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س ْر لِي َأ ْم ِري َو ْ
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اش َر ْح لِي َ
َ
سانِي َي ْف َقهُ وا َق ْولِي"
اح ُل ْ
"ر ِّ
"لكل زمان مضى آية وآية هذا الزمان الصحف.لسان البالد ونبض العباد وكهف الحقوق
وحرب الجنف"
ً
مؤمنا أنك إذا أردت تغيير العالم ،فالصحافة سالح فوري وأسرع".
"ما زلت
استحضرت هذه االية الكريمة وشعر الشاعر المصري الكبير أحمد شوقي ومقولة توم
ستوبارد المؤلف المسرحي الشهير الحاصل على وسام االستحقاق ،ورتبة اإلمبراطورية
البريطانية ونحن نخطط النطالق هذه التجربة االعالمية الفريدة من نوعها والتي نريدها
أن تكون متميزة وتدحض فرضية موت الصحافة الورقية التي ستبقى والشك المرجع
واالصل .اذ ال شيء يعلو عن المقروء الورقي واالمم لم تحفظ تاريخها وحضارتها في
ذاكرتها البشرية وانما في المخطوطات والكتب والمنحوتات.
ان مجلة "الضفتين" تطمح الى ان تكون جسرا حقيقيا بين ضفتي المتوسط ولسان
حال العرب من المحيط الى الخليج والمع ّبرة عن الثقافة االفريقية والحاملة لمشعل
أالمها وامالها وطموحاتها بوصلتنا في ذلك اوال واحيرا اخالقيات المهنة من موضوعية
وامانة في نقل المعلومة والتحاليل المحايدة.
وقد أردنا خوض ذلك عبر تجربة فريدة بإصدار مجلة بثالث لغات حتى تكون بحق جسرا
للتواصل بين الشعوب مع ما كلفنا ذلك من امكانيات مادية وبشرية طموحنا في
ذلك هو حمل رسالة التعبير والتغيير عبر دولنا العربية واالفريقية حيث سنخصص كل
عدد لدولة من الدول نشاركها أفراحها بعيدها الوطني ونسلط الضوء من خالل ملف
متكامل على انجازاتها وثقافتها.
وقد كان لنا شرف ان تكون المملكة العربية السعودية قاطرة العرب ومهبط الوحي
البلد االول الذي نفتتح به مجلتنا وال يسعنا إال أن نشكر المسؤولين فيها على تفاعلهم
السريع معنا هنا في باريس أو في الرياض ودعمهم لنا.
ان مجلة "الضفتين" ليست مجلة فحسب وانما هي بذرة مشروع اعالمي متكامل
نسعى لتأسيسه هنا في عاصمة االنوار باريس ليشع نوره على كل الدول العربية
واالفريقية ونحن نرحب بكل المتحمسين للفكرة لالنضمام الينا ودعمنا خدمة لالعالم
الحر ودوره في الرقي بالمجتمعات.
مجلة
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افتتاحية رئيس التحرير

عرب غصبا عنا...

بقلم :
فتحي التليلي
رئيس التحرير

نحن أمة ننحني ولكن ال نسقط ونحن كطائر الفينيق ال نموت إال
ّ
لنحيا .ذاك ما علمناه
وتعلمناه من تاريخ العرب الطويل سواء في
الجاهلية أو في االسالم مرورا بالقرون التي قدنا فيها العالم وصوال
الى عصرنا الحديث والذي لن يكون إال رجع صدى لما سبقه من عقود
االزدهار والقوة والوحدة العربية .
ان ما يعيشه العرب اليوم ليس مستغربا بل نحن من صنعنا
االسباب ونحن من نحصد النتائج واالخر يقطف الثمار ثمار خالفاتنا
وأنانيتنا .اذ أن تضخم االنا والذات العربية بلغ مستوى لم يبلغه حتى
في صدر االسالم وال في عهد الدولة االموية أو العباسية حتى بتنا
حلقات منفرطة ال تكاد تالمس الواحدة االخرى حتى تحرقها.واليوم
ّ
مع االسف أصبح الحديث عن موقف عربي
موحد ضربا من الجنون
بل ان الداعي اليه ّ
ّ
يصنف في خانة
الرجعية .ولم يحدث ذلك إال بعدما
ّ
سمحنا للغريب أن يدخل بيننا
ويفرق ويبث الفتنة في صورة تشبه
دخول الذئب الى القطيع فنحن العرب اليوم قطيع من الماشية غاب
راعيها فاستفردت بها الذئاب فراحت كل شاة تغازل ذئبا تخطب
ّ
وده ظنا منها أنها بذلك تحمي نفسها.
وسط هذا المشهد القاتم ولدت فكرة مجلتنا "الضفتين" وهي
مجلة العرب واالفارقة بوصلتنا في خط تحريرها مشاغل العرب
ّ
وقضاياهم أينما وجدوا ونراهن أن
تسوق لصور مشرقة لمختلف
دولنا العربية ّ
علنا بذلك نستعيد صورة العرب الحقيقية فنحن عرب
غصبا عنا .
في"الضفتين" سنحاول محاربة الفكر الظالمي والرجعي عبر
أقالم ن ّيرة من مختلف دولنا كما سنشارك أشقاؤنا أفراحهم عبر
استضافتنا في كل عدد لدولة من الدول هدفنا في ذلك أن تكون
مجلتنا وثيقة مرجعية في السياسة العربية واالقتصاد والثقافة
وكل ميادين الحياة.
هي تجربة نخوضها ونأمل أن تتلوها تجارب أخرى ونشكر القائمين
عليها والداعمين لها والمؤمنين بها فمعكم وبكم سنطور هذه
التجربة وهللا ولي التوفيق.
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افتتاحية

نحن والعالم:

بقلم :
نزار الجليدي
مدير التحرير

اسمعوا منا وال تص ّدقوا
كل ما يقال عنا...

هي قولة تقال عادة لمن يحمل أفكارا مسقطة وخاطئة عن شخص آخر أو مجموعة
أو جالية أو ما شابهها حيث أ ن ما يسمع احيانا ال يترجم الواقع كحال الجاليات العربية في
المهجر اساسا في اوروبا .حيث يتهمهم اليمين المتطرف والكثير من االوروبيين بأبشع
النعوت التي ليست فيهم متناسين الحضارة االسالمية في صدر االسالم مرورا بالدولة
األموية فالعباسية التي أهدت للعالم أولى لبنات الطب وأقوى النظريات الرياضية عالوة
على علم الفلك والفلسفة وغيرها من العلوم.
هؤالء العرب اليوم في أوروبا هم امتداد لهؤالء حيث تعج الدول االوروبية بالكفاءات
العربية في مختلف الميادين وخاصة في الطب وقد تجلى ذلك في االثر الطيب الذي تركه
االطباء العرب في مواجهة كورونا في البلدان التي يقيمون فيها.
ّ
غير أن كل هذا ال يظهر للعلن
ويتعمد جزء من االعالم الغربي تغييب النجاحات العربية
قي المهجر ويحاولون تشويه الوجه المشرق والمضيء للعرب واالفارقة في أوروبا.
في هذا االطار جاءت فكرة مجلة "الضفتين" التي أردناها أن تكون مرآة عاكسة
ّ
ّ
ّ
والمتعلم في أوروبا حيث أن بوصلتنا التحريرية
والمتحضر
للمجتمع العربي الراقي
معدلة
على مخاطبة العرب واالفارقة من المحيط الى الخليج هنا من قلب باريس لنثبت للعالم
ان العرب ليس شرا كلهم وال خير كلهم وكذلك بقية الشعوب فالطيب والخبيث
متواجدون في كل مكان وفي كل عصر وليس حكرا على أمة دون اخرى.
رسالتنا في "الضفتين" هي ان نكون منبرا اعالميا حرا ومستقال ال وصاية عليه اال من
ضمائرنا الصحفية وتوجهاتنا الحداثية البعيدة عن كل تطرف وأخونة.

مجلة
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الحدث

المملكة العربية السعودية في عيدها التسعين

حكمة السلف
واستشراف
الشباب صنعت
من المملكة
قاطرة العرب

يـوم األربعاء  6صفـر  1442هـ املوافق
 23سـبتمرب  2020م لـم يكـن عاديـا كما
ال يكـون كل عـام حيـث تحتفـل اململكـة
العربيـة السـعودية قاطرة العـرب بعيدها
الوطنـي الـذي انطلقت حكايته باملرسـوم
امللكـي الـذي أصـدره امللـك عبـد العزيـز
برقـم  ،2716بتاريخ  17جمادى األوىل عام
1351هــ ،والـذي بمقتضـاه تـم بتحويل
اسـم الدولـة مـن مملكـة الحجـاز ونجـد
وملحقاتهـا إىل اململكة العربية السـعودية،
وذلـك ابتـدا ًء مـن يـوم الخميـس 21
جمـادى األوىل  1351هــ املوافق فيه لألول
مـن امليـزان ،واملوافـق ليـوم  23سـبتمرب
من عـام 1932م.

«إن من يعتقد أن الكتاب والسنة عائق للتطور أو التقدم فهو لم يقرأ القرآن ولم يفهمه»
مجلة
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الحدث

ومنذ ذلك التاريخ واململكة العربية السعودية تعد
املحرك الرئييس للقررات العربية والتاريخ يشهد
لها بأنها كانت املغري لتاريخ العرب املعارص وقد
اتخذت قرارات جريئة جنبت بها االشقاء كوارث
كثرية.
اما يف العرص الراهن فقد دخلت اململكة
العربية السعودية بقيادة امللك سلمان وويل عهده محمد بن سلمان
عهدا جديدا سمته املزج بني حكمة السلف وطموح الشباب وفلسفته
وقد شهدت اململكة ثورة هادئة استحسنها كل السعوديني وادارات لها
رقاب العالم اعجابا حيث ان االنجاوات الكثرية والقرارات التي حدثت
يف زمن وجيز استغرقت يف دول اخرى عرشات السنني لتكريسها.
واليوم يشهد كل العالم بالنفس الحداثي الذي اصبحت عليه
اململكة وهي لم تعد قاطرة العرب فحسل وانما ملهمتهم من حيث
االتعاظ والنسج عىل تجاربها يف مجال املرأة والشباب والطفل حيث
اصبحت نموذجا يحتذى به بني جريانها.
نحن يف مجلة»الضفتني» يف عددها االول يرشفنا ان ننقل بعضا
من هذه التجربة لقرائنا من العرب واالجانب حيث سنحتفل بالعيد
الوطني السعودي وسنحتفل بكل االعياد الوطنية العربية
ليس بغاية االحتفال وانما الثبات ان العرب اليزالون بخري
وانهم قادرون عىل النجاح متى تشبثوا بكبارهم واستلهموا
منهم التجارب ولن نجد غري التجربة السعودية ملهما وحافزا
.حيث سنخصص ملفا كامال عن اململكة العربية السعودية
وسنتطرق فيه اىل الديني والسيايس واالجتماعي والريايض
والفني .بوصلتنا يف ذلك املوضوعية وتصوير الواقع كما هو
دون مكياج او مبالغة.

العيد الوطني
في السعودية
يحـرص املواطن السـعودي عىل االحتفـال باليوم
الوطنـي للمملكـة العربيـة السـعودية ،ويتسـابق
البعـض يف القيـام بمظاهـر ومشـاهد احتفاليـة
مختلفـة للتعبير عـن روحهـم الوطنيـة ،وحبهـم
لوطنهـم ،ومـدى انتمائهم للمملكـة .تحتفل اململكة
العربيـة السـعودية باليـوم الوطني السـعودي الذي
يُوافـق  23سـبتمرب مـن كل عـام ،وهـو ذكـرى
تأسـيس اململكـة العربيـة السـعودية التـي أسسـها
امللـك عبـد العزيـز آل سـعود بعـد إصـداره ملرسـوم
ملكـي وقانونـي يف السـابع عشر من جمـادى األوىل
عـام 1351هــ ،ويُقابـل اليـوم التاسـع عشر مـن
سـبتمرب عـام 1932م ،وينـص على تحويـل اسـم
الدولـة مـن مملكـة الحجـاز ونجـد وملحقاتهـا إىل
اململكـة العربيـة السـعودية املتحـدة.

توحيد المملكة العربية السعودية

يف يوم  5شوال 1319هـ املوافق  15يناير 1902م تمكن
امللك عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود من
استعادة الرياض عاصمة أسالفه مؤسيس الدولة السعودية
الثانية ،والعودة بأرسته إليها .بعد اسرتداد الرياض واصل
امللك عبد العزيز كفاحا مسلحا ملدة زادت عن  30عاما
من أجل توحيد مملكته ،وتمكن من توحيد العديد من املناطق من
أهمها :جنوب نجد وسدير والوشم سنة 1320هـ 1902 /م ،من
ثم القصيم سنة 1322هـ1904/م ،ثم األحساء سنة 1331هـ/
1913م ،وصوال ً إىل عسري سنة 1338هـ 1919 /م ،وحائل سنة
1340هـ1921 /م .إىل أن تم ّكن عبد العزيز من ضم منطقة
الحجاز بني عامي  1343هـ و 1344هـ املوافقة لسنة 1925م،
ويف عام  1349هـ 1930 /م أكتمل توحيد منطقة جازان.
ويف السابع عرش من شهر جمادى األوىل عام  1351هـ املوافق
التاسع عرش من شهر سبتمرب عام 1932م صدر أمر ملكي لإلعالن
عن توحيد البالد وتسميتها باسم اململكة العربية السعودية اعتبارا ً
من الخميس  21جمادى األوىل عام  1351ه ،املوافق  23سبتمرب
1932م (األول من امليزان).

أحداث ومناسبات في نفس اليوم

 عـام 2005م وضـع امللـك عبـد اللـه إجازةرسـمية للمملكة العربيـة السـعودية ابتدا ًء من
اليـوم الوطني السـعودي الخامس والسـبعني.
 افتتـح امللـك عبـد اللـه بـن عبـد العزيـزآل سـعود يف اليـوم الوطنـي السـعودي التاسـع
والسـبعني عام 2009م جامعة للعلـوم والتقنية
ُ
سـميت باسمه.
 يف عـام 2015م تزامن ميعـاد اليوم الوطنيالسـعودي الخامـس والثمانين مـع يـوم عرفة
مـن شـهر ذي الحجـة ،وكان هـذا الحـدث ألول
مـرة منـذ توحيـد اململكـة العربيـة السـعودية.
هـل كان املقـال مفيداً؟

«إن الدولة دأبت منذ عهد الملك المؤسس ـ رحمه هللا ـ على سياسة الباب المفتوح وسار عليها
أبناؤه من بعده كمظهر من مظاهر الحكم»
مجلة

العدد األول  -أكتوبر 2020
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مواقف خالدة لملوك
المملكة تجاه الدول
الخليجية والعربية

السعودية محامي
العرب وحاميها....

ال شك أن اململكة العربية السعودية تعد
القوة العربية االوىل لجمعها االقتصادي
بالديني بالعسكري وهو ما أهلها ألن تكون
امللجأ للعرب افرادا وجماعات ودول وترجم ذلك ملوك اململكة
يف مواقف خالدة سيحفظها التاريخ وال يزال يواصل فيها امللك
سلمان وويل عهده محمد بن سلمان حيث حوّال السعودية اىل
محامي العرب وحاميهم.
وملوك اململكة من املؤسس امللك عبدالعزيز -رحمه
الله -إىل خادم الحرمني الرشيفني امللك سلمان بن
عبدالعزيز ،أعتلوا -بمواقفهم التاريخية الخالدة
لتقديم يد العون واملساعدة للدول العربية والخليجية
عىل مر عقود عديدة مضت -قم َم املجد ،وليسجل لهم
التاريخ أنبل املواقف يف صفحات ذهبية.
وسجل التاريخ للملك الراحل فهد بن عبدالعزيز -يرحمه الله-
وقفته الشجاعة ،إبان احتالل العراق للكويت عام  1990وحرب
التحرير ،ونتذكر كلمته الشهرية« :يا تبقى الكويت والسعودية
يا تنتهي الكويت والسعودية» والتي تؤكد عىل املصري
املشرتك.
كما سجل التاريخ يف مارس  2011أن
اململكة العربية السعودية بقيادة امللك عبدالله
بن عبدالعزيز -يرحمه الله -كانت يف مقدمة دول
الخليج التي استجابت لطلب البحرين التي شهدت
اضطرابات واسعة ،وأرسلت أكثر من ألف جندي
من قوات «درع الجزيرة» ،للحفاظ عىل أمن مملكة
البحرين واستقرارها طبقا ً التفاقية الدفاع املشرتك
وحماية أي دولة خليجية تتعرض ألي تهديد أمني
أو خارجي.
ويسجل التاريخ لخادم الحرمني الرشيفني امللك
سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله -توجيهه ببدء
«عاصفة الحزم» لدعم الرشعية يف اليمن بقيادة
اململكة ،ومد يد العون للسلطة الرشعية يف البالد،
معززا ً بقرارات أممية ،ومواثيق عربية ،ومعاهدات
دفاعية مشرتكة ،إضافة إىل الطلب الرسمي من
الرئيس الرشعي لليمن الرئيس عبد ربه منصور هادي،
لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
وجاءت «عاصفة الحزم» لردع األطماع األجنبية املتمثلة
يف التدخل اإليراني السافر يف الشأن اليمني ،ومساعدتها
االنقالبيني يف السيطرة عىل مقدرات الدولة اليمنية،
وتهديد املحيط اإلقليمي ،واملصالح الدولية يف بحر
العرب.

«دائما ما تبدأ قصص النجاح برؤية .وأنجح الرؤى هي تلك التي تبنى على مكامن القوة».
مجلة

العدد األول  -أكتوبر 2020
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خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز

كلمات وتصريحات ومواقف خالدة
امللـك سـلمان الـذي تسـلم مقاليـد الحكـم سـنة  2015وصـل اىل هـذا املنصـب بعـد مراكمـة خربة السـنني
واملناصـب التـي مسـكها وتـرك فيها أجمـل االثـر واكبر االنجازات.وخطابـات خـادم الحرمني الرشيفين امللك
سـلمان بـن عبـد العزيز وأقوالـه وترصيحاته ،هي أقرب للحكم واملواعظ واسـترشافا للمسـتقبل منـذ كان أمريًا
للريـاض ووليًـا للعهـد ،ووزيـ ًرا للدفاع ثـم خادما للحرمين الرشيفني.

« rبالدنـا سـتظل قويـة أبيـة متصديـة لـكل أشـكال
الفتـن».
« rتحملـت املسـؤولية بعد رجـل عظيـم أدى واجبه عىل
أفضـل وجه».
« rهـذه البلاد عربيـة أصيلـة منهـا توهجـت العروبـة
واسـتقت األصالـة»
« rحكومـة اململكـة ليـس بينها وبين شـعبها الويف أي
حواجز»
« rإن الدولـة دأبـت منـذ عهـد امللـك املؤسـس  -رحمـه
اللـه  -عىل سياسـة البـاب املفتوح ،وسـار عليهـا أبناؤه من
بعـده ،كمظهر مـن مظاهـر الحكـم يف اململكة»
« rقـوات درع الجزيـرة هـي الجيـش الخليجـي املوحـد
والنـواة القـادرة عىل حمايـة دولنا وصـد املخاطـر املحيطة
بها » .
« rال بـد مـن وضـع منهجيـة واضحـة لتعزيـز العمـل
اإلسلامي املشترك يف القضايا االقتصاديـة واالجتماعية بني
كل الـدول ،تنطلـق مـن ميثـاق مكـة املكرمـة الـذي أقرتـه
الـدورة االسـتثنائية الرابعـة للقمة اإلسلامية ،ولتكون هذه
املنهجيـة بمثابة برنامـج عمل يوظف الخبرات واإلمكانيات
املتاحـة بني الـدول األعضـاء لطرح حلـول واقعيـة للقضايا
االقتصاديـة واالجتماعيـة التـي تعيـق تطويـر املجتمعـات
اإلسلامية وتسـاهم يف تنميـة التعـاون البنـاء بين دولنـا
وشـعوبنا وتعـزز أوارص التضامـن اإلسلامي فيمـا بينها».
« rعندمـا مـر الرئيـس األمريكـي عىل صـور تحكي عن
الدولـة السـعودية األوىل والثانيـة والثالثـة اسـتوقفته وقلت
لـه إن هذه الدولـة قامت عىل العقيـدة اإلسلامية ،ولن تزال
إال بعـد أن تتخلى عن عقيدتهـا ،ولذلك هذا أنمـوذج حقيقي
مجلة
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للوحـدة الوطنيـة بين والة األمـر وشـعبها الذيـن نعتز بهم
وبلحمتهـم بنا».
« rإن اململكـة تواجـه تحديـات إقليميـة غير مسـبوقة
نتيجـة ملـا حـل بـدول مجـاورة أو قريبة مـن أزمـات حادة
عصفـت بواقعهـا ،ودفعتهـا إىل مسـتنقع الحـرب األهليـة
والرصاعـات الطائفيـة».
« rإن املرحلـة الحاليـة الدقيقـة التـي تمر بهـا املنطقة
العربيـة تتطلـب تكثيف الجهـود للتغلب على التحديات التي
تواجـه بلـدان املنطقـة وتحتـاج إىل دعـم وتعزيـز التعـاون
املشترك بمـا ينعكـس بشـكل ملموس على حيـاة املواطن
العربي».
« rملوكنـا منـذ عهـد امللك املؤسـس وامللك سـعود وامللك
فيصـل وامللـك خالـد وامللـك فهـد  -رحمهـم الله وامللـك عبد
اللـه بـن عبـد العزيـز آل سـعود وويل عهده األمني يسيرون
على نهج أسلافهم ووالدهـم ،النهج الذي يجمـع وال يفرق،
وهـذه الدولـة  -وللـه الحمـد  -يسـهر ملوكها على مصالح
شـعبها ،فالحمـد للـه ملـوك متعاونـون ،وشـعب متجاوب،
وهـذه نعمة مـن الله».
 rاململكـة العربيـة السـعودية ماضيـة نحـو تحقيق كل
مـا يعـزز رخـاء املواطـن وازدهـار الوطـن وتقدمـه وأمنه
واسـتقراره ،والتيسير على املواطـن لتحقيـق مختلـف
املتطلبـات التـي تكفـل لـه حيـاة كريمـة بـإذن اللـه.
 rإننـا نعيـش يف مرحلـة تفرض الكثير مـن التحديّات،
ممـا يتطلـب نظـرة موضوعيـة شـاملة لتطويـر آليـات
االقتصـاد ،وهـو تطويـر يجب أن يكـون مبنيا ً عىل الدراسـة
واألُسس.
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ّ
تجسد
مقوالت لولي العهد محمد بن سلمان
شباب المملكة والنظرة المتطابقة لحكامها
يف ذكـرى اليـوم الوطنـي الـ 90للمملكة نسـتذكر كلمـات ويل العهد األمير محمد بن سـلمان ،تجاه الوطن
واملواطـن ،والتـي تجسـد رؤية وطـن وحلم أمة حـق لها ان تفتخـر بلقب «قاطـرة العرب»
تجسـد هـذه الكلمـات اهتمـام القيـادة بالوطـن والنهـوض باملواطـن يف شـتى املجـاالت ،وسـعيها الدائم
لتوفير سـبل الراحـة واألمـن واألمـان ورغـد العيـش لجميع أبنـاء الوطـن ضمن رؤيـة اململكـة .2030
وال شـك ان ويل العهـد الشـاب هـو رمز للشـباب يف بلده ويف البلاد العربية وقـد كان محل حديث واشـادات
مـن أكبر املؤسسـات االعالميـة العامليـة واملنظمـات الدوليـة كمـا ان لـه تأثيره الواضح على القـادة الذين
يلتقيهـم لقدرتـه الفائقـة عىل االقنـاع والدفـاع عن مصالـح بلده ومصالـح الـدول العربية.
“ rدائمـا مـا تبـدأ قصص النجـاح برؤيـة .وأنجح
الـرؤى هي تلـك التـي تبنى على مكامـن القوة”
“ rبالدنـا تمتلـك قـدرات اسـتثمارية ضخمـة،
وسنسـعى إىل أن تكـون محـركا القتصادنـا ومـوردا
إضافيـا لبالدنـا .وهـذا هـو عامـل نجاحنـا الثانـي”
“ rثروتنـا األوىل التـي ال تعادلها ثـروة مهما بلغت:
شـعب طموح ،معظمـه من الشـباب ،هو فخـر بالدنا
وضمان مسـتقبلها بعـون الله”
“ rبسـواعد أبنائهـا قامـت هـذه الدولـة يف ظروف
بالغـة الصعوبـة ،عندمـا وحدهـا امللـك عبدالعزيـز بن
عبدالرحمـن آل سـعود ،طيـب اللـه ثـراه .وبسـواعد
أبنائـه سـيفاجئ هـذا الوطـن العالـم مـن جديد”
“ rلسـنا قلقين على مسـتقبل اململكـة ،بـل
نتطلـع إىل مسـتقبل أكثـر إرشاقـا ،قـادرون على
أن نصنعـه – بعـون اللـه – بثرواتهـا البرشيـة
والطبيعيـة واملكتسـبة التـي أنعـم اللـه بهـا
عليهـا”
“ rلـن ننظر إىل مـا قد فقدنـاه أو نفقده
باألمـس أو اليـوم ،بـل علينـا أن نتوجه
دومـا إىل األمام”
“ rإن مسـتقبل اململكـة مبرش
وواعـد ،وتسـتحق بالدنـا الغالية
أكثـر مما تحقـق .لدينـا قدرات
سـنقوم بمضاعفـة دورهـا
وزيـادة إسـهامها يف صناعـة
هذا املسـتقبل”
مجلة
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“ rسـنخفف اإلجـراءات البريوقراطيـة الطويلـة،
وسنوسـع دائـرة الخدمـات االلكرتونيـة ،وسـنعتمد
الشـفافية واملحاسـبة الفوريـة”
“ rطموحنـا أن نبنـي وطنا أكثر ازدهـارا ،يجد فيه
كل مواطـن مـا يتمنـاه ،فمسـتقبل وطننا الـذي نبنيه
معا لـن نقبـل إال أن نجعله يف مقدمـة دول العالم”
“ rنلتـزم أمامكـم أن نكـون من أفضـل دول العالم
يف األداء الحكومـي الفعـال لخدمـة املواطنين ،ومعـا
سـنكمل بنـاء بالدنـا لتكـون كمـا نتمناهـا جميعـا،
مزدهـرة قويـة ،تقـوم على سـواعد أبنائهـا وبناتها”
“ rرؤيتنـا لبالدنـا التـي نريدهـا ،دولـة قويـة
مزدهرة تتسـع للجميع ،دسـتورها اإلسلام ،ومنهجها
الوسـطية ،تتقبل اآلخر .سـنرحب بالكفاءات
مـن كل مـكان ،وسـيلقى كل احترام مـن
جـاء ليشـاركنا البنـاء والنجـاح”
“ rهذه هي حربي وسأقاتلها” .
r

