبل.
بني  التفاوؤل  من  حالة  الإنتاج  خف�ض  اتفاق  واأ�ضاع 
املوؤ�ض�ضات  خرباء القت�ضاد حيث رفعت العديد من 
الدولية توقعاتها لأ�ضعار النفط لعام 2017 اإىل اأكرث 
وكالة  وتتوقع  املتو�ضط،  يف  للربميل  دولرًا   50 من 
�ضعر  متو�ضط  ي�ضل  اأن  الأمريكية  الطاقة  معلومات 
مقابل   ،2017 يف  للربميل  دولرًا   52 اإىل  النفط 

متو�ضط 43 دولرًا للربميل يف 2016.
وقرر البنك الدويل رفع توقعاته ل�ضعر برميل النفط 

االقتصاد العالمي يوّدع سنة »المفاجآت«      ..ويدخل عام»التبعات«
جدال اأن عام 2016 كان عامًا ا�صتثنائيًا يف مفاجاآته ال�صيا�صية والقت�صادية، فما من ل 

اأن ت�صوت بريطانيا على اخلروج من الحتاد الأوروب��ي، ما قد يهدد  اأحد كان ليتوقع 
بتفكك الحتاد الأوروبي وانهيار العملة املوحدة.

الذي  الأمر  الأمريكية،  الرئا�صة  بانتخابات  ترامب  دونالد  فوز  ليت�صور  يكن  مل  اأحدًا  اأن  كما 
ي�صعب التكهن بانعكا�صاته على اقت�صاد الوليات املتحدة والقت�صاد العاملي يف 2017.

اأن نتوقعه وجنزم به حول  وكما يقول خرباء ال�صيا�صة والقت�صاد الأمر الوحيد الذي ميكن 
ترامب هو كونه »غري متوقع«.
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املقبل، ما �ضريفع  العام  بداية  يوميًا مع  األف برميل 
اإىل 9.2  العاملي من البرول اخلام  اإجمايل الإنتاج 

مليون برميل يف اليوم يف نهاية 2017.
وترجع توقعات البنك املرتفعة ل�ضعر برميل برنت اإىل 
بنحو  والغاز  الن�ضف  قطاع  يف  ال�ضتثمارات  تراجع 
300 مليار دولر اأو ما يعادل 41% عن اأعلى م�ضتوياتها 
يف 2014، ما يتوقع اأن يوؤثر �ضلبًا يف املعرو�ض العاملي 
اإىل  البنك  بح�ضب  �ضيوؤدي  ما  اخل��ام،  البرول  من 
الأ�ضواق  ت�ضهدها  والطلب  العر�ض  بني  فجوة  اأك��رب 

العاملية منذ 5 �ضنوات.
توقعاتها  جانبها  من  الدولية  الطاقة  وكالة  ورفعت 
للنمو يف الطلب على النفط يف 2017 اإىل 1.3 مليون 
برميل اإ�ضايف يف اليوم مع تغري معطيات الطلب على 

البرول من قبل ال�ضني.

توا�صل م�صل�صل العقوبات على البنوك
واجهت البنوك العاملية يف 2016 املزيد من الغرامات 
املالية ال�ضخمة، وعانى القطاع خماوف اإمكانية اأن 
منذ  الأعنف  الزلزال  العاملي  امل��ايل  النظام  يواجه 
امل�ضريف  العمالق  انهار  ح��ال  يف  ب���راذرز«  »ليمان 
وزارة  عليه  فر�ضت  اأن  بعد  بنك«  »دويت�ضه  الأمل��اين 
العدل الأمريكية غرامة ت�ضل اإىل 14 مليار دولر يف 
بنك«  »دويت�ضه  مركز  2016.واأعلن  اأيلول  �ضبتمرب/ 
يوم 23 دي�ضمرب/ كانون الأول املا�ضي، اأنه مت التو�ضل 
�ضداد  على  واف��ق  حيث  امل��ب��داأ،  حيث  من  اتفاق  اإىل 
غرامة لل�ضلطات الأمريكية بقيمة 7.2 مليار دولر، 
نتيجة حتقيقات يف عملية طرح �ضندات  اإعالن  بعد 

عقارية كان البنك الأملاين يتوىل تنظيمها.
اتفاق  اإىل  التو�ضل  �ضوي�ض«  »كريديه  بنك  اأعلن  كما 
 5.28 بقيمة  غرامة  �ضداد  على  واف��ق  حيث  مماثل 
الأمريكية  ال�ضلطات  مع  نزاعه  لت�ضوية  دولر  مليار 
حول ال�ضندات العقارية. ومن املقرر اأن ي�ضدد البنك 
ال�ضوي�ضري 2.48 مليار دولر لل�ضلطات لالأمريكية، 
تعوي�ضاٍت  �ضكل  يف  دولر  مليار   2.8 ���ض��داد  م��ع 

للعمالء، وذلك على مدار ال�ضنوات اخلم�ضة املقبلة.
بنك  تقا�ضي  اأنها  الأمريكية  العدل  وزارة  واأعلنت 
بال�ضندات  التالعب  يف  بالتورط  لتهامه  »باركليز« 

عقارية.
املتحدة  ال��ولي��ات  يف  عاملة  ب��ن��وك  ع��دة  وتخ�ضع 
الرهون  اإع��ط��اء  اإىل  ت�ضري  م��زاع��ٍم  يف  لتحقيقاٍت 
العقارية ملقر�ضني غري موؤهلني لل�ضداد، ثم ت�ضنيفها 
على اأنها ا�ضتثماراٌت اآمنٌة، وبيعها مل�ضتثمرين اآخرين 
التعامالت  واأُجريت  اإليهم.  املخاطرة  تنتقل  بحيث 

حمل التحقيق يف الفرة بني 2005 و2007.
ب�ضداد  اأخ��رى  بنوكًا  الأمريكية  ال�ضلطات  وتطالب 
غرامات، من بينها جمموعة »�ضيتي« امل�ضرفية التي 
اإىل �ضبعة  اأن الغرامة املطلوبة منها ُخف�ضت  اأعلنت 

مليارات دولر، من اأ�ضل 12 مليار دولر.
بخ�ضو�ض  لت�ضوية  �ضاك�ض«  »غولدمان  بنك  وتو�ضل 
ممار�ضات م�ضابهة بقيمة 5.1 مليار دولر يف يناير/

كانون الثاين املا�ضي.
يف  التنظيمية  ال�ضلطات  غ��رم��ت  اأخ���رى  جهة  م��ن 
و»ات�ض. بي مورجان«  »جيه  بنوك  الأوروب��ي  الحت��اد 

اأج��ري��ك��ول« جمتمعة مبلغ  و»ك��ري��دي  ا���ض.ب��ي.���ض��ي« 
520 مليون دولر، بزعم تواطئها للتالعب يف اأ�ضعار 

منتجات مالية مرتبطة باأ�ضعار الفائدة.
وفر�ض الحتاد الأوروبي غرامة 337 مليون يورو على 
على  ي��ورو  مليون  و114  ت�ضي�ض«،  مورجان  بي  »ج��ي 
على  يورو  مليون  و33  الفرن�ضي،  اأجريكول«  »كريدى 

»اإت�ض اإ�ض بي �ضي«، ومقره لندن.

االقتصاد العالمي يوّدع سنة »المفاجآت«      ..ويدخل عام»التبعات«

من 53 دولرًا اإىل 55 دولرًا للربميل يف 2017، وقال 
يف تقرير اأ�ضعار ال�ضلع العاملي اإن اأ�ضعار الطاقة ب�ضفة 
والفحم،  الطبيعي  والغاز  النفط  ي�ضمل  مبا  عامة، 
�ضوف تقفز بنحو 25% على مدى 2017. ولفت جون 
بافي�ض كبري القت�ضاديني لدى البنك الدويل اإىل اأن 
الأمر يعتمد على تفا�ضيل اتفاقية خف�ض الإنتاج واآلية 

تنفيذها.
توقعاته ملتو�ضط �ضعر  ورفع بنك »جولدمان �ضاك�ض« 
خام برنت يف الربع الثاين من 2017 من 55 دولرًا 

للربميل يف ال�ضابق اإىل 57.5 دولر للربميل.
ومن جانبه توقع »بنك اأوف اأمريكا مرييل لين�ض« اأن 
ي�ضل �ضعر خام برنت اإىل 69 دولرًا للربميل بحلول 
اإمكانية  نتيجة  هذه  توقعاته  اإن  قائاًل   ،2017 يونيو 
رفع الوليات املتحدة لإنتاجها من النفط بنحو 500 
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الربيك�صت.. هل يواجه اقت�صاد بريطانيا 
الركود يف 2017؟

تفاجاأ العامل يف 23 يونيو 2016 بالت�ضويت على خروج 
بريطانيا من الحتاد الأوروبي، الأمر الذي ا�ضتبعدته 
ا�ضتطالعات الراأي حتى اللحظات الأخرية ال�ضابقة 
ل��الأ���ض��واق  موجعة  ه��زة  اخل��رب  و�ضكل  لال�ضتفتاء 
والآ�ضيوية  الأوروب��ي��ة  الأ�ضواق  تكبدت  حيث  العاملية 
خ�ضائر كبرية، كما تعر�ض اجلنيه الإ�ضرليني لهزة 
منذ  عامًا،   31 يف  له  م�ضتوى  اأدن��ى  اإىل  تراجعه  مع 
 »100 تاميز  »فاينن�ضال  موؤ�ضر  وهبط   .1985 ع��ام 
الربيطاين اأكرث من 8% فور اإعالن نتيجة ال�ضتفتاء، 
مبا قل�ض القيمة ال�ضوقية لالأ�ضهم القيادية الكربى 
اإ�ضرليني  جنيه  مليار   100 من  باأكرث  بريطانيا  يف 
يومية  اأكرب خ�ضارة  )136.7 مليار دولر(، م�ضجاًل 

