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يف احملاولةكاءكونوا شر
 البدیل مشروع ثقافي أكادیمي لبناني وعربي أسسھ مجموعة من المثقفین والمبدعین اللبنانیین والعرب المقیمین في

.أوروبا، أمریكا الشمالیة، والوالیات المتحدة األمریكیة

تقصد البدیل إلى إثارة السؤال الثقافي العربي في الواقع الراھن، محاولة منھا برفده بصوت الجدل الحیوي، المفضي إلى 
الفكري، بل وحتى السیاسي في زمن أصبحت التحدیات –السویة الثقافیة، والمحفز إلى مزید من التالحم بین الثقافي 

بالتي ھي أحسن، ذلك أن أحوال الثقافات والمثقفین قد تبدلت وأصبحت رھن الثقافیة أقرب إلى الزلزلة منھا إلى األخذ 
سیادة الطوائف واألحزاب، وأصبح المثقف أو أشباھھ، والجاھل المتثاقف في زمن الفایسبوك یشترى ویباع في أسواق 

.  نخاسة األنظمة واألجھزة والسفارات والغرف السوداء

ن األم، وفي المھاجر والمنافي، یجب أن ینھض، وثقافتنا ینبغي أن تتطور وتتوطد، إنساننا اللبناني والعربي في األوطا
فكل إبداع ھو كوة حریة، وكل فعل ھو انعتاق، وكل تالحم . والبد أن نواجھ الراھن ونستعجل أوان نضجھ الطالع بالظفر

.فكر إنساني ھو زمن آت

بداع وتثمر الحریة، وللبدیل فیھا سویعة، لو عانقت أقالمكم تمر حیوات، بید أن حیاة ممتلئة ھي تلك التي تكتنز اال
.واحتضانكم لھا، وال وقت یمر دون بشاراتھ

:یعمل فریق البدیل وأصدقاؤھا بشكل تطوعي من أجل
 توثیق الثقافة والفن االنساني اللبناني والعربي، القدیم والموروث، وتقدیمھ إلى المجتمعات

یمیة، عبر محاضرات ثقافیة، وترجمة دراسات عن الثقافة والفن الغیر عربیة بالوسائل االكاد
والتاریخ اللبناني والعربي، ومن خالل تنظیم معارض فنیة وأمسیات موسیقیة مع موسیقیین 

.أكادیمیین غربیین
 یشجع ویتبنى فریق البدیل أعمال المتاب والشعراء والمبدعین اللبنانیین والعرب، أو

ة، ویتم نشر إبداعاتھم في مجلة البدیل التي تصدر بثالث لغات، المتحدرون من أصول عربی
العربیة واالنكلیزیة والفرنسیة، كما یتم التعریف بتلك األعمال واالبداعات للجمھور العربي 

.والغربي سواء في األوطان األم أو المھاجر
الدیمقراطي من البدیل بحریة الفكر والتعبیر، وتعتبرھما ركیزة أساسیة لبناء المجتمعؤت

.اللبناني والعربي، الغیر طائفي، والذي یسوده العدل والمساواة والقانون
 تعمل البدیل مع المثقفین والمبدعین التقدمیین االوروبیین والعرب في التبشیر بضرورة

بالتوازي مع مقاومة التطبیع السیاسي واالقتصادي مع دولة إسرائیل، لیس ألننا في الشرق السالم 
ن بضرورة حل النزاع في الشرق، بل ألنھ ال یمكن أن یكون ھنالك سالم في ظل ال نؤم

االستمرار بسیاسة االعتقاالت الجماعیة، ومصادرة األراضي، واالعتداءات العسكریة التي ال 
. تنتھي من قبل إسرائیل على وطننا لبنان والدول العربیة المجاورة

 لكل عدد، والتكلفة الحقیقیة ھي في الجھد ال یكلف إصدار البدیل أكثر من مئة دوالر
.المبذول من قبل الفریق الصدراھا، وتبرعات الكتاب والمبدعین بانتاجھم الفكري