“أخشى أن يأتـي اليـوم الـذي
سـأموت فيـه دون أن أنجز ما
يف ذهنـي لوطنـي ..الحيـاة
قصرية جدا ً وهنـاك الكثري
مـن األشـياء بإمكاننـا
صنعهـا للوطـن ،وأنـا
حريـص أن أراها تتحقق
بـأم عينـي ،وهـذا هـو
السـبب يف أنني يف عجلة
مـن أمـري”.
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السعودية رؤية  2030ببصمات
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان
اقترن اعتالء االمري محمد بن سـلمان سـدة واليـة العهد
بفلسـفة سـعودية جديـدة تحافـظ على االيجابـي فيمـا
مضى وتبني عليـه رؤيـة ثاقبة واسـترشافية للسـعودية يف
 2030حيـث سـتنقل هـذه الرؤية مختلـف املدن السـعودية
واالقتصـاد واملجتمـع نقلـة نوعيـة الشـباب العمـاد فيهـا
واملحـرك واملنفـذ لهـا بقيـادة شـبابية على مسـتوى هـرم
القـرار والسـلطة فماهـي هـذه الرؤيـة وعلى مـا تنبني ؟
رؤية السعودية 2030
هي خطة ما بعد النفط للمملكة العربية
السعودية وقد تم اإلعالن عنها يف 25
أفريل  ،2016وتتزامن مع التاريخ
املحدد إلعالن االنتهاء من تسليم 80
ً
مرشوعً ا حكوميًا
عمالقا ،تبلغ كلفة
الواحد منها ما ال يقل عن
 3.7مليار ريال وتصل إىل
 20مليار ريال اهمها مرشوع
ظ َم ُ
الخ َّ
مرتو الرياض.وقد ن َّ
طة
مجلس الشؤون االقتصادية
والتنمية برئاسة األمري محمد
بن سلمان حيث عرضت عىل
مجلس الوزراء برئاسة امللك
سلمان بن عبد العزيز آل سعود
العتمادها .ويشرتك يف تحقيقها
كال من القطاع العام والخاص
وغري الربحي.
ركزت اململكة العربية
السعودية يف خطتها الطموحة
عىل عديد النقاط أهمها:
صندوق سيادي :ستعمل
اململكة عىل تحويل صندوق
االستثمارات العامة السعودي
إىل صندوق سيادي بأصول
تقدر قيمتها برتيليوني دوالر
إىل  2.5تريليون دوالر ليصبح

بذلك أضخم» الصناديق السيادية عامليا.
أوضح األمري محمد أن البيانات األولية
تتوقع أن الصندوق سوف يكون أو
يسيطر عىل أكثر من  % 10من القدرة
االستثمارية يف الكرة األرضية ،ويقدر
حجم ممتلكاته بأكثر من  »% 3من
األصول العاملية .وأضاف أن السعودية
ستكون قوة استثمارية من خالل
الصندوق الذي سيكون محر ًكا رئيسيًا
للكرة األرضية وليس فقط عىل املنطقة.
التحرر مــن النفـــط :تستطيـع
السعودية من خالله العيش بدون نفط
بحلول عام  ،2020وتستطيع تحقيق
هذه الخطة االقتصادية حتى لو كان
سعر النفط ثالثني دوالرا أو أقل ،وأنه
من شبه املستحيل أن يكرس سعر النفط
ثالثني دوالرا بحكم الطلب العاملي.
تهدف الخطة إىل زيادة اإليرادات غري
النفطية ستة أضعاف من نحو 43.5
مليار دوالر سنويا إىل  267مليار دوالر
سنويا ،كما تهدف إىل زيادة حصة
الصادرات غري النفطية من  16%من
الناتج املحيل حاليا إىل  50%من الناتج.
تسعى السعودية إىل تحسني وضعها
لتصبح ضمن أفضل  15اقتصادًا يف
العالم بدال من موقعها الراهن يف املرتبة
العرشين .يف ما يتعلق بمصادر الطاقة

«قولوا إننا وهابيون ،والحقيقة ،إننا سلفيون محافظون على ديننا نتبع كتاب هللا وسنة رسوله».
مجلةمجلة
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ستنشئ السعودية مجمعا ضخما
للطاقة الشمسية يف شمال البالد ،كما أن
الصناعات السعودية سرتكز عىل نقاط
القوة وتتجنب نقاط الضعف مثل موارد
املياه الشحيحة ،وذلك بتوجيه االستثمار
يف مرص والسودان.
طرح أرامكو بالبورصة :ستطرح
السعودية أقل من  % 5من رشكة النفط
الوطنية العمالقة أرامكو لالكتتاب العام
يف البورصة وستخصص عائدات الطرح
لتمويل الصندوق السيادي السعودي،
حيث تعترب أرامكو جزء من املفاتيح
الرئيسية للرؤية االقتصادية .طرح جزء

من الرشكة لالكتتاب سينتج عدة فوائد
أبرزها الشفافية ،إذا طرحت أرامكو يف
السوق يعني يجب أن تعلن عن قوائمها
وتصبح تحت رقابة كل بنوك السعودية
وكل املحللني واملفكرين السعوديني ،بل
كل البنوك العاملية .يتوقع تقييم أرامكو
إجماال بأكثر من تريليوني دوالر.
البطاقة الخرضاء :أعلن ويل
ويل العهد السعودي آنذاك محمد بن
سلمان أن السعودية ستطبق نظام
البطاقة الخرضاء خالل خمس سنوات
من أجل تحسني مناخ االستثمار ،وأن
النظام سيمكن العرب واملسلمني من

ً
طويل يف السعودية ،وأن اململكة
العيش
ستفتح السياحة أمام جميع الجنسيات
بما يتوافق مع قيم ومعتقدات البالد.
باالضافة أن اإلصالحات الشاملة املخطط
لها ومن بينها نظام البطاقة الخرضاء
ستطبق حتى إذا ارتفعت أسعار النفط
فوق مستوى سبعني دوالرا للربميل من
جديد.
ثالثون مليـــون معتمر :تخطط
السعودية لزيادة عدد املعتمرين سنويا
من ثمانية ماليني إىل ثالثني مليونا
بحلول عام  .2030وأن أعمال تطوير
البنى التحتية كمطار جدة الجديد
ومطار الطائف سيدعم الخطة ،إضافة
إىل تطوير البنى التحتية يف مكة
واستثمار أراض محيطة بالحرم املكي.
وأعلن ويل العهد السعودي أن
السعودية ستنشئ أكرب متحف إسالمي
يف العالم وسيكون مقره الرياض ،وذلك
إلتاحة الفرصة لغري املسلمني لزيارته.
التوظيف والقطــــاع الخاص:
تهدف الخطة إىل زيادة مشاركة النساء
يف سوق العمل من  % 22إىل ،% 30
وخفض نسبة البطالة بني السعوديني
من  % 11.6إىل  .% 7وتسعى اململكة
إىل زيادة مساهمة القطاع الخاص يف
الناتج املحيل من  % 40حاليا إىل .65%
صنـــاعة عسكرية :السعودية
بصدد إنشاء رشكة قابضة للصناعات
العسكرية مملوكة بالكامل للحكومة
تطرح الحقا يف السوق السعودي ،ومن
املتوقع أن تطلق يف أواخر .2017
اإلسكان واملرشوعات :ستعمل
الحكومة السعودية عىل إعادة هيكلة
قطاع اإلسكان للمساهمة يف رفع نسب
تملك السعوديني .كما أن اإلنفاق عىل
مرشوعات البنية التحتية سيستمر ،إال

«لن ننظر إلى ما قد فقدناه أو نفقده باألمس أو اليوم ،بل علينا أن نتوجه دوما إلى األمام»
مجلة
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أن الرؤية االقتصادية لعام  2030لن
تتطلب إنفاقا حكوميا عاليا .وستنشأ
السعودية مكتب إلدارة املشاريع
الحكومية وظيفته أن يسجل كل الخطط
واألهداف ،ويبدأ بتحويلها إىل أرقام
وإىل قياس أداء دوري ،ومراقبة مدى
مواءمة عمل الجهات الحكومية ،وخطط
الحكومة ،وبرامج الحكومة يف تحقيق
األهداف.
مكافحة الفساد :أنشأت الحكومة
السعودية لجنة مكافحة الفساد برئاسة
ويل العهد السعودي محمد بن سلمان آل
سعود.

اإلنجازات التي حققتها
رؤية السعودية
لعام 2030

تم تحقيق العديد من اإلنجازات يف
األعوام املاضية ،يُذكر منها:
* فوز الربنامج الوطني للطاقة
املتجددة بلقب أفضل مرشوع مشرتيات
عامة ،وذلك يف شهر جوان حزيران عام
 2018يف حفل جوائز معهد تشارترد
للمشرتيات والتوريد.
*إطالق مبادرة فينتك ()Fintech
من قبل مؤسسة النقد السعوديّ يف عام
 ،2018والتي تهدف لتطوير اململكة
لتصبح مركزا ً للتكنولوجيا املالية ،وعامال ً
مساهما ً يف دعم الشمول املايل .تحسني
وإصالح أكثر من  4مليون مرتمربع
عرب إنشاء وتشغيل غرف تحكم مركزية
مو ّزعة يف سبع عرشة أمانة ،إىل جانب
إزالة أكثر من  17مليون مرت مكعب من
أعمال الهدم والحفريات.
*إنشاء مدينة صناعية للسيارات،
تهدف إىل جذب االستثمارات السعودية
واألجنبية ،وزيادة الصادرات ،وتوفري
فرص عمل مختلفة ،هذا فضال ً عن
املساهمة يف التنوّ ع االقتصاديّ باعتباره
جزءا ً من رؤية عام .2030
*إطالق مرشوع نيوم ،وهو مرشوع
بلغت مساحته  26,500كيلومرت مربع،
حيث ُ
خ ّ
صص له  500مليار دوالر،
بهدف إنشاء منطقة تجارية وصناعية،
ليغطي بدوره العديد من املجاالت ،مثل:
الطاقة ،واملياه ،والتكنولوجيا الحيوية،
والغذاء ،وغريها.
*تقديم الخدمات للمستثمرين يف
منظومة موحّ دة ،بحيث تشتمل عىل عدد
من الخدمات ،مثل خدمة مراس التي
تعترب نقلة نوعية يف توحيد االنطالقة يف
مجال التجارة واالستثمار عرب منظومة
متكاملة ،بهدف تسهيل اإلجراءات،
والبدء بممارسة األعمال التجارية.

«إن هذا المكان ب ُدئ منه توحيد المملكة من خالل  63فردا ،وجُمع الشعب ،وكانت الوحدة في هذه البالد
على كتاب هللا وسنة رسوله ،وهذا ،ولله الحمد ،توفيق من هللا للملك عبدالعزيز ورجاله»
مجلة
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برامج رؤية السعودية
لعام 2030

لتحقيق أهداف رؤية اململكة العربية
السعودية  2030تم وضع  13برنامجا ً
من قبل مجلس الشؤون االقتصادية
والتنمية ،وهي:
برنامج جودة الحياة  :وهو برنامج
يهت ّم بتحسني نوعية حياة ك ٍّل من
املواطن واملقيم ،وذلك من خالل تعزيز
املشاركة باألنشطة الثقافية ،والرتفيهية،
والرياضية.
برنامج تطوير القطاع املايل :يدعم
هذا الربنامج االقتصاد
الوطني ،ويساهم
ّ
يف تنويع مصادر الدخل ،كما يشجع كال ً
من االدخار ،والتمويل ،واالستثمار ،وذلك
باالعتماد عىل تطوير مؤسسات القطاع
املايل ،والسوق املالية السعودية.
برنامج اإلسكان :يوفر الربنامج
إسكانات تناسب احتياجات وقدرات
الفرد املادية ،وذلك من خالل اتباع
العديد من الوسائل.
برنامج تحقيق التوازن املايل:
يُعنَى هذا الربنامج بمراقبة األداء املايل،
بهدف تنمية اإليرادات ،ورفع كفاءة
اإلنفاق الحكومي.
برنامج التحول
الوطني :يهتم هذا
ّ
الربنامج برفع أداء الحكومة ،وتحسني
املستوى املعييش للفرد من خالل إقامة
مشاريع اقتصادية ،مع إرشاك أكرب عدد
ممكن من املستفيدين.
برنامج صندوق االستثمارات
العامة :يسعى هذا الصندوق لجعل
اململكة السعودية من أكرب املناطق
االقتصادية يف العالم من خالل التنويع
يف املشاريع االقتصادية ،وإرشاك عدد
كبري من الرشكات واملستثمرين.
برنامج التخصيص :يهدف هذا
الربنامج إىل تعزيز الرشاكة بني القطاع
العام والخاص ،األمر الذي سيحسن
الخدمات بأقل التكاليف ،ويساهم يف
جذب االستثمارات األجنبية.
برنامج ريادة الرشكات الوطنية:
يسعى هذا الربنامج إىل رفع مستوى

الرشكات املحلية إىل رشكات إقليمية
أو عاملية ،ما يؤدي إىل تحسني الصورة
االقتصادية للمملكة السعودية ،وخلق
فرص عمل وظيفية.

«بالدنا تمتلك قدرات استثمارية ضخمة ،وسنسعى إلى أن تكون محركا القتصادنا وموردا إضافيا
لبالدنا .وهذا هو عامل نجاحنا الثاني».
مجلة
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برنامج تطوير الصناعة الوطنية
والخدمات اللوجستية :يهدف هذا الربنامج
إىل الرتكيز عىل العديد من املجاالت ،مثل:
الصناعة ،والتعدين ،والطاقة ،والخدمات
اللوجستية ،ما يؤدي إىل خلق فرص عمل
للفرد ،وتعزيز قيمة املحتوى الوطني.
برنامج الرشاكات االسرتاتيجية:
يُعنَى هذا الربنامج برفع مكانة البالد عاملياً،
وتعزيز التعاون املشرتك بني دول مجلس
التعاون
الخليجي من خالل العديد من
ّ
الرشاكات االسرتاتيجية يف املجاالت املختلفة.
برنامج خدمة ضيوف الرحمن :يساهم
هذا الربنامج بتوفري العوامل املساعدة إلتاحة
الفرصة ألكرب عدد بالراغبني ألداء فريضتي
الحج أو العمرة ،وتقديم افضل الخدمات

خالل زيارتهم لألماكن الدينية ،إضافة إىل
تجهيز املواقع السياحية والثقافية.
برنامج تنمية القدرات البرشية:
يهدف الربنامج لرفع مستوى التعليم ،وذلك
من خالل توفري العديد من الربامج التعليمية،
والفرص التدريبية الحديثة املعارصة ،والتي
تلبي احتياجات سوق العمل ،ومتطلبات
الثورة الصناعية الرابعة.
برنامج تعزيز الشخصية الوطنية:
يسعى هذا الربنامج إىل تعزيز الشخصية
الوطنية السعودية ،باالرتكاز عىل مجموعة
من القيم املتوارثة ،وذلك من خالل تقديم
منهجية تخاطب فئة الشباب
بأسلوب
ٍ
عرصيّ مميز.

صاحب السمو الملكي األمير :

محمد بن سلمان بن عبد العزيز
ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع

من هو؟
ابن امللك سلمان بن عبد العزيز
ولد عام 1985م
تعليمه العام في مدارس الرياض
حصل على الباكالوريوس في القانون من جامعة امللك
سعود
اكتسب الخبرة السياسية واإلدارية خالل مالزمته والده
قائد التحالف العسكري اإلسالمي ملحاربة اإلرهاب
قائد التحالف العسكري العربي في اليمن «عاصفة الحزم»
أبناؤه  :األمير سلمان واألميرة فهدة واألميرة نورة واألمير
مشهور
ترأس مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية ورفع معدل
املوارد غير النفطية لعام  2015بنسبة %29
قائد ومتبني رؤية البرنامج الشامل للتحول الوطني 2020
متبني مشروع فرض الرسوم على األراضي البيضاء.

من أقواله
عامنا عام حزم وإنجازات بقيادة خادم الحرمني الشريفني
ال ألي منظمة إرهابية وسنعمل ونتخذ إجراءات ملحاربتها
نحن ال نحاول االنفتاح على العالم بل منفتحون بالفعل

أهم
املناصب
 ٢٠٠٧مستشار بهيئة الخبراء في مجلس الوزراء
 ٢٠٠٩مستشار خاص ألمير منطقة الرياض
 ٢٠١٣رئيسا لديوان سمو ولي العهد
 ٢٠١٣مشرفا عاما على مكتب وزير الدفاع
 ٢٠١٤وزيرا للدولة عضوا بمجلس الوزراء
 ٢٠١٥وزيرا للدفاع
 ٢٠١٥رئيسا للديوان امللكي ومستشارا خاصا
لخادم الحرمني
 ٢٠١٥وليا لولي العهد النائب الثاني لرئيس
مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس
الشؤون االقتصادية والتنمية
 ٢٠١٧ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون
االقتصادية والتنمية

قالوا عنه

األنشطة
االجتماعية
رئيس مؤسسة «مسك الخيرية»
رئيس مجلس إدارة مركز امللك سلمان
للشباب
رئيس اللجنة التنفيذية في دارة امللك عبد
العزيز

الرئيس األمريكي دونالد ترامب :صحيفة وطن أمروز :
«حكمته ومعرفته مثار إعجاب» «عدو إيران األول»

«نقول دائمً ا نحن بشر نخطئ ونصيب ونتقبل النصيحة ولكن وفق ضوابطها أن تكون بين ولي األمر
ومن يرى الخلل ،أما التشهير أمام الناس فال ينبغي»
مجلة
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للثقافة والترفيه والرياضة عنوان واحد:

تركي آل الشيخ السياسي والشاعر والرياضي
تركي بن عبد املحسن بن
عبد اللطيف آل الشيخ من مواليد
 4أوت 1981وهو من جيل
الشباب السعوديني الذين صنعوا
السعودية الشابة والحديثة
بتوجيهات ويف تناغم مع فلسفة
ويل العهد السعودي محمد بن
سلمان ،وهو املرشف االول عن
الرياضة والثقافة والرتفيه يف
اململكة حيث انه رئيس مجلس
إدارة الهيئة العامة للرياضة،
ورئيس اللجنة األوملبية السعودية.
وتركي ال الشيخ هو مستشار حايل يف
الديوان امللكي برتبة وزير ،وقد تقلد قبل ذلك
عدة مناصب رياضية منها:
* رئيس االتحاد العربي لكرة القدم.
*رئيس إدارة االتحاد الريايض أللعاب
التضامن اإلسالمي.
* الرئيس الفخري لنادي التعاون يف
بريدة.
*الرئيس الفخري ورئيس هيئة أعضاء
الرشف لنادي الوحدة يف مكة املكرمة.
*امتلك نادي برياميدز املرصي السابق.
* يمتلك نادي أملرييا اإلسباني.
هذا واشتهر تركي آل الشيخ بكتابته

الرياض ،وبعدها عمل بمكتب وزير
الدفاع وديوان ويل العهد ملدة ثالث
سنوات ،حتى يناير عام 2015
عندما تم تعيينه مستشا ًرا يف الديوان
امللكي باملرتبة املمتازة ،ويف يونيو من
عام  2017صدر أمر ملكي برتقيته
مستشا ًرا بالديوان امللكي بمرتبة وزير.

جوائز وتتويجات

فاز ال الشيخ بجوائزعديدة اهمها :
*جائزة الشخصية األكثر تأثريا ً يف
كرة القدم لعام  2017يف مؤتمر دبي
الريايض الدويل الثاني عرش.
*جائزة شخصية الثقافة الرياضية يف
الوطن العربي لعام .2017
* جائزة الشخصية العربية الرياضية
لعام  - 2018جائزة محمد بن راشد آل
مكتوم لإلبداع الريايض.

للشعر الغنائي وله إصدار شعري مطبوع،
وكتب الكثري من القصائد الوطنية وأخرى
عاطفية .غنى من كلماته مشاهري العالم
العربي ،مثل محمد عبده وكاظم الساهر
وماجد املهندس وعبد املجيد عبدالله ورابح
صقر وآمال ماهر وأنغام كما أن املطرب
عمرو دياب ،غنى من كلماته عدة أغاني
«أحىل حاجة» و«أجمل عيون» وأغنية «أنت
كل حياتي».

حياته الشخصية

بدأ مهامه العملية يف القطاع الحكومي
بوزارة الداخلية واستمر حتى تقلد رتبة
نقيب .ثم انتقل للعمل يف إمارة الرياض
ملدة عامني ،عمل بعدها بمكتب أمري منطقة

يف عام  ،2009تزوج من كريمة الدكتور
نارص بن عبد العزيز الداود نائب وزير
الداخلية ،والذي تم يف قرص االحتفاالت الكربى
بمدينة الرياض .وله ثالثة من األبناء هم:
نارص ومحمد وسلمان.

الخبرات العملية

األميرة هيفاء آل مقرن «مهندسة» وسفيرة اليونسكو
الثقافة السعودية ليست ابداعا داخليا فقط انما امتداد
للعمق الحضاري يف الداخل نحو الخارج حيث تحرض الثقافة
السعودية بأوجهها العديدة يف جل دول العالم .وتقوم األمرية
ً
املندوبة
هيفاء بنت عبد العزيز بن محمد بن عياف آل مقرن
ً
الدائمة للمملكة لدى منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلوم
والثقافة « اليونسكو» بمجهودات كبرية يف هذا املجال منذ
توليها املنصب يف مارس .2020
سموّ املندوبة الدائمة لدى «اليونسكو» حاصلة
عىل ماجستري العلوم يف االقتصاد من معهد الدراسات
الرشقية واألفريقية ()SOASالتابع لجامعة لندن،
ً
واسعة يف املجاالت االجتماعية
وتمتلك خرب ًة
واالقتصادية والعمل الدويل ،حيث بدأت مسريتها

املهنية يف العمل األكاديمي يف قسم االقتصاد بجامعة امللك
سعود ،لتنتقل بعدها إىل برنامج األمم املتحدة اإلنمائي
( )UNDPبني عامي  2009و ،2016ومن ثم إىل وزارة
االقتصاد والتخطيط كوكيل مساعد لشؤون التنمية
املستدامة ووكيالً مساعدا ً لشؤون مجموعة العرشين ،كما
تحمل سموها عدة عضويات يف لجان ومجالس دولية
وإقليمية ومحلية.
يذكر أن السعودية ،فازت بعضوية املجلس
التنفيذي للمنظمة للفرتة من  2019إىل ،2023
ويعترب املجلس التنفيذي من أهم السلطات
النافذة يف «اليونسكو».

«ثروتنا األولى التي ال تعادلها ثروة مهما بلغت :شعب طموح ،معظمه من الشباب،
هو فخر بالدنا وضمان مستقبلها بعون هللا»
مجلة
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الحدث

الوطن في عامه الـ 90شموخ
وعطاء ورؤية لجيل قادم
عبدالرحمن محمد العطوي

صحافي في صحيفة الجزيرة السعودية
وعضو في هيئة الصحفيين السعوديين

تحتفل اململكة العربية السعودية باليوم الوطني لتوحيد اململكة يف
 23سبتمرب من كل عام .وهذا التاريخ يعود إىل املرسوم امللكي الذي
أصدره امللك عبد العزيز برقم  ،2716وتاريخ  17جمادى األوىل عام
1351هـ ،الذي قىض بتحويل اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد
وملحقاتها إىل اململكة العربية السعودية ،وذلك ابتدا ًء من يوم الخميس
 21جمادى األوىل  1351هـ املوافق لألول من امليزان ،واملوافق يوم 23
سبتمرب من عام 1932م.
ويف هذا العام تحتفل اململكة يف يومها الوطني يف عامها التسعون
وهي تسري بكل شموخ لألمام وهي من أكرب  20دولة عمالقة يف اإلقتصاد
وهي تسري وفق رؤية رسمها األمري الشاب محمد بن سلمان ويل العهد.
هذه الرؤية  2030تسري وفق خطط مدروسة مرسومة حققت نجاحها
يف بداية خطواتها ويف كل عام تسري حسب ماخطط له ويف مقال سابق
لسمو ويل العهد األمري محمد بن سلمان بمناسبة اليوم الوطني للمملكة
قبل عامني قال ،أن مناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية،
مناسبة نستذكر فيها ما قام به مؤسس بالدنا وباني نهضتها امللك
عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود  -رحمه الله  -وأبناؤه الربرة من
ً
منوها بما تشهده اململكة من نمو وازدهار تحت قيادة خادم
بعده،
الحرمني الرشيفني امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود  -حفظه الله.-
تحتفل بالدنا العظيمة هذا اليوم بيومها مستذكرة امللك املؤسس
عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – رحمه الله – الذي بتوفيق من
الله سبحانه – وحد هذا الوطن وأرىس دعائم الدولة من بعده أبناؤه
الربرة ليكملوا مسرية البناء لهذا الكيان الشامخ.
إننا يف يوم الوطن نفتخر بما حققه وطننا الغايل من مكانة دولية
وإسالمية وعربية  ،ودور مؤثر يف تحقيق األمن والسلم اإلقليمي والدويل
 ،وإنجازات اقتصادية وتنموية بعمل مؤسيس يهدف إىل تحقيق
االزدهار االقتصادي واألمن االجتماعي بجهود أبنائه وبناته وبتظافر
جميع الجهات الحكومية وإرساء مبادئ الشفافية والعدالة لتعزيز
النزاهة ومكافحة الفساد  ،والسعي الجاد لتحقيق أهداف رؤية 2030
التي تسترشف املستقبل وتسعى لوضع بالدنا الغالية يف مقدمة األمم
بمتابعة دائمة وتوجيهات كريمة ودعم مستمر من لدن سيدي خادم
الحرمني الرشيفني امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود  -حفظه الله. -
إن هذه املناسبة العزيزة تستوجب منا حمد الله سبحانه وتعاىل
عىل ما أكرم به بالدنا من خدمة الحرمني الرشيفني ورعاية الحجاج
واملعتمرين والزوار،
إن وطننا الغايل الذي انطلق منه اإلسالم واضيئت منه أنوار النبوة
 ،سيظل متمسكا ً بثوابت الدين الحنيف دين الوسطية

واالعتدال ،ومحاربا ً بال هوادة التطرف واإلرهاب وفقا ً ملا أكده سيدي
خادم الحرمني الرشيفني عندما قال أنه «ال مكان بيننا ملتطرف يرى
االعتدال انحالال ً ويستغل عقيدتنا السمحة لتحقيق أهدافه  ،وال مكان
ملنحل يرى يف حربنا عىل التطرف وسيلة لنرش االنحالل واستغالل يرس
الدين لتحقيق أهدافه»  ،ولن يسمح ألحد أيا ً كان أن يعتدي عىل سيادة
وطننا أو يعبث بأمنه ،وال يفوتنا بهذه املناسبة الغالية اإلشادة بجهود
أبناء وطننا املعطاء يف كل امليادين ويف مقدمتهم جنود الوطن وحماة
أمنه الذين سطروا أروع املالحم البطولية للذود عن الدين وحياض
الوطن ،داعيا ً الله سبحانه للشهداء بالرحمة واملغفرة وللمصابني
بالشفاء.
حفظ الله قائد مسريتنا سيدي خادم الحرمني الرشيفني وأدام عىل
وطننا الغايل أمنه وازدهاره).
ومن خالل كلمة سمو ويل العهد حفظه الله نجد أن هذه الرؤية
ستقفز باململكة نحو التحديث ،وتوطيد التنمية املستدامة ،واملبادرات
اإلنسانية السخية ،وتعزيز السالم واألمن ومكافحة التطرف واإلرهاب،
واكتسبت زخما ً جديدا ً خالل عهد خادم الحرمني الرشيفني امللك
سلمان ،وويل العهد األمري محمد بن سلمان.
وتمشيا مع رؤية  ،2030ال تزال اإلصالحات مستمرة ،وهناك
مشاريع ضخمة ،والتي تشكل “الحلم السعودي” كمرشوع نيوم،
ومرشوع البحر األحمر ومرشوع آماال التي ستكون محط أنظار
العالم والتي بدأ العمل بها وأطلقت رشكة نيوم برامج استهدفت ابناء
املجتمع املحيل حيث تم ابتعاث عدد كبري منهم للدراسة يف جامعات
عريقة داخل اململكة وخارجها وهذا الربنامج منتهي بالتوظيف هذه
املشاريع التاريخية التي يجري العمل فيها هي ضمن رؤية 2030
وهاهو الوطن ويف ذكرى هذا اليوم الوطني يف عامه التسعون يجسد
مسرية عظيمة لهذه البالد التي تقود العالم اإلسالمي ملا حباها الله
بوحود اطهر بقعتني يف االرض الكعبة املرشفة واملسجد النبوي الرشيف
وكونها الدولة الوحيدة التي تعتمد يف حكمها عىل كتاب الله وسنة
رسوله وكذلك نرصها لقضايا املسلمني يف مشارق األرض ومغاربها
ونرصتها للقضية الفلسطينية.
ان اململكة رائدة يف العالم وهي دولة لها ثقلها الكبري يف كافة
املجاالت.
حفظ الله اململكة العربية السعودية وسائر بالد املسلمني وحفظ
قائدها خادم الحرمني الرشيفني وسمو ويل عهده األمني وادام امنها
وامانها وإستقرارها.