بالن�ضبة املئوية منذ اأكتوبر/ت�ضرين الأول 2008.
ل�ضخ  ا�ضتعداده  الربيطاين  املركزي  البنك  واأعلن 
من  ي��ورو(  مليار   326( اإ�ضرليني  جنيه  مليار   250
لعمل  الكافية  ال�ضيولة  لتاأمني  الإ�ضافية  الأم���وال 
الأ�ضواق، كما اأكد البنك املركزي الأوروبي ا�ضتعداده 
ل�ضخ �ضيولة اإ�ضافية باليورو والعمالت الأجنبية اإذا 

اقت�ضت ال�ضرورة ذلك.
بور�ضة  تراجعت  الآ�ضيوية،  امل��ال  لأ�ضواق  وبالن�ضبة 
عمالقا  خ�ضر  كما  الإغ���الق،  عند   %8 بنحو  طوكيو 
و»ني�ضان«،  »تويوتا«  اليابانّيان  ال�ضيارات  ت�ضنيع 
 ،%8 م��ن  اأك��رث  بريطانيا،  يف  مقار  لديهما  ال��ل��ذان 
وتراجعت بور�ضة هونغ كونغ باأكرث من 5% يف الن�ضف 
الثاين من جل�ضة التداول، وكان م�ضرفا »ات�ض ا�ض بي 
تراجع  الأكرث ت�ضررًا مع  ت�ضارترد«  و»�ضتاندرد  �ضي« 
تراجعت  كما  ال��ت��وايل،  على  و%11   %10 من  باأكرث 
و�ضنغهاي   ،%3 من  باأكرث  و�ضيول  �ضيدين  بور�ضتا 

باأكرث من %1.
الأوروبي اقت�ضاديًا  اأن يت�ضرر الحتاد  املنتظر  ومن 
اأقوى منا�ضر  و�ضيا�ضيًا مع رحيل دولة مل تكن فقط 
بع�ضوية  تتمتع  اأي�ضًا  لكنها  احلر،  ال�ضوق  لقت�ضاد 
ق��وي،  وب��ج��ي�����ض  ال����دويل  الأم����ن  دائ��م��ة يف جمل�ض 
و�ضيخ�ضر الحتاد نحو �ضد�ض ناجته القت�ضادي دفعة 

واحدة.
وما من �ضك هناك يف اأن تاأثريات اخلروج لن تكون 
اأبدًا بال�ضهلة بالن�ضبة لقت�ضاد اململكة املتحدة خا�ضة 
�ضعبة  القت�ضاد مبرحلة  فيه  وقت مير  ياأتي يف  اأنه 
وح��ذرت  البطالة،  ن�ضبة  وارت��ف��اع  النمو  تباطوؤ  م��ع 
املوؤ�ض�ضات الكربى مثل �ضندوق النقد الدويل ومنظمة 
التعاون والتنمية القت�ضادية قبل الت�ضويت. وبح�ضب 
خروج  مل�ضلحة  فالت�ضويت  ال��دويل،  النقد  �ضندوق 
الأوروب��ي �ضيت�ضبب يف تراجع  بريطانيا من الحت��اد 
القت�ضاد الربيطاين بن�ضبة 5% بحلول 2019، مقارنة 

بالت�ضويت مل�ضلحة البقاء داخل الحتاد.
بريطانيا  اقت�ضاد  اأن  »باركليز«  بنك  خرباء  ويتوقع 
على حافة الركود مع تقديرات ت�ضري اإىل تراجع النمو 
القت�ضادي بنحو 0.1% يف 2016، وقالوا اإن تراجع 
ثقة قطاعات الأعمال من �ضاأنه اأن يوؤدي اإىل خف�ض 
الإنفاق ليزيد ال�ضغوطات على النمو، وهم يرجحون 
اأن تراجع الثقة ب�ضورة اأكرب يف العامني املقبلني مع 
غري  مبعامله  اخل��روج  تبعات  حيال  ال�ضكوك  تنامي 

الوا�ضحة.
ك��م��ا ي���رى خ����رباء ال��ب��ن��ك اأن م�����ض��ت��وي��ات الإن��ف��اق 
وبحدة،  بدورها  �ضتراجع  بريطانيا  يف  ال�ضتهالكي 
�ضوف  وال�ضيارات  العقارات  �ضراء  على  الإنفاق  واأن 

ينخف�ض اإىل اأدنى م�ضتوياته منذ عامني.
وقالت وكالة الت�ضنيف الئتماين )�ضتاندرد اآند بورز( 
 )AAA( اإن الت�ضنيف الئتماين الربيطاين املمتاز
الناخبون  ق��رر  اأن  بعد  عليه  احلفاظ  ميكن  يعد  مل 
اخلروج من الحتاد الأوروبي، وجردت وكالتا »فيت�ض« 
من  بالفعل  بريطانيا  الئتماين  للت�ضنيف  و»موديز« 
حملة  بدء  من  طويلة  فرة  قبل   )AAA( ت�ضنيفها 

ال�ضتفتاء.
الحتاد  من  بريطانيا  خل��روج  �ضيكون  النهاية،  ويف 
�ضلبي يف  اأث��ر  الأج���ل،  منظور طويل  الأوروب����ي، من 
النمو القت�ضادي للبالد حيث �ضيوؤدي اإىل انخفا�ض 

التجارة وال�ضتثمار وكذا تدفق ال�ضياح من اأوروبا.
ويعتقد معهد بير�ضون للدرا�ضات القت�ضادية الدولية 
وهو مركز بحثي مقره وا�ضنطن اأن خروج بريطانيا 
القت�ضادي  النمو  ط��ري��ق  يف  ع��رثة  حجر  �ضيكون 

لالحتاد الأوروبي.
 املخاطر املحتملة من ترامب

اعتبارًا من نهاية يناير 2017 �ضيتوىل ترامب من�ضبه 
الكوجنر�ض  من  وبدعم  املتحدة،  للوليات  رئي�ضًا 
بتغيريات  للقيام  موؤهاًل  �ضيكون  املوحد،  اجلمهوري 
ترامب  تاأثري  اأن  من  الرغم  وعلى  دائ��م��ة.  جذرية 
اإىل  يدعو  ما  لي�ض هو  القت�ضاد  الأج��ل على  ق�ضري 
القلق بالن�ضبة لالأقليات يف الوليات املتحدة، اإل اإنه 

بدون �ضك �ضيكون �ضعبًا ومكلفًا.
بداية �ضيكون الركيز بالدرجة الأوىل على ردة فعل 
الأ�ضواق التي �ضيكون عليها يف الأ�ضابيع الثالثة املقبلة 
الوليات  يف  ال�ضيا�ضية  التغيريات  طبيعة  تتوقع  اأن 
املتحدة وحتت�ضب تبعاتها. اجلدير بالذكر اأن اأ�ضواق 
الأ�ضهم العاملية تداركت �ضريعًا �ضدمة انتخاب ترامب 
الأ�ضواق  �ضهدت  حيث  التوقعات،  كل  فاقت  ب�ضورة 
حتركات متطرفة بعد �ضدور نتائج النتخابات، فبعد 
اأعلى  اإىل  وال��ي��ورو   101.19 اإىل  للني  اأويل  ارت��ف��اع 
اأويل  وبيع  ال��دولر،  له عند 1.1300 مقابل  م�ضتوى 
لأ�ضواق الأ�ضهم العاملية، اأقبل املتداولون على املخاطر 

وانتع�ضت الأ�ضواق والأ�ضهم بقوة مع اقراب الني من 
م�ضتوى 107.00 مقابل الدولر.

البداية عزوفًا  �ضهدت يف  املالية قد  الأ�ضواق  وكانت 
عن املخاطرة بعد اأن اجته امل�ضتثمرون للتخل�ض من 
الدولر والبيزو املك�ضيكي و�ضراء عمالت تعترب مالذا 
باملئة  اأربعة  نحو  قفز  ال��ذي  الياباين  الني  مثل  اآمنا 

م�ضجال اأعلى م�ضتوى يف �ضتة اأ�ضابيع.
وفتحت اأ�ضواق املال الأوروبية على انخفا�ض عقب فوز 
ترامب وهبط موؤ�ضر »�ضتوك�ض 600« الأوروبي 2.2 يف 
املئة، بينما هبط موؤ�ضر »داك�ض« الأملاين بن�ضبة 2.9 
ال��دولر  مقابل  اليورو  �ضرف  �ضعر  وارتفع  املئة.  يف 
 1.1092 �ضعر  عند  املئة  يف   0.6 بن�ضبة  الأمريكي 

دولر مقابل اليورو.
من  اأك��رث   225 »نيكاي«  موؤ�ضر  انخف�ض  اليابان  ويف 
6.1 يف املئة لفرة وجيزة يف رد فعل مع امل�ضتثمرين 

على فوز ترامب بالرئا�ضة الأمريكية.
كما تراجعت العقود الآجلة ملوؤ�ضر »داو« بن�ضبة 3.5 
يف املئة اأو 643 نقطة لي�ضل اإىل 17647 نقطة، ف�ضاًل 
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تكون حتفيزية  قد  ترامب  �ضيا�ضة  اأن  بع�ضهم  ويرى 
مالمح  اأن  م��ن  ال��رغ��م  فعلى  املتو�ضط،  امل��دى  على 
خططه القت�ضادية مل تت�ضح بتفا�ضيلها الكاملة، اإل 
اأن هناك بع�ض الأمور �ضبه املوؤكدة ومن بينها اإمكانية 
مبادرته اإىل خف�ض ال�ضرائب بحدة، اخلف�ض الذي 
�ضي�ضب بدرجة اأكرب يف م�ضلحة الأغنياء، ما يعني 
اأن تاأثري خف�ض ال�ضرائب يف حتفيز م�ضتوى الطلب 
لن يكون بالقدر املرجو. كما اأن ترامب على الأرجح 
�ضيبادر يف الوقت نف�ضه اإىل زيادة الإنفاق على الدفاع 
والئتمان  الإنفاق  ارتفاع  يعني  ما  التحتية،  والبنية 
بعد  املحلي  ال��ن��اجت  اإج��م��ايل  اإىل  كن�ضبة  احلكومي 