یعمل فریق المجلة دون مقابل وبشكل تطوعي.
بانتظار أقالمكم ودعمكم االبداعي
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 إلى إسرائیل في ثمانینیات الذي ھرب من لبنان ... كوھین . إ" اللبناني... "الیھودي
: كتب التالي... القرن الماضي 

المصریون لیسوا جادین في السالم مع إسرائیل ألنھم سوف یدفعون تعویضات باھظة عن "
" ...ممتلكات الیھود في مصر التي صادرھا نظام جمال عبد الناصر

-----------
وتجنب الموضوعیة وأنت .. الحقائق أربأ بك أن تزور.... اللبناني .. الیھودي .. یا عزیزي 
سواء في .. في الشؤون العربیة كما تزعم وتوھم الناس " وخبیر" "بروفسور"تحمل لقب 

.. أو بعض العربان.. مستوطنتك إسرائیل 

)...معلیش الشغل مش عیب(

...یا عزیزي الیھودي اللبناني 
وھجروا منھا تحت ... التي صودرت من قبل الصھیونیة من ینكر حق الشعب الفلسطیني بحقھ في العودة إلى البیوت

...ھو من ال یرید السالم ... وطأة السالح 

في أصل البیت الذي تسكنھ في تل الربیع في یافو الكنعانیة ... اللبناني .. الیھودي .. ھل فكرت یا عزیزي 
الفلسطینیة؟

ت شبح صاحبة البیت تنادي أبناءھا لتناول ألم تقفز یوما من سریرك مرعوبا في عز نومك عندما سمعت صو
المناقیش الساخنة الطازجة؟

ألم تؤرقك رائحة شجیرة الغاردینیا المتدلیة من شرفة منزلك والتي عمرھا أكبر من عمر الدولة التي ھربت إلیھا؟

عد إلى .. بیتك ھذا لیس : تضج في أذنیك قائلة... أال زالت أصوات صریخ حجار البیت الذي أھدتك إیاه دولتك 
إلى وادي أبو جمیل حیث تنتمي؟.. بیروت 

ولیستا كذلك ... وال للتصریحات االعالمیة ... ولیستا خاضعتان للفذلكات الكالمیة ... السالم والعدالة رغبة متبادلة 
...ولیستا استجداء كما تفعلون .. كما تریدون .. أمرا یفرض فرضا 

ملخصھ دولة واحدة لجمیع سكانھا ... ولكن على أساس واضح ... اللبناني -ينحن مع السالم یا عزیزي الیھود
...متساوون في الحقوق والواجبات 

...ولیس فیھا بشر یتمنون استنشاق رائحة البحر .. لیس فیھا جدران عازلة .. دولة 
...لمة حریة ال تبتر فیھا شجرة انتقاما من عمل طائش لشاب قتلھ االختناق وغصت حنجرتھ بك.. دولة 
وتكرس االنسان كأغلى قیمة على ... ووصایاھم الملفقة في الجواریر القدیمة ... األنبیاء " وكمشة"تضع هللا .. دولة 

..تلك األرض 

...والمجاني .. لكننا لسنا مع السالم الرخیص ... أیھا الیھودي .. نحن مع السالم 
…فھل ھذا السالم یرضیك؟

إىل يهودي لبناين
ائيلياأصبح إسر

-ولیم نصار. د-
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وفعلت مثلھا دولة إسرائیل. حبت الوالیات المتحدة األمیركیة من منظمة األونیسكوانس.
ًلماذا؟ ألن منظمة األونیسكو ارتكبت جرما فجیعا یستوجب من أمیركا اتخاذ مثل ھذا الموقف التاریخي  ً

.الشجاع

الجریمة، في فھل ھناك جریمة أفظع من ھذه. جریمة األونیسكو أن فلسطین عضو فیھا: باختصار مفید
عرف الدولة العظمى التي تدافع عن الحریة والدیموقراطیة وعن حق الشعوب في تقریر مصائرھا 