إلي عيوبي،
«أبوابنا مفتوحة لكل من يرى
ً
نقصا أو عيبًا وأقول بكل شفافية ،رحم هللا من أهدى ّ
فكل من يرى خلال في العقيدة أو السنة».
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لألمم عنوان ..وسلمان عنوانه..
ومحمد بن سلمان عرابه..

الحدث

الدكتور  :عيسى محمد العميري

كاتب بالشؤون الخليجية وأكاديمي ومحلل سياسي
Dr.essa.amiri@hotmail.com

إن كان لألمم عنوان فامللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود هو عنوان
لألمم ..ومحمد بن سلمان عرابه ...وهنا يحق لنا أن نقول بأنه وعىل الرغم
من قرص فرتة حكمه منذ توليه مقاليد الحكم يف اململكة العربية السعودية..
إال ّ أن اململكة شهدت نهوضا ً وتطورا ً غري مسبوق بالنظر للفرتة القصرية
التي أرشنا إليها ..إن ماشهدته اململكة من قرارات سياسية عىل الصعيد
الخارجي شكلت ردعا وحزما ً لكل من سولت له نفسه العبث يف أمن منطقة
الخليج العربي وأوصلت رسالة غاية يف الحزم ..للوقوف يف وجه األطماع
املشبوهة ..وأثبت خادم الحرمني فعالً بأنه نعم القائد والزعيم لهذه األمة
اإلسالمية من رشقها لغربها ..وعىل نفس السياق فإن جهود امللك سلمان
عىل الجانب اآلخر تتمثل يف سياسة وحنكة كبريين ترجمهما من خالل
سياسة التقارب مع كتل محيطة بمنطقة الرشق األوسط كان لها عظيم
األثر يف إرسال األمان والسالم للكثري من شعوب األمة التواقة لهذا السالم..
عىل الرغم من عاصفة االضطراب التي تعم املنطقة ..وجاءت لتخفف من
وطأة املخاوف لدى تلك الشعوب وتعزز لديها الثقة والطمأنينة .وهنا
فإنه البد من اإلشارة إىل القول بأن مسرية الخري التي تبناها خادم
الحرمني الرشيفني منذ توليه مقاليد الحكم يف اململكة ..وتحققت عىل
يديه ويف عهده الكثري من االنجازات العظيمة التي كان شعب اململكة
العربية السعودية يتوق إليها ومنذ زمن بعيد .وقد جاءت يف وقت كان
فيه هذا الشعب يف امس الحاجه لتلك لالنجازات وما رافق تلك االنجازات
من تنمية اقتصادية واجتماعية وحققت الكثري من املنافع عىل الصعيد
الداخيل ...وعىل الصعيد الخارجي ...فان االنجازات يف هذا الصدد حدث
وال حرج ...وهنا البد من اإلشارة اىل الدعم الالمحدود الذي قدمه خادم
الحرمني لألمة االسالمية وخصوصا دعم للمراكز والهيئات االسالمية يف
العالم اجمع .والتي كان لها الصدى واألثر الكبريين ...ولدرجة أصبحت
ملسات خادم الحرمني الرشيفني امللك سلمان بن عبد العزيز االنسانية ال
يوفيها وصف او تعبري مهما كان بليغا وان الكلمات التي تقال ال تفي
ايضا هذا امللك العادل حقه .فكان يف ذلك شأنه كــشأن من سبقه من
القادة ملوك اململكة العربية السعودية ..الذين كانوا فعالً قادة وزعماء
لبلد يعترب عمودا ً وأساسا ً هاما ً يف قاعدة األمة العربية واإلسالمية معاً..
إن خادم الحرمني الرشيفني امللك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ،ملك
اململكة العربية السعودية يعد من الشخصيات االستثنائية يف تاريخ
اململكة عىل مر العقود واألزمان ..ومنذ بداية نشأتها .واألمر الجيل يف هذا
الصدد هو مواكبة خادم الحرمني ملسرية طويلة من الكفاح والريادة يف
قيادة بلد له وزنه وتاريخه العريق ..ومن جانب آخر فإن شكل هذا البلد
اكتسب طعما ً وأسلوبا ً خاصا ً مميزا ً وأيضا ً استثنائياً ..منذ تويل خادم
الحرمني حكم اململكة وذلك بالنظر إىل التحول الرسيع لسياسة اململكة
يف عهده ..هذا التحول بنظر الكثري من املحللني السياسيني كان تحوال ً يف
اللحظة املناسبة وجاء يف ظل ظروف سياسية متقلبة يف املنطقة ..وكان
هذا التحول بردا ً وسالما ً عىل هذا البلد وشعبه الكريم ..وذلك وفق رؤية

عرصية منهجية تراعى كل أساليب التجديد والتطوير والتحول نحو
املستقبل بكل أريحية ..نجد جهود ويل العهد تأتي استكماال ً إلنجازات
امللك سلمان الوالد القائد ..فجهد ويل العهد كان عظيم األثر يف بناء األمة
فأصبح عرابا ً للمملكة العربية السعودية متوافقة مع بناء هذا البلد ..عىل
أساس رؤية مدروسة لها القواعد الثابتة واألساسية ..التي سوف تنقل
اململكة إىل عرص جديد يتميز بالكثري من اإلنجازات التي سوف تلقي
بظاللها عىل آفاق الفرتة القادمة من تاريخ اململكة..
وعىل سبيل املثال ال الحرص وتأكيدا لجهود ويل العهد محمد بن
سلمان ..نقول بأن اململكة العربية السعودية يف عهده ..خطت خطوات
غري مسبوقة يف تاريخ اململكة ابتداءا ً من رؤية اململكة 2030م واملشاريع
التي تضمنتها ،وأهمها املرشوع الجبار «نيوم» يف خطتها الطموحة
باإلضافة إىل العديد من املشاريع األخرى مثل إنشاء صندوق سيادي:
تعمل اململكة بموجبه عىل تحويل صندوق االستثمارات العامة السعودي
إىل صندوق سيادي بأصول تقدر قيمتها تريليوني دوالر إىل  2.5تريليون
دوالر ليصبح بذلك أضخم» الصناديق السيادية عامليا .حيث أن البيانات
األولية تتحدث هنا لتقول بأن الصندوق سوف يكون أو يسيطر عىل
أكثر من  % 10من القدرة االستثمارية يف الكرة األرضية ،ويقدر حجم
ممتلكاته بأكثر من  »% 3من األصول العاملية .وأضاف أن السعودية
ستكون قوة استثمارية من خالل الصندوق الذي سيكون محر ًكا رئيسيًا
للكرة األرضية وليس فقط عىل مستوى منطقة الرشق األوسط ..وأيضا ً
هناك التحرر من النفط  :حيث سوف تستطيع اململكة العربية السعودية
من خالله العيش بدون نفط يف غضون سنوات معدودة ،وتستطيع
تحقيق هذه الخطة االقتصادية والتعايش مع الوضع العام حتى يف ظل
وصول سعر برميل النفط ثالثني دوالرا أو أقل ،وتهدف الخطة إىل زيادة
اإليرادات غري النفطية ستة أضعاف من نحو  43.5مليار دوالر سنويا
إىل  267مليار دوالر سنويا ،كما تهدف إىل زيادة حصة الصادرات غري
النفطية من  % 16من الناتج املحيل حاليا إىل  % 50من الناتج .وتسعى
اململكة العربية السعودية تحت قيادة ويل العهد إىل تحسني وضعها
لتصبح ضمن أفضل  15اقتصادًا يف العالم بدال من موقعها الراهن يف
املرتبة العرشين .يف ما يتعلق بمصادر الطاقة ستنشئ اململكة مجمعا
ضخما للطاقة الشمسية يف شمال البالد ،كما أن الصناعات السعودية
سرتكز عىل نقاط القوة وتتجنب نقاط الضعف مثل موارد املياه الشحيحة،
وذلك بتوجيه االستثمار يف كل من جمهورية مرص العربية والسودان...
إن األفكار الجريئة التي قدمها ويل العهد السعودي كان لها عظيم األثر يف
إحداث األثر اإليجابي يف االقتصاد باململكة ومن تلك األفكار مرشوع طرح
أرامكو بالبورصة حيث طرحت اململكة أقل من  »% 5من رشكة النفط
الوطنية العمالقة أرامكو لالكتتاب العام يف البورصة والتي سوف تكون
جزءا ً مهما ً من املفاتيح الرئيسية للرؤية االقتصادية الحقيقية ..والله
املوفق.

«بسواعد أبنائها قامت هذه الدولة في ظروف بالغة الصعوبة ،عندما وحدها الملك عبدالعزيز
بن عبدالرحمن آل سعود ،طيب هللا ثراه وبسواعد أبنائه سيفاجئ هذا الوطن العالم من جديد»
مجلة
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في عيد الرياض نستذكر الملك الشاب
الفارس عبدالعزيز بن عبدالرحمن
آل سعود موحد المملكة
يحيى الشبرقي

إعالمي وكاتب ومحلل
سياسي سعودي

يف الوقـت الذي كانت فيـه دوائر الغرب السياسـية
وكل وسـائل اعالمـة بـل ومكاتبهـم ودواووينهـم
وحتـى مقاهيهـم مشـغولة (سـاخر ًة) ليـل نهـار يف
سـنة 1902م ومـا بعدهـا مـن سـنني بهـذا الفارس
(السـعودي) الـذي يريـد ان يصنـع يف (الصحـراء)
دولـة وحكومـة ومجتمـع .كان امللـك الشـاب الفارس
عبدالعزيـز بـن عبدالرحمـن ال سـعود ينطلـق مـن
الشـتات نحـو (هدفـه) دون االلتفـات لـكل هـذه
السـخريات بمئـات الفرسـان نحـو الريـاض عاصمة
ابائـه واجـداده متـكأ ً على ارث دولتين سـعوديتني
سـابقتني وهو يرنوا لتأسـيس (الثالثـة) وبالفعل فقد
اسـتعاد مدينتـه وعاصمـة ملكـه وملـك اجـداده من
الفـك العثمانـي (العجـوز) وعميلـه إبن الرشـيد ومع
تباشير صبـاح  1902/ 1/ 15م دوت نيران النرص
برجالـه الذيـن كان البـارود (عطرهـم).
تحـرك بعدهـا عبدالعزيز بن سـعود صوب مناطق
سـدير والوشـم وجنوب بالد نجـد وهذا التوسـع اهله
السترداد منطقـة القصيـم 1904م فمنطقة االحسـاء
1913م ثـم عسير يف سـنة 1919م وبهـذه املنطـق
ورجالهـا اسـتعد القتلاع اعتـى قواعد وعملاء الرتك
مـن حائـل 1921م ومـن بلاد العـرب بعـد معـارك
طاحنـة قوية سـيما وهـي تتحصـن باملدافـع والقالع
الحصينـة وهـذا ماجعلـه يتجـه لضـم الحجـاز الذي
عانـى االمريـن مـن تسـلط الترك والحـكام املحليني
ونجح نجاحا ً ً
هائل سـنة 1925م فاحتفـل عبدالعزيز
ورجالـه بنجـاح املشروع القومـي العربي االسلامي
وغري مجلس الشـورى اسـم الدولة اىل اململكـة العربية
السـعودية وهـو االسـم القديـم الجديد لهـذه االقطار
املرتاميـة االطـراف التـي فيهـا مـن التبايـن العجيب
فالسـعودية (مناخـات وبيئـات وصـوال ً اىل اللهجات)
الـذي انعكـس عىل اهلهـا وزوارهـا (خيرات وارزاق)

بل حتـى تـراث فسيفسـائي التنـوع الجميل .
فالسـعودية تمتلـك اكبر احتياطـي مـن النفط يف
العالـم واالحتياطي الثاني من الغـاز يف العالم والحديد
والنحـاس وووووالخ مـن املعادن بل حتـى االحتياطي
االول مـن النخيـل يف العالـم واقتصادها ضمـن اقوى
اقتصـاد يف العالـم وهـذا اهلهـا ان تكـون واحـدة من
دول (العرشيـن) وهي رائـدة العالم االسلامي بوجود
الحرمين الرشيفين وبعدد سـكان مثاليًا يتجـاوز ال
 20مليـون بقليـل ويعيـش على ارضهـا مع شـعبها
 13مليـون وافـد منهـم  9مليون عامـل عربي ويحمي
هـذه املكتسـبات جيـش عسـكريا ً متقـدم تقنيـا ً هـو
(العـارش) عامليـا ً ويقـف خلفـه مـاال يقـل عـن (10
ماليني مسـلح) مـن ابنـاء القبائل التي تحمل السلاح
كجيـش رديـف وكتقليـد لهم منـذ العصـور الجاهلية
فالفتوحـات االسلامية فمرحلـة توحيـد االقطـار
السعودية.
نجحـت السـعودية وهـي تحتفـل بعيدهـا ال 90
للسـعودية الثالثـة الحاليـة وباتـت (رائـدة السلام
عامليـاً) يف الوقـت الـذي وقفـت فيـه صخـرة صلـداء
فاسـقطت املشروع الخمينـي واملشروع الرتكـي
وغريها مـن املشـاريع الطامعة يف االوطـان العربية بل
هـي الدولـة الوحيـدة التـي صنعت اتحـادا ً عسـكريا ً
اسلاميا ً مـن  52دولة خالل اسـبوعني حمـل يف طياته
بمنـاورة عسـكرية رسـائل مبطنـة تعنـي الكثري.
نجـح عبدالعزيـز رحمـه الله امـام (السـاخرين)
وهاهـي دولتـه الصحراويـة تضـم  27جامعـة واالف
الكليـات واملعاهـد التـي مخرجاتهـا مـن ابنائهـا
يقدمـون علومهم يف الرسبـون وهارفـارد وكاليفورنيا
وغريها .
عـاش رحمـه اللـه مجاهـدًا وبنـى دولـة عظيمـة
ولكـن لـم ينصفـه التاريـخ…

«إننا نعيش في مرحلة تفرض الكثير من التحديّات ،مما يتطلب نظرة موضوعية شاملة لتطوير آليات
ُ
واألسس»
االقتصاد ،وهو تطوير يجب أن يكون مبنياً على الدراسة
مجلة
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أبيات شعر عن اليوم الوطني السعودي 90
وطني اُحِ ب َ
ُك البديل
الشاعر حسني الصبيحي
وطني اُحِ بُ َك ال بديل
أتري ُد من قويل دليل
سيض ُل حُ بك يف دمي
ال لن أحيد و لن أميل
سيض ُل ذِ ك ُر َك يف فمي
و وصيتي يف كل جيل
حُ بُ الوطن َ
ليس إدعاء
حُ بُ الوطن عم ٌل ثقيل
و دلي ُل حُ بي يا بالدي
سيشهد به الزم ُن الطويل
فأنا أُجاهِ ُد صابرا ً
َ
الِحُ َ
الهدف النبيل
قق
عمري سأعم ُل مُخلِصا
يُعطي و لن اُصبح بخيل
وطني يامأوى الطفوله
ُ
الخلق االصيل
علمتني
قسما بمن فطر السماء
فر َ
ط َ يف الجميل
أال ا ُ ِ
نفجر
فأنا السالحُ ا ُمل ِ
يف ِ
وجه حاقد أو عميل
وأنا اللهيب ُ املشتعل
ِل ُك ِل ساقط أو دخيل
سأكو ُن سيفا قاطعا
فأنا شجا ٌع الذليل
عه ُد عليا يا وطن
نذ ٌر عليا ياجليل
سأكون ناصح ُمؤتمن
ِل ُك ِل من ِ
عش َق الرحيل رصخة  ..ذكرتك يوم و اليوم موعود
لجل الوفا لراعيك مويف الوعايد
كني بوقت راح حارض و موجود
يف يوم عشاة املجد  ..عله هايد
وكن “املربع” توه اليوم مشيود
جدران طني أطمام سقفه جرايد
قرص بني للعدل و الطيب و الجود
سوره ذرا للناس و فرشه و سايد

مجلة
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أجمل وأروع القصائد التي
أبدع فيها سمو األمري خالد
الفيصل يف التغني باململكة
العربية السعودية وأتحفنا
بجمالية أبياتها هذه القصيدة:
إرفع راسك أنت سعـودي
طيبـك جـاوز كــل حــدودي
مـالــك مـثـيـل بالـدنـيـا
غريك ينقص و أنت iتزودي
فـارس و أجدادك فـوارس
و أصبحت لبيت الله حارس
مغروس باملجد و غـارس
فـي ميـدان العـز شـهـودي
علمك غانم و جـارك سالـم
يخشـى مـن هيبتـك الظالـم
راعـي صملـه دايــم والــم
سيف و قلب و فعل زنـودي
بالعـالـم مــا مثـلـك مسـلـم
دايـــم بالفضـيـلـه مــحــرم
الـخـايـف بــــدارك مـنـعــم
وعن دخيـل حمـاك تـذودي

الشاعر سعد البوادري
هذي املفاتن يف عينيك تاتلق
ويف لحظاك هذا السحر واأللق
ويف ثراك من التاريخ أوسمة
تلملم الشمس أعراسا وتنطلق
فانت يا موطني ماض يعانقه
زهو البطوالت واإلرشاف والعبق
وانت يف حارض تكسوه اجنحه
علوها من بياض الصبح ينبثق
فانت يف مهجتي نبض ويف قلبي
حرف ويف كل عام يزهر الورق
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حوار حصري مع السياسية االكثر شعبية في الوطن العربي
عبير موسي رئيسة الحزب الحر الدستوري التونسي:

أداء رئيس اجلمهورية غامض وماضون
يف استئصال االخوان من تونس

تعد اليوم أشهر
عبير موسي رئيسة الحزب الحر الدستوري التونسي
ّ
سياسية عربية على االطالق ويعتبرها انصارها والكثير من التونسيين امرأة
غير عادية حيث نجحت في سنوات قليلة في انجاز ما فشلت فيه احزاب تونسية
بعمرها نفسها.
عبير موسي انطلقت رحلتها النضالية في  2011مباشرة حيث كان المحامية
الوحيدة المرافعة في قضية حل التجمع الدستوري الديمقراطي وقد القت في
سبيل ذلك االضطهاد والتشويه واالعتداء لكنها واجهت دلك بكثير من الصبر
وهي الوحيدة التي يصح عليها لفظ مناضل بعد .2011
واليوم عبير موسي وحزبها بتصدران نوايا التصويت في االنتخابات القادمة.
كما انها وكتلتها غيروا الكثير في المشهد السياسي في تونس.وهم اليوم
معادلة صعبة.
التقيناها في حوار تحدثت فيه عن واقع تونس ومستقبلها وعن حزبها
واهدافه وعن قضايا اخرى تكتشفونها تباعا.
حاورها نزار الجليدي

ماهي أحوال تونس بعد سنة من
اإلنتخابات الترشيعية والرئاسية؟
لألسف الشديد تونس ملدة سنة كاملة تراوح
مكانها ال وجود ألي تقدم أو تحسن عىل مستوى
عيش املواطنني أو اإلصالحات اإلقتصادية
واإلجتماعية املنتظرة كما أن الحكومات
هي نفسها حكومة سقطت وحكومة
ثانية أمضت أشهرا قليلة وسقطت وهذه
الحكومة الزالت تتلمس طريقها .واذا لم
أداء رئيس
تعمل بنصائح الخرباء ولم ترشع يف حلحلة
الجمهورية
األوضاع العالقة فإن األمور يف نظري
ال يزال غامضا ستسوء أكثر مما هي عليه وستتعقد عىل
املستوى اإلقتصادي واملايل وهذا ماال نأمله.
باعتباركم املرتشح البارز لإلنتخابات
الرئاسية كيف تقيمون أداء منافسكم
الرئيس قيس سعيد؟
يف الحقيقة أداء رئيس الجمهورية ال يزال
غامضا باعتبار أننا لم نشهد أي تحرك عىل
مستوى الدبلوماسية يمكن أن يجعلنا نكوّن
مجلة
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فكرة عىل هذا األداء ولم نشهد أي تحرك عىل
املستوى اإلقتصادي والديبلوماسية اإلقتصادية
ولم يقع اتخاذ اي اجراءات لحفظ األمن
القومي ،هناك بعض الخطب التي صدرت
عن رئيس الجمهورية بخصوص مكافحة
الفساد واإلرهاب والتصدي للقوى التي
ترض بمصالح تونس لكن لم يمر إىل التنفيذ
إىل حد اآلن وننتظر أن يمر إىل التنفيذ حتى
تتضح الرؤية.
هل تنوون الرتشح مجددا يف
2024؟
مسألة الرتشح لسنة  2024ال تزال
سابقة ألوانها ونحن اليوم بصدد القيام
بدورنا كحزب معارض وطني وجدي
يقدم املقرتحات ويضغط عىل من بيده
السلطة لتنفيذ اإلصالحات وتحسني
األوضاع ولكل حادث حديث مازال هذا
املوضوع سابق ألوانه اآلن.
22
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أنتم تمتلكون كتلة معتربة يف الربملان ولم
تصوتوا لحكومة إلياس الفخفاخ املستقيلة ولم
تصوتوا لحكومة هشام املشييش .أي حكومة
يمكن أن تنال ثقتكم ؟
لم نصوت لحكومة الفخفاخ باعتبارها
حكومة تتضمن أعضاء تنظيم اإلخوان داخلها ويف
مشاوراتها وتركيبتها وموقف الحزب الدستوري
الحر واضح منذ البداية ،ال نشارك يف أي مشاورات
من أجل تكوين حكومة يكون فيها اإلخوان أعضاء،
بالنسبة لحكومة املشييش تفاعلنا معها ايجابيا
عندما خرج رئيس الحكومة ورصح أنها ستكون
حكومة كفاءات مستقلة تماما وأعلنا أننا نساند
التوجه لتكوين حكومة كفاءات مستقلة تماما لكن
لألسف الشديد الحكومة لم تكن مكونة من كفاءات
مستقلة تماما بل كانت فيها غواصات قريبة
من تنظيم االخوان وفيها وزير من
وزارة الخارجية وبالتايل لم يويف
املشييش بوعده بتكوين حكومة
كفاءات مستقلة تماما لذلك لم
نصوت لها ..نحن ندعم
الحكومة التي تتكون
من قوى سياسية
مدنية وتقطع مع
تنظيم اإلخوان أو
حكومة كفاءات

مجلة

مستقلة تماما دون أي غواصات من جهة تنظيم
اإلخوان وبذلك يمكن أن نقطع مع اإلسالم السيايس
وننطلق يف انجاز اإلصالحات التي نرنوا إليها ،ونحن
تقدمنا بمقرتحات عديدة إىل رئيس الحكومة وسنرى
مدى التفاعل.
كيف تنظرون إىل املشهد السيايس التونيس
أساسا الحزبي ؟
يف الواقع ال يمكن أن نتحدث عن مشهد حزبي
بمفهوم الحزب املهيكل لديه هوية وبطاقة تعريف
واضحة حزب لديه مناضلني ورؤية وبرنامج..
املشهد السيايس يتكون من تنظيمات هشة مبنية
عىل مجرد أفكار منها من يتبنى الثورجية ويعتربها
اصل تجاري منها من يتبنى الوسطية والحدثية لكن
يضع يده بيد تنظيم اإلخوان وليس هناك اي أحزاب
لديها تنظيمات وهياكل
قوية الحزب الدستوري
نحن اليوم
الحر موجود يف املمشهد
بصدد القيام
السيايس كحزب له هوية
وتاريخ طويل وهياكل بدورنا كحزب معارض
ورؤيا وبرنامج ومناضلني وطني وجدي يقدم
منضبطني وبالتايل املشهد المقترحات ويضغط
السيايس اليوم مشهد
ضبابي يعود إىل عدم على من بيده السلطة
وضوح مرسوم األحزاب لتنفيذ اإلصالحات
الذي يمكن من تكوين وتحسين األوضاع
أحزاب دون أي رؤية
ودون أي برامج وبالتايل
ال يمكن أن نتحدث عن ديمقراطية حقيقية بل هي
تالقي مصالح أو تنافر بناء عىل مصالح ضيقة ال
بناء عىل اسرتاتيجيات تنفع البالد
أين وصلتم يف حربكم لتخليص تونس من
اإلخوان؟
حربنا ضد اإلرهاب متواصلة ولم تتوقف اطالقا
باعتبار أننا منذ سنوات سابقة تقدمنا بقضايا
يف هذا الخصوص وقدمنا مراسالت للحكومات
املتعاقدة التخاذ اإلجراءات الرضورية ضد الجمعيات
التي تشكل أخطبوط يكون النواة الصلبة لإلرهاب
وتمويله واليوم نواصل هذا العمل ونمر إىل العمل
امليداني وخرجنا للشارع وبينا أن مكافحة اإلرهاب
مطلب شعبي لدينا اسرتاتيجية وطنية ملكافحة
اإلرهاب سنقدمها يف شكل وثيقة لرئيس الحكومة
وسنطالبه باتخاذ كل االجراءات الرضورية وإال
سنقوم بكل اإلجراءات لحرص الدولة التونسية عىل
الوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب اتفاقيات دولية
وقرارات رشعية دولية.
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لننتقل من الداخل إىل الخارج كيف تقيمون
الدبلوماسية التونسية ؟
الدبلوماسية التونسية ليست يف أفضل حاالتها باعتبار
عدم اإلستقرار السيايس وتعاقب الحكومات خاصة يف السنة
األوىل من اإلنتخابات لم نشهد أي تحركات ملموسة شهدنا
أن الدبلوماسية التونسية تم تجاوزها يف امللف الليبي لم
تحرض تونس يف ملتقى برلني ،لم نشهد أي مواقف يمكن
أن تذكر يف هذا الشأن ولم نشهد أي تحركات أدت إىل نتائج
إيجابية عىل املستوى اإلقتصادي ..والحزب الدستوري الحر
لديه مقرتح هو انشاء مجلس أعىل للدبلوماسية اإلقتصادية
يساعد عىل جلب اإلستثمارات وازدهار اإلقتصاد وأيضا
الدبلوماسية التونسية يجب أن تكون عىل خطى السياسة
الخارجية للدولة الوطنية التي تميزت باإلعتدال والحكمة
واملوضوعية.
كيف تنظرون إىل الرصاع الليبي وتدخل قوى دولية
فيه؟
بالنسبة للملف الليبي موقفنا واضح وسبق أن عربنا
عنه بكل وضوح وقدمنا الئحة للربملان التونيس طالبنا
بالتصويت عليها تتضمن رفضنا لكل التدخالت األجنبية
والعسكرية خاصة يف األرايض الليبية ورفض كا ما من
شأنه املس بوحدة ترابها وحق الشعب الليبي يف تقرير
مصريه وطالبنا رئاسة الجمهورية بأن تعلن نفس هذا
املوقف ،ونحن نرى الحل يف ليبيا ال يمكن ان يكون إال حل

عبير موسي في سطور

ليبي ينبع من الليبيني ويضمن السيادة الليبية عىل أراضيها
ويضمن الطمأنينة للشعب الليبي وهذا ما نأمله قريبا إن
شاء الله.
قلتم أنكم ستدولون مسألة اإلرهاب التونيس إذا
لم تقع قرارات جريئة وحازمة يف الداخل كيف ذلك؟
بالطبع عدم مكافحة اإلرهاب يعني السماح بازهاق
األرواح البرشية والسماح باإلعتداءات الجسدية عىل جزء من
الشعب التونيس ،املؤسسة العسكرية واألمنية والسياسيني
وربما قد ينتقل األمر إىل املدنبني وهذا يعترب جريمة ضد
اإلنسانية أن دولة تكون قادرة عىل مكافحة اإلرهاب
ومنع ارتكاب الجريمة وال تقوم بذلك وال تبذل املجهودات
املطلوبة وتمنع ازهاق األرواح الربيئة وبالتايل فإن هناك
العديد من املؤسسات الدولية معرتف بها كمجلس حقوق
اإلنسان ولجنة حقوق اإلنسان يف الربملان األوروبي واملحكمة
اإلفريقية لحقوق الشعوب ومؤسسات قضائية معرتف بها
ضمن املنتظم األممي يمكن أن يقع تدويل القضية لديها
لحث الدولة التونسية عىل الوفاء بالتزاماتها .
نرتك لكم كلمة الختام ؟
سنواصل النظال إىل أن تنترص تونس عىل منظومة
اإلسالم السيايس وتقطع مع هذه املنظومة وتنطلق يف
مرحلة تصحيح املسار مرحلة الدولة الديمقراطية التي
تضمن الحقوق والحريات ويف نفس الوقت تكون دولة
مؤسسات ودولة قانون.