تراجعهما ب�ضورة لفتة يف فرة حكم اأوباما.
من جهة من املمكن اأن يواجه دور جمل�ض الحتياطي 
تهديدًا يف  القت�ضاد  الأمريكي يف حركة  الفيدرايل 
الكثري من النتقادات  املقبلة، فرامب وجه  املرحلة 
من  ولي�ض  النقدية،  و�ضيا�ضاته  املجل�ض  خل��ي��ارات 
اأن نرى تدخاًل من قبله على هذا امل�ضتوى  امل�ضتبعد 
فر�ض  يدعم  اأن  �ضاأنه  من  ا�ضتقاللية  اأق��ل  فمجل�ض 

اإعادة انتخابه لفرة رئا�ضية ثانية.
الأمريكي  القت�ضاد  ي��واج��ه  رمب��ا  اأخ���رى  جهة  م��ن 
اأزمة اأخرى يف حال قرر ترامب اإلغاء برنامج اأوباما 
ماليني  فقدان  اإىل  �ضيوؤدي  ما  ال�ضحية،  للرعاية 
لأزمة  اأمريكا  ويعر�ض  ال�ضحي  للتاأمني  املواطنني 
بدياًل  برناجمًا  احلكومة  تطرح  مل  حال  يف  حقيقية 

فعاًل.
ومن املخاطر الأكرث اإحلاحًا بح�ضب خرباء القت�ضاد 
التجارة  حركة  على  احلمائية  فر�ض  تهديدات  هي 
الأمريكية والتي ينتظر اأن تتبعها ردود اأفعال موازية 
عامليًا لتراجع بذلك دورة النمو التي �ضهدتها حركة 

التجارة العاملية بف�ضل العوملة يف العقدين املا�ضيني.
بالقت�صاد  حم��دق  خطر  ال��ق��وي  ال����دولر 

العاملي
 ،2016 يف  بقوة  الأم��ري��ك��ي  ال���دولر  قيمة  ارتفعت 
اأدنى  عن   %40 بنحو  اأعلى  �ضعر  عند  اليوم  ليتداول 
العمالت  م��ن  العديد  مقابل   2011 يف  م�ضتوياته 
الرئي�ضية يف العامل. و�ضهد الدولر ارتفاعًا ملحوظًا 
ترامب  دون��ال��د  انتخاب  تلت  التي  الأ�ضابيع  خ��الل 
امل�ضتثمرون  يراهن  حيث  املتحدة،  للوليات  رئي�ضًا 
منها  جديدة  �ضيا�ضات  يتبنى  �ضوف  ترامب  اأن  على 
خف�ض ال�ضرائب وزيادة الإنفاق العام. وزادت العملة 
مع  النا�ضئة،  الأ���ض��واق  عمالت  اأم��ام  قوة  الأمريكية 
اأم��ام  له  م�ضتوى  اأدن��ى  اإىل  ال�ضيني  اليوان  تراجع 

الدولر منذ 2008.
اأدن��ى  اإىل  الهندية  الروبية  قيمة  تراجعت  وكذلك 
تراجعت  كما  الأمريكي،  ال���دولر  اأم��ام  م�ضتوياتها 
منذ  م�ضتوياتها  اأدن���ى  اإىل  اأخ���رى  اآ�ضيوية  عمالت 

الأزمة املالية الآ�ضيوية 1998-1997.
وترى »اليكونومي�ضت« اإن الدولر القوي ي�ضكل تهديدًا 
لالقت�ضاد العاملي واقت�ضاد الوليات املتحدة نف�ضها. 
فعلى الرغم من الراجع امل�ضتمر يف القوة التجارية 
تعترب  التي  ال��دول  عدد  قل  حيث  املتحدة،  للوليات 
اأمريكا اأكرب �ضوق ت�ضدير بالن�ضبة لها من 44 دولة 
من  عقدين  خ��الل  فقط  دول��ة   32 اإىل   1994 ع��ام 
الرئي�ضية  العملة  يعد  مازال  ال��دولر  اإن  اإل  الزمان، 
عامليًا.  القيمة  وحلفظ  التجاري  التبادل  لت�ضوية 
اأن الدولر  اإىل  وت�ضري اأحدث التقديرات عام 2014 
ميثل املعامالت اخلا�ضة بنحو 60% من �ضكان العامل 

ومن اإجمايل الناجت املحلي له.
الوليات  خ��ارج  ب��ال��دولر  التمويل  اأن�ضطة  منت  كما 
اإجمايل  وو�ضل  املا�ضية،  ال�ضنوات  يف  بقوة  املتحدة 
هذا النوع من الدين اإىل ما يزيد على 10 تريليونات 
دولر يف نهاية 2015، بح�ضب تقييمات بنك الت�ضويات 
تزيد  اأن  الطبيعي  من  ال��دولر  ارتفاع  ومع  ال��دويل. 
تكلفة متويل هذا الدين، كما �ضتعك�ض دورة ال�ضتدانة 
بالدولر يف هذه الأ�ضواق، ما �ضيخف�ض اأ�ضعار الأ�ضول 
يف ه��ذه ال���دول وم��ن ب��ني اأك��رب اخلا�ضرين م��ن قوة 

الدولر الربازيل وت�ضيلي وتركيا.
وباملثل هناك خماوف من الدولر القوي على الوليات 
املتحدة نف�ضها، حيث �ضيقل�ض الطلب على املنتجات 
الأمريكية مل�ضلحة املناف�ضني ليوؤدي ذلك اإىل ارتفاع 
العجز التجاري، ما يهدد بتكرار حالة احلمائية التي 
منت يف عهد الرئي�ض الأمريكي رونالد ريغان كنتيجة 
لالرتفاع يف م�ضتوى العجز التجاري، خا�ضة يف ظل 
ت�ضيي�ض العجز التجاري من جانب اأطراف عدة بينهم 
الدولية  التجارة  قوانني  اإن  قال  الذي  نف�ضه  ترامب 

ت�ضب يف م�ضلحة دول اأخرى.
ال��دولر  �ضاأن  اإن من  القول  اإىل حد  بع�ضهم  وذه��ب 
الأمريكي اأن يجر العامل اإىل اأزمة اقت�ضادية جديدة 
تنامي  م��ع  ل��رام��ب  ال�ضيا�ضي  امل�ضتقبل  يهدد  واأن 
خماطر الت�ضخم وتقلي�ض فر�ض التعايف القت�ضادي 
الفائدة  اأ�ضعار  رفع  مع  املتحدة، خا�ضة  الوليات  يف 
والذي من املتوقع اأن يتبعه املزيد من الرفع يف الفرة 

املقبلة.
ويخ�ضى اخلرباء من اإمكانية اأن يفجر الدولر القوي 
على  العائد  ارتفع  حيث  العقارات،  اأ���ض��واق  فقاعة 
من  �ضنوات   10 لأج��ل  الأمريكية  اخل��زان��ة  �ضندات 
1.7% يف يوم النتخابات الرئا�ضية يف نوفمرب 2016 
اإىل 2.3% يوم 3 دي�ضمرب املا�ضي. كما ارتفع متو�ضط 
الوليات  يف  العقارية  الرهونات  على  الفائدة  �ضعر 
الفرة  اإىل 4.04% يف  املتحدة نقطتني من %3.51 
الفائدة  اأ�ضعار  يوؤثر ارتفاع  اأن  نف�ضها.ومن الطبيعي 
تهديدًا  �ضي�ضكل  كما  الإن�����ض��اءات،  اأن�ضطة  يف  �ضلبًا 

عن تراجع العقود الآجلة ملوؤ�ضر »�ضتاندرد اآند بورز« 
م�ضجاًل  نقطة   86.50 اأو  املئة  يف   4.1 بن�ضبة   500

2049 نقطة.
مقاومة  م�ضتوياتها  الرو�ضية على  الأ�ضواق  وحافظت 
الراجع العاملي لالأ�ضواق املالية يوم الأربعاء و�ضجل 
موؤ�ضر »اأر تي اإ�ض«، الذي يهيمن عليه الدولر، تراجعا 

بن�ضبة 0.6 يف املئة.
وا�ضتقر تداول الروبل عند 63.91 مقابل الدولر، يف 

حني �ضجل 71.55 اأمام اليورو، على تراجع طفيف.
�ضندات  اأ�ضعار  انخف�ضت  اخلزينة،  �ضعيد  وعلى 
اخلزينة من فئة الع�ضر �ضنوات والثالثني �ضنة، لتدفع 
بيع  مع  �ضهور،  م�ضتوياتها يف 10  اأعلى  اإىل  بالعوائد 
خماطر  على  تنطوي  لأ�ضول  هائل  بكم  امل�ضتثمرين 
وجلوئهم ملالذ ال�ضندات الآمن بعد انتخاب ترامب. 
واإ�ضافة لذلك، اأفاد ترامب خالل حملته باأنه �ضينفق 
قد  ما  الأمريكية،  التحتية  البنية  تطوير  على  اأك��رث 
�ضندات  وعر�ض  الأمريكية  امليزانية  العجز يف  يرفع 

اخلزينة.
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بالن�ضبة لأ�ضواق العقارات يف الوليات املتحدة الذي 
عدة  اأمريكية  مدنًا  اأن  كما  النتعا�ض.  م��وؤخ��رًا  ب��داأ 
منها �ضياتل و�ضان فران�ضي�ضكو تواجه بالفعل فقاعة 
ارتفاعها  الفائدة  اأ�ضعار  وا�ضلت  حال  ويف  عقارية، 
�ضوف تنفجر الفقاعة خملفة اآثارًا كارثية، فال يجب 
اأن نن�ضى اأن اأزمة العقارات يف الوليات املتحدة هي 