واستعادة أراضیھا المغتصبة؟

ًھذا أقل ما یجب القیام بھ إحقاقا للحق، وصونا للعدالة. األونیسكو مجرمة بالطبع، ویجب محاكمتھا ً ّ.
ّلكن، أي حق، وأي عدالة؟ ّّ

لقد قررت الوالیات المتحدة أن األونیسكو مجرمة، وھي قررت محاكمتھا، وھي لفظت : وھاكم العدالةّھاكم الحق
.ولیس على المجتمع الدولي سوق اإلقرار بھذه الحقیقة. الحكم

.ّوال لزوم ألي تفصیل آخر

ون ثمة مكان لفلسطین على بالنسبة إلى الوالیات المتحدة، التي ھي لسان إسرائیل وذراعھا العسكریة، ال یجوز أن یك
ًوجھ األرض، ال في أرض فلسطین نفسھا، وال قانونیا ومعنویا في المنظمات التابعة لألمم المتحدة ً.

.ّوھذا كلھ باسم الحریة. للعنصري. للقاتل. للسارق. ًإكراما للمغتصب الصھیوني. لماذا؟ السبب بسیط

ًوالیات المتحدة مثل ھذا الموقف الدنيء، معتبرة أن األونیسكو ًإنھ لمن المعیب والمخجل والمھین حقا أن تتخذ ال
".عدوة لدولة اسرائیل"

.ّبرھانھا الساطع أن فلسطین عضو في ھذه المنظمة األممیة، التي ضمت مدینة الخلیل إلى الئحة التراث العالمي

ّمیة إلى ھذا الدرك، فھذا ما ال یقره السیاسیة واألخالقیة والقی" الدعارة"لكن أن تصل . أعرف ان الظلم ال حدود لھ
ِوعلى ید من؟ على ید الدولة المدافعة األولى في العالم عن الحریة والدیموقراطیة والعدالة . قانون على االطالق َ

.والكرامة البشریة
فماذا تریدون أكثر من ھذا أیھا الناس؟ وماذا تتوقعون من أمیركا في القضایا الصغیرة أو الكبیرة؟

ّفني ان أقول بصوٍت عال إنھ ما من ظلم في العالم إال وراءه السیاسة األمیركیةّیشر ٍ.
ّیھمني، وانا أقول ھذا، أن أنزه الشعب األمیركي عن مثل ھذا الظلم، وھذه الدناءة ّ.

ّمثلما یھمني أن أنزه دستور الوالیات المتحدة األمیركیة ّ.
ّمن أجل كیان غاصب ال یكف عن إبادة الشعب ... تورھا ولقیم شعبھافكیف یلیق بدولة عظمى كھذه، أن تتنكر لقیم دس

الفلسطیني، وتشریده وجرف أرضھ وزیتونھ، وھدم تراثھ وبیوتھ؟

األونیسكو مجرمة؟
.إنھ لشرف لألونیسكو أن ترتكب مثل ھذه الجریمة

تحیة إكرام لھذه المنظمة الشریفة

جرمية األونيسكو
عقل العویط

لبنان
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 منذ الطفولة أنفر من بشرة الوجھ المزخرفة بألوان غیر
طبیعیة، والمساحیق التى تطمس عالمات الشخصیة، وتخفى خطوط 
التجربة والعمرالحقیقي، تؤذى عینى صبغات الشعر بألوانھا الصناعیة، 

ي، لتتحول من األصفر الفاقع، تدمنھ زوجات الطبقة العلیا وفوق الوسط
السوداء منھن الى شقراء، أو اللون األسود الفاحم، یدمنھ كبار الرجال 
من الطبقات الحاكمة، إلخفاء الشیب والشیخوخة، فیعود العجوز منھم 

.إلى فتوة الشباب، یرھب المحكومین ویجذب النساء

یطغى الزخرف على الجوھر فى الثقافة واألدب فى 
طغى القوة على الحق والعدل، العالم وبالدنا، بمثل ما ت

وتطغى السوق والتجارة على العلم والفن، ویطغى النص 
الثابت على المصلحة المتغیرة، ویطغى المالك على األجیر 