 rولدت عبري مويس
يف عام  1975يف جمال
(الساحل التونيس) من أب
يعمل لصالح األمن القومي
وأم تعمل كمدرسة .وهي
حاصلة عىل درجة املاجستري
يف القانون وشهادة الدراسات املعمقة يف
القانون االقتصادي وقانون األعمال ،وأصبحت محامية
يف نقابة املحامني يف محكمة التعقيب .وهي ً
أيضا نائبة رئيس بلدية
أريانة ،ورئيسة لجنة التقايض وعضو يف املنتدى الوطني للمحامني يف التجمع
الدستوري الديمقراطي واألمينة العامة للجمعية التونسية لضحايا اإلرهاب.
 rانضمت مويس إىل الحركة الدستورية التي أسسها رئيس الوزراء السابق
ً
رئيسا للحركة الدستورية،
حامد القروي .يف  13أوت  ،2016وتم تعيني عبري مويس
وتمت تسميته الحقا باسم الحزب الدستوري الحر.
 rعبري مويس هي رئيسة كتلتها يف الربملان والتي تضم  16نائبا.
 rبدأت كتلة الحزب الدستوري الحر يف الربملان التونيس واملكونة من  16نائب بقيادة عبري موىس بإعتصام داخل
الربملان احتجاجا عىل سياسة رئيس املجلس راشد الغنويش ،حيث حالت النائبة مويس وزمالؤها دون إلقاء الغنويش
لكلمة يف الربملان يوم االثنني  20جويلية  2020خالل افتتاح جلسة كانت مخصصة لإلعالن عن إطالق االسرتاتيجية
الوطنية للحوكمة ومكافحة الفساد .وردد نواب الدستوري الحر هتافات معادية لحركة النهضة ورفعوا شعارات من
قبيل «ال لإلرهاب بمجلس النواب» .وطالبوا بإجراءات ملنع من اعتربوهم «دعاة العنف واإلرهاب من دخول مجلس
نواب الشعب».
مجلة
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هل لألنظمة العربية سيادة ّ
تامة
في قراراتها السياسية؟
بقلم  :عبدهللا ابراهيم الكعيد
كاتب سعودي

aalkeaid@hotmail.com

حين يجـري الحديـث عـن أي شـأن لـه عالقـة بالجغرافيـا
السياسـية وتأثير القـرارات األمميـة بمـا فيهـا املعاهـدات
والربوتوكـوالت على العالم العربـي ال مناص حينها من استرجاع
لحظـة توقيـع املعاهـدة الرسيّـة (آنذاك) عـام  1916بني فرنسـا
واململكـة ا ُملتحـدة والتـي سـتم ّزق الحقـا الخارطـة العربيـة اىل
دويلات وبلـدان يتم اقتسـامها يف حالـة هزيمة الدولـة العثمانية
وسـقوطها وهـذا مـا حـدث بالفعل.
تـم اقتسـام (كعكـة) منطقـة الهلال الخصيـب التـي كانت
خاضعـة لنفـوذ العثمانيين وأصبحـت البلـدان العربيـة خـارج
شـبه الجزيرة العربية تحت سـيطرة بريطانيا وفرنسـا .فلسطني
واألردن وجنـوب العـراق مـن نصيـب بريطانيـا أمـا جنوب رشق
تركيـا وشـمال العـراق وسـوريا ولبنـان حظيت بها فرنسـا.
ثـم تـم تقسـيم بقيـة البلـدان العربيـة ورسـم حدودهـا
الجغرافيـة وتُـرك بعضهـا بمـا فيهـا امليـاه االقليميـة للنزاعـات
وربمـا االقتتال الحقـا حتى يمكن للقـوى الكربى التدخـل واعادة
السـيطرة عليهـا يف الوقـت املناسـب.
لـن اسرتسـل يف رسد التاريـخ فيكفـي أن أقـول أن الـدول
العربيـة مـن املحيـط اىل الخليـج قـد نالـت اسـتقاللها مـن ّ
ني
االسـتعمار الغربـي بتواريـخ متفاوتـة قـد (أقـول قـد) يكون تم
االتفـاق على تلـك التواريخ مـن قبـل الـدول االسـتعمارية بينها
بطريقـة ثعلبيـة ذات أهـداف خبيثـة غير مُعلنـة !
صحيـح نالـت الـدول العربيـة اسـتقاللها وخرجـت قـوات
املسـتعمر القمعيـة واجهزتـه االمنية ولكـن هل نالت اسـتقاللية
قرارهـا السـيادي وانفـ ّك ارتباطهـا لألبـد مع السـيّد ا ُملسـتعمر
األبيض؟؟
مـن حُ سـن الحـظ أو سـوئه (سـيّان) أن تاريـخ اسـتقالل

حرص بعد رحيله أن
المُستعمر ِ
يجعل الرقعة العربية برمتها منطقة
بحبل
مضطربة ويربط كل بقعة فيها
ٍ
سريّ مع العاصمة وراء البحار من
خالل شخص الزعيم الذي يتنفس برئة
يُضخ فيها األكسجين بأمر ويُقطع
عنها بأمر آخر
مجلة
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البلـدان العربيـة مـن االسـتعمار مهمـا كان بعيـدا اال أنـه يف
حسـاب التاريـخ الكونـي يعتبر قريبـا ولهذا يسـهل تذ ّكر سير
االحـداث التي تلـت ذلك االسـتقالل ويُمكـن اسـتحضار الثورات
واالنقالبـات املتواليـة على انظمـة الحكـم يف كل بلـد عربـي كما
يمكن تذكر ُسـحنات العسـكر اصحـاب األحذية والعقـول الغالظ
وهـم يدلفـون اىل القصور الرئاسـية على (صهوة) دبابـات أنعم
بهـا عليهـم املسـتعمر (إياه) لكي يسـحقوا بها جماجم شـعوبهم
أو يف أحسـن األحـوال جماجـم شـعوب جريانهم!!
مـن هنا ومـن خلال معرفـة (ماركة) تلـك الدبابـات ومكان
صنعهـا يُمكـن االسـتدالل على مـكان ُ
صنـع القـرار يف دولـة
االنقلاب وتقريـر مصير قائـد ثورتهـا!
حرص بعـد رحيلـه أن يجعل
األمـر اآلخـر هـو أن ا ُملسـتعمر ِ
الرقعـة العربيـة برمتهـا منطقـة مضطربـة ويربـط كل بقعـة
فيهـا
بحبـل رسيّ مـع العاصمـة وراء البحار من خالل شـخص
ٍ
الزعيـم الـذي يتنفـس برئة يُضـخ فيها األكسـجني بأمـر ويُقطع
عنهـا بأمـر آخر ،من هنـا برز دور االسـتقطاب واتضحـت تبعيّة
املحاور.
أقـول وبشـكل مبـارش أن بعض الـدول العربية حين حاولت
انظمتهـا قطـع الحبل السري مع املحـور الذي تتبع لـه وتخضع
ألوامـره تُفتح ملفـات (سـوداء) يف عاصمة املحور ويبدأ الساسـة
الثعالـب يف التلويـح بهـا يف وجـه أي زعيـم طـاوويس حـاول فك
االرتبـاط فيعود فورا اىل رشـده ويطير اىل تلك العاصمـة لتقديم
آيـات الـوالء والطاعة كـي تعود امليـاه اىل مجاريها هذا يف أحسـن
األحوال.
ولكن(...هـذه الالكـن موجعـة بحق) حني تتضخم طاووسـية
الزعيـم ويتهـور يف تحديـه زعمـا بحمايـة (السـيادة) وصيانـة
الكرامـة عندهـا ال مناص من قيـام الثعالب إياهـم بتفخيخ أركان
وأساسـات (بنـاء) البلاد لتنهار كبنايـة عتيقة حان وقـت إزالتها
بحجـة التجديـد والتطوير.
يف هـذه الحالـة ال يحتـاج املاكـرون اىل ذريعة لهدم اساسـات
تلـك البلـدان إذ يكفـي حبـك مرسحيـة ذات عنـوان رنّـان مثل :
«أسـلحة الدمار الشـامل تسـتنهض الشـعب الخامل»« ،مسـاندة
ثعلوب للشـعب املنكـوب»« ،الربيع العربي لطرد عميـل األجنبي».
ُغـرق الطوفان الحكمـة ويدف ُن الهيجـان العقل
ومن بعدهـا ي ِ
ليبـدأ االقتتـال الداخلي وتهـرع الضبـاع للرقص يف حفلات الدم
والقتل العشـوائي.
لإلجابـة على سـؤال الفاتحة  :هـل لألنظمـة العربية سـيادة
تامـة يف بلدانهـا ،أُحيلكـم ايها القـ ّراء األكارم اىل الحـال الراهن يف
كل مـن ليبيا ،سـوريا ،العراق ،لبنـان ،اليمن ،الصومـال واحكموا
بضمري مسـترت تقديـره (هوَ).
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العرب واستقاللية القرار
وسياسة المحاور
بقلم  :د .اياد المجالي
باحث في العالقات الدولية
والشؤون االيرانية/
جامعة مؤتة – االردن

dr.iyadmajaly@gmail.com

ال شـك ان ازمـات االمـة العربيـة
العميقة واملرتاكمـة ومعاناتها ا ملتزايدة
مـؤرشات واقعيـة لحالة مـن االنحدار
يف منعطـف تاريخـي خطير ،ال يهدد
فقـط اسـتقرار وسلامة الكيانـات
القطرية القائمة ،بل وسلامة اإلنسـان
العربـي وممتلكاتـه وثرواتـه وأرضـه
وهويتـه ومرشوعـه النهضـوي ،وهذا
يتضـح جليـا مـن خلال املتغيرات
املتسـارعة اقليميا ودوليا حـول وقائع
واحـداث تؤكـد ان العـرب باتجـاه
كارثـة تاريخيـة لـم تحصـل حتى يف
أسـوء حـاالت االنحطـاط التـي مـرت
بهـا األمة بعـد اجتياح التتار وسـقوط
دولتهـم يف بغـداد ،وال أعتقـد ّ
أن هناك
أمَّ ً
ـة يف العالـم تشـهد مـن الرصاعات
والتحدّيـات كمـا هـو عليه حـال األمّ ة
العربيـة اآلن ،فهـذه األمَّ ـة تشـهد عىل
قـرن مـن الزمـن مزيجـا ً مـن
مـدار
ٍ
ّ
محصلـة
األزمـات التـي بعضهـا هـو
ّ
للتدخـل الخارجي واألطمـاع األجنبية،
وبعضهـا اآلخـر هـو نتيجـة إفـراز
ألوضـاع داخليـة يسـودها حالـة من
التفـكك بين مصالـح الشـعوب وبني
رغبـات وقـرارات وظيفيـة تخـدم
السـلطات ومشـاريعها الضيقـة.
يف قـراءة تسـلط الضـوء على اهم
مرتكـزات اسـتقالل القرار السـيايس
الـذي بـات التحـدي االبرز امـام االمة
يف معالجـة االزمات الخانقة لشـعوبها
والقائمـة على مخالفـة اهـم رشوط
النهضـة التـي تـؤدي اىل االسـتقالل
يف صنـع القـرار ,ذلـك املرتبـط بعمق
مجلة
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بمفهـوم الدولـة القطريـة الـذي
تاهـت وتشـابكت مضامينهـا بعيـدا
عـن حقيقـة الـدور واملسـؤولية ،التي
ابتعـدت يف مسـاراتها السياسـية
واالجتماعيـة وحتـى االقتصاديـة عـن
العمـل بشـكل حقيقـي على بنـاء
االنسـان ونهضـة االوطـان وتعزيـز
مشـاريع التنميـة ،فبـدال ً من ترسـيخ
مفهـوم دولـة االنسـان الـذي يشـكل
محـور سياسـات الدولـة القطريـة
واستراتيجياتها وتوجهاتهـا ،بـات
االنسـان العربـي خادمـا للدولـة
مفتقـدا ً ومهمشـا ً لـدوره يف البنـاء
الحقيقـي وصنـع الحضـارة ،فـكان

تسعى تركيا
اليوم من خالل
تخطيط وتنفيذ
وعمل مستمر بالرغم
من تقاطع وتعارض
المصالح مع دول
إقليمية ودولية،
لتعيد للعالم قوة
ونفوذ االمبراطورية
العثمانية في الدول
القومية العربية

اسـقاط هـذا الشرط مـن رشوط
اسـتقالل القـرار بدايـة االنحـدار ,يف
حين ال يقـل هـذا الواقع عن اسـقاط
رشط الهويـة الوطنيـة لشـعوب االمة
كمرتكـز اسـايس للنهضـة العربيـة,
تأمـل وتحليـل هـذا املرتكـز يؤكـد
بانـه مسـوغ موضوعـي لنجـاح أي
مشروع سـيايس أو اقتصـادي أو
اجتماعـي ،فالهويـة الوطنيـة تحقـق
الصمـود لالمـة واالنجـاز ،ويحصنها
مـن الهويـات الدخيلـة واملشـاريع
االمربياليـة ويعزز من قـوة املجتمعات
العربيـة ويمكنهـا مـن االسـتقالل
يف صنـع قرارهـا وتنفيـذ سياسـات
تنمويـة نهضويـة يحرتمهـا كافـة
االطـراف يف البيئة االقليميـة والدولية,
لذلـك يفسر حالـة االرتهـان والذبذبة
يف بنـاء الـدول القطريـة عىل مسـتوى
االمـة كنتيجـة حتميـة لتأثيرات
خارجيـة تسـعى لتحقيـق مصالحهـا
بعـد تفكيـك الهويـة الجامعـة لالمة.
وبمـا ان حاجـة االمة اىل اسـتقالل
القـرار بـات ملحـا ً يف مواجهـة هـذا
االنحـدار ,اذ البد مـن اضافة رشط اخر
مـن رشوط تحقيقهـا بالتـوازي مـع
تحديـد مفهـوم الدولة وتعزيـز الهوية
الوطنيـة ،ممثلا بتحديـد البوصلـة
او املسـار او التوجـه لالمـة بكافـة
كياناتهـا السياسـية القطريـة  ,فهـذا
الشرط مـن ابـرز مقومـات النهضـة
واسـتقالل القـرار السـيايس ,الـذي
يفسر الحاجـة اىل العمـل والتحـرك
العربـي املشترك وفـق متطلبـات
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وحاجـات الجماهير العربيـة ،بمـا
يحقق مصالحهـا واهدافهـا ،بعيدا عن
بوصلـة االطـراف الخارجيـة ،مـا يثري
التسـاؤالت امام هذا املعيـار يف امكانية
تحقيـق اسـتقالل القـرار وتحقيـق
مشروع االمـة العربية ،فالواقع يشير
اىل ان البوصلـة العربيـة تتذبـذب يف
العديـد مـن املسـارات واالتجاهـات
ممـا أدى اىل خـروج الدولـة القومية يف
اغلـب الوطـن العربي عن اطـار الدولة
الوطنيـة اىل الدولـة الوظيفيـة التـي
تعمل وفـق بوصلة غري وطنيـة لخدمة
اطـراف خارجيـة ،وانتفـت عنها صفة
الدولـة املسـتقلة بقرارهـا وابتعـد عن
مسـؤولية الـدور النهضـوي لشـعبها,
هـذا وتعمقـت ازمـات االمـة بعـد ان
فقـدت الرؤيـة التـي تحـدد مسـارها
القومـي والوطنـي جعلهـا تعيـش يف
حالـة الرهـان واالرتهـان ،بمعنـى ان
الرهان عىل حسـابات االخـر واالرتهان
لحسـابات االخـر ،وبالتـايل فقـدت
االمة اداة اساسـية يف اسـتقالل قرارها
وانتقلـت اىل حالـة التفـكك والزعزعـة
وعـدم االسـتقرار مـن الداخـل نتيجة
تأثير االطـراف الخارجيـة اقليميـا
ود وليا .
يف العديـد مـن اقطـار الوطـن
العربـي مـؤرشات حقيقيـة السـتبداد
سـيايس وتمييـز االجتماعـي وفشـل
االقتصـادي وفسـاد ،وأزمـة قيـم
ً
إضافة إىل
يعيشـها املواطـن العربـي،
حالة متجـذرة من الجمـود الفكري يف
كيفيّـة فهم الديـن وعالقتـه باملجتمع،
وانتعـاش الـروح املذهبيـة وتـردى
الـروح الوطنيـة ،وتأخـر عـن ركـب
الحضـارة اإلنسـانية ،حقيقة سـبق أن
عاشـت االمـة ظـروف مشـابهة لكنها
لم تكـن بهذه القسـوة ال بل اسـتمرت
باملحافظـة على وحـدة اقطارهـا رغم
عنـف تلـك املراحـل وقسـوتها ،ولكن
الوضـع العربـي الحـايل نـراه يمثـل
حالـة انقسـام وتنافـر ويسير نحـو
تجزئـة األقطـار واملجتمعـات مـن
خلال رصاعات وحـروب وفتن داخلية
وخارجيـة ،ومـا ينتج عنه مـن تمزيق
للـدول واملجتمعـات ،مما يرتـب علينا
جميعً ـا التفكير والعمل لتغيير الواقع
مجلة
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ومعطياتـه ومحاولـة الحيلولـة دون
حصـول نتائجـه الكارثيـة على األمة
وشـعوبها.
إن الكارثـة التـي يمكـن توصيفها
بهـذا الجانـب تشـمل األوضـاع
السياسـية واالجتماعية واالقتصادية يف
عاملنـا العربـي فهي تـزداد سـوءا ً يوما ً
بعـد يـوم ،ومعطيـات النظـام العاملي
وادواتـه تدفـع باألنظمة السياسـية ان
تتجه نحـو الرهان واالرتهـان لألجندة
األمريكيـة يف املنطقـة واالنخـراط يف
مشـاريعها املهيمنة والرامية إىل تدمري

في العديد
من اقطار الوطن
العربي مؤشرات
حقيقية الستبداد
سياسي وتمييز
االجتماعي وفشل
االقتصادي وفساد،
وأزمة قيم يعيشها
المواطن العربي

وتمزيـق وتقسـيم الوطـن العربـي
وإضعاف الشـعوب ودورها يف النهضة
والتقـدم واملحافظـة عىل إرثهـا الثقايف
العربـي اإلسلامي ،ولعـل مـا يجـري
من تحضير وتشـاور لتنفيـذ مرشوع
مـا يسـمى بصفقـة القـرن وتجهيـز
تحالـف دويل جديد ،بتمويـل ودعم من
بعـض الدول القطريـة العربية لرصاع
مـع إيـران ،لدليـل واضـح على حالة
الوهـن يف الجسـد العربـي واإلسلامي
والسـقوط يف اختبـار تحديـد أولويات
ً
وتكريسـا
الـدول والشـعوب العربيـة،
للتبعيـة وغيـاب رشوط االسـتقالل يف
القـرار وانتفـاء اهمية مصالح شـعوب

واألمـة امـام استراتيجيات القـوى
الخارجيـة يف املنطقـة ،يف الوقـت الذي
تعمـل فيـه بعـض الـدول اإلقليميـة
على تحقيـق مشـاريعها القوميـة
التوسـعية الخاصـة ومنهـا تركيـا،
حيـث تسـعى تركيـا اليوم مـن خالل
تخطيـط وتنفيذ وعمل مسـتمر بالرغم
مـن تقاطـع وتعـارض املصالـح مـع
دول إقليميـة ودوليـة ،لتعيـد للعالـم
قـوة ونفـوذ االمرباطوريـة العثمانيـة
يف الـدول القوميـة العربيـة ،والحـال
كذلـك يف إيـران والتـي تسـعى لعودة
أمجـاد فارس واإلمرباطورية الفارسـية
القديمـة بحلـة ومواصفـات جديـدة
تعتمـد يف ذلـك على إرث التاريـخ
الفـاريس لبنـاء قـوة لحمايـة دولتهـا
وامتـداد مرشوعهـا السـيايس ونفوذها
إىل املنطقـة والعالـم.
رغم أن الصراع العربي الصهيوني
يف املنطقة وتحدياتـه وأثاره عىل الدول
العربيـة والطموحـات الصهيونيـة
التوسـعية غري املرشوعة يمثـل األولوية
يف عقيدة الشـعوب العربية واإلسلامية
بسـبب املكانـة التـي تتمتـع بهـا
فلسطني :األرض واملقدسـات والتاريخ
يف الوجـدان العربـي اإلسلامي ،هـذا
دفـع بإسـقاط كل رشوط تحقيـق
اسـتقالل القـرار السـيايس العربـي,
حتـى يكـون عائقـا امـام أي حـل
لقضيـة االمة املركزيـة واملحافظة عىل
املقدسـات اإلسلامية فيهـا وتقريـر
مصير هذا الشـعب الصابـر والصامد
بشـكل عـادل كأولويـة بين القضايا
اإلقليميـة ،فاملشـكلة مـع إرسائيـل
تمـس كرامـة وعقيدة اإلنسـان العربي
املسـلم وتمثـل التهديـد الحقيقـي
لألمـة ،ولكـن بالرغـم مـن الدعـم
الغربـي لهـذا الكيان الغاصـب ،يمكن
معالجـة هـذا الوجـود الطـارئ عندما
تتوفر رشوط اسـتقالل القـرار املوازي
للنهضـة باملعنـى الدقيـق وتتوفـر
اإلرادة والعمـل والوحـدة والتوافـق يف
تحديد األهـداف الوطنية وفـق بوصلة
محـددة ،فاملشـكلة املرتتبة على وجود
كيـان صهيوني غري رشعـي يف املنطقة
بالرغـم مـن كونهـا حديثـة إال أنهـا
تمثـل أولويـة األمة.
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تزخر المملكة العربية السعودية اليوم بمئات سيدات االعمال واالالف من المتألقات
في شتى الميادين حتى أنهن اصبحن ينافسن الرجل ويتفوقن عليه في احيان كثيرة.
من هؤالء سيدة االعمال هويدا سمسم التي استطاعت ان تخط لنفسها مسيرة
ثرية االبداع عنوانها .التقيناها فكان هذا الحوار.

الكاتبة المصممة هويدا سمسم سفيرة
السالم لمنظمة ايبرو العالمية :

كان العالم باألمس يسمع ّ
عنا
واليوم يرانا ويشاهد إبداعاتنا

قادمون خلف
ملك قائد وولي
عهد أمين

نعلن للجميع
نحن مملكة
االنجازات في
عصر المعجزات

مجلة

شهرتك وأعمالك تسبقك يف اململكة ويف
العالم العربي .كيف تقدمني نفسك ملن ال
يعرفك؟
امرأة سعودية عصامية لرجل اعمال
عصامي والدي رحمه الله والذي علمني الثقة
والتحدي واإلرصار وافتخر بأم عظيمة ربتني
ودعمتني بكل ما لديها وعلمتني ان ال يأس
مع الحياة وان لكل مجتهد نصيب .انا سيدة يل
طموح ال تحده نهاية.
اعشق التحدي وال اعرتف باملستحيل .تربيت
وتعلمت يف بيت يحرتم الجميع .يربي الصغري
والكبري بيت كرم وجود.
حاصلة عىل شهادة جامعية تخصص ادارة
عامة من جامعة امللك عبد العزيز بجدة وقادمة
من مجتمع يصونها ويحفظها نقف خلف ملك
وويل عهد نشارك البناء عىل املستوى الداخيل
والعاملي.
قبل ان اكون سيدة اعمال انا أم لثالثة
عبدالله وحسن ونورا.
وافتخر بهم وبرتبيتهم .
لو تلخصني لقرائنا من مختلف دول
العالم مسريتك وقصة نجاحك كابرز امرأة
عربية رائدة؟
لست أول سيدة أعمال سعودية تخرج من
اململكة تعلن عن نفسها .سبقني الكثري ويل
الفخر بأن اكون من نساء شاركن يف رحلة
بناء اليوم ونهضة قادمة العالم يراها ويعرفها
ويخىش تواجدها ومنافستها يرتقب جديدها .أما
عميل فهو متنوع يشمل تصميم الهدايا الدعائية
وتنفيذها باإلضافة اىل الديكور الداخيل.
فيما يخص الديكور الداخيل يرشفني أن
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اكون اول سعودية عىل املستوى املحيل والعاملي
تصمم وتنفذ ارضيات عبارة عن لوحات فنيه
مستخدمة عدة خامات بداية من التابلوهات
والنحاس والكريستال والفضة وغريها خامات
لتصبح من خيال اىل واقع لوحة فنيه شفافة.
زار موقعنا يف اململكة بمدينة جدة عدة وفود
دبلوماسية وعاملية متنوعة من قناصل وسيدات
ورجال أعمال.
ويكفيني فخرا ان يشهد العالم بانجاز سيدة
سعودية من داخل اململكة وقدرتها عىل العمل
واالنجاز واملنافسة عىل املستوى العاملي.وتشهد
لها ثقافات متعددة من اقىص الرشق اىل اقىص
الغرب وإفريقيا وأوروبا.
باإلضافة اىل تصميم وتنفيذ االعمال الحرفيه
واليدوية من الهدايا صناعة سعودية بجودة
عالية منافسة للعاملية.
حيث انني شاركت بعدة معارض محلية
وعاملية تعلن عن منتجات سعودية منافسة.
كيف ترين عالم املال واألعمال النسوي
يف العالم ويف الوطن العربي؟
التواجد عىل الساحة متاح امام الجميع لكن
البقاء لألفضل واملنافسة قوية للوصول اىل
القمة .والعمل النسائي متاح اليوم ملن تريد ان
تنجح.
املرأة السعودية تعيش نقلة نوعية
بتوصيات من سمو ويل العهد .تقييمك
لهاته النقلة وتأثريها عىل نساء الخليج
عموما؟
كان العالم باألمس يسمع عنا واليوم يرانا
وبكل فخر أقولها
ترقبونا نحن قادمون قادمون .بهيبتنا
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وكرامتنا يدعمنا ويحمينا ملك وويل عهد
يعلنان للعالم قوتنا وقدرتنا عىل املشاركة
يف تطور البرشية.
كيف تقيمني وضع املرأة السعودية
عموما؟
املرأة السعودية اليوم التقف امامها
حواجز وال عوائق تقف بهيبتها وكرامتها
مشاركة الجميع يف البناء والنهضة املرأة
السعودية مستقبل واعد كله طموح
وتحدي.قادمة بعلمها وعملها وفكرها.
تخطوا بكل ثبات وارصار اليعجزها تحدي
واليقف امامها مستحيل خلف ملك وويل
عهد يحميانها ومجتمع يحافظ عليها
كيف ترين اململكة يف عيدها
التسعني واي رسائل تريدين تبليغها
يف هذا اإلطار؟
نحن حضارة ماضية ونهضة قادمة
مشاركة بكافة املجاالت عىل املستوى
املحيل والعاملي بما يتناسب مع توجهات
مملكتنا.
اليوم يقف العالم يراقب ويرتقب
ويقف التاريخ يشهد ويشاهد يكتب
ويتحدث عن مملكة ملك وويل عهد وشعب
نهضة ماضية ومستقبل شمسه مرشقة
آتية بمشاريع وانجازات بالدعم الذي
تقدمه الدولة وتقوم به بكافة املجاالت
مجلة

العدد األول  -أكتوبر 2020

ويشمل الجميع مواطن ومقيم ووافد.
وقف امامنا العالم وقفة ذهول
وإعجاب وتقدير .فالعالم اليوم يشاهدنا
ويرانا ويسمعنا ويرتقبنا.
نقف امام العالم يشهد ويشاهد شعب
بكل من عليه يجدد البيعة باملحبة بالوالء
كلمة ختام لقائنا
نعلن للجميع نحن مملكة االنجازات يف

عرص املعجزات...
قادمون خلف ملك قائد وويل عهد
امني...
ترقبونا منافسون مشاركون عىل
الساحة العاملية نقف بالصف االول...
لبيه ملك لبيه ويل عهد
بيعة تتجدد ووالء يرتدد
دام عزك ياوطن

ضيفتنا في سطور
هويدا سمسم
 rسفرية السالم ملنظمة ايربو العاملية
بالسويد..
 rخطاب شكر من :
* خادم الحرمني امللك سلمان بن
عبدالعزيز..
* صاحب السموامللكي االمري/سلطان
بن سلمان بن عبدالعزيز..
 rعضو يف مجلس الحرف العاملي..
 rيف جمعية املؤسسات الصغرية
واملتوسطة البحرينية..
 rحرفيه ومورد للهيئة العامة للسياحة
والرتاث الوطني السعودي..
 rممثل فريق تمكني املرأة بمنطقة

جدة واملدينة املنورة..
 rممثل جمعية املؤسسات الصغرية
واملتوسطة البحربنية
rموقع هويدا سمسم
/https://www.simsim-ksa.net
 rتصميم وتنفيذ:
 ديكور & هداياتراثية ودعائية خاصة وعامة
 rتنفيذ :
مجسمات & ماكيتات
 rعضو يف مجلس االستثمار الدويل
وعضو يف الهيئة العليا وناطقة
رسمية.
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في وطننا العربي ورغم تباين حرية المرأة من قطر الى اخر إال اننا نلتقي
يوميا مبدعات عربيات في كل المجاالت والالتي تتخطى في بعض االحيان
شهرتهن حدود الوطن العربي.
من هؤالء الدكتورة هناء الشلول االردنية الخبيرة في مجالي التعليم
وحقوق االنسان،و التي تم تصنيفها ضمن افضل  100شخصية انسانية على
مستوى الوطن العربي عام . 2016
التقيناها في هذا الحوار الخاص بنجاحات عربية وتحدثت فيه الينا عن
مشاريعها وعن واقع المرأة العربية وعدد من المواضيع االخرى.