من جرت القت�ضاد العاملي اإىل اأزمة 2008.
ويخ�ضى كذلك من انفجار فقاعة العقار يف اأ�ضراليا، 
والتي من املمكن اأن تكون اأ�ضواأ حتى من انفجار فقاعة 

الوليات املتحدة، نتيجة ارتفاع اأ�ضعار الفائدة.
ومن �ضاأن الدولر القوي اأن يوؤثر يف تناف�ضية القطاع 
ال�ضناعي يف اأمريكا، ووعود ترامب النتخابية ركزت 
ما  حتديدًا،  القطاع  هذا  يف  العمل  فر�ض  خلق  على 
اإن  اأي  الرئا�ضة،  توليه  لدى  موقفه  يف  �ضلبًا  �ضيوؤثر 
مل�ضداقية  حقيقيًا  تهديدًا  �ضي�ضكل  القوي  ال��دولر 

الرئي�ض الأمريكي املنتخب يف الفرة املقبلة.
التي  ال�ضيناريوهات  اأ�ضواأ  اأن  اقت�ضاد  خرباء  ويرى 
ميكن اأن نتوقعها من الدولر القوي يتمثل يف انهيار 
التجارة الدولية كما حدث يف بداية ثالثينات القرن 
املا�ضي، حيث لن تتمكن الدول من اإمتام املعامالت 
اأن  من  الرغم  وعلى  املتحدة.  الوليات  مع  التجارية 
هذا ال�ضيناريو م�ضتبعد اليوم، اإل اأن اإمكانية اأن ن�ضهد 

ركودًا اقت�ضاديًا تبقى قائمة خا�ضة يف ال�ضني.
ا�صتفتاء اإيطاليا.. خماوف من اأزمة تنت�صر 

عدواها يف اأوروبا

جديدًا  حتديًا  العام  ه��ذا  نهاية  يف  اأوروب���ا  واجهت 
اأوروب���ا،  يف  الإ���ض��الح��ات  ح��ول  ال�ضتفتاء  يف  متثل 
واأجري ال�ضتفتاء للت�ضويت على قرار تعديل الد�ضتور 
الإيطايل ال�ضادر عام 1948، وراأى موؤيدو ال�ضتفتاء 
اأن الهدف من هذه التعديالت هو ت�ضهيل مهمة احلكم 
يف اإيطاليا، وانتعا�ض القت�ضاد الذي مير بعدة اأزمات 
منذ �ضنوات. فيما احتج معار�ضوها باأنها �ضتوؤدي اإىل 

خلل كبري يف توازن ال�ضلطات.
من   %60 ت��ق��ارب  بن�ضبة  ال�ضتفتاء  ري��ن��زي  وخ�ضر 
مقابل  التعديالت،  ه��ذه  رف�ضوا  ال��ذي��ن  الناخبني 
موافقة 40% فقط، وذلك برغم اأن عدد امل�ضاركني يف 
ال�ضتفتاء كان كبرًيا، وقارب ن�ضبة 70% من امل�ضموح 
اأنه وافق  اإل  واأعلن رينزي ا�ضتقالته  لهم بامل�ضاركة، 
على طلب الرئي�ض بتاأجيل تقدمي ال�ضتقالة، والبقاء 
الأي��ام  خالل  املوازنة  على  املوافقة  حلني  احلكم  يف 

القادمة.
وتلقى �ضعر اليورو �ضربة قوية مع الإعالن عن نتائج 
اأدنى  �ضعره  وبلغ  اإيطاليا.  يف  نظم  ال��ذي  ال�ضتفتاء 
من  ن��وع  و�ضاد   .2015 اآذار/م��ار���ض  منذ  م�ضتوياته 
الت�ضويت  بعد  اآ�ضيا،  يف  خا�ضة  املال،  اأ�ضواق  القلق 
يف  الثالثة  القت�ضادية  القوة  ت�ضكل  اإيطاليا  لكون 

منطقة اليورو.
اليوم  يواجه  الإيطايل  القت�ضاد  اأن  بالذكر  اجلدير 
ال��ع��دي��د م��ن ال��ت��ح��دي��ات، مب��ع��دل بطالة اأع��ل��ى من 
11%، ومع �ضعف القطاع امل�ضريف، وو�ضط عدد من 
ال�ضيا�ضات املالية املتخبطة التي اأدت اإىل و�ضول ن�ضبة 
الدين العام بالن�ضبة اإىل الناجت املحلي الإجمايل اإىل 
133%، لت�ضبح بذلك يف املركز الثاين كاأكرث الدول 

التي تعاين اقت�ضادًيا يف منطقة اليورو بعد اليونان.
اإىل �ضخ مبالغ كبرية من  الإيطالية  البنوك  وحتتاج 
اأخ��رى.  م��رة  القت�ضاد  انتعا�ض  اأج��ل  م��ن  الأم���وال 
اإىل  الأزم���ة  ام��ت��داد تداعيات  اأث��ار خم��اوف من  ما 
م�ضارف اأوروبية اأخرى، خا�ضة امل�ضارف الأوروبية 
غمو�ض  ظ��ل  يف  الإي��ط��ال��ي��ة،  ال��دي��ون  يف  امل�ضتثمرة 
اإيطالية كربى  اإنقاذ 8 م�ضارف  املوقف حول خطة 

مهّددة بالإفال�ض.
وقوع  احتمال  هو  اإحلاحًا  الأكرث  القلق  م�ضدر  ويعد 
جميع  يف  ال��ع��دوى  انت�ضار  وخطر  م�ضرفية،  اأزم���ة 
اأنحاء اأوروبا، يف حال غرقت بنوك اإيطالية يف الديون 
املعدومة. ويعترب بنك »مونتي دي با�ضي«، هو احللقة 
اإىل  الأق���دم  الإي��ط��ايل  البنك  يحتاج  اإذ  الأ�ضعف، 
لل�ضحة  اختبار  يف  ف�ضله  بعد  يورو،  مليارات  خم�ضة 
اإىل  اأدى  ما  ال��ع��ام.  ه��ذا  من  �ضابق  وق��ت  يف  املالية 

انخفا�ض اأ�ضهمه باأكرث من 80% هذا العام.
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دورها جوهري في تحقيق التنمية االجتماعية

تطورات التمويل الإ�صالمي 
كبريًا من حيث  تقدمًا  الإ�ضالمية  ال�ضريفة  اأح��رزت 
منذ  والأ���ض��ول  وال��زب��ائ��ن  املوؤ�ض�ضات  ع��دد  يف  النمو 

ال�ضناعة  وتعترب  ال�ضتينات.  اأواخ��ر  يف  ن�ضاأتها 
من  ك��واح��دة  الإ�ضالمية  وامل�ضرفية  املالية 
حيث  من���وًا،  امل�ضرفية  القطاعات  اأ���ض��رع 
امل�ضريف  القطاع  من��و  معدل  منوها  يفوق 
ال�ضناعة  ت�ضهد  اأن  املتوقع  ومن  التقليدي، 

وا�ضعًا  تطورًا  الإ�ضالمية  وامل�ضرفية  املالية 
نوعية اخلدمات  بتح�ضني  يتعلق  ما  �ضيما يف  ل 

المصارف اإلسالمية يفوق نموها 
المصارف التقليدية

ال�صريفة الإ�صالمية منوًا متزايدًا منذ ن�صاأتها، وبات ت�صهد 
معدل منوها يفوق معدل منو القطاع امل�صريف التقليدي، 

فيما باتت اأ�صولها ت�صكل حوايل 25 يف املئة من اإجمايل 
الأ�صول امل�صرفية العربية، وُيتوقع لها اأن تتجاوز 2.61 تريليون دولر 

عام 2020. ويف ما يلي درا�صة اأعدتها اإدارة الدرا�صات والبحوث يف الأمانة 
العامة لإحتاد امل�صارف العربية، حول تطورات ال�صريفة الإ�صالمية منذ 

ن�صاأتها يف اأواخر ال�صتينيات.
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واإبتكار منتجات جديدة للو�ضول اإىل قاعدة اأو�ضع من 
الزبائن.

حتقيق  يف  جوهري  دور  لديها  الإ�ضالمية  وامل�ضارف 
عامل  يف  نوعية  نقلة  واإح���داث  الإجتماعية،  التنمية 
وفق  وتن�ضيطها  الق��ت�����ض��ادات  وحتفيز  ال�ضريفة، 

ال�ضوابط ال�ضرعية الإ�ضالمية.
املالية  اخل��دم��ات  ت��ق��دم  ال��ت��ي  املوؤ�ض�ضات  ع��دد  زاد 
العام  موؤ�ض�ضة يف  نحو 955  من  العامل  الإ�ضالمية يف 
2013 اىل 1،113 موؤ�ض�ضة بنهاية العام 2014، تعمل 
يف 75 دولة، بح�ضب توم�ضون رويرز. وهي تق�ضم بني 
موؤ�ض�ضات اإ�ضالمية بالكامل وموؤ�ض�ضات تقليدية تقدم 
خدمات مالية اإ�ضالمية عرب نوافذ متخ�ض�ضة. ووفقًا 
لتقرير التناف�ضية العاملية للم�ضارف الإ�ضالمية لعام 
الإ�ضالمية حول  امل�ضارف  قارب عدد عمالء   ،2016
العامل 100 مليون عميل، ومع ذلك ل تزال 75.12 يف 
الإ�ضالمي  للتمويل  املحتملة  العمالء  قاعدة  من  املئة 
غري م�ضتغلة ول يزال القطاع يتمتع ب�ضعة كبرية ميكن 

اأن ت�ضتوعب املزيد من املتعاملني.