الدكتورة االردنية هناء الشلول

س ّلم النجاح ال يأتي بسهولة
والوصول إليه يبدأ بعدم
االستهانة بإشارة المرور

حاورها فتحي

مجلة

ملن ال يعرفك كيف تقدمني نفسك
للقراء يف الوطن العربي وأوروبا؟
الدكتورة هناء الشلول 1986 /5 / 11
م ،اململكة األردنية الهاشمية ،خبرية يف مجايل
التعليم وحقوق االنسان ،استاذة مساعدة يف
جامعة جدارا ،ورئيس الجمعية الثقافية للغة
العربية ،وأول امرأة تحصل عىل درجة الدكتوراه
يف قرية دوقرة غرب محافظة اربد ،يف تسع
سنوات من  2013 – 2004حصلت عىل كافة
الشهادات العلمية (الثانوية العامة ،البكالوريوس
واملاجستري والدكتوراه من جامعة الريموك)،
اصغر عضو هيئة تدريس يف الجامعات االردنية
عام  2009عن عمر  22عاما ،مدرب دويل
للسالم ،وتم اختياري لقيادة أكرب مبادرة رسالة
السالم عامليا ومرتجمة اىل ثالث لغات .وقمت
بتمثيل بلدي االردن يف العديد من دول العالم،
وتم اختياري ضمن قائمة  365امرأة ملهمة عىل
مستوى الوطن العربي ضمن برنامجWomen ،
 in businss Arabiaسيدات اعمال الوطن العربي
بالرشاكة مع بنك االتحاد ،وتم تصنيفي ضمن
افضل  100شخصية انسانية عىل مستوى الوطن
العربي عام  2016م ،ومهتمة ايضا بتعليم اللغة
العربية للناطقني بغريها.
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كيف تنظرين لواقع املرأة العربية
وواقعها يف االردن؟
واقع املرأة يف الوطن العربي بشكل عام
واالردن بشكل خاص ،يف تطور مستمر جراء
التكنولوجيا وسهولة التعليم وتأمني متطلبات
التطور ودور جاللة امللك عبد الله الثاني ابن
الحسني يف االردن كان واضحا يف تمكني املرأة يف
الدور السيايس واالقتصادي وتويل مناصب قيادية
ولها مكانتها يف السلم املهني والعميل والقيادي،
لكن هناك جانب آخر مظلم تتعرض له املرأة
يف املجتمع العربي بنسب متوسطة ،مثل العنف
األرسي والعنف االقتصادي وجرائم الرشف،
حاالت الطالق املرتفعة ،البعض من النساء ترىض
بظلم زوجها النها لديها اطفال وال يوجد مردود
مايل يجعلها تعتمد عىل نفسها ،هناك الغارقات
يف قروض بسبب يف دخولهن السجن ،وهناك
نسبة زواج القارصات جراء الحروب جراء الوضع
االقتصادي والقبيل مثل اليمن ،نحتاج اىل تكاتف
املرأة بني ضدين (هناك من تمتلك كافة حقوقها
والضد االخر ال تمتلك شيئا).
ما االشياء التي قدمتينها يف هذا االطار؟
قمنا من خالل مبادرة (رسالة سالم الكندية)
منذ عام  ،2016بعقد دورات بصفتي مدرب دويل
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للسالم تدريس وإعداد مساقات ملعرفة حقوق املرأة ،حقوق
الطفل ،إعداد تقارير للسالم ،لكن املفاجأة يف وقتها اقبال املرأة
اىل معرفة حقوق الطفل وحقوق االنسان وتغافلت لتسجيل يف
منح حقوق املرأة يف وقتها قمت باعداد تقرير ملاذا املرأة ال تلجأ
اىل االقبال عىل مساق حقوق املرأة وجدت ان جانب التضحية
عند املرأة العربية كبري جدا لدرجة انها تريد معرفة حق الطفل،
إعداد مجتمع فهي تعطي أكثر ما يعطيها املجتمع ،فحاولت
تكرارا باقناع عدد كبري عىل مستوى الوطن العربي وتعليم عن
بعد اونالين تدريجيا اصبح هناك اقباال.
وايضا قمنا باعداد فيديوهات تمثيلية توعوية الن الفيديو
الحقيقي يخفي الوجه املعنف فال تصل الصورة اىل املشاهد
فقمنا بتجهيز كادر تمثييل واظهار مظاهر العنف الذي
تتعرض له املرأة ليس يف الوطن العربي فقط ايضا نسمع
عن ذلك يف الدول املتقدمة  .فكانت رسائل لنرش الوعي بكافة
الطرق وتعزيز اليوم العاملي للمرأة يف شهر آذار من كل عام
وتسليط الضوء عىل نساء مكافحات رغم كل الظروف املحيطة
حتى تكون نموذج ألية امرأة مرت يف نفس الظروف ومازال
العمل جار لتحقيق رسالتي خاصة للنساء اللواتي يمثلن
ضحايا املنحرف النرجيس الذي يشكل خطرا كبريا عىل النساء
وهذا املرض يف بداية اكتشاف التوعية حوله ونرش تعريفات
حول هذا الشخص فاكتشفت كثري من النساء انهن ضحايا
املنحرف النرجيس.
تم تم اختيارك من قبل السفارة اإلسبانية عام
 2013من ضمن أفضل قادة الفكر الشبابي األردني
ملحاورة اهم قادة الفكر اإلسباني .اضافة اىل جوائز
دولية اخرى فيما تتنزل كل هذه التكريمات ؟
نعم تم اختياري من قبل السفارة االسبانية يف االردن للسفر
اىل مدريد ضمن برنامج مسار ملحاورة أهم قادة الفكر االسباني
ضمن جدول اعمال مكثف مع الربملان ،النواب ،وزارة الدفاع،
شخصيات قيادية وسياسية وفكرية وصحفية والبيت العربي
االسباني ،قطاعات خاصة ومختلف املجاالت ،لتمثيل االردن
والفكر الشبابي االردني الناضج والواعي واملثقف والذي يحمل
كثري من الطموحات التي يسعى اىل تحقيقها .
الجوائز والتكريمات الدولية واملحلية كانت ملسريتي
الطويلة عىل الرغم من صغر سني ،لدي خربة  11عام (انجازات
اكاديمية وحقوقية).
وانا االن عمري  34عاما ،جاءت هذه التكريمات لدوري
يف نرش الثقافة ،التوعية ،حقوق االنسان واملرأة والطفل بشكل
وحدود واسعة .وجودي يف عدد كبري من دول العالم ،كتمثيل
االردن يف فرنسا اسبانيا تركيا ،لبنان ،بلجيكا ،كندا ،القاهرة،
السعودية ،ماليزيا ،الصومال السودان اليمن ،نيجريا ،الوصول
ملناطق ملحاربة الجهل .
من هذه التكريمات :
 تكريمي ضمن  365امراة عربية ملهمة عىل مستوىالوطن العربي من قبل سيدات اعمال الوطن العربي وبالرشاكة
مع بنك االتحاد2020 ،
 تكريمي ضمن افضل  100شخصية انسانية عىل مستوىمجلة
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الوطن العربي لعام  2016م .
 ترشحي لجائزة افضل امرأة عربية لعام  ،2020منجونز دولة نيوزيالندا.
 تكريمي ضمن أفضل  40امرأة عىل مستوى االردن . تكريمي ضمن خبرية اردنية يف راديو البلد بالرشاكة معمنظمة هيفوس ووزارة الخارجية الهولندية.
 رئيس تحرير اذاعة وموقع نبض اململكة – يف االردن،لنرش رسائل.
 تكريمي ضمن ابرز  10انجازات اردنية عاملية لعام 2018و.2017
 شهادات تكريم من جامعة ليل فرنسا ،الجامعة اللبنانية،جامعة االنيا عالء الدين تركيا ،جامعة الريموك ،جامعة مؤتة،
جامعة جدارا ،اتحاد العرب ....،والعديد منها.
كيف يمكن االستفادة من خرباتك يف مجال
تطوير وتحرير املرأة العربية ؟
وضع خطط وحلول ملعالجة املشاكل التي تمر بها املرأة
سواء ضحايا املنحرف النرجيس او العنف االرسي ،العنف
االقتصادي ،وأهم بند هو املنحرف النرجيس حتى لألسف
هناك كم هائل من املتخصصني لم يدرسوا املنحرف النرجيس
يف املناهج والجامعات ،وهناك مشاكل الخوف من املجتمع
والعادات والتقاليد تخىش املراة الحديث عن مشاكلها خوفا
من الطبقات املجتمعية ،لدي العديد من الحلول ووضع خطط
واسرتاتيجيات تطور املرأة فانا عىل اطالع كامل بمشاكل املرأة
التي قد يخفيها املجتمع.
اآلن لدي برامج اذاعية ورئاسة تحرير موقع نبض اململكة
لنرش الوعي للنساء وتمكني املرأة يف كافة املجاالت ،وعمل برامج
ودورات للنساء.
وايضا ضمن رسالة سالم نرش فيديوهات توعوية الهم
قضايا.
ماهو تقييمك لواقع حقوق االنسان يف العالم
العربي؟
هناك جزء يظهر اىل االعالم بنظرة متألقة وهناك جانب
مخفي ال يظهر ،تتعرض له املرأة  .وخاصة جراء الحروب
واملرأة الفلسطينية وأن يطبق الحقوق عىل الجميع وليس الحق
ملجتمع دون اآلخر.
كلمة الختام لقراء « الضفتني»
إىل جميع القراء األعزاء ,سلم النجاح ال يأتي بسهولة،
فالوصول اىل النجاح يكون بعدم االستهانة بإشارة املرور،
متى تستخدم انت الضوء االحمر ومتى تستعد ومتى تنطلق
ومتى نبتكر لونًا اضافيًا يميزك عن الجميع ،فبعدها سيقولون
هذا الطريق سلكه فالن ،وسيختارك الجميع نموذجً ا وطموحً ا
وتمي ًزا .
وكل من حقق نجاحً ا سيخربك أنه عليك يف بداية حياتك
العلمية والعملية أن تعمل بذكاء وشقاء ،عليك أن تدفع ثمن
النجاح مقدمً ا وكامالً ،وليس هناك طرق مخترصة .
وعىل قدر العطاء يأتي التقدير .أنا اليوم قصة نجاح ،وغدا
انتم.
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شلل السياحة العربية وبدائل الخروج
من الطريق المسدود
اسـتثمر العـرب يف سـياحتهم «املدللـة» أكثـر من 300
مليـار دوالر قبل أن يأتـي وباء كورونا ويشـل هذا القطاع
الحيـوي .السـؤال املطروح ،كيـف يمكن مواجهـة فقدان
الوظائـف وإغلاق الفنـادق واملنتجعـات السـياحية مـن
خلال بدائـل جديدة؟
يف رسـالة تعبر عـن املصيبـة التـي حلـت بالقطـاع
السـياحي التونسي بسـبب تفشي فيروس كورونـا جـاء
فيهـا أن االقتصـاد التونسي يشـهد حاليا أسـوأ ركـود منذ
االسـتقالل عام  1956بسـبب انهيـار هذا القطـاع الحيوي.
وقـال وزيـر املاليـة التونسي نـزار يعيـش ومحافـظ البنك
املركـزي مـروان العبـايس يف الرسـالة املوجهـة إىل صندوق
النقـد الـدويل إن السـياحة التونسـية مهددة بفقـدان 400
ألـف وظيفـة وخسـائر ال تقـل عـن  1.4مليـار دوالر.
ونظـرا إىل أن دوال عربيـة كثيرة تعتمـد على السـياحة
كقطـاع حيـوي ويف مقدمتهـا مصر واملغـرب واإلمـارات،
فـإن الوضـع فيها ليـس أفضل .ففـي مرص تزيد الخسـائر
املتوقعـة حتـى اآلن عىل  4مليـارات ناهيك عن فقـدان مئات
آالف فـرص العمـل .ويف اإلمـارات وخاصـة يف إمـارة دبـي
مجلة
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بقلم  :سمير باشا
خبير في السياحة

سـتكون الخسـائر أكبر ،ألن اإلمـارة تعيـش على السـفر
والسـياحة والتجـارة واملعـارض التـي توقفـت أنشـطتها
بنسـبة وصلـت إىل  90باملائـة.
وحتى يف دول نفطية كالسـعودية والعراق فإن السـياحة
الدينيـة إىل مدن يف مقدمتهـا مكة واملدينـة والنجف وكربالء
سـتخرس أيضـا مليـارات الـدوالرات وعشرات اآلف فـرص
العمـل .وتقـدر املنظمـة العربيـة للسـياحة خسـائر الدول
العربيـة يف املجـال السـياحي بأكثـر مـن  15مليـار دوالر
بسـبب الفريوس

استثمارات ضخمة في فنادق
ومنتجعات متوقفة

اسـتثمرت غالبيـة الـدول العربيـة يف السـياحة أكثـر
مـن أي قطـاع آخر خلال العقـود الثالثة املاضيـة ويمكن
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القـول إن القسـم األكبر مـن اسـتثمارات القطـاع الخاص
تـم ضخها يف املؤسسـات واملنتجعات السـياحية والقطاعات
التابعـة لها كالنقـل املطاعم واملقاهي وخاصة عىل شـواطئ
مصر وتونـس واإلمارات.
وحصلت ثورة االسـتثمار السـياحي هذه عىل أسـاس أن
قطاعـي السـفر والسـياحة سـيكونان بمثابة «نفـط العرب
يف القـرن الحـادي والعرشيـن» .وعىل هذا األمـل الذي دعمته
زيـادة العائدات السـياحية إىل مسـتويات شـكلت  8إىل 12
باملائـة أو أكثـر مـن الناتـج املحلي اإلجمايل ،ضخـت الدول
العربيـة التي جعلت السـياحة مـن أولوياتهـا مبالغ ضخمة
زادت على  300مليار دوالر يف السـياحة والسـفر.
وهكـذا أقيمت عشرات املدن السـياحية وآالف املنتجعات
والفنـادق واملطاعـم واملقاهـي وصـاالت األفـراح وأماكـن
التسـلية واأللعاب واألنشـطة األخرى التي تراجعت أشـغالها
بنسـب ترتاوح بين  70إىل  90باملائة بسـبب وبـاء كورونا.
كمـا توقفـت رشكات الطيران العربيـة عـن نقـل عشرات
املاليين من السـياح سـنويا إىل الـدول العربية وعبر العالم
وخاصـة خلال فصـل الربيع .وبسـبب هـذا الرتاجـع فقد
املاليين وظائفهم وتـم تجميد تشـغيل اسـتثمارات ضخمة
يف السـياحة والقطاعـات املرتبطـة بها.

تجربة ناجحة في إعادة تأهيل مضيفين
كعمال رعاية صحية

السـؤال املطـروح اليوم وبإلحـاح عىل ضوء ذلـك  ,كيف
يمكـن مواجهـة فقـدان فـرص العمـل هـذه ومـا مصير
املنشـات واملـدن السـياحية الفارغـة ؟ دعونـا يف معـرض
اإلجابـة نبتعد عن صنـدوق النقد الـدويل ووصفاته املعروفة
يف التقشـف وإعـادة جدولـة الديـون التـي يتـم رصفها من
قبـل منظومـة تحالف فاسـدة يف القطاعني العـام والخاص.
أمـا الدعم الـذي اعلنت عنـه الحكومات العربية للمؤسسـات
السـياحية واملتمثـل بشـكل أسـايس يف تقديـم إعفـاءات
رضيبيـة وإعـادة جدولـة ديونهـا ،فإنـه ال يسـاعد سـوى
ألسـابيع معـدودة ،السـيما وأن هـذه الحكومـات تعانـي
نقـص املـوارد املاليـة وتراكـم الديـن والعجـز يف موازناتها
وفـوق كل هـذا من الفسـاد املسـترشي.
وعلى ضـوء ذلك يبـدو أن الحل األنسـب واألكثـر صوابا
هـو يف تبنـي وصفـات محلية تقـوم على االبتـكار واملرونة
والتكيـف مـع الواقـع الجديـد تيمنـا بمبـدأ «الحاجـة أم
االختراع» .وهنـا يتبـادر إىل الذهـن تجـارب يمكـن االقتداء
بهـا مثـل تجربة سـويدية تقـوم بإعـادة تأهيـل املضيفني
الذيـن فقـدوا عملهـم يف رشكـة الطيران االسـنكندينافية/
 SASللعمـل يف القطـاع الصحـي الـذي يعانـي مـن نقص
العمالـة .وتقـوم هـذه التجربة عىل قيـام املشـايف الجامعية
بإعـادة التأهيـل الـذي تدفـع تكاليفـه الحكومـة .وقـد تم
حتـى اآلن تأهيل مئـات املضيفين يف دورات قصيرة مدتها
بضعـة أسـابيع وإلحاقهـم بوظائـف شـاغرة يف دور رعاية
املسـنني واملسـتوصفات واملشـايف
مجلة
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فرصة استيعاب العمالة السياحية
في قطاعات ضعيفة

عنـد هـذه النقطـة يحـق للمـرء السـؤال عـن املانع من
قيـام الدول العربيـة بابتكار تجارب مماثلـة لدعم قطاعاتها
الصحيـة املتهالكـة بمـا يف ذلـك تنظيـف املـدن واألريـاف
مـن النفايـات القاتلـة بقـوة عمـل شـابة عملـت يف قطاعي
السـياحة والسـفر قبـل أن يتوقف نشـاطهما .أمـا تكاليف
مثـل هـذه التجارب فهـي أقل بكثري مـن التكاليـف الناتجة
عـن ضعـف الوقايـة يف مجـاالت العلاج وتوفير األدويـة
واملعـدات الطبيـة وخاصـة يف زمـن األزمـات الصحيـة مثل
أزمـة كورونا.
وممـا أظهرتـه تجربـة كورونـا أيضـا أن هنـاك حاجـة
ماسـة لرفـع مسـتوى األمـن الغذائـي والدوائـي يف الـدول
العربيـة اعتمـادا على املـوارد املحليـة .وهناك أيضـا حاجة
ماسـة إىل تعزيز قطاع تقنيـة املعلومات الذي سـيلعب دورا
أساسـيا يف التعليم والصحـة والخدمات على اختالفها .وهنا
يمكـن العمل بشـكل جـدي عىل تحويـل فنـادق ومنتجعات
سـياحية إىل مراكـز تأهيل وتدريـب وإدارة وإنتاج وخدمات
متنوعـة .وإذا مـا تـم وضـع برامـج إعـادة تأهيـل وحوافز
مناسـبة ،فإن اسـتيعاب قسـم هام من الذين فقـدوا عملهم
يف السـياحة أمـر وارد خلال فترة قصيرة ،السـيما وأن
القسـم األكرب منهـم لديه تعليم جيـد ويتقن لغـات متعددة
تسـاعد على التواصل مـع التقنيـات الجديـدة ومواكبتها.

إعادة تقييم دور السياحة
ضرورة ملحة

إن إعـادة تكويـن العاملني يف مجاالت السـفر والسـياحة
وإلحاقهـم يف قطاعـات ضعيفـة تعانـي نقـص العمالـة
تبـدو رضورة ملحـة .ويعـود السـبب يف ذلـك إىل أن القطاع
السـياحي لـن يعود إىل مسـتوى مـا قبل كورونـا رغم توقع
بعـض الخبراء واملؤسسـات بحصـول ذلـك بحلـول عـام
 2023يف حـال القضـاء عىل فريوس كورونـا .بيد أن القضاء
عىل الفيروس ال يعنـي العودة إىل املسـتوى املذكور بشـكل
أوتوماتيكـي ألن هنـاك عالقـة بني انتشـار األوبئـة من جهة
ومشـاكل تلـوث البيئـة والتغيرات املناخيـة واالختالط بني
البشر التـي تلعب كثرة السـفر وكثافـة وسـائل النقل دورا
كبير يف زيـادة حدتها.
كمـا أن االجراءات الحكومية سـتحد من عدد املسـافرين
عىل متـن الرحلات الجويـة والنزالء يف املنشـآت السـياحية
حرصـا على السلامة العامـة .ومـن شـأن ذلـك أن يدفـع
مئـات املاليني وخاصـة يف صفـوف املتقاعدين وكبار السـن
للعـدول عـن السـفر والسـياحة مـرات متكـررة يف السـنة
خوفـا مـن األوبئة .وهكـذا فـإن سـياحة املسـتقبل البديلة
سـتكون على األرجـح نوعيـة ومحـدودة العـدد بـدال مـن
السـياحة الشـعبية الكثيفـة التي تترك الكثري مـن التبعات
السـلبية على البشر والبيئة.
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ّ
تؤرق أوروبا
قوارب الموت

تونس البائسة اقتصاديا ،بين دور الشرطي،
ّ
وشح الدعم األوروبي

بقلم  :شكري الباصومي
كاتب تونسي

أحبطـت قـوات الحـرس البحـري
باملهديـة ،صبـاح يـوم الخميـس11
سـبتمرب ،2020عمليـة هجـرة رسيـة
غير قانونيـة نحـو الضفـة الشـمالية
للمتوسـط ،وايقـاف  51شـخصا ،ومـن
بين املهاجريـن غير الرشعيين ،الذيـن
انطلقـوا مـن شـواطىء مدينة سـلقطة:
رضيـع وثلاث نسـاء ،إىل جانـب عـدد
مـن القصر وبعـض املفتش عنهـم لدى
املحاكـم والسـلطات األمنيـة.
ويف السـياق ذاتـه ،أوقفـت دوريـة
للحـرس الوطنـي ،سـيارة على متنهـا
خمسـة أشـخاص بمدينـة ملولـش كانوا
يعتزمـون اجتيـاز الحـدود البحريـة
خلسـة ،وكانـوا يخفـون مبلغـا ماليـا
تجـاوز ال 16ألـف دينـار ،واعرتفـوا
لـدى التحقيـق معهـم أنهم كانـوا بصدد
اإلعـداد للتسرب اىل ايطاليـا.
كمـا تـم يف اليـوم نفسـه نصـب
كمين محكم مـن قبـل إطـارات وأعوان
فرقـة الرشطـة العدليـة بصفاقـس ،تـم
مـن خاللـه إيقـاف شـاحنة خفيفـة،
وبتفتيشـها تـم العثـور على عائلتين
برفقتهـم أطفـال يف عمـر الزهـور.
كمـا تـم حجـز مبلـغ مـايل يقيمتـه
 22الـف دينـار كان مخصصـا لعمليـة
الهجـرة الرسيـة ومبلغـا آخـر ،قـدر بـ
24الـف دينـار مخبـأة بأحـكام تحـت
كـريس السـائق.
تعمدنـا اإلطنـاب يف الحديـث عـن
مجلة
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ما زال البحر
األبيض المتوسط
أخطر طرق الهجرة في
العالم .في  2019أحصت
المنظمة الدولية
للهجرة  3170خالة وفاة
في كافة أنحاء العالم،
أكثر من ثلثها في البحر
المتوسط (.)1246

في ،2019
تم إحباط حوالي
 74ألف محاولة هجرة
غير شرعية كانت
متوجهة إلى إسبانيا،
بحسب السلطات
المغربية.

محـاوالت الهجـرة الرسيـة  ،التـي باتت
تـؤرق السـلط األمنيـة بعدمـا أخـذت
أشـكال جديـدة ومتنوعـة وباتـت تتـم
وفـق «مواكـب عائليـة».
يتضاعـف عـدد املجتازيـن خلسـة
للسـواحل االيطاليـة  4مرات خالل شـهر
أوت املـايض مقارنـة بنفـس الفترة مـن
سـنة  2019حسـب مـا جـاء يف تقريـر
املنتـدى التونسي للحقـوق االقتصاديـة
واالجتماعيـة الخاص بشـهر أوت .2020
املنتـدى الحـظ أن عـدد املجتازيـن
للسـواحل اإليطاليـة سـجل قفـزة نوعية
خلال شـهر أوت  ،2020حيـث تـم
تسـجيل اجتيـاز حـوايل  2235شـخصا
مقابـل اجتيـاز حـوايل  489شـخصا
خلال نفـس الفترة مـن سـنة .2019
وتمكـن الحـرس البحري مـن إحباط
 672محاولـة اجتياز للسـواحل اإليطالية
خلال الفترة املرتاوحـة بين  1جانفـي
و 31أوت املـايض ،مقابـل  157هجـرة
غير نظاميـة خلال نفـس الفترة مـن
سـنة .2019
ولفت املنتـدى اىل أن عـدد املجتازين
الذيـن بلغـوا السـواحل اإليطالية خلسـة
خالل الفترة املمتدة بين  1جانفي و31
اوت  2020يتضاعـف بنحـو حـوايل 5
مـرات مقارنة بنفـس الفرتة خالل سـنة
 2019حيـث بلـغ على التـوايل 7890
شـخصا و 1347شـخصا.
املنتـدى انتبـه إىل ظاهـرة هجـرة
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القصر مـع مرافقـة أو دون مرافقـة
خلال الفترة املرتاوحـة بين  1جانفـي
و 31اوت  2020حيـث بلغـت نسـبة
املهاجريـن القصر دون مرافقـة الذيـن
اجتـازوا الحـدود بنجاح حـوايل  9باملائة
مـن مجمـوع املهاجريـن البالـغ عددهم
 7890شـخصا أي  716قـارصا و3٫2
باملائـة قرص مع مرافقـة أي  255قارصا.
وأرجـع املنتـدى هجـرة القصر اىل
ظاهـرة االنقطـاع املـدريس وتراجـع
دور مؤسسـات التنشـئة كاملدرسـة
واملؤسسـات املعنيـة بحمايـة الطفولـة،
اىل جانـب دور العائلـة التـي أصبحـت
غير قادرة على ضمـان التعليـم البنائها
وتوفير الحاجيـات األساسـية والرتفيـه.
وبني مطلـع أوت  2019و 31جويلية
 ،2020وصـل واحد وعرشون ألفا وسـتة
مائـة وثمانية عرش مهاجرا إىل السـواحل
اإليطاليـة ،بزيـادة قدرهـا 148باملائـة
مقارنـة بالفرتة نفسـها مـن العام املايض
وفـق معطيـات قدمتهـا وزيـرة الداخلية
اإليطاليـة يـوم السـبت املـايض قبـل
قدومهـا إىل تونس .
هـذا الهــــاجس االيطـايل كـــان
محـور لقـاء رئيـس الجمهوريـة قيـس
سـعيّد،الذي اسـتقبل يف أوت 2020
بقصر قرطـاج ،كال مـن لويجـي دي
مايـو ،وزيـر الخارجية والتعـاون الدويل
اإليطايل ،ولوتشـيانا المورجيـزي ،وزيرة
الداخليـة اإليطاليـة ،وأوليفـر فاريلي،
املفـوض األوروبـي املكلـف بالتوسـع
وبسياسـة الجـوار األوروبيـة ،ويلفـا
يوهانسـون ،املفوضـة األوروبيـة املكلفة
بالشـؤون الداخليـة والهجـرة ،بعـد أن
أعلنـت وزارة الداخليـة اإليطاليـة عـن
ارتفـاع عـدد املهاجريـن الوافديـن إليها
بنسـبة تناهـز الــ 150باملائـة خلال
السـنة األخيرة ،وتزايـد عـدد القـوارب
التـي تنطلـق مـن السـواحل التونسـية.
وتـرى تونـس ان الحـل يكمـن يف
«اعتمـاد مقاربـة شـاملة وتوافقيـة يف
مجـال الهجـرة ،ترتكـز باألسـاس على
محاربـة الفقر والبطالة ،عبر دعم جهود
التنميـة يف البلـدان األصليـة ،والتشـجيع
على الهجـرة النظاميـة» ،وأن «الحلـول
األمنيـة وحدهـا ليسـت كفيلـة للقضـاء
على الهجـرة غير النظاميـة».
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أكثر بلدان الدخول لالتحاد األوروبي هما
اليونان وبلغاريا ،المجاورتان لتركيا ،وكرواتيا
التي يحاول الكثيرون عبورها إلى أوروبا الغربية.
بيد أن الكثير من المهاجرين يجدون أنفسهم
وقد علقوا في الدول المجاورة لكرواتيا
وخاصة في البوسنة والهرسك وصربيا.
وزارة الداخليـة االيطاليـة قالـت إنها
سـتخصص  11مليـون يـورو لتونـس
لتسـيطر عىل حدودها البحريـة وملواجهة
الهجـرة غير النظامية.
هـل سـتصبح تونـس رشطيـا يؤمن
الضفـة الشـمالية للمتوسـط ،يف وقـت
تـزداد فيـه االوضـاع االقتصاديـة يف
تونـس صعوبـة ؟
وهـل مبلـغ  11ألـف مليـون اورو
قـادر على إقنـاع راكبـي قـوارب املـوت
بالبقـاء يف تونـس ؟ وهـل هـي كافيـة
لتضمـن لهـم الشـغل وتؤمن لهـم موارد
رزق؟
هـل «الرتحيـل القسري للمهاجرين
غير النظاميني» التي «تشـوبها خروقات
قانونيـة وانتهـاك رصيـح لحقـوق
وحريـات املرحلين املنـكل بهـم سـتحل
مشـكلة قـوارب املـوت والتدفـق نحـو
الضفـة الشـمالية للمتوسـط ؟
وهـل الرتحيـل الجماعـي الـذي فيـه
مخالفـة للبنـود  3و 4و 14مـن االتفاقية
األوروبية لحقوق اإلنسـان» هـو الحل ؟.