مع  عالقتها  اأن  الإ�ضالمية  امل�ضارف  ميزات  وم��ن 
اأ�ضحاب الودائع لي�ضت قائمة على اأ�ضا�ض دائن ومدين، 
والأرب��اح  املخاطر،  تقا�ضم  على  توؤكد  عالقة  هي  بل 
ت�ضتهدف  الإ�ضالمية  امل�ضارف  اأن  كما  واخل�ضائر. 
ال�ضغرية  امل�ضاريع  لأ�ضحاب  املالية  اخلدمات  منح 
يف  �ضعوبة  جتد  والتي  ال�ضغر  واملتناهية  واملتو�ضطة 
احل�ضول على التمويل التقليدي نظرًا لعدم امتالكها 
واملوؤ�ض�ضات  امل�ضارف  قبل  من  املطلوبة  ال�ضمانات 
التمويل  وتو�ضيع دور  لزيادة  فاإن  وبالتايل،  التقليدية. 

الإ�ضالمي اإمكانات هائلة لتعزيز ال�ضمول املايل.
والأك��رب  الأه��م  اجل��زء  الإ�ضالمية  امل�ضارف  وت�ضكل 
اأ�ضول هذه  بلغت  الإ�ضالمي، حيث  املايل  النظام  من 
 ،2014 عام  يف  دولر  مليار   1،346 حوايل  امل�ضارف 
تليها ال�ضندات الإ�ضالمية اأو )ال�ضكوك( والتي بلغت 
الإ�ضالمية  الإ�ضتثمار  �ضناديق  ثم  دولر،  مليار   295
)56 مليار دولر(، واأخريًا �ضناعة التاأمني الإ�ضالمي 
اأو )التكافل( )حوايل 33 مليار دولر(، وذلك بح�ضب 

تقرير �ضادر عن توم�ضون رويرز.

ال�صريفة الإ�صالمية حول العامل
 1.35 ح��وايل  الإ�ضالمية  امل�ضرفية  الأ���ض��ول  بلغت 
تريليون دولر يف عام 2014 )وهي ت�ضكل ن�ضبة 74.2 
كما  العاملي(.  الإ�ضالمي  التمويل  اأ�ضول  من  املئة  يف 
تتجاوز  اأن  ويتوقع  املئة،  يف   12 بن�ضبة  من��وًا  �ضجلت 
2.61 تريليون دولر يف عام 2020، )امل�ضدر: توم�ضون 
رويرز(. وفقًا ل�ضندوق النقد الدويل، متثل الأ�ضول 
املئة من  اأكرث من 20 يف  الإ�ضالمية حاليًا  امل�ضرفية 
اإج��م��ايل م��وج��ودات ال��ق��ط��اع امل�����ض��ريف يف ك��ل من: 
اإيران وال�ضودان، حيث اإن قطاعيهما امل�ضرفيني هما 
دار  وبروناي  بنغالدي�ض،  وكذلك  بالكامل،  اإ�ضالميان 
العربية  ال�ضالم، والكويت، وماليزيا، وقطر، واململكة 
والبحرين،  املتحدة،  العربية  والإم���ارات  ال�ضعودية، 
و   2 البيانيني  الر�ضمني  يف  مبني  ه��و  وكما  واليمن. 
العربية  اإي��ران واململكة  ت�ضتحوذ ثالث دول - هي   ،3
ال�ضعودية، وماليزيا على حوايل 60 يف املئة من اإجمايل 
الأ�ضول امل�ضرفية الإ�ضالمية عام 2014، حيث بلغت 
مليار  اإي��ران، 300.3  يف  دولر  مليار  حوايل 328.8 
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مليار  و174.0  ال�ضعودية،  العربية  اململكة  يف  دولر 
دولر يف ماليزيا.

القطاع امل�صريف الإ�صالمي العربي
على  بالهيمنة  الإ�ضالمية  العربية  امل�ضارف  ت�ضتمر 
عدد  حيث  من  العاملية  الإ�ضالمية  امل�ضرفية  ال�ضاحة 
امل�ضارف وحجمها، حيث يوجد حوايل 120 م�ضرفًا 
فمن  امل��ث��ال،  �ضبيل  وعلى  بالكامل.  اإ�ضالميًا  عربيًا 
العامل من  اإ�ضالمية يف  مالية  موؤ�ض�ضة  اأكرب 100  بني 
حيث حجم الأ�ضول املتوافقة مع ال�ضريعة الإ�ضالمية، 
يوجد 45 منها يف دول عربية، 40 منها يف دول جمل�ض 
ذلك،  اإىل  بالإ�ضافة  ب�ضكل خا�ض.  اخلليجي  التعاون 
فمن بني اأف�ضل 50 موؤ�ض�ضة مالية اإ�ضالمية، 27 منها 
موجودة يف الدول العربية )26 يف دول جمل�ض التعاون 
اخلليجي وواحد يف م�ضر(. ومن بني اأكرب 20 م�ضرفًا 
 8( العربي  اخلليج  دول  يف  منها   11 ف��اإن  اإ�ضالميًا، 
م�ضارف اإ�ضالمية بالكامل و3 م�ضارف جتارية تدير 

.)The Banker نوافذ اإ�ضالمية( )امل�ضدر: جملة
كما ت�ضتحوذ دول جمل�ض التعاون اخلليجي على حوايل 
50 يف املئة من الأ�ضول امل�ضرفية الإ�ضالمية العاملية. 

اأّما بالن�ضبة لل�ضودان، فهو البلد العربي الوحيد الذي 
جمموع  وبلغ  بالكامل  اإ�ضالمي  م�ضريف  قطاع  لديه 
اأ�ضوله حوايل 17.7 مليار دولر يف نهاية العام 2015. 
ما بني 25-20  الإ�ضالمية  امل�ضرفية  الأ�ضول  وت�ضكل 
العربية. ويف  امل�ضرفية  الأ�ضول  اإجمايل  املئة من  يف 
عام 2015، بلغت ن�ضبة الأ�ضول امل�ضرفية الإ�ضالمية 
من اإجمايل موجودات القطاع امل�ضريف يف ال�ضعودية 
وقطر  املئة،  يف   45 الكويت  ويف  املئة،  يف   52 ح��وايل 
يف   22 املتحدة  العربية  الإم����ارات  ويف  املئة،  يف   26
املئة، ويف البحرين 29 يف املئة، ويف عمان 7 يف املئة. 
وخالل الفرة 2010-2014، بلغت ن�ضبة منو الأ�ضول 
امل�ضرفية الإ�ضالمية 15 يف املئة يف كل من ال�ضعودية 
وقطر، و8 يف املئة يف الإمارات والكويت، و1 يف املئة يف 

البحرين. )امل�ضدر: اإرن�ضت اأند يونغ(.
اأكرب 20 م�صرفًا اإ�صالميًا عربيًا

 تتوزع تلك امل�ضارف الع�ضرين بح�ضب الدول العربية 
على ال�ضك�ل التال�ي: 5 م�ضارف اإماراتية، 4 م�ضارف 
يف كل من ال�ضعودية وقطر، ثالثة م�ضارف يف الكويت 
والبحرين، وم�ضرف واحد يف م�ضر. ُتظهر البيانات 
يف   24 ح��وايل  على  ي�ضيطر  الراجحي  م�ضرف  اأن 
م�ضارف  ع�ضرة  لأك��رب  املجمعة  امل��وج��ودات  من  املئة 
اإ�ضالمية عربية، ون�ضبة 26 يف املئة من ودائعها، و24 
يف املئة من القرو�ض، و26 يف املئة من حقوق امللكية. 
جمموعات  ثالث  لأك��رب  ال�ضوقية  احل�ضة  بلغت  كما 
م�ضرفية حوايل 52 يف املئة من موجودات اأكرب ع�ضرة 
م�ضارف اإ�ضالمية عربية، و51 يف املئة من الودائع، 

و48 يف املئة من القرو�ض.
لأك��رب  املجمعة  امل���وج���ودات  �ضهدت 
عربيًا  اإ�ضالميًا  م�ضرفًا   20
 6.2 بن�ضبة  ارت��ف��اع��ًا 
نحو  م��ن  امل��ئ��ة  يف 
406 مليارات دولر 
عام 2014 اإىل حوايل 
بنهاية  دولر  مليار   431
ت�ضكل  وه��ي   ،2015 العام 
حوايل 60 يف املئة من الأ�ضول 
العربية  الإ�ضالمية  امل�ضرفية 
الأ�ضول  اإجمايل  من  املئة  يف  و13 
ارتفعت  ك��م��ا  ال��ع��رب��ي��ة.  امل�ضرفية 
نحو  من  نف�ضها  الفرة  خالل  ودائعها 
300 مليار دولر اإىل 316 مليارًا )بن�ضبة 
مليار   263 من  وقرو�ضها  امل��ئ��ة(،  يف   5.3
دولر اإىل 290 مليارًا )بن�ضبة 10.3 يف املئة(، 
وراأ�ض املال من 54 مليار دولر اإىل 59 مليارًا )بن�ضبة 
9.3 يف املئة(، والأرباح من حوايل 6.4 مليارات دولر 
اإىل نحو 7.3 مليارات دولر، اأي بن�ضبة 14.1 يف املئة.
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10 أشخاص و 10 دقائق.. 
طردت مورينيو من تشلسي

م�ساألة �إقالة �سرقت 
ت�سل�سي للمدير 

�لفني للفريق 
جوزيه مورينيو�لأ�سو�ء من 

باقي �لأخبار يف بريطانيا وكثري 
من دول �لعامل، غري �أن كثريين 

�أدركو� موؤخر� �أن طرد مورينيو 
بات �سبه موؤكد، وكذلك �سعرت 
جماهري �لفريق بوجود م�ساكل 

ب�ساأن �سخ�ص مدرب �لفريق “ذي 
�سبي�سال ون” كما يطلق على 

نف�سه.
على �أي حال، وفقا للتطور�ت 

�لتي �سهدها ت�سل�سي منذ ح�سوله 
على بطولة �لدوري �لإجنليزي 
�ملمتاز �ملو�سم �ملا�سي، و�مل�ساكل 
تتز�يد �إىل �أن حانت �لدقائق 

�لع�سر �لأخرية حلياة مورينيو يف 
نادي ت�سل�سي.
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كتب : حممد عصام

ثمة 10 اأ�سخا�ص يعتقد اأنهم قد يك�ن�ا م�س�ؤولني 
عن طرد م�ريني� من معقل النادي يف �ستامف�رد 

بريدج، ب�سكل اأو اآخر، وهم:
رومان اأبرام�فيت�ص مالك النادي، اإذ رمبا يزعم 
العب  �سراء  يف  اأبرام�فيت�ص  ف�سل  اأن  م�ريني� 
و�سط ظهري هذا ال�سيف يعترب خطاأ قاتال، فقد 
ج�ن  اإيفرت�ن  مدافع  مع  التعاقد  م�ريني�  اأراد 
�ست�نز، لكن املالك اختار احل�س�ل على خدمات 
العبني اآخرين بدال من دفع 40 ملي�ن دوالر لقاء 

�ست�نز.
يعتقد  البع�ص  ال��ف��ري��ق،  طبيبة  ك��ارن��ريو  اإي��ف��ا 
حادثة  منذ  م�ريني�  مع  ت�س�ء  ب��داأت  االأم���ر  اأن 
ا�ستبعادها من العمل مع الفريق االأول، اإثر نزولها 
اإيدن  الالعب  لعالج  منه  اإذن  دون  امللعب  اأر���ص 
و�سف  حيث  �سيتي،  �س�انزي  مباراة  يف  ه��ازارد 
وا�ستبعدها،  �ساذج  باأنه  الت�سرف  هذا  م�ريني� 
ب��اإج��راءات  والبدء  النادي  عن  الرحيل  وق��ررت 

قان�نية �سد النادي.
كان  االأمي��ن،  الظهري  اإيفان�فيت�ص  براني�سالف 
بط�لة  يف  املدافعني  اأبرز  اأحد  ال�سربي  الالعب 
م�ريني�  راأ����ص  عناد  لكن  االإجن��ل��ي��زي،  ال���دوري 
جعلته  ح�سابه،  على  الالعبني  لبع�ص  وحماباته 

يدفع ثمنا باهظا.
قا�سي  مع  للخالف  كان  م��ص،  ج�ناثان  احلكم 
مباراة ت�سل�سي ووي�ست هام ي�نايتد دور، بعد طرد 
احلكم لالعب نيمانيا ماتيت�ص، حيث اأدى �سراخ 
م�ريني� على م��ص واإهانته اإىل طرده من امللعب.

ن��ي��م��ان��ي��ا م��ات��ي��ت�����ص ك����ان ل���ط���رده م���ن م���ب���اراة 
مباراة  يف  كبديل  دخ�له  ثم  وم��ن  ه��ام،  وي�ست 
�ساوثهامبت�ن واإخراجه بعد اأقل من ن�سف �ساعة 

طريقة  ب�سبب  الالعبني  على  اأث��را  دخ�له،  على 
م�ريني� يف التعامل معهم.

احل��ك��م اأن���ت����ين ت��اي��ل���ر، ك���ان ك��ذل��ك م���ن بني 
التي �ساهمت يف تده�ر و�سع م�ريني�،  االأ�سباب 
خ�س��سا عندما رفع البطاقة ال�سفراء يف وجه 
الالعب �سي�سك فابريغا�ص بدال من منحه �سربة 
اأم��ام  اجل���زاء  منطقة  يف  �سقط  بعدما  ج���زاء، 

�ساوثهامبت�ن.
تده�ر  ميثل  ال��ذي  الالعب  فابريغا�ص  �سي�سك 
بداية  منذ  تنازليا  اأداوؤه  كان  اإذ  ت�سل�سي،  و�سع 
امل��سم الكروي احلايل، حيث كان م�ريني� يعتقد 
اأنه ميثل قلب الفريق الناب�ص، لكنه ظل يرتاجع 

ومل ي�سجل اأي هدف و�ساهم يف هدفني فقط.
�سكل  ال��ذي  ه��ام،  وي�ست  مهاجم  ك���ارول  اآن���دي 
مل�ريني�، وحفز  قا�سية  ت�سل�سي �سربة  ف�زه على 
اإىل  بياأ�ص  التقاط �س�ر رائعة له وه� ينظر  على 
وه�  املناف�ص  للفريق  الفني  الطاقم  ي�جد  حيث 
الذي  ال�سق�ط  مدى  ال�س�رة  وعك�ست  يحتفل، 

بلغه م�ريني�.
دفع  الذي  البلجيكي  املرمى  حار�ص  ك�رت�ا  تيب� 
اإدارة النادي اإىل بيع احلار�ص االأول بيرت ت�سيك، 
خيار  من  يبقى  ومل  اأداوؤه،  وتراجع  اأ�سيب  لكنه 
اإ�سمري  احلار�ص  اإىل  اللج�ء  �س�ى  م�ريني�  اأمام 
الدفاع ه�  واإمنا  كارثة  يكن  الذي مل  بيغ�فيت�ص، 
لعدم  الثقة  فقدانه  بعد  كارثة  اإىل  حت���ل  ال��ذي 

وج�د احلار�ص االأول.
دييغ� ك��ستا الالعب االإ�سباين الذي ي��سف باأنه 
وم�ساكل  باإثارة  وت�سبب  لالإدارة”  القابل  “غري 
خالل  م��رة  م��ن  اأك���ر  ال��ط��رد  وجتنبه  للفريق، 
اأمرا  باعتبارها  اإليها  ينظر  كان  اآر�سنال  مباراة 
مباريات،   3 اللعب  اأن مت منعه من  اإىل  مده�سا، 
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وترك م�ريني� من دون خيار مهاجم اأول يف وقت 
احلاجة، ومل يحرز هذا امل��سم �س�ى 3 اأهداف.

الدقائق الع�سرة االأخرية
ان�سم م�ريني� اإىل الالعبني حل�س�ر حفلة غداء 
مل  لكن  ط���رده،  م��ن  �ساعات  قبل  الكري�سما�ص 
املخيبة  النتائج  بعد  لالحتفال  �سبب  هناك  يكن 

واخل�سارة اأمام لي�سرت �سيتي.
ما  هناك  ب��اأن  �سعروا  ت�سل�سي  العبي  اأن  ويبدو 
يحدث مع مدربهم، فلم يكن يف االأج�اء اأي مزاح 

اأو مرح.
معظم  م��غ��ادرة  بعد  م�ساء،  الثانية  ال�ساعة  يف 
اأع�ساء  منهم  تبقى  من  الح��ظ  الفريق،  العبي 
يف  ل��ل��ن��ادي  ال��ت��دري��ب  معقل  يف  االإدارة  جمل�ص 

ك�بام، حيث احلفل.
باأن م�عد رحيل  ال�سائعات  انطلقت  و�سرعان ما 
بتبادل  ال��الع��ب���ن  وب����داأت  اأزف،  ق��د  م�ريني� 

لقب الدوري، وهم:
حار�ص املرمى بيرت ت�سيك الذي ان�سم اإىل فريق 
فينغر،  اأر�سني  الفرن�سي  امل��درب  حيث  اآر�سنال 

العدو اللدود مل�ريني�.
كما رحل عن الفريق، ريان برتراند واأوري�ل رومي� 
والتحقا ب�ساوثهامبت�ن، ودافيد ل�يز الذي ان�سم 
وجيفري  الفرن�سي،  ج��رم��ان  �سان  باري�ص  اإىل 
بروما الذي ان�سم اإىل اآينده�فن، وفيليب ل�ي�ص 
بروين  دي  وكيفني  مدريد،  باأتلتيك�  التحق  الذي 

الذي ح�سل مان�س�سرت �سيتي على خدماته.
كذلك رحل عن الفريق الالعب�ن خ�ان ماتا الذي 
انتقل اإىل مان�س�سرت ي�نايتد، وحممد �سالح الذي 
اأعري اإىل في�رنتينا واأبدع قبل اأن ينتقل اإىل فريق 

روما، وروميل� ل�كاك� الذي ان�سم اإىل اإيفرت�ن.
املالحظ اأن كثريين منهم اأجادوا مع الفرق التي 

انتقل�ا اإليها بعد خروجهم من عباءة م�ريني�.

الر�سائل الق�سرية ب�ساأن الت�قعات ح�ل احتمال 
ذهاب م�ريني�.

ومديره  باك  برو�ص  النادي  رئي�ص  اأبلغ  وبالفعل 
يف  ا�ستبعاده  بقرار  م�ريني�  تينينباوم  ي�جني 

اجتماع مل ي�ستغرق اأكر من 10 دقائق.
يف  الالعبني  من  اأح��د  يبق  مل  اللحظة  تلك  ويف 
من  ر�سمي  بيان  اأي  منهم  اأي  يتلق  ومل  ك�بام، 
للفريق  �سابق�ن  الع��ب���ن  يعلم  اأن  قبل  ال��ن��ادي 

باالأمر.
ل�ساعتني  امل��ك��ان  يف  ط���رده  بعد  م�ريني�  وظ��ل 
كاملتني تقريبا لتنظيف مكتبه واأخذ احتياجاته، 

ثم غادر املكان ب�سيارته اجلاغ�ار.
10 خ�سرهم م�ريني�

وال�ستكمال رقم 10 يف حقبة م�ريني� االأخرية، ثمة 
خ�سرهم  الذين  الالعبني  جمم�ع  هم  اأخرى   10
على  الفريق  بعد ح�س�ل  بهم  اأو �سحى  م�ريني� 
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ال�ستثمار�ت �لعربية يف �لكرة �لأوروبية
مع تط�ر اللعبة وت��سع ممار�ستها كان البد من تغري 
مت�يل  عن  تبحث  الكروية  االأندية  واأ�سبحت  احلال 
�ساحبت  التي  والتعقيدات  تعددت  التي  الأن�سطتها 

ذلك.