«قوارب الموت» بين
ضفتي المتوسط بين
حسابات السياسيين
والتعامل االمني
الشـك أن اهـم املعضلات التـي
يواجههـا العالـم اليـوم هـي معضلة
الالجئين واملهاجريـن الرسيين أو
مـا يعـرف يف دول جنـوب املتوسـط
ب»الحرقـة» حيـث أصبحـت هـذه
الظاهـرة تمثـل ازعاجـا وكابوسـا
لدول شـمال املتوسط اساسـا ايطاليا
واسـبانيا حيـث يتوافـد على هاتين
الدولتين مئات قـوارب الهجرة الغري
رشعيـة ويهلـك املئات قبـل وصولهم
.وهـذا ما جعـل الدول تتحـرك للحد
من هـذه املأسـاة.
ويبـدو البون شاسـعا بين رؤية
الدول املصـدرة للـ«ح ّراقـة» والدول
املسـتقبلة لهـم لحـد يصـل لتبـادل
االتهامات.
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الصراع االثيوبي المصري على مياه النيل
ودور اسرائيل في تغذية الحرب المائية
في المنطقة 2/ 1
لم يكن الصراع على مياه النيل ومصادر المياه بشكل عام في القارة
االفريقية وليد اللحظة ولم تنفجر أزمات الصراع المائي في افريقيا
وفي منطقة الشرق األوسط والدول العربية فقط في تلك األعوام
العشرة األخيرة فالموضوع له أبعاد في غاية الخطورة والحساسية
ومرتبط بمصير المنطقة كلها وسيؤثر بالسلب على السلم واألمن
ولم يكن الرئيس المصري انور السادات مخطئا عندما أكد أن الحرب
القادمة في المنطقه هي حرب المياه.
في هذا الملف حللنا الصراع من مختلف جوانبه مستأنسين بآراء
خبراء وسياسيين واعالميين مختصين.
اعداد :عفيفي الورداني
مجلة
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عباس الطرابيلي :

حكايه مياه النيل من هرتزل
إلى بنيامين نتانياهو
يقــول املــؤرخ املــري والكاتب الصحفــي عبــاس الطرابييل
أن الصهيونيــة العامليــة عندمــا أرادت إنشــاء وطن قومــي لليهود
كان هنــاك اقــراح أن يتــم اتخــاذ أوغنــدا كدولــة لليهــود وهــي
دولــة افريقيــة واقعــة عــى حــوض النيــل ويمــر بهــا ميــاه
النيــل وهــي مــن أوىل الــدول التــي اعرتفــت بدولــة إرسائيــل
عــام  1948ولكــن الصهيونيــة رفضــت هــذا املقــرح الربيطاني
بتكويــن دولــة يهوديــة يف أوغنــدا وأرصت عــى تكويــن دولتهــا
الرسطانيــة يف فلســطني وألن املنظمــة الصهيونيــة درســت
طبيعــة فلســطني جيــدا كانــت تعتــر أن املناطــق التــي حصلت
عليهــا بعــد حــرب  1948مناطــق شــحيحة امليــاه وان فلســطني
بشــكل عــام وحتــى بعــد حصــول إرسائيــل عــى أجــزاء كبــرة
مــن فلســطني إال أن فلســطني قليلــة يف مواردهــا املائيــة ولهــذا
يريــد نتنياهــو االن ضــم أغــوار األردن ألن بهــا مخــزون مائــي
كثيــف والعــودة لعــام  1950طالبــت إرسائيــل مــن بريطانيــا
التــي كانــت تضــع مــر تحــت الحمايــة أو بمعنــي أدق تحــت
االحتــال أن تجــد طريقــة مناســبة إليصــال ميــاه النيــل إىل تــل
أبيــب وأعربــت جولــدا مائــر ان تلــك الرغبــة كانــت والزالــت
هــدف ارسائيــي منــذ نشــأة دولــة اليهــود بفلســطني ولكــن
اإلنجليــز وجــدوا أن املســافة بعيــدة للغايــة وســتكلف عمليــة
نقــل امليــاه مــن النيــل لفلســطني ميزانيــات طائلــة فالغــت

املــروع وظلــت الحكومــة االرسائيليــة تتحــدث عــن عادلــة
توزيــع امليــاه يف املنطقــة وطالبــت االردن باعطاءهــا حصــة يف
امليــاه وطالبــت الســادات بنفــس املطلــب أن تصــل امليــاه
النيــل إلرسائيــل عــن طريــق ترعــه الســام وكان الســادات
أبــرم معاهــدة ســام مــع إرسائيــل وحــذره خــراء امليــاه مــن
املوافقــة عــى ايصــال امليــاه إلرسائيــل ألنهــا يف تلــك الحالــة
ســتكون دولــة مصــب أخــرة وبعدهــا مــن حقهــا أن تتدخــل يف
مســائل متعلقــة يف السياســة املائيــة لنهــر النيــل ألنهــا تتقاســم
حصــة ميــاه كبقيــة دول حــوض النيــل.

عام  1950طالبت إسرائيل
من بريطانيا أن تجد طريقة
مناسبة إليصال مياه النيل إلى
تل أبيب وأعربت جولدا مائير
ان تلك الرغبة كانت والزالت
هدف اسرائيلي منذ نشأة
دوله اليهود بفلسطين

الصحيفة امنيه حسن المتخصصة في الشؤون االفريقية :

إثيوبيا دمرت البحيرة الكينية واسرائيل سيطرت
على أوغندا وحاولت ضرب السد العالي في الستينات
تقــول الصحيفــة امنيــه حســن أن إرسائيــل حاولــت يف
الســتينات محــارصة مــر وتركيــع نظــام جمــال عبــد
النــارص املعــادي لهــا عــن طريــق اســتمالة عــدة دول
افريقيــة تشــارك مــر يف حصــة ميــاه النيــل وعــى رأســها
اوغنــدا وإثيوبيــا ألن تلــك الــدول بهــا جاليــات يهوديــة
كبــرة ومؤثــرة حيــث كانــت تريــد جولــدا مائــر حصــار
مــر مائيــا وإنشــاء قاعــدة عســكرية يف اوغنــدا لتهديــد
الســد العــايل يف أســوان ورضبــه إذا تحتــم األمــر لذلــك ويف
عــام  2000أبرمــت إرسائيــل عقــد رشاكــة زراعيــة مــع
أوغنــدا لتطويــر اإلنتــاج الزراعــي األوغنــدي بعــر قــرى
بقيمــة مليــار دوالر وانشــاء عــدد مــن الســدود عــى بحــرة
فكتوريــا بمســاعدة كاملــة مــن إرسائيــل حيــث أن أوغنــدا
تقــع عــى بحــرة فكتوريــا املنبــع الرئيــي مليــاه النيــل
وطالبــت أوغنــدا مــن االتحــاد االفريقــي أن تنشــأ ثالثــة
ســدود عــى النيــل االبيــض أحــد روافــد نهــر النيــل الــذي
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يمــد مــر بنســبة  15باملائــة مــن حصتهــا املائيــة املقدرة
ب  55مليــار مــر مكعــب واعرتضــت مــر بشــدة عــى
تلــك الســدود ألنهــا تــر بأمنهــا املائــي وكانــت إرسائيــل
تدعــم تلــك املشــاريع األوغنديــة ولكــن اســتطاعت مــر
منــع هــذه املشــاريع.
وأضافــت امنيــه حســن ان الزعيــم جمــال عبــد النــارص
أبــرم اتفاقيــة عــام  1959مــع دول حــوض النيــل لزيــادة
حصــة مــر مــن  48مليــار مــر مكعــب ســنويا إىل 55
مليــار مــر مكعــب وهــذا كان تعديــا إيجابيــا لحصــة
مــر املائيــة ألن اتفاقيــة عــام  1929كانــت مــر
تحــت الحمايــة الربيطانيــة ودول حــوض النيــل نصــت
عــى حصــة ملــر بـــ 48مليــار مــر مكعــب فقــط وهــذا
تــم تقديــرا لــدور جمــال عبــد النــارص يف دعــم اســتقالل
دول افريقيــا ومســاعدته لهــا بعــد االســتقالل سياســيا
وثقافيــا واقتصاديــا والن عبــد النــارص كــوّن جبهــة عــدم
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االنحيــاز وجعــل افريقيــا تســاند قضيــة فلســطني وتهاجــم
إرسائيــل يف املحافــل الدوليــة اتبعــت إرسائيــل سياســة
خطــرة الخــراق افريقيــا ومحاولــة دائمــة لــرب األمــن
املائــي املــري عــن طريــق تغذيــه فكــرة إنشــاء الســدود
وتعظيــم تلــك الفكــرة لــدى شــعوب افريقيــا بحجــة تطوير
الزراعــة وتوليــد الكهربــاء واملتاجــرة بامليــاه الســتبدال
امليــاه بالنفــط وبيــع امليــاه كســلعة مثــل الكهربــاء ورضب
جميــع القوانــن الدوليــة املنظمــة لحقــوق الشــعوب املائيــة
مــادام النهــر مشــرك بــن عــدة دول فاحتجــاز امليــاه
يعتــر يف تلــك الحالــة إبــادة جماعيــة لشــعب بأكملــه .كمــا
يحــدث اآلن عندمــا ع ّ
طشــت تركيــا ســوريا والعــراق ببنــاء
ســدود عــى نهــر دجلــة والفــرات حيــث االنهــار املتواجــدة
يف ســوريا والعــراق نابعــة مــن تركيــا وأالن تركيــا ال تحــرم
دول املصــب وتقــوم بتعطيــش الشــعوب وتدمــر البيئــة
والزراعــة يف جريمــة انســانية ودوليــة.
واختتمــت امنيــه حســن أن إثيوبيــا مجرمــة إقليميــا
فهــي تدمــر البيئــة والزراعــة والثــروة الســمكية والبحــرات
وتدمــر الطبيعــة بشــكل عــام بســبب إرصارهــا عــى بنــاء
ســدود بغــض النظــر عــن النتائــج الخطــرة والســلبية
التــي تحــدث يف دول مشــركة معهــا يف حــق امليــاه حيــث

إثيوبيا لم تظهر روح التعاون
والسبب تحكم اليهود
والحركة الصهيونيه من خالل
يهود إثيوبيا فى القرار اإلثيوبي
فمصر اقترحت إنشاء مشاريع
مائية مشتركه بين دول حوض
النيل منذ  48عام مضت
أنشــأت إثيوبيــا عــددا مــن الســدود عــى نهــر اومــو الــذي
يغــذي بامليــاه بحــرة توركينــا الكينيــة تلــك البحــرة التــي
تطعــم الســكان مــن اســماكها حيــث أن البحــرة تمثــل
مصــدر مائــي وغذائــي لســكان كينيــا.
ولكــن االثيوبيــن لــم يتقاســموا املــوارد مــع كينيــا
ىف وضــع غــر عــادل ويتســبب ىف كارثــة مــع انخفــاض
امليــاه ىف البحــرة وتدمــر الثــروة الســمكية الهــايل كينيــا
ممــا يهــدد الســلم واألمــن الدوليــن يف افريقيــا وقــد يدفــع
كينيــا للحــرب الدافــع عــن البقــاء والحيــاة.

النائب المصري وعضو البرلمان االفريقي مصطفى الجندي :

حصة مصر والسودان المائية ال مساس بها ورفضنا
نهائيا التوقيع على اتفاقية عنتيبي في أوغندا
يقــول النائــب املــري وعضــو الربملــان االفريقــي
مصطفــي الجنــدي أن ازمــات حــوض النيــل وحصــة امليــاه
يف مــر والســودان بــدأت منــذ عهــد مبــارك الــذي هــدد
أكثــر مــن مــرة بالحصــول عــى قاعــدة عســكرية يف جنــوب
الســودان إذا أرصت إثيوبيــا عــى بنــاء ســد النهضــة الــذي
كان يســمى ســد االلفيــة وبــدأت مناوشــات إثيوبيــا يف هــذا
األمــر منــذ عــام  2002حيــث اقرتحــت تعديــل حصــص
امليــاه التــي تحصــل عليهــا مــر والســودان بحجــة ان
تلــك الحصــص جــاءت عــر اتفاقيــات غــر منصفــة ومــن
هنــا ظهــرت اتفاقيــة عنتيبــي التــي تــم مناقشــة بنودهــا
يف عاصمــة اوغنــدا( عنتيبــي) حيــث نصــت هــذه االتفاقيــة
التــي رفضــت مــر والســودان توقيعهــا عــى أعادت تقســيم
حصــص امليــاه مــن جديــد ووقــع عــى املعاهــده عنتيبــي 6

لم يكن الرئيس المصري انور
السادات مخطئا عندما أكد أن
الحرب القادمة في المنطقة
هي حرب المياه
مجلة
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دول مــن اصــل  11دولــة هــي دول حــوض النيــل يف عــام
.2010
ورفضــت مــر والســودان بشــكل قاطــع التوقيــع
ألن االتفاقيــة تلغــي حصــص مــر والســودان الثابتــة
والتاريخيــة واملنصــوص عليهــا بمعاهــدات دوليــة وتقــدر
ب  55مليــار مــر مكعــب ملــر و 18مليــار مــر مكعــب
للســودان.
وتابــع الجنــدي أن حصــة مــر املائيــة لــم تــزد منــذ
أيــام جمــال عبــد النــارص رغــم زيــادة عــدد الســكان الرهيب
الــذي حــدث يف مــر فاملفــرض أن تزيــد حصــة مــر الن
البــاد دخلــت يف معــدالت الفقــر املائــي وأن دولــة إثيوبيــا
لديهــا كميــات أمطــار كبــرة ولديهــا العديــد مــن مصــادر
امليــاه ولديهــا اربعــة راوفــد نهريــة اخــرى تغذيهــا بامليــاه
غــر فــرع النيــل االزرق الــذي تريــد بنــاء ســد النهضــة عليــه
ويمــد مــر بنســبة  85باملائــة مــن امليــاه فهــذا األمــر يعتــر
ابــادة للشــعب املــري وتدمــر ألكثــر مــن ربــع االرايض
الزراعيــة ونحــن ال نرفــض أن نتشــارك يف إدارة امليــاه مــع
إثيوبيــا ولكــن بطريقــة تحقــق التنميــة يف إثيوبيــا وتحافــظ
عــى بقــاء مــر فاالثيوبيــون لديهــم مصــادر متنوعــة للمياه
ومســالة الطاقــة الكهربائيــة لهــا طــرق مختلفــة ومســتعدون
أن ندعمهــم يف ملــف الطاقــة ونحقــق معهــم التنميــة الالزمــة.
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حاتم باشات عضو مجلس الشعب المصري وعضو البرلمان االفريقي :

السودان معنا اآلن على الطريق الصحيح
وهناك محاوالت منذ عهد مبارك لفصل النوبة
عن مصر وتعطيش القاهرة

يقــول باشــات ان مــر جــزء ال يتجــزأ مــن افريقيــا ولنــا
روابــط قويــة وعميقــة فالحيــاة تأتينــا مــن افريقيــا مــن خــال
النيــل ولذلــك منــذ قــدم التاريــخ كان الفراعنــة يقدســون النيــل
ويحاربــون مــن أجــل جريانــه والخديــوي اســماعيل اشــري
أرايض يف إثيوبيــا فــاألرض التــي يبنــي عليهــا ســد النهضــة
قريبــة جــدا مــن الحــدود الســودانية بحــوايل  18كليــو مــر وقد
اشــراها الخديــوي اســماعيل .وأضــاف أن مــر والســودان
كانتــا دولــة واحــدة ولكــن املســتعمر الربيطانــي الــذي زرع
إرسائيــل يف املنطقــة فصــل مــر عــن الســودان بعــد احتاللــه
ملــر والســودان وأصبحــت وحــدة البلديــن شــكليه وبعــد
ثــورة  1952تــم االنفصــال بشــكل علنــي ورســمي وكان هــذا
جــزء مــن مخطــط االســتعمار يف املنطقــة لتفتيــت قوتهــا .وتــم
بالفعــل تقســيم الســودان وخلــق دولــة جنــوب الســودان وكان
يخطــط لفصــل النوبــة عــن مــر وتلــك الخطــة كانــت بتدبــر

إذا لم تستطع إثيوبيا إدارة
السد بشكل محترف سيتسبب
في كوارث للسودان فضغط
المياه سيجعل إثيوبيا تفتح بوابات
السد وبهذه الطريقة ستغرق قرى
سودانية وستنهار سدود سودانية
ايضا وإذا انهار السد تماما ستمحي
السودان من على الخريطة وسيتم
تدمير السد العالي تماما وستغرق
مصر كلها

إرسائيــل وقطــر والهــدف مــن ذلــك الســيطرة عــى مــوارد
القــارة ســواء النفطيــة أو املائيــة لصالــح إرسائيــل.
وأضــاف باشــات أن قطــر كانــت تدعــم نظــام البشــر يف
الســودان ألنــه يوافــق عــى ســد النهضــة بالرغــم مــن تأثرياتــه
الخطــرة عــى الســودان ســواء يف نقــص حصــة امليــاه أو انهيار
ســد النهضــة بعــد تعبئتــه ألي ســبب فتمحــي الســودان .ورغــم
كل تلــك املخاطــر تفـ ّرغ البشــر الــذي عزلــه شــعبه للتحريــض
ضــد مــر واملطالبــة بضــم حاليــب وشــاتني إليــه بحجــة أنها
ســودانية وليســت مرصيــة .ولــم يتحــدث البشــر عــن النقــاط
الحدوديــة املتنــازع عليهــا بينــه وبــن إثيوبيــا التــي تغتصــب
االرايض الزراعيــة الســودانية وتطــرد أهــل الســودان لتوطــن
اإلثيوبــن .ولكــن البشــر تفــرغ لدعــوات انفصــال النوبــة عــن
مــر بتحريــض مــن قطــر وروج إن ســد النهضــة االثيوبــي
ســيفيد الســودان عــي غــر الحقيقــة مــن خــال الحصــول
عــى كهربــاء رخيصــة والواقــع أن ذلــك الســد ســيحرم
الســودان مــن حصتهــا يف امليــاه وإذا لــم تســتطع إثيوبيــا
إدارة الســد بشــكل محــرف سيتســبب يف كــوارث للســودان
فضغــط امليــاه ســيجعل إثيوبيــا تفتــح بوابــات الســد وبهــذه
الطريقــة ســتغرق قــري ســودانية وســتنهار ســدود ســودانية
ايضــا وإذا انهــار الســد تمامــا ســتمحي الســودان مــن عــى
الخريطــة وســيتم تدمــر الســد العــايل تمامــا وســتغرق مــر
كلهــا لذلــك البــد مــن إدارة مشــركة لســد النهضــة بــن
الــدول الثالثــة مــر والســودان وإثيوبيــا لضمــان امــان الســد
والتحكــم فيــه بمــا ال يــر مصالــح الــدول الثالثــة .واختتــم
باشــات أن الســودان بعــد ازاحــة نظــام البشــر تفهّ ــم خطــورة
موقــف ســد النهضــة جيــدا وبــدأ يف الســر يف االتجــاه الصحيح
مــن خــال مفاوضــات يحــاول مــن خاللهــا الوصــول التفــاق
عــادل لــكل األطــراف .

الكاتب والباحث المصري فى الشؤون االفريقية بسام عبد السميع :

إسرائيل تريد تعطيش مصر وتركيا تساعدها
وأمريكا اقترحت في الستينات بناء سدود ألثيوبيا
لتأديب نظام جمال عبد الناصر
يقول الكاتب والباحث املرصي يف الشؤون االفريقية بسام عبد
السميع أن مرص والحكومات املرصية املتعاقبة منذ االربعينيات
تعرف مدي خطورة ملف املياه فمرص صحراء بدون نهر النيل
ويمثل لها النهر نسبة  90يف املائة من مواردها املائية لذلك نجد
عرب التاريخ أن ورقة املياه تستخدمها القوى االستعمارية دوما ضد
النظام املرصي
وأضاف بسام عبد السميع قائال إن يف عهد جمال عبد النارص
مجلة
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رفضت امريكا من خالل صندوق النقد الدويل تمويل السد العايل
الذي حمى مرص من الجفاف بسبب تخزين كميات كبرية يف بحرية
نارص من املياه أثناء الفيضان ولذلك امريكا أرادت أن ترضب نظام
عبد النارص يف مقتل وتحرم مرص من املياه لتوجه نارص لروسيا
وبناءه السد بمساعدة روسية .فأرسلت امريكا لجنة زراعية إلثيوبيا
إلنشاء اربعة سدود عىل النيل االزرق الذي يأتي من إثيوبيا ويمثل
أكثر من  80يف املائة من مياه مرص ولكن اللجنة توصلت أن األرض
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التي ستبنى عليها السدود ال تصلح ألن بها فوالق نشطة وتعرض
السدود لالنهيار بسبب الزالزل والرباكني.
وأالن تم وضع خطة محكمة من خالل توغل إرسائييل يف القارة
األفريقية للسيطرة عىل املوارد املائية وعمل اتفاقيات دفاع مشرتك
بني إرسائيل وإثيوبيا وتدريب اليهود للجيش األوغندي وتحفيز دول
حوض النيل عىل بناء سدود لحجز املياه وتوليد الطاقة الكهربائية
بمساعدة ارسائيلية وأيضا بمساعدة تركية فاألتراك يستثمرون
يف إثيوبيا يف الزراعة واملياه ويبيعون السالح إلثيوبيا فاألتراك
واالرسائيليون يقدمون السالح ألفريقيا لتزداد الرصاعات ويشجعون
عىل منع املياه عن مرص باقامة  4سدود يف إثيوبيا أولها سد النهضة
وثالثة آخرين يف الخطة لتتحول الدول االفريقية إىل بنك مائي ضخم
ويتم بيع املياه ملرص وآخرين
ويتحقق حلم إرسائيل الكربي من النيل إىل الفرات بدعم امريكي
واضح حتى تسيطر الصهيونية عىل جميع مصادر الطاقة سواء مياه
أو كهرباء أو نفط أو غاز يف قارة أفريقيا وبالرشق األوسط ولهذا
إرسائيل توغلت اقتصاديا وعسكريا وثقافيا ودينيا أيضا يف افريقيا
من خالل يهود الفالشه يف إثيوبيا ويهود أوغندا
فالهدف هزيمة مرص بدون طلقة واحدة فالخطة الصهيونية
تعطيش مرص وتدمري البيئة املرصية والزراعة املرصية فهذا مرشوع
تجويع وتعطيش  100مليون مرصي يف جريمة ابادة جماعية
مخالفة لكل املواثيق الدولية وبدعم امريكي ومؤخرا يف تمثيلية
هزلية قامت إدارة ترامب بقطع املعونة االمريكية عن إثيوبيا لتعنتها
يف املفاوضات ضد مرص .والحقيقة ان امريكا غري جادة يف عقاب
إثيوبيا التي انسحبت من مفاوضات النيل التي ترعاها اقوى دول
العالم وهي غري مكرتثة بأي عقاب .ألن امريكا لم تتخذ اجراءات
حقيقية لحصار إثيوبيا إلجبارها عىل التعاون واملرونة يف املفاوضات.
واختتم بسام عبد السميع أن اإلدارة املرصية عرضت تمويل
سد النهضة واملشاركة يف إدارته من خالل خربات مرصية ال تملكها
إثيوبيا ولكن اإلدارة اإلثيوبية لم تستجب ألسباب صهيونية.
فمرص اقرتحت إنشاء مشاريع مائية مشرتكة بني دول حوض
النيل منذ  48عام مضت حيث وافقت القاهرة عىل بناء سد عىل النيل
االزرق يف إثيوبيا
وقدم هذا االقرتاح عام  1946ولكن برشوط ان تتم إدارة السد
بشكل مشرتك وبتمويل مرصي وهدفه االستفادة الكاملة من مياه
النيل ملرص والسودان وإثيوبيا وتوليد الكهرباء إلثيوبيا.
ولكن إثيوبيا رفضت وقدمت مرة أخرى ملرص اقرتاحات
بمشاريع مائية يف أوغندا وجنوب السودان
ووافقت أوغندا وتم بناء سدين يف أوغندا بتمويل مرصي
وإرشاف إدارة مرصية الزالت تعمل يف أوغندا منذ االنشاء عام 1954
إىل اليوم.
ولكن إثيوبيا يف عام  1968بعد هزيمة مرص من إرسائيل
قامت ببناء سد صغري بدون اعالم مرص واستغالل لظروف الحرب
والهزيمة ولكن هذا السد لم يؤثر يف حصة مرص املائية ولذلك لم
تتحرك القاهرة ضد إثيوبيا.
ويبدو أن هذا هو اسلوب اإلدارة اإلثيوبية التي تستغل
اإلضطرابات يف مرص لتحقيق سياسة األمر الواقع فقامت ببناء سد
النهضة بعد ثورة جانفي يف استغالل للوضع الصعب داخل مرص
بعد الثورة.
وبالرغم أن مرص أثبتت حسن النية من خالل تقديم مشاريع
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مائية توفر املياه يف دول حوض النيل يف السودان وإثيوبيا وأوغندا
وتنزانيا ولكن برشط اإلدارة املشرتكة بحيث ال احد يترضر إال ان
إثيوبيا لم تظهر روح التعاون والسبب تحكم اليهود والحركة
الصهيونية من خالل يهود إثيوبيا يف القرار اإلثيوبي.
وتقدمت إثيوبيا يف السبعينات ضد مرص بشكوى يف األمم املتحدة
بسبب مرشوع توصيل املياه لسيناء للزراعة وأكدوا أن ذلك يرض
بحصص مياه اثيوبيا ولكن مرص قدمت دالئل أن زراعة سيناء هي
من الحصة املائية االساسية املرصية وطبعا هذه التحركات اإلثيوبية
بتحريض صهيوني حيث أرادت إرسائيل الحصول عىل املياه ومرص
والسادات ماطال يف هذا األمر لدرجة انه خلط مياه النيل بالرصف
الصحي ووضع تلك املياه امللوثة يف ترعة السالم املمدودة يف سيناء
ليجعل اليهود يعدلون عن الفكرة .وبالفعل تراجعوا عنها ولكن
ظل اليهود يتحكمون يف إثيوبيا ويحرضون دول حوض النيل عىل
تغيري جميع االتفاقات السابقة التي تمت يف حصص مياه نهر النيل