حتقيق  على  وق���ادر  ناجح  ن��اد  اإدارة  اأرادت  واإذا 
البط�الت يجب �سراء النج�م الكبار وباأ�سعار باهظة، 
وهنا ظهرت ال�سركات القادرة على االنفاق من جهة 
ولتحقيق االأرباح من جهة اأخرى، فتح�لت اللعبة من 
جمرد اأندية اجتماعية يف االأحياء اإىل ا�ستثمار هائل 

يدر املليارات على املتعاملني معه، وظهرت ال�سركات 
القاب�سة القادرة على متلك االأندية ولي�ص اأفرادًا ال 

دراية لهم بهذا الن�ع من اال�ستثمار.
ويف كرة القدم احلديثة اأ�سبح مثل هذا اال�ستثمار ال 
يقدر عليه �س�ى املليارديرات القادرين على االنفاق، 
القدم  كرة  وجهة  تغيري  على  ق��ادرون  كذلك  لكنهم 
اللعبة  لهذه  ح��دث  ال��ذي  فما  االأب���د.  اإىل  القدمية 
ال�سركة  ي�سبه  ما  اإىل  حت�لت  وهل  االأوىل  ال�سعبية 
اأنديتها  فتتهاوى  وتهملها  اأك��ر  فتعطيك  تعطيها 

كاالأ�سجار القدمية.
يف عام 1990 �سدرت التقارير من اجلهات امل�س�ؤولة 
تزويد  على  تن�ص  ال��ق��دم  ك��رة  وق���ان��ني  نظام  ع��ن 
بحل�ل  واملمتازة  االأوىل  الدرجتني  اأندية  مدرجات 
اإرغام  1995، هذه الت��سية ت�سببت يف   1994 م��سم 
وراء  عما  والبحث  ميزانياتها  مراجعة  على  االأندية 

مليارات الخليج تغزو اوروبا
طموح قطرى وراء شراء األندية.. 
وعقود الرعاية العربية تنتشر بقوة هناك 

تعترب �أندية كرة �لقدم جممعات ريا�سية �جتماعية ي�سرف على تعترب 
�إد�رتها جمموعة من �ملتفرغني مل�سلحة �أع�ساء �لنادي و�ملجتمع �لذي 

يعي�سون فيه ولي�ص كموؤ�س�سة جتارية - و��سرتطت �ملجموعة على 
�للجنة �ملكلفة باإد�رة �لنادي �لناأي باأنف�سهم عن �أي م�سالح مادية �أو نفعية من خالل 

هذه �لإد�رة لكن �لتحول من م�سمى �لنادي ب�سورته هذه �إىل ملكية حمدودة خالل 
حقبة 1880- 1890 وبحلول 1899 �أ�سبح ممكنًا �أن ي�سرتي عدد من �مل�ستثمرين 

جزءً� من ملكية �لنادي من �أجل �لربح. .
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هذا  م�اجهة  اأرادت  اإذا  للدخل  التقليدية  امل�سادر 
حلق�ق  االقت�سادية  االأهمية  ظهرت  وهنا  االلتزام، 
انتقال  وكلفة  الراعية  وال�سركات  التلفزي�ين  البث 

الالعبني والنج�م بني االأندية.
االأوراق  القدم مع ب�ر�سة  اأندية كرة  اأول تعامل  اأما 
ت�تنهام  نادي  تع�مي  عند   1983 عام  فحدث  املالية 
ثمانية  بعد  اإال  تفاعل مماثل  ه�ت�سبريز ومل يحدث 
املالية  االأوراق  القدم فعليًا �س�ق  اأع�ام ودخ�ل كرة 
ي�نايتد  مان�س�سرت  نادي  تع�مي  مت  عندما  والب�ر�سة 

عام 1991.
الربميريليغ  اإدارة  بني  متت  التي  الهائلة  ال�سفقة 
االأندية  ح�س�ل  اإىل  اأدت  بي«  �سكاي  »بي  وتلفزي�ن 
على عائد هائل من حق�ق البث التلفزي�ين وبالتايل 
الالعبني،  انتقاالت  على  اأ�سخم  ا�ستثمار  اإىل  اأدت 
املتفرجني  من  املزيد  ج��ذب  اإىل  ب��دوره  اأدى  وه��ذا 
خاطر  طيب  عن  املباريات  تذاكر  ي�سرتون  الذين 

مل�ساهدة هذا النجم اأو ذاك.
ينتبه�ن جليًا  امل�ستثمرين  ال�اقع اجلديد جعل  هذا 

لهذا الن�ع اجلديد من البزن�ص.
من  فئة  االأف��ق  يف  ظهرت  الع�سرين  القرن  بحل�ل 
الطفرة  بعد  خ�س��سًا  اخل���رايف  ال���راء  اأ�سحاب 
بكميات  وتركزها  ال��ب��رتول  اأ�سعار  يف  حدثت  التي 
العربي،  واخلليج  االأو�سط  ال�سرق  منطقة  يف  هائلة 
االقت�سادية  للجدوى  االنتباه  العرب يف  اأثرياء  وبداأ 
واالأرباح الهائلة التي حتققها االأندية االأوروبية والتي 
تعاين غالبيتها من �سائقة مالية جتعل م�ساألة متلكها 
الرفيع  الطراز  مفاو�سني من  اإال  تكلف  وال  مي�س�رة 

واملدربني  اللعبة  جن�م  كبار  من  جمم�عة  وانتقال 
واالأجهزة الفنية.

عقود �لرعاية
�سركة  كان  اال�ستثمار  من  الن�ع  هذا  دخل  من  اأول 
نادي  اللعبة ب�سفقة رعاية  االإمارات وبداأت  طريان 
اأر�سنال اللندين ال�سهري مقابل 112 ملي�ن ي�رو عام 
2004، و�سملت ال�سفقة حق�ق الت�سمية، حيث اأطلقت 
طريان االإمارات ا�سمها على �ستار اأر�سنال احلديث 
ظهرت  كما   ،2006 عام  افتتاحه  جرى  الذي  متامًا 

جملة »فالي اإمارات« على فانيالت الفريق.
فعل القطري�ن ال�سيء نف�سه عام 2010 عندما وقعت 

ودفاتر �سيكات م�سرعة وعامرة باملليارات.
خالل االأع�ام القليلة املا�سية ت�ساعفت اال�ستثمارات 
بادئ  يف  وبحذر  االأوروب��ي��ة  القدم  ك��رة  يف  العربية 
االأمر، حيث اقت�سرت ال�سفقات على �سراء االأندية 
نادي  اأمثلتها  ومن  املت�ا�سع  الدخل  ذات  املت�ا�سعة 
امل�سري حممد  االأعمال  ا�سرتاه رجل  الذي  ف�لهام 

الفايد.
اللعبة  الرية  العربية  امل�ؤ�س�سات  دخلت  ذل��ك  بعد 
لتحل حمل االأفراد ومن اأمثلتها امل�ؤ�س�سات الر�سمية 
اأو ممثل� العائالت املالكة التي عادة ما تعمل يف الظل 
ب�ا�سطة عمالء م�ث�قني لكن الروات املتاحة له�ؤالء 
جعلت دائرة تت��سع لتغطي ج�انب الريا�سة العاملية 
عائدات  من  الدخل  م�سادر  ت��سعت  كذلك  كافة. 

الكرة ن�رد منها االأمثلة التالية:
ملكية �لأندية

لال�ستثمار  اأب�ظبي  جمم�عة  قامت   2008 ع��ام  يف 
والتط�ير ب�سراء نادي مان�س�سرت ي�نايتد االإجنليزي 

مقابل 230 ملي�ن ي�رو.
2010 متلك امل�ستثمر القطري عبداهلل بن  ويف عام 
اآل ثاين نادي ملقة اال�سباين مقابل  اآل حمد  نا�سر 

36 ملي�ن ي�رو.
ويف 2011 ا�سرتت اجلمعية امللكية االإماراتية ومقرها 
يف دبي نادي ختايف اال�سباين مببلغ قيل انه يرتاوح ما 

بني 70 اإىل 90 ملي�ن ي�رو.
�سان  باري�ص  نادي  لال�ستثمار  قطر  م�ؤ�س�سة  متلكت 
ومتلك  و2012،   2011 ع��ام  �سفقتني  يف  ج��ريم��ان 
�سراء  �سفقات  من  �سخمة  جمم�عة  عقد  النادي 
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م�ؤ�س�سة قطر عقدًا لرعاية فريق بر�سل�نة اال�سباين 
مقابل 150 ملي�ن ي�رو ليحل ا�سم »قطر فاوندي�سن« 
�سيا�سة  ب��ذل��ك  لتك�سر  املتحدة  االأمم  ا���س��م  حم��ل 
من  ن�ع  اأي  بر�سل�نة  رف�ص  من  عامًا   111 ت�ا�سلت 

اأن�اع الرعاية.
مع  تعاونها  اأب�ظبي  دعمت   2011 عام  يف  ذلك  بعد 
نادي مان�س�سرت �سيتي بت�قيع عقد رعاية مع طريان 
االحتاد ملدة 10 اأع�ام يف �سفقة بلغت 450 ملي�ن ي�رو 
ا�ستاد  ت�سمية  واإعادة  الفريق  رعاية قمي�ص  وت�سمل 

النادي ب�»ا�ستاد االحتاد«.
حقوق �لبث �لتلفزيوين

اأ�سخم �سبكة بث تلفزي�ين ريا�سي يف  تاأ�سي�ص  بعد 
العامل العربي، بداأ تلفزي�ن اجلزيرة يف التعاقد على 
حق�ق البث مع كرة القدم االأوروبية لت��سعة تغطيتها، 
ودخلت القناة القطرية منطقة احلق�ق التلفزي�نية 
2011 يف برنامج طم�ح بداأته ب�سراء  االأوروبية عام 
اإىل   2012 ع��ام  م��ن  الفرن�سي  ال���دوري  ب��ث  حق�ق 
بذلك  لت�جه  العام،  ي�رو يف  ملي�ن   90 2016 مقابل 
بعد  بل��ص«،  »كنال  احلق�ق  الأ�سحاب  ق�ية  �سربة 
ذلك ا�سرتت اجلزيرة حق�ق بث دوري اأبطال اأوروبا 
وي�روبا ليغ من عام 2012 وحتى 2015 ومعها بط�لة 
باهتمام  تتابع  حاليًا  وهي   »2016 وي�رو   2012 »ي�رو 

عدد من الدوريات والبط�الت االأخرى.
بينما ي�ستهدف امل�ستثمرون عادة االأندية املت�ا�سعة 
الطريق  يف  و�سعها  لتعيد  الطم�ح  ذات  االأندية  اأو 
الغابرة  االأجم���اد  اإىل  الفريق  اإع���ادة  مع  ال�سحيح 
ذلك  على  االأمثلة  اأف�سل  ومن  البط�الت،  وحتقيق 
م��سم  ليغ  بالربميري  ف��از  ال��ذي  �سيتي  مان�س�سرت 
2012 وباري�ص �سان جريمان امل�سنف ثانيًا يف الكرة 

الفرن�سية وملقة امل�سنف رابعًا يف ا�سبانيا.
رعاية دول �خلليج �لعربية

االإم��ارات وطريان  اأن طريان  يعترب اخل��رباء حاليًا 
الراعية  ال�سركات  اأكرب  هي  قطر  وم�ؤ�س�سة  االحتاد 

لكرة القدم يف العامل.
معدالت  مع  االأو�سط  ال�سرق  من  اال�ستثمار  وتزامن 
قيا�سية من املداخيل املالية يف كرة القدم االأوروبية، 

 »sport business group« م�ؤ�س�سة  اأوردته  ما  ح�سب 
يف  املرم�قة  املالية  امل�ؤ�س�سة  واأوردت  ديل�يت،  يف 
تقريرها االأخري اإجمايل دخل اأكرب 20 ناديًا يف العامل 
مليارات   6 بذلك  ليتجاوز  املئة  يف   3 بن�سبة  ارتفع 
ب�سبب  ج��اءت  املبلغ  هذا  من  مقدرة  ون�سبة  دوالر، 

اال�ستثمارات من منطقة اخلليج وال�سرق االأو�سط.
القدم  ك��رة  االأوروب��ي��ة يف  ال�س�ق  اإجمايل دخ��ل  اأم��ا 
فبلغت ن�سبة النم� فيه 4 يف املئة وتعادل 16.9 مليار 

دوالر م��سم 2010 2011.
بن�سبة  للدخل  االأ�سا�سي  املحرك  تعترب  البث  حق�ق 
3 يف املئة تعادل 4.1 مليارات دوالر يلي ذلك الدخل 

التجاري.
ومن الع�سرين ناديًا املذك�رة ا�ستفادت خم�سة منها 
كثريًا من حق�ق رعاية الفانيالت من م�ؤ�س�سات يف 
وتعاقدها  بر�سل�نة  ومنها  االأو�سط  ال�سرق  منطقة 
مع م�ؤ�س�سة قطر وتعادل 40 ملي�ن دوالر يف امل��سم، 
النادي  معدل دخل  رفع  �ساهمت يف  ال�سفقة  وهذه 
م��سم 2010 2011 ليف�ق 650 ملي�ن دوالر الأول مرة 
يف تاريخ النادي مقللة الفارق مع ريال مدريد الغرمي 
التقليدي الذي يرتبع على قمة اأندية العامل من حيث 

الدخل لل�سنة ال�سابعة على الت�ايل.
طريان االإمارات اأكرب طريان عربي الراعي الرئي�سي 
الأندية اأوروبا الكروية اإىل درجة اأن حت�ل اإىل اأف�سل 

عالمة يف مالعب كرة القدم.
ويعترب �سم� ال�سيخ اأحمد بن �سعيد اآل مكت�م رئي�ص 
للطريان املدين، رئي�ص م�ؤ�س�سة مطارات  هيئة دبي 
لطريان  التنفيذي  الرئي�ص  االأع��ل��ى  الرئي�ص  دب��ي، 
االإم��ارات واملجم�عة، يعترب �سفقات الرعاية مهمة 
جدًا بالن�سبة لال�سرتاتيجيات الت�س�يقية يف �سركات 
الطريان، وعنها يق�ل: »تعترب الرعاية من اأحد اأجنع 
ال��سائل للت�ا�سل مع الركاب والتي متكننا من بناء 

عالقات ق�ية معهم«.
وت��رع��ى ط���ريان االإم�����ارات ح��ال��ي��ًا اأن��دي��ة اأر���س��ن��ال 
�سان جريمان  باري�ص  االإيطايل،  االإجنليزي، ميالن 
الي�ناين  اأوملبياك��ص  االأمل��اين،  هامب�رغ  الفرن�سي، 

وريال مدريد.
طموح قطري متز�يد

اأنحاء  من  امل�ستثمرين  بقية  اهتمام  يرتكز  بينما 
العامل على حتقيق الك�سب املادي، تبدو اال�ستثمارات 
امل�سافة  الريا�سية  بالقيمة  اهتمامًا  اأكر  القطرية 
لهذه اال�ستثمارات واأكر حر�سًا على ت��سعة الثقافة 
الريا�سية يف ذلك البلد ال�سغري، ابتداًء من ان�ساء 
لت�سجيع   2005 ع��ام  الريا�سية  ا�سباير  اأك��ادمي��ة 
امل�اهب ال�سابة على ا�ست�سافة املنا�سبات الريا�سية 
وه�  واالأك��رب  االأ�سهر  احل��دث  راأ�سها  وعلى  العاملية 

نهائيات كاأ�ص العامل 2022.



األخرية

الحالة العربية الراهنة
عهدنا خالل فرتة املد القومي، خا�ضة يف نهاية اخلم�ضينات وبداية ال�ضتينات من القرن املا�ضي، 
حماوالت عديدة ترمي اإىل الوحدة بني الدول العربية، وتبلورت هذه امل�ضاريع الوحدوية من خالل 
مبادرات فوقية- اأي من قبل القادة الذين يجمعهم نف�س املنطلقات االأيديولوجية- لكن كانت التعبئة 
ال�ضعوب  ال�ضحري على  لها مفعولها  واال�ضتقالل  الن�ضال  �ضعارات  كانت  وقت  ال�ضعبية حا�ضرة يف 
العربية ب�ضكل �ضاهم يف م�ضروعية امل�ضاريع الوحدوية. ورغم اأن الغالبية ال�ضاحقة من هذه املحاوالت 
مل ترى النور، اإال اأنها عربت عن قناعات �ضيا�ضية و�ضيا�ضات قومية حتطمت يف معظم االأحيان على 
�ضخرة اال�ضتقطاب ال�ضيا�ضي االإقليمي والتدخل االأجنبي، فيما كان لغياب البنى ال�ضيا�ضية الر�ضيدة 
التي ميكن من خاللها ترجمة الفكر القومي الوحدوي ومتكني القيم والقناعات القومية من العي�س 

دورًا بارزًاً يف تعرث البع�س االآخر. 
• • •

اليوم جند اأنف�ضنا نتحدث، لي�س عن حالة وحدة بني دولتني عربيتني اأو عن ف�ضل م�ضروع وحدوي 
التدخل  بينها  من  عديدة،  الأ�ضباب  م�ضتقبلية  تق�ضيم  م�ضاريع  يكون  اأن  ميكن  ما  عن  لكن  عربي، 
الكبري  العربي  اأن وطننا  يعني  الذي  االأمر  العربية،  للدول  الداخلية  ال�ضوؤون  ال�ضارخ يف  اخلارجي 
الذي نحلم ب�ضونه وترت�ضم �ضورته يف خميلتنا قد تتغري خريطته اجلغرافية وال�ضيا�ضية اإىل االأبد؛ 
بع�ضها،  وتعقيد  وعمق  العربي،  الوطن  من  خمتلفة  اأرج��اء  يف  القائمة  ال�ضيا�ضية  االأزم��ات  فتعدد 
وال�ضيناريوهات اخلارجية املر�ضومة حللها اأو توجيهها، ت�ضي جميعا باأن هناك حماولة الإعادة ر�ضم 
خارطة املنطقة من جديد، واأمر طبيعي اأن يتم ذلك وفقا مل�ضالح وتفاهمات القوى الكربى، خا�ضة 
اأمريكا ورو�ضيا، دون اإغفال دور بع�س القوى االإقليمية غري العربية يف اإيجاد االأر�ضية املنا�ضبة لذلك، 
ولعب دور �ضلبي ي�ضاهم يف زيادة حدة اال�ضتقطاب االإقليمي وتعزيز نزعة عدم اال�ضتقرار يف عدد 

من الدول العربية.
• • •

هنا تاأتي اأهمية و�ضرورة تعزيز الت�ضامن العربي ب�ضكل اأكرث فعالية ملواجهة ما يحاك للمنطقة 
من خمططات، وهذا ال ميكن حتقيقه دون ت�ضافر كبري جلهود القوى املركزية والقيادية يف النظام 
�ضبل  وكيفية  العربية،  باملنطقة  حتدق  التي  للمخاطر  دقيق  ت�ضخي�س  خالل  من  العربي،  االإقليمي 

الت�ضدي لها، يف وقت زمني منا�ضب، نظرا لت�ضارع االأحداث االإقليمية وخطورتها. 

م�شت�شار الأمني العام جلامعة الدول العربية

وطننا العربي الكبري 
الذي نحلم ب�صونه 

وترت�صم �صورته يف 
خميلتنا قد تتغري 

خريطته اجلغرافية 
وال�صيا�صية اإىل الأبد

د. خالد بن نايف اهلباس