أرسلت امريكا لجنة زراعية
إلثيوبيا إلنشاء اربعة سدود
على النيل االزرق الذي يأتي من
إثيوبيا ويمثل أكثر من  80في المائة
من مياه مصر ولكن اللجنة توصلت
أن األرض التي سيبنى عليها السدود
ال تصلح ألن بها فوالق نشطة
وتعرض السدود لالنهيار بسبب
الزالزل والبراكين.
وحرصت إرسائيل أن اليتم تعمري سيناء وزراعتها لتبقى كما هي بال
تطوير بالبناء بال زراعة.
واالن هناك مفاوضات بني مرص وجنوب السودان ألقامة قناة
مائية للحفاظ عىل  14مليار مرت مكعب مياه يتم فقدانها يف جنوب
السودان.
فمرص والسودان لهما حقوق كدول مصب فال يصلح بأي
شكل أن تقوم دول املنبع ببناء سد يعطش ويدمر البيئة والزراعة
ويبيد شعبي مرص والسودان .فمرص ال تعرتض عىل توليد الطاقة
الكهربائية إلثيوبيا ولكن بناء السد يجب أن يتم بدراسة واضحة
وأمان كامل وإدارة مشرتكة تضمن الحياة والبقاء لدول املصب
فاملياه أمن قومي وحياة.
لذلك يجب تحديد آلية التشغيل ومواعيد امللء ومراعاة أوقات
الجفاف عن طريق اتفاق ملزم إلثيوبيا التي تتهرب من اي اتفاق
وأثبتت مرص حسن النية بتوقيع اتفاق املبادئ وكانت إدارة مبارك
موافقة عىل إنشاء سد اثيوبي عام  2009برشط اإلدارة املشرتكة
وبسعة تخزين  14مليار مرت مكعب مياه وباالشرتاك يف التمويل
والبناء ولكن الحكومة املرصية تراجعت بعد أن تيقنت ان إثيوبيا
تريد سد يخزن  140مليار مرت مكعب.
يتبع يف العدد القادم
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خبيرة االدوية األلمانية ماريون جانسن
في حوار حصري مع «الضفتين» :

قصة كورونا هي استعراض للقوة
عىل حساب األرواح البرشية؟
في إطار الوضع الراهن وتداعيات فيروس كوفيد  19وما خلّفه من
مخاطر ومخاوف على النطاق العالمي ،كانت لنا مقابلة خاطفة مع خبيرة
األدوية االلمانية واإلطار المخبري «ماريون جانسن» الممثلة لمصنع أدوية
بألمانيا والتي نزلت ضيفة على تونس خالل االيام القليلة الماضية ،وكان لنا
معها الحوار التالي :
حاورها  :مروان بن عبد الرحمان
أرقـام مخيفة وأكثر من سـبعة
ماليين حالـة إصابـة نشـيطة
بفيروس كورونـا يف مختلـف دول
العالـم .كيـف تقيّمين الوضـع؟
اظـن ان العالـم بأكمله مـر بموجة
أوىل مـن الفيروس وجميـع الـدول
باتـت تحمـل فكـرة األن عـن كيفيـة
التعامـل مـع هـذا الخطـرو الوقايـة
منـه ،لكـن رغـم ذلـك األرقـام ال تزال
يف ارتفـاع متواصـل مـع بدايـة موجة
ثانيـة بالعديـد مـن الـدول .وال يمكن
القـول أن الوضـع تحـت السـيطرة
ولكن جميـع الـدول بصـدد التعايش
معه .
العديـد مـن التعليقــــات
والتسـاؤالت تـدور يف السـاحة
العامليـة ،متـى يتـم إيجـاد لقـاح
ضـد كوفيـد  ،19مـع االخبـار
الرائجـة مـن روسـيا حـول إيجاد

انا على يقين ان األمة العربية في الطريق
الصحيح نحو مزيد التحسن والتقدم خاصة
على النطاق الصحي والطبي
مجلة
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لقـاح والجدل الواسـع يف السـاحة
العامليـة ،ما رأيك يف هـذا املوضوع؟
أفضل االحتفـاظ برأيي الشـخيص
لكـن سـأجيب بـكل تحفـظ وهـو
انـه مـن الخطـرو مـن السـابق ألوانه
الحديـث عـن لقاح لـم تثبـت فعاليته
بعـد ،أضف إىل ذلـك ان عـدد الحاالت
يحىص باملاليين ومن الخطـر تجربته
على اآلالف أو املاليين مـن املصابين
دون ضمانـات ملـدى فعاليتـه.
وبالنظـر لألمـر مـن زاويـة أعمق
اقـول بأنـه ليـس املهـم هـو اللهفـة
على رسعـة اكتشـاف لقـاح وانتاجـه
بـل إيجـاد وسـيلة آمنـة إلنقـاذ حياة
املاليين املهـددة بهـذه الجائحـة.
نسـتغل تواجدك بتونس والعالم
العربـي ،كيـف تقيمين األوضـاع
على النطـاق الصحـي وطريقـة
التعامـل مـع الفيروس هنـا؟
لنكـن واقعيين ،مـع اإلمكانيـات
املتوفـرة مـن تجهيـزات وبنيـة تحتية
على النطـاق الصحي ال يمكـن التطلع
إىل معجـزات فاإلمكانيـات املتوفـرة
يف الـدول العربيـة محـدودة مقارنـة
بالـدول املتقدمـة التـي أيضـا رغـم
إمكانياتهـا فإنهـا لـم تنجح سـوى يف
الحـد من انتشـار الفيروس وانتهجت
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سياسـة الوقايـة لعـدم توفـر العالج.
هنـا ويف العالـم العربـي رغـم توفـر
الكفـاءات على املسـتوى الطبـي
والصحـي فـإن األوضـاع ال يمكـن
أن تكـون أفضـل يف ظـل عـدم توفـر
إمكانيـات اضخـم.
أضـف إىل ذلـك برصاحـة لـدي
بعـض التحفظ حـول عدم اسـتعمال
العديـد مـن املواطنني لوسـائل الوقاية
وهـو مـا يضاعـف إمكانيـة انتشـار
العـدوى لألسـف.
مـا رأيك يف مـن يعترب ان فريوس
كورونا مـن صنع املخابر؟
مـن منظـور علمـي االحتمـاالت
عديـدة ويمكـن حرصهـا وتضييـق
دائـرة البحـث عـن مصـدر الفريوس
وكيفيـة انتشـاره اىل حـد مـا.
سـأحاول ان افسر لكـم بايجـاز
هـذه االحتمـاالت ولكـن لن نسـتطيع
تحديـد املصـدر يف هـذا الحـوار.
هنـاك تقريبـا ثلاث فرضيـات
منطقيـة النتشـار كورونـا :الفرضيـة
االوىل والبسـيطة وهـي الفرضيـة
املتداولـة ان الفيروس انتقـل بصفـة
طبيعيـة مـن مصـدر حيوانـي بصفة
أدق مـن الخفافيـش اىل االنسـان امـا
مبـارشة او عـن طريـق حيوانـات
اخـرى .علميا فصيلـة الخفافيش التي
يتحدثـون عنهـا تبعـد عـن منطقـة
ووهـان اكثـر مـن الـف كيلومتر اذن
كيـف وصلـت العـدوى اىل ووهـان؟
الفرضيـة الثانيـة هـي ان باحثين
كانـو يدرسـون فريوسـا طبيعـي
املصـدر تسرب بعـد ذلك مـن املخترب
البيولوجـي للفريوسـات بمنطقـة
ووهـان .نظريـا وبالعـودة اىل املايض
فمختبر ووهـان اجرى سـابقا العديد
مـن التجـارب على فريوسـات متعلقة
بالخفافيـش وتؤكـد مصـادر امريكية
يف زيـارة ميدانيـة اىل املخترب انه يفتقر
اىل اجـراءات السلامة الالزمـة مقارنة
بخطـورة املهـام التـي يقـوم بهـا
الخبراء يف املختبر.
الفرضيـة الثالثـة وهـي االخطـر
تقـول ان الفيروس تم تطويـره جينيا
بشـكل متعمد ثم تـم اطالقـه بالخطأ
من قبـل االنسـان .وقـد تمت دراسـة
مجلة
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هـذه الفرضيـة عبر مقارنـة فريوس
كورونـا الحـايل ببعـض الفريوسـات
التاجيـة السـابقة وقـد تـم اكتشـاف
اختلاف االحمضـة االمينيـة ونسـبة
الربوتين التـي تربـط الفيروس
بالخليـة املضيفـة  .هـذه االختالفـات
تبين وجود اخطـاء بالنسـبة لفريوس
تـم تطويـره يف املختبر لذلـك هـي
فرضية صعبـة الحصـول .لذلك يبقى
مصـدر الفيروس نقطة اسـتفهام مع
تواصـل االبحـاث.
هنـاك مـن يعتبر ان كورونـا
اخـذت بعـدا اعالميـا اكثـر مـن
حجمهـا لغايـات غير معروفـة ؟
نحـن نتحـدث عـن  27مليـون
اصابـة و 900الـف حالـة وفـاة يف

جميـع دول العالـم اال يكفـي هذا لكي
يأخـذ هـذا الفيروس بعـدا اعالميـا
وصـدى عىل النطـاق العاملي الواسـع؟
كمـا اننا نتحـدث عن فيروس يواصل
حصد االرواح دون توفـر دواء او لقاح
على املسـتوى العاملـي للعلاج منه .
ربما هنـاك غايات اخرى سياسـية
او اقتصاديـة جعـل كورونـا محـط
اهتمـام العالـم  ...ال اريـد التعمـق
يف الجانـب االقتصـادي والسـيايس
ولكـن النقطـة التـي يجـب التوقـف
عندهـا هـي ان الصني مصدر انتشـار
الفيروس نجحـت يف التغلـب عليـه
عكـس بقيـة الـدول فهـل ان قصـة
كورونـا هـي اسـتعراض للقـوة على
حسـاب االرواح البرشية؟ ال نسـتطيع
التأكيـد او النفـي...
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نعـود بـك ألملانيا كيـف تنظرين
ملسـاهمة العـرب يف محاربـة
كورونـا؟
*برصاحـة لقـد تفاجئـت كثيرا
عند متابعـة االحصائيات لعـدم تواجد
دول عربيـة يف اعلى ترتيـب من حيث
عدد االصابـات والوفايـات بالفريوس,
فالـدول العربيـة اغلبهـا تفتقـر اىل
االمكانيـات الطبيـة الضخمـة املتوفرة
باوروبـا او امريكيـا لكـن رغـم ذلـك
نجحـت العديـد مـن الـدول العربيـة
يف الحـد مـن انتشـار الفيروس ولعل
ابـرز مثالين اثـارا االنتبـاه واالعجاب
همـا املثـال التونسي واالردنـي اللذان
انتهجـا اسـلوب وقاية صـارم مكنهما
مـن تفـادي موجـة كبيرة قـد تكون
كارثية يف ظل االمكانيـات والتجهيزات
الطبيـة املحـدودة .لكن يجب االشـارة
اىل نقطـة مهمة وهي انتقـال الفريوس
مـن الصين اىل اوروبـا اوال ثـم بصفة
متأخـرة اىل العالـم العربـي وهو ايضا
مـا أعطـى فرصـة للـدول العربيـة
لالسـتعداد وووضـع استراتيجيات
وقائيـة لذلك يمكن ان نقـول ان الدول
العربيـة كانـت محظوظـة ايضا.
هل سـمعتي بالدكتـور التونيس
الـذي يشـتغل يف املانيـا والـذي
قـال انـه اول مـن اكتشـف لقـاح
كورونـا؟
مثـل جميـع رواد مواقـع التواصل
االجتماعـي وصلنـي الخبر منـذ
أشـهر عندمـا كان الفيروس يف بدايـة
انتشـاره .انا شـخصيا ال أنكـر وجود
كفـاءات عربية يف عديـد املختربات هنا
يف املانيـا او يف أوروبـا عمومـا لكننـا
نتحدث عـن لقـاح فريوس لـم تتمكن
اكرب قـوى العالم عىل ايجـاده واتفقت
أن االمـر قـد يحتـاج لسـنوات فكيف
تمكـن شـخص واحـد مـن ايجـاد ما
عجـزت عنه اكبر مختبرات وكفاءات
العالـم ؟ لو كان األمـر صحيحا لكانت
الحكومـة االملانيـة والجهـات الصحية
تبنـت برنامـج الدكتـور املذكوربعـد
التأكـد مـن مـدى نجاحه...
الحلـول التي ترينهـا يف مكافحة
مجلة
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من الخطر
ومن السابق ألوانه
الحديث عن لقاح لم
تثبت فعاليته بعد

هـذه الجائحـة خاصـة بالعالـم
العربـي؟
انـا على يقين ان األمـة العربيـة
يف الطريـق الصحيـح نحـو مزيـد
التحسـن والتقـدم خاصة على النطاق
الصحـي والطبـي ،لدينا أيضـا العديد
من الكفـاءات العربية بأملانيـا وبعديد
الـدول األوروبية وهـم يقدمون إضافة
كبيرة يف مجـاالت عديدة نظـرا لتوفر
إمكانيـات اكبر مـن التـي توفرهـا
د ولهم .
بالنسـبة للحلـول يف الوقـت الراهن
ملجابهـة الفيروس ال يسـعنا سـوى
انتهـاج مبـدأ الوقايـة ألن العلاج غري
متوفـر واالبحـاث متواصلـة والجميع
يف حالـة اسـتنفار خاصـة مـع بدايـة
موجـة ثانيـة بعديد الـدول لذلك وجب
الحذر واسـتعمال الوسـائل املتوفرة اال
حين إيجـاد وسـيلة آمنة للعلاج من
هـذا الخطر.

فيروس كورونـا ربمـا اهمهـا هـو
امكانيـة احتـداد االزمـة االقتصادية يف
العديـد من الـدول ,ربمـا الفائز االكرب
مـن هـذه الجائحة هي الصين مصدر
الفريوس التـي نجحت يف تجـاوز اثره
بصفـة متقدمـة على بقية الـدول كما
أن املسـاعدات التـي تمنحها الصني إىل
دول متضررة جعلهـا تحقـق املزيـد
مـن النقـاط يف سـباق تغيير موازين
قـوى العالـم .لكـن مـن املبكـر جـدا
الحديـث عـن مرحلة مـا بعـد كورونا
يف ظـل تواصـل انتشـار الفيروس يف
موجتـه الثانية...

ربما هناك غايات اخرى
سياسية او اقتصادية
جعل كورونا محط
اهتمام العالم

كيـف تريـن مسـتقبل العالم ما
بعـد كورونا؟
الجميـع يتفـق ان العالـم سـوف
يشـهد عديـد التغييرات بعـد مرحلـة
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من بوتفليقة الى تبون مرورا بالحراك الشعبي :

اجلزائر اجلديدة يف عيون أبنائها

نجحت الجزائر في السنوات االخيرة تجنب السيناريوهات الكارثية للربيع العربي والتي عصفت ببعض
الدول واعادتها عقودا الى الوراء والسر في ذلك يعود لحالة الوعي التي يعرفها الجزائريون والنهم اكثر
الشعوب العربية اكتواء باالضطرابات الشعبية والتناحر الشعبي من خالل العشرية السوداء .غير ان التغيير
في الجزائر جاء باليات مختلفة كان الحراك الشعبي ابرز سماتها وافرزت انتقاال سلسا للسلطة من الرئيس
بوتفليقية الى الرئيس عبد المجيد تبون الذي نجح في الفوز بالرئاسية من دورتها االولى.
غيرأن االمور في بلد المليون شهيد لم تستقر بعد وال تزال الساحة الشعبية والسياسية تشهد مخاضا
حاول التعبير عنه عدد من الذين تحدثنا اليهم من شباب ومثقفين من رحم الحراك الشعبي.
حمزة لكحل
دكتور وناشط سياسي
شـقت الجزائـر وال تـزال طريقهـا اىل التغيري
املنشـود الـذي كان يصبو اليـه الشـعب الثائر يف
هبتـه املليونيـة التـي اندلعـت يف الثانـي وعرشين
فربايـر لخلـع بوتفليقـة مـن عرشـه بعدمـا مـل
املقام منه وسـئم الصغير قبل الكبري من سياسـة
عصابته الفاسـدة التي اسـتفحلت واسـتغولت كل
يشء فـكان البد للشـعب ان ينتفـض ويقول كلمته
مجلة
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الفاصلـة الرحيل الجـذري لكافة رمـوز النظام ..
خمسـة أسـابيع كانت كفيلة لتهـوي بامرباطورية
عمـرت لقرابـة عرشين عامـا ..وال احـد ينكر دور
الجيـش الشـعبي الـذي رافـق الحراك طيلة سـنة
كاملـة مليئـة مـن التحديـات ليقف الجميـع فيها
امـام خيارين ال ثالـت لهما اما الذهـاب إىل مرحلة
انتقاليـة مجهولة املعالـم كانت تنـادي بها بعض
قـوى الحـراك الشـعبي والتـي لـم تنـل اجماعـا
كبيرا او رضا واسـعا داخـل الحراك نفسـه كونه
كان منقسـما اىل تيـارات عديدة
والخيـار الثاني وهـو الدسـتوري والذي كانت
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تحـث عليـه املؤسسـة العسـكرية كونها كانـت تعلم مـا ال تعلمه
بعـض قـوى الحـراك ان الجزائـر كانـت مسـتهدفة مـن قـوى
ظالميـة لهـا مـن خـراب الجزائر مشـارب ومـأرب ونوايـا خبيثة
ترنـو إليها ويحـث هذا املخـرج الدسـتوري عىل اجـراء إنتخابات
شـفافة نزيهة تكـون فيهـا الكلمة للشـعب باختيار رئيسـه وهذا
ماحصـل يف الثانـي عشر ديسـمرب وقـع اختيـار الشـعب على
الرئيـس عبـد املجيد تبـون لتكـون اوىل خطواته تعديل الدسـتور
ليكـون الحجـر األسـاس للجزائـر الجديـدة جزائـر ال تربطها اي
صلـة بنسـختها القديمـة فاوكلـت املهـام اىل لجنـة أحمـد لعرابة
املتكونـة من سـبعة عشر خبيرا دسـتوريا وقانونيا
بعـد شـهر كامـل تفـرج رئاسـة الجمهوريـة عـن مسـودة
مرشوعهـا التنفيـدي بتعديلات منهـا ماهو حسـن ومنهـا ماهو
مسـتفز واالسـتفزار هنـا كان مقصـودا لحـث الطبقة السياسـية
وفواعـل املجتمـع املدني على املشـاركة يف تقديم اقرتاحـات تثري
النقـاش وتولـد لنـا يف نفـس الوقت دسـتور توافقي متينـا مغاير
عـن الدسـاتري السـابقة التي كانـت تحـاك باملليميرت على مقاس
الرئيـس وحاشـيته والخاذلـة المـال الشـعب الجزائري
ولعلى ابـرز تعديـل جـاءت بـه املسـودة هـو طبيعـة نظـام
الحكـم الـذي قلص مـن صالحيـات رئيـس الجمهوريـة وتعزيز
مـن صالحيـات الربملـان ليكـون بذلـك اقـرب إىل شـبه رئايس
علي قريشي صحفي ومحرر

الحراك الجزائري لم يتمكن من إسقاط
النظام ،وخلق منظومة جديدة في الحكم..

ما حصـل أن املؤسسـة العسـكرية
بواجهتهـا القايـد ادخلـت وأنقـذت
النظـام مـن السـقوط ..واسـتغلت
مكانتهـا عنـد الجزائريين لتتالعـب
بعقـول الدراويـش والغالبـة بدغدغـة
مشـاعرهم الدينيـة والثوريـة..
وبالتـايل كنـا يف حـراك شـعبي
يفـرض ويضغط على النظـام لتحقيق
مطالبـه ..وأصبحنـا يف مؤسسـة
عسـكرية هـي مـن تصـدرت املشـهد
وسيرت الوضـع بطريقتهـا..
وتلخصـت بحمايـة النظـام
الجزائـري ككيـان مـن السـقوط ..وإلصـاق كل مـا يحصـل يف
الجزائـر بمجموعـة مـن األشـخاص سـموهم عصابـة..
بالتـايل خطابـات كل مـن يف السـلطة وعلى رأسـهم القايـد..
كانـت خطابـات لـم يتهجمـوا بأي كلمـة على النظـام الجزائري
وقالـوا أنـه أصـل املشـكل والزم تغييره ..بـل بالعكـس حمـوه
وضلـوا يأكـدوا قوة مؤسسـات الدولة ..وألصقـوا كل ما يحصل يف
الجزائـر بأشـخاص وفقط..
جـر الشـعب لالنتخابات هـي كانت خطـوة إلعادة االسـتقرار
ملنظومـة الحكـم ..وتجـاوز الحراك بشـكل قانوني..
وطبعـا تبـون كان واضح مـن البدايـة أنه هو املرشـح االكثر
حظـا واملدعوم مـن السـلطة ..والدليل أنـه يف أول حـوار وظهور
لـه يف لقـاء صحفـي ..لـم يتجـرأ أي صحفي على توجيه أسـئلة
قاسـية لـه ..أو اتهامه بأنه مـن العصابة أو فتح ملفاته السـابقة..
مجلة
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ولكـن كانـوا يخاطبوه بأسـئلة ال تختلـف عن نوعية األسـئلة التي
يخاطبـوه فيهـا اآلن يف كل لقاء صحفـي يف املرادية.
بالتـايل نحـن نتجـه حاليـا ملنظومـة حكـم سـتكون أكثـر
اسـتبدادا وأكثـر انغالقـا سياسـيا ..ولن تسـمح لظهـور أصوات
رافضـة لهـا حاليا..
لكـن املنظومـة سـتكون أكثـر انفتاحـا اقتصاديا وستسـعى
لخلـق نظـام اقتصـادي قوي.
بالتـايل يـا شـعب ..سـنعالج مشـاكلكم االقتصاديـة ..لكـن
اعذرونـا الحيـاة السياسـية سـتكون أكثـر انغالقـا..
صهيب ش مهندس وناشط سياسي

البد من تحليل حالة الثالثية
(السلطة/النظام/الشعب)

إن أردنـا أخـذ قـرار يبرز
موقفنـا مـن السـلطة السـابقة
وبدايـة هـذه العهـدة -عهـدة
تبـون -فعلينـا التوغـل برفق يف
تحليل حالة الثالثية (السـلطة/
النظام/الشـعب) أثنـاء فترات
متعـددة ألن توجـه الدولـة
الجزائريـة الحديثـة هـو تراكم
لعـدة احـداث تاريخيـة .ربمـا
آخرهـا والـذي ّ
رسـم طبيعـة
النظام هـو انقالب  1991والذي
حيـد اغلبيـة شـعبية وظهـرت
للعلـن معـه تركيبـة أخـرى بـرزت تمظهراتها على احزاب
تلـك املرحلـة وإعالمهـا ومـن يمثـل الجمعيـات الحقوقيـة
ومـن يتصـدر مشـهد الثقافـة واسـتمر األمـر لليـوم ألنـه
مـن الصعـب تغيير ثالثني سـنة مـن اإلمتـداد بني عشـية
وضحاهـا.
مـآالت تلـك الحقبـة انتجـت عهـدات متتاليـة لسـلطة
توازنـات وتنـازالت ال كفـاءات وال مؤسسـات .سـلطة يف
مواجهـة نظامهـا! يتقـرب منهـا صاحـب الـوالء واألكثـر
تنظيمـا عىل السـاحة بمـا ناله مـن امتيـازات وامتـدادات.
يتساءل أحدهم  ..واين الشعب من كل هذا؟!
الشـعب مشـتت ويعترب امام اجنحة السـلطة املتصارعة
ورقـة رابحـة إن امتُلِك ووظف احسـن توظيف.
يف مرحلـة مـا مـن الصراع حمى فيهـا وطيـس املعركة
جعلـت جهـة تقوض كثيرا من نفـوذ أخرى وحملـت معها
بشـائر للمواطـن بدك حصون الفسـدة .إال أن هـذا املرشوع
لـم يكـن مشروع مؤسسـات بـل تمثـل يف أشـخاص وأفل
نجمهـم بسـقوط قائدهـم .وهكـذا عـادت حليمـة لعادتها
القديمـة  ..سـلطة التوازنـات والتنـازالت يف عهـدة جديـدة
معاملهـا بـارزة عىل عدة أصعـدة  ..وزارات  ..مستشـارين ..
خـط اإلعالم  ..تنحيـات وإنهاء مهام -بخاصة العسـكرية.-
إقتصاديـا هناك محاوالت جادة ولكنها تقليدية ال تسـاير
عالم الرقمنة والتكنولوجيا واإلسـترشاف والتخطيط.
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أثرياء العرب والتهافت على شراء األندية األوروبية:

استثمار أم بحث عن الشهرة؟

باتـت ملكيـة العـرب لألنديـة األوروبيـة
الفتـة لالنتبـاه يف السـنوات االخيرة ،وقـد تـم
رشاء أنديـة عريقـة وأخـرى مغمـورة بمبالـغ
خياليـة تجعـل الواحـد منـا يتسـاءل هـل أن
االمـر يسـتحق كل هذا العنـاء وهـل ان عملية
الشراء هذه الهـدف منها االسـتثمار أم البحث
عـن الشـهرة أم االثنـان معـا؟
يف هـذه الورقـة سـنتعرض لـكل هـذا
وسـنتعرض الهـم االنديـة اململوكة مـن عرب.
مـا يـردده رجـال االعمال عـادة ان السـبب األول
لشراء األنديـة ،هو الحـب ،كثريا منـا يردد شـعارات
عشـاق األنديـة واأللعـاب دون وعي ،ولكن هـل يدفع
حـب النـادي وترديـد شـعاراته دون وعـي إىل رشاء
كيـان كامل؟
وربمـا يكـون السـبب الثانـي يف رشاء األنديـة،
هـو الحصـول على الشـهرة ،أو التحـول إىل واجهـة
عامليـة ،أسـوة بالـرويس رومـان إبراموفيتـش ،الذي
تم ّلـك تشـيليس يف ( ،)2003خاصـة وأن متابعـي
وضحاهـا ،فالفـوارق املالية بين أندية الـدوري املمتـاز والدرجة
الكـرة يرون أن اللعبـة باتت وسـيلة جيوسياسـية -بمعنى :تأثري األوىل يف إنقلترا عىل سـبيل املثال كبيرة ،وعقود النقـل التلفزيوني
السياسـة على الجغرافيـا -تدعـم أصحابهـا يف الحصـول على مسـتمرة يف توسـيع الفـوارق املركـز األخير يف الربيمريليج أصبح
القـوى والنفـوذ.
يضمـن تحقيـق قرابـة  100مليـون جنيـه مـن الجوائـز املالية.
أمـا السـبب الثالـث ،فهـو األربـاح ،خاصـة وأن رياضـة كرة
أمـا يف الدرجة األوىل (الشـامبيون شـيب) فـإن العوائد أضعف
القـدم ،إحـدى الرياضـات األكثـر متابعة حـول العالم ،كمـا أنها مـن هـذه بكثير ،وهـو مـا يتسـبب بضغـوط ماليـة كبيرة عىل
تحصـد عقود رعايـة باملاليين ،نتيجة أنهـا اللعبة األكثـر متابعة األنديـة املنافسـة ،حيـث وصلـت نسـبة األجـور إىل اإليـرادات إىل
حـول العالـم ،باإلضافـة إىل حقـوق النقـل التلفزيونـي ،وعقـود  90٪لـذا فـإن التأهـل من الشـامبيون شـيب للربيمريليج يشـكل
الشراكات التجاريـة ،والحضـور الجماهريي.
نقلـة مالية هائلـة لألندية ،لذلك سـميت مباراة التأهـل االقصائية
يونايتد،
مانشستر
ولعـل أبـرز تلـك الدالئل هـي قصة نـادي
بمبـاراة الــ 170مليـون ،أو أغىل مبـاراة يف العالم.
والـذي قامـت عائلـة كبيرة مـن انقلترا عـام ( )2006برشائـه،
لهـذا ،فـإن امتلاك نـادي يلعـب يف الدرجـة األدنـى ،ومن ثم
وكانـت تـدرك قيمـة العالمـة العامليـة ملانشستر يونايتـد والتي املسـاهمة يف تأهلـه للدرجـة األعىل يشـكل نقلـة نوعيـة يف األرباح
جعلتـه مصـدرا ً ال ينضب من جلـب األموال،
املاليـة ،وهـي املغامـرة ،إال أن الوجـه اآلخر
ويدركـون كذلـك مـا يخبئـه املسـتقبل من
لهـذه الجماليـة قبيـح ،فالهبـوط مـن
فـرص ملضاعفـة هـذه اإليـرادات ،فقامـوا
الدرجـة املمتـازة للدرجـة األدنـى كفيـل
بتحطيـم اآلمـال املعقـودة على النجاحات
بتحميـل تكلفـة رشاء النادي للنادي نفسـه! رجل األعمال المصري
حيـث اقرتضـوا لشراء النـادي ،وبـدؤوا
االقتصاديـة لالسـتثمار يف هـذا النـادي أو
بسـداد القـرض وفوائـده مـن خلال جزء محمد الفايد ،من أول
ذاك ،وهـذه الحالـة موجـودة يف مختلـف
كبير إيـرادات النـادي سـنوياً ،على أمـل الذين استثمروا في
دوريـات أوروبـا ،فاألنديـة التـي تحـاول
الوصـول للحظـة التـي يسـدد بهـا كامـل أندية أوروبية ،حيث
التأهـل لـدوري األبطـال سـتضمن تحقيق
القـرض حينهـا سـيكون بين يـدي ملاك اشترى نادي «فولهام» عوائـد ضخمـة من خلال املشـاركة فقط،
النـادي أصـل يقـدر بمليـارات الجنيهـات.
دون النظـر للمرحلـة التـي سـتصل لهـا،
1997
العام
اإلنقليزي
وربمـا يكـون السـبب الرابـع ،هـو
علمـا ً أن الوصـول ملراحـل أبعـد يعنـي
املغامـرة ،فعالـم كـرة القـدم ،أشـبه
إيـرادات أعلى.
باملقامـرة ،قـد تتغري حياة مالكـه بني لحظة
وأخير ..ربما يكـون السـبب الخامس،
مجلة
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هـو :أسـباب خفية تدفـع رجال األعمـال يف الوقـت الحايل
بعـد الدراسـات التسـويقية التـي أصبحـت مهمـة لدى
امتالك نادي يلعب في
أباطـرة التسـويق الريـايض مـن خلال قيـام األنديـة
األوروبية بالتعاقـد مع النجوم أهمها الجانب التسـويقي،
الدرجة األدنى ،ومن ثم
فايد
النـادي
حيـث يكـون الهـدف مـن ذلـك زيـادة شـعبية
محمد ال
المساهمة في تأهله
املتعاقـد مـع العب من الـدوري املصري مثلا وتوجيه جيش
للدرجة األعلى يشكل نقلة
مـن الجماهير املرصيـة لتشـجيع النـادي الـذي يضـم يف
صفوفـه أحـد النجـوم  ،وهو مـا يحدث فـارق يف التفاعل
نوعية في األرباح المالية
عبر مواقـع التواصـل االجتماعي.
لـك أن تتخيـل أن األنديـة األوروبيـة تجيد التسـويق
فيمـا تعـد التجربـة العربيـة األبرز للعـرب يف تملك
وتحقيـق األربـاح مـن مصـادر متنوعـة وتجيـد كيفيـة
في
نارص الخلي
األنديـة األوروبيـة ،من نصيـب القطري نـارص الخليفي
تحقيـق الربح مـن اسـتغالل مواقعها الرسـمية عبر مواقع
رئيـس االتحـاد القطـري للتنس ،مـع نادي باريس سـان
السوشـيال ميديـا عـن طريـق نشر إعالنـات مصـورة
جريمـان منـذ العـام  2011بعـد أن اسـتحوذت عليـه
ملنتجـات الشركات الراعية لها للتسـويق لهـذه املنتجات
رشكـة قطريـة مقابـل  100مليـون جنيه إسترليني،
سـواء بطريـق مبـارش عن تصويـر إعلان للرتويج ألحد
ولـم يشتر الخليفـي النـادي مـن املؤسسـة القطرية
منتجـات الشركات الراعيـة أو اسـتغالل منتجـات هذه
مـرة واحدة فاسـتحوذ على  % 70من األسـهم ،وأتم
داخل
الشركات خالل ظهـور فريقها يف أي حدث سـواء
ي
صور بن زايد آل نه إكمـال النسـبة املتبقية بعد  7أشـهر ،ليحقـق الدوري
امللعـب أو خارجـه ،وهـذه اإلعالنـات يشـاهدها الكثري من
الفرنسي والـكأس مـرات عـدة ،إال أنـه فشـل يف الحلـم
متابعـي صفحات تلـك األندية على مواقع فايسـبوك وتويرت
األكبر بالتتويـج بـدوري أبطـال أوروبا.
وانسـتغرام وهـو مـا يعـود بالنفـع على خزائـن تلـك
أحـد أنجـح التجـارب العربيـة يف أوروبـا ،كانـت
األنديـة ألن ذلـك يدفـع الشركات على التسـابق للتعاقد
لرجـل األعمـال اإلماراتي منصـور بن زايـد آل نهيان،
معهـا ورفع قيمـة العروض املقدمـة لرعاية تلـك األندية،
نائـب رئيس مجلس الـوزراء اإلماراتي ووزير شـؤون
وترفع من قيمتها السـوقية يف سـوق التجـارة الرياضية.
خ الرئاسـة ،مـع نـادي مانشستر سـيتي بطـل الدوري
ت
ي
ر
تجارب عربية ونجاحات وانكسارات
كي آل الش اإلنقليـزي ،حيـث اشتراه مـن مالكـه السـابق تاكسين
*مـن اواخـر العـرب الذيـن اشتروا انديـة اوروبيـة
شـيناواترا رئيـس وزراء تايلندا حينهـا بقيمة بلغت 200
املستشـار تركي آل الشـيخ ،رئيس هيئة الرتفيـه باململكة
مليـون جنيه إسترليني ،حيث اسـتعاد النـادي عافيته
العربيـة السـعودية ،الـذي اشترى أملرييـا اإلسـباني
مـع رجـل األعمـال اإلماراتـي ،ليتـوج أكثـر مـن مرة
الـذي يلعـب يف الدرجـة الثانيـة يف ً. 2019ليصبح أول
بلقـب الـدوري األشـهر يف العالم.
مالـك غري إسـباني لنـادي أملرييـا حيث كشـفت تقارير
وكان رجـل األعمـال املرصي محمـد الفايد ،من أول
هيم
بلغت
إسـبانية أن صفقة اسـتحواذ آل الشـيخ على أملرييا
الذيـن اسـتثمروا يف أنديـة أوروبية ،حيث اشترى نادي
سليمان الف
 20مليـون أورو ،إضافة إىل  7ماليني أخرى دفعها املسـتثمر
«فولهـام» اإلنقليزي العام  1997يف أثنـاء وجوده بالدرجة
السـعودي لتسـوية ديـون النادي.
الثانيـة وصعـد بـه للـدوري املمتـاز وقدم مسـتويات
* رجـل األعمـال املرصي ناصـف سـاويرس ،الذي
جيـدة ،إىل أن أعلـن بيعـه إىل رجـل األعمـال األمريكي
اشترى حصة تبلغ  % 55من قيمة أسـهم نادي أسـتون
شـاهد خان بمبلغ يصـل إىل  302,35مليـون دوالر يف
فيال اإلنقليزي ،يف رشاكة مع املسـتثمر األمريكي ويسلى
 13افريل .2013
إدنس ،ليصبـح له حـق إدارة النادي.
التجـارب العربيـة عديدة يف تملك األنديـة األوروبية،
عاصم عالم
حيث اشترى ماجد سـامي أحد رجـال األعمـال املرصيني
نـادي «ليرس» البلجيكـي ،ليصبـح أول رجـل أعمـال
مصري يمتلـك ناديين أحدهمـا يف مصر واآلخـر يف
بلجيـكا ،فيمـا اشترى عاصـم علام ،رجـل األعمـال
أحد أنجح التجارب العربية
املصري ،نادي هال سـيتي ،وأتـاح الفرصـة لعدد من
في أوروبا ،كانت لرجل
الالعبين املرصيين للعـب معـه يف الـدوري اإلنقليزي
امي
م
اجد س
األعمال اإلماراتي منصور
مثـل عمرو زكـي وأحمـد املحمـدي ومحمد ناجـي جدو
وأحمـد فتحي.
بن زايد آل نهيان مع نادي
كما اشترى املليارديـر اإلماراتي ،سـليمان الفهيم،
مانشستر سيتي بطل الدوري
نـادي «بورتسـموث» اإلنقليـزي العـام  ،2009قبـل
اإلنقليزي
أن يبيـع  90يف املائـة مـن األسـهم إىل رجـل األعمـال
س السـعودي عيل الفـراج ،بعدما هبـط إىل الدرجة الثانية.
ناصف ساوير
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اإلعالمي والكاتب الصحفي السعودي يحيى الشبرقي :

املنطقة العربية يتجاذهبا مثلث خطري جدا
أضالعه ارسائيل واإلخوان والتيار اخلميني
يحي الشبرقي إعالمي ومحاضر سعودي تميز بحرفه السيال وأسلوبه
المقنع وطرحه المميز ،استطاع بمرونة توجهاته الفكرية واختالف تخصصاته
أن يغوص في أعماق التاريخ وأن يكتب ويسجل الحاضر بقلم فذ .
الكاتب والمثقف حقق نجاحات مميزة في الساحة اإلعالمية وخارجها
وقدم عدداً من األعمال الرائعة ،شق طريقه بثبات ،واثق الخطى مشى على
سلم النجاح ،استطاع من خالل جمالية أدائه أن يصنع اسم ًا وازن ًا له على خارطة
الساحة اإلعالمية ،يعتبره الكثيرون رائد اإلعالم في المجتمع السعودي،
وسنتعرف عليه أكثر في هذا الحوار:
حاورته :هالة بلي

بدايـة مـن هـو األسـتاذ يحيـى
محمـد عبداللـه الشبرقي؟
اإلسـم يحيى محمد عبدالله الشبرقي
واإلسـم اإلعالمـي يحيـى الشبرقي،
انحـدر مـن مدينـة أبهـا البهيـة جنوب
غـرب اململكـة العربية السـعودية ،مدينة
أعشـقها ومتيـم برتابهـا ،ترتفـع حوايل
 3000عـن سـطح البحـر مشـهورة
بالغابـات الكثيفة ،وهـي املدينة الوحيدة
يف العالـم التـي ينـزل مطرها عىل شـكل
حبيبـات من الربد يف شـهر أوت املعروف
بحرارته.
تحـوي هـذه املدينـة األثريـة
الحضاريـة فسيفسـاء مـن العـرب
واألتراك ومـن األكراد والهنـود ،تاريخها
يمتـد إىل مـا يقـارب  5آالف سـنة ق.
م ،تبنـت مـن الشـعر والفـن والروايـة
واملسرح والفـن التشـكييل مـا جعلهـا
تتميـز عـن نظرياتهـا مـن باقـي املـدن
املجـاورة ،جمالهـا انعكـس على نفوس
مجتمعاتهـا وسـكانها.
كيـف كانـت رحلتـك العلميـة
واملهنيـة؟ ومـا هـي املناصـب التـي
تقلد تهـا ؟
درسـت بكالوريـوس وتخصصـت يف
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التاريخ والحضارة بشـغف وحب وعشق
وسـافرت بلدانـا ً عـدة بغـرض التثقـف
واالستكشـاف واملعرفـة يف هـذا املجـال،
ثم غريت مسـاري نحـو عالـم الصحافة
ودرسـت املاستر يف اإلعالم بحـب أيضاً،
تكونـت يف عـدة معاهـد وأقبلـت على
الكثري مـن الـدورات التدريبية ،وحصلت
على دبلـوم يف االختـزال وديبلومـات يف
اإلدارة الرتبويـة وإدارة التحريـر واإلدارة
الصحفيـة ،والتحريـر الصحفي.
عملـت يف التلفزيـون فترة معينـة
بعدهـا انتقلـت للصحافـة املكتوبـة
وتدرجـت يف مناصبهـا ،ومـن بين أهـم
املجلات والجرائـد التـي اشـتغلت فيها:
صحيفـة البلاد ،وعـكاظ ،والنـدوة،
وجريـدة املدينـة ،وصحيفـة الوطـن
السـعودية التـي كانـت قفـزة الصحافة
يف السـعودية ،وصحيفـة الجزيـرة،
ومؤسسـة اليمامـة الصحفيـة وجريـدة
الريـاض وغريهـا .
عملـت مندوبـا ً يف صحيفـة الوطـن
الكويتيـة ومسـؤوال ً عنها يف السـعودية،
ومـررت على جميـع فنـون وأقسـام
الشـغل الصحفـي كالقسـم االقتصادي،
وقسـم املجتمع واملحليات ،وقسم الثقافة

والفـن والقسـم الريـايض والسـيايس.
– أرشفـت على هيكلـة الكثير مـن
املجلات واملطبوعـات ،وكنـت مديـرا ً
لإلعلام يف بعـض الـوزارات ،ورئيسـا ً
لعـدد من اللجـان اإلعالمية يف مناسـبات
سـعودية كثرية ،حاورت وزراء وسـفراء
خارجيـة وزعماء خالل مجـايل اإلعالمي.
– بعيـدا ً عـن كل هـذا حللـت ضيفـا ً
يف الكثير مـن القنوات وناقشـت الشـأن
السيايس والسـياحة والتاريخ والحضارة
االجتماعية .
ً
ً
الشبرقي كان أيضـا عضـوا يف نادي
أبهـا األدبـي وجمعيـة الثقافـة والفنون
السـعودية وعضـو هيئـة الصحفيين
السـعوديني ،وعضـو اتحـاد اإلعالميين
العـرب ،مثلـت الكثير مـن القنـوات
السـعودية يف املحافل واملؤتمرات الدولية،
وشاركت يف األسـابيع الثقافية السعودية
التـي كانـت تقيمهـا ومـا زالـت اململكة
العربية السـعودية يف الكثري مـن الدول .
قلـت أن عشـقك كان التاريـخ
والحضـارة مـا الـذي جذبـك لإلعالم
وكيـف كانـت بداياتـك فيـه؟
ّ
ألـف جـ ّل وأكثـر
اإلعلام جعلنـي
املناطـق العالـم وهو مـا يجعلنـي أطلع
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أكثـر على األماكـن األثريـة والتاريخيـة
والحضاريـة سـيما ملـا كان اإلعلام
مقتصرا على إذاعـة وتلفزيـون قبـل
خـروج السوشـال ميديـا.
البدايـة كانـت غريبـة وعجيبـة
حيـث كنت أقـدم الحفـل وأنـا طالب يف
املرحلـة الثانويـة يف إحـدى املناسـبات
السـعودية ،على رشف اإلعالمـي الكبير
الدكتـور والربوفيسـور محمـد عبـدو
يمانـي ،ووقتهـا كان يشـغل منصـب
مديـر فقـط ،ولم يكـن وصـل إىل كريس
الـوزارة ،وبعـد نهايـة الحفـل فوجئـت
بمـن يناديني بـأن الضيف يسـأل عليك،
أقبلـت عليه فحيّاني وأشـاد بمـا قدمته،
ثـم نـادى على مديـر التلفزيـون قائالً:
“يجـب أن تسـتفيدوا من هذا الشـاب”،
فبـدأت رحلتـي اإلعالمية وأنـا يف الصف
الثانـي الثانـوي يف برامـج بسـيطة عىل
التلفزيـون مـا بين تغطيات مناسـبات
بسـيطة وبرامـج صغيرة ،أمـا نشرات
األخبـار وإذاعتهـا فلـم أنجح فيهـا بعد
اختبـاري عـدة مـرات يف سلامة اللغـة
وسلامة الحـروف ألن التلفزيونـات
العربيـة حينهـا كانـت جدا ً متشـددة يف
سلامة النطـق وفصاحة اللغة واللسـان
لذلـك اقتصر شـغيل يف التلفزيـون على
التغطيـات ،وعلى الربامـج البسـيطة
والحـوارات ثـم اسـتهوتني الصحافـة
الورقيـة فأخذتني ملـا يقـارب  37عاما ً .
درسـت وحـارضت يف اإلعلام كثيرا ً
سـوا ًء دورات ألنديـة أو وزارات معينـة
أو حتى على املسـتوى األكاديمي ولكني
لـم أنتظـم كأسـتاذ متفـرغ يف إحـدى
الجامعـات إال من بـاب التعـاون معهم،
ومن بـاب إثراء طلاب وطالبـات اإلعالم
برجـل ميدانـي أتـى مـن امليـدان ليـس
مـن الجامعات .
عشـت متنقلا ً بين اإلعلام والتعليم
والفكر واألدب ،أسسـت لإلعلام الرتبوي
على مسـتوى دول الخليـج والـدول
العربيـة سـنة  1408هجـري ،نجحـت
التجربـة وكنـت مؤسسـا ً أيضـا ً على
مسـتوى اململكـة العربيـة السـعودية
لإلعلام الرتبـوي ثـم ترأسـت الكثري من
اللجـان اإلعالميـة وعملـت تقريبـا ً يف كل
القنـوات والصحف واملجالت السـعودية،
وعملـت مرافقـا ً إعالميـا ً لبعـض
الشـخصيات الكبيرة.
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ُ
عملـت على تأسـيس إعلام إمـارة
منطقـة عسير يف زمـن األمير خالـد
الفيصـل الـذي هـو اآلن أمير منطقـة
مكـة املكرمـة ،حيـث رافقتـه قرابـة
 10سـنوات قبـل انتقالـه ،وعملـت مـع
األمير فيصـل بن خالـد بـن عبدالعزيز،
وترأسـت الكثير مـن اللجـان اإلعالميـة
الرياضيـة التـي حصلـت يف منطقتي أو
على مسـتوى اململكـة.
ترأسـت لجانـا ً إعالميـة سـياحية
ومهرجانـات الصيـف ،ومثلـت بعـض
املطبوعـات السـعودية يف مهرجانـات
القاهـرة الفنيـة الصيفيـة ،وكتبـت يف
املسرح واألدب والقصيـدة والقصـة
كمراسـل وناقـد.

الدول العربية
مجتمعة تفوق
عليها االعالم االيراني
وأوصلت رسالتها لكل
بلدان العالم بما فيهم
نحن العرب .

كيـف تـرى واقـع اإلعلام العربي
يف الوقـت الحايل؟
ال شـك أن اإلعلام العربـي ارتقـى
كثيراً؛ فبعـد أن كان مقتصرا ً على
اإلذاعـة والتلفزيـون والقلـم ،وبعـد
التقـدم التقنـي والرقمـي أصبـح العالم
قريـة صغيرة ،لكن رغـم كل ذلـك فإن
فضائيـات الـدول العربيـة يف رأيـي لـم
تواكـب األحـداث بعـد.
ً
كنـا قـد اسـتبرشنا خريا بعـد صعود
نجـم قنـاة الجزيـرة يف بداياتهـا ،ولكننا
كإعالميين وكساسـة يف الوطـن العربي
صدمنـا ملا تحولـت إىل قنـاة أيديولوجية
تخـدم اإلخـوان املسـلمني ،كمـا صدمنا
بهـا ملا بـدأت تناقش مـا يثير الضغائن

بين الـدول العربيـة ،ونعلـم كلنـا أنهـا
اسـتهلت بداياتهـا بمناقشـة املشـاكل
الحدوديـة بين السـودان ومصر
السـعودية واليمـن الجزائـر واملغـرب
العربـي ليبيـا ومصر وكأنهـا تريـد
أن تضرم الفتـن وبعدهـا انتقلـت إىل
الطائفيـات.
اإلعلام العربي مع األسـف أصبح كلٌّ
يغنـي عىل ليلاه وأنا أطالب مـن منربكم
جامعـة الدول العربية مـن ضمن مهامها
أن تدعـو وزراء اإلعلام العـرب لرسـم
استراتيجية عربيـة موحـدة تسـتطيع
أن تجمـع االعلام العربـي وأن تخاطـب
الغـرب والشرق وأن يصـل صوتهـا إىل
كل مكان.
كمـا سـبق وأسـلفت بـأن اإلعالم
العربي لـم يواكب األحـداث الحاصلة
يف داخله واملشـاكل ولـم يتع َّد محيطه
ما الحـل يف رأيك؟
أقترح عـدة اجتماعـات مكثفـة
لوزراء اإلعالم العرب لرسـم استراتيجية
موحـدة لإلعلام العربـي ،وتأسـيس
مؤسسـات وفتح قنـوات جديـدة حديثة
لهـا تأثريهـا ،وتخاطـب العالـم كله بكل
لغاتـه وتوصـل رسـالته وكلمتـه.
الشـعوب العربيـة  24دولـة تفـوّق
اإلعلام اإليرانـي عليها ،أي دولـة واحدة
مثـل إيـران صوتهـا مسـموع وأوصلت
رسـالتها لـكل بلـدان العالـم بمـا فيهم
نحن العـرب .
اإلعلام العربـي تشرذم سـيما بعد
املشروع الشـيطاني للملعونـة هيلـري
كلينتـون وأوبامـا مـا ُسـمي بالربيـع
العربـي ،فأصبـح اإلعلام موزعـا ً يف
املنطقـة العربيـة بين إعلام يخـدم
الخمينيـة أو الفـرس ،وإعلام إخونجـي
يخـدم تركيـا وكفتهـا ،وإعلام متـزن
وطنـي حريـص على اسـتقاللية الرأي
العربـي والسـيادة العربيـة ،لذلـك فإن
اإلعلام العربـي مترشذم ومشـتت عىل 3
اتجاهـات حسـب رأيـي.
تدرجـت يف العمـل الصحفـي بين
اإلعلام والصحافـة .مـا الفـرق بين
اإلعالمي والصحفـي بالعودة لخربتك
الكبيرة يف املجال؟
اإلعالمـي هو مـن عمـل يف التلفزيون
واإلذاعـة والصحافـة ،وهـو اإلنسـان
املؤهـل الـذي درس وتخصـص ،أمـا
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الصحفـي فهو الـذي يعمـل يف الصحافة
فقـط ،ومـا عداه يسـمى مراسـل ومخرب
ألنهـا درجـات .
ومـع االنتشـار الواسـع للصحـف
اإللكرتونية وكثرة املراسـلني والصحفيني
أصبـح كل مـن هب ودب يقحم يف اسـمه
ويطلـق عىل نفسـه لقب اإلعالمـي ،وهذا
خطـأ فـادح يقـع فيـه الصحفـي لـم
ينقـص ولـم يقلـل مـن قيمـة التابعـي
ومصطفـى أمين وعلي أمين بـدؤوا
مراسـلني وصحفيين وماتـوا كذلـك .
مـا هـي املؤهلات التي يجـب أن
يتحلى بهـا الصحفـي يف رأيـك؟
مـن يريـد العمـل يف األجهـزة
اإلعالميـة ينبغـي أن يكـون مثقفـاً،
واملثقـف هـو كثير القـراءة يف كل فـن
ألنـه معـرض للعمـل يف الفـن واألدب
والرياضـة والسياسـة والثقافـة وغريها،
وأيضـا ً معـ ّرض ألن يحـاور يومـا ً ما يف
التنميـة ،لذلـك ،يجـب أن يكـون لديـه
إملامـا ً يف التنميـة واإلدارة واالقتصاد ،ويف
الشـعر والقصـة والروايـة ،وغريهـا من
التخصصـات ،ألن الصحفـي دون ثقافة
ليـس صحفيـا ً متكاملا ً .
مـا هـي الرسـالة التـي يقدمهـا
الشبرقي للجهـات املختصـة مـن أجـل
االرتقـاء باإلعلام العربـي لينتعـش
ويقـوم مـن غيبوبتـه التي طـال أمدها؟
أطالـب جامعة الـدول العربيـة التي
مـا زلـت أعـول عليها مـن هـذا املنرب إىل
أن تشـمر عن سـاعديها لتنهض باإلعالم
العربـي الذي فتـك باألمـة العربية وألقى
بها يف أسـفل السـافلني.
يفترض لهـذه الجامعـة أن تكـون
لهـا دراسـات ،ويكـون لنـا مـن خاللها
مناطـق لصنـع القـرار ،كمـا يجـب
عليهـا أن تسـعى جاهـدة وتسـتعني
بجامعـات الـدول العربيـة ،وبالساسـة
العـرب ،وبـوزراء اإلعالم العرب يف رسـم
استراتيجية إعالميـة مهمـة ،ألن اإلعلام
لـه تأثيره الكبير يف إيصـال كل يشء
للشـعوب الغربيـة والرشقية ،وللساسـة
يف هـذه البلـدان ،إال أن جامعـة الـدول
العربيـة لـم تلعـب دورهـا املطلـوب يف
إيصـال صـوت العـرب للضفـة األخرى
مـن العالـم .
مـا السـبب يف هـذا االنحطـاط يف
مجلة
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نظـرك؟
املنطقـة العربيـة يتجاذبهـا مثلـث
خطير جـداً ،ضلـع هـذا املثلـث هـو
إرسائيـل ،أمـا الضلعـان اآلخـران فهمـا
اإلخـوان والتيـار الخمينـي .
إرسائيـل متعـارف أنهـا تسـعى
إليصـال امرباطوريتهـا من املـاء إىل املاء
أو مـن النيـل إىل الفرات ،ولذلـك فإن كال
التياريـن الخمينـي واإلخونجـي ،يمهـد
األرض لهـا عـن قصـد أو دون قصـد.
أما التيـار اإلخونجي فترتأسـه تركيا،
ولهـا أطماع يف الـدول العربيـة وتريد أن
تعـود بأي شـكل من األشـكال إىل عهدها
السـابق .أما التيار الفـاريس أو الخميني
فـإن الفـرس كمـا نعلـم جميعـا ً حقدوا
على الشـعوب العربيـة من بعـد معركة
القادسـية وإسـقاط امرباطوريتهـم،
ولذلـك خدعوا الشـيعة العـرب وقالوا إن
الشـيعة الخمينيـة تختلـف عن الشـيعة
العـرب ،ولهـم أيديولوجيـة تغلـف يف
بطنهـا األطمـاع الفارسـية واألطمـاع
السياسـية واألحقـاد وتريـد أن تعيـد
صنـع مجـد االمرباطوريـة الفارسـية .
ومـا بقي مـن الـدول العربية سـليما ً
معـاىف يجـب أن يكـون جبهـة ثانيـة
واتحـادا ً آخـر ،واستراتيجية جديـدة
إعالمية وسياسـية واقتصادية للمحافظة
على البقيـة الباقية مـن الـدول العربية،
ثـم السـعي إىل تخليـص بقية الشـعوب
العربية كسـوريا ولبنـان والعراق واليمن
وليبيـا من قبضـة الذئاب املفرتسـة التي
تنهـش جسـم الـدول العربية.

االعالم العربي
متشرذم ومشتت
على  3اتجاهات
حسب رأيي.
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