إنھ النظام الھرمى الموروث منذ نشوء , والرجل على المرأة
العبودیة والطغیان، ال تتسع قمتھ الضیقة المدببة إال لجلوس 

.لسلطة المطلقة فى العالم والدولة والعائلةفرد واحد، صاحب ا

دارت ھذه األفكار فى رأسى وأنا أشھد ندوة أدبیة فى الرابع من 
ھذا الشھر، أكتوبر، نظمھا المركزالمصرى للترجمة برئاسة 
الدكتورأنور مغیث، وشارك فیھا الدكاترة خیرى دومة وأمنیة أمین 

ستاذة الترجمة من ومنى طلبة وأحمد بلبولة، مع سھا السباعي، أ
اإلنجلیزیة الى العربیة، وقد ترجمت كتاب الدكتور إرنست إیمنیونو 

.والدكتورة ومورین إیك، الذى دار حولھ النقاش فى الندوة

قاعة طھ حسین امتألت بجمھور ممیز، أغلبھم من الشباب 
والشابات، شاركوا فى الحوار، وطرجوا األسئلة التى تنتمى لمستقبل 

إنھا المرة األولى فى تاریخ . كر وبناء العقل فى بالدنا األدب والف
الحكومات المصریة على مدى العھود، أن تنظم ندوة لمناقشة أعمال 

تم طمس أعمالھا ألكثر من نصف قرن، ) مثلي(كاتبة مصریة متمردة 
وقد برزت الكفاءة األدبیة والفكریة للمشاركات والمشاركین، من أساتذة 

دب، وقراء وقارئات، مما یدعو للتفاؤل، وإدراك أن الجامعات ونقاد األ
.بالدنا بھا عقول مبدعة غیر قلیلة

: سؤاال عن الھوة بین الثقافة والتعلیمطرح الدكتور أنور مغیث
كیف یصبح المھندس أوالوزیر أو الطبیب أو المحامى مثقفا؟وعبر 

سطحى طالب بالمدرسة الثانویة عن حیرتھ إزاء ما یتلقاه من تعلیم 
متناقض، یؤدى إلى التجھیل والتخویف أكثر مما یؤدى إلى المعرفة 
والشجاعة، وتساءلت طالبة جامعیة عن دوراألدب والكتابة فى 
التغییرالثقافى والفلسفى واالجتماعى والسیاسي، وھل یمكن فصل 

الكاتب أوالكاتبة عن القراء والقارئات؟

كتور خیرى دومة عن قبل تقدیم المتحدثین والمتحدثات تكلم الد
: أھمیة تناول ھذا الموضوع الخاص بالندوة، وھو جوھر األدب، وقال

ما : ، وطرح ھذا السؤال»أصبحنا فى حاجة إلى تعریف جدید لألدب«
ھو األدب؟ أیكون األدب ألوانا من الصدام مع الواقع؟ وإن عجز األدب 

ھل یكون عن الصدام بالواقع وتغییره وتغییر الكاتب والقارئ معا، ف
أدبا؟ ھل یكون لألدب معنى بمعزل عن ھمومنا فى حیاتنا الواقعیة 

وھزائمنا ومخاوفنا وآالمنا وأحالمنا فى كسر قیودنا؟

فتح الحوار بین المشاركین والمشاركات آفاقا جدیدة لمعنى األدب 
وجوھره، كیف یخرج األدب من سجن المدارس النقدیة األكادیمیة 

النقد األدبى إبداعا فى حد ذاتھ، یضیف للنص التقلیدیة، كیف یصبح
األدبى ویزید من تأثیره وقدرتھ على التغییر؟ 

الجمال لیس بالمساحیق واأللوان وشد البشرة، طغت علینا منذ 
قرون فكرة التجمیل الصناعي، وغاب عنا جوھر األشیاء، اآلدب لیس 

ئة، حوار زخارف وألفاظ، بل حوار خالق بین النص والقارئ أو القار
/ الكاتبة : یضفى على النص معانى جدیدة، یشارك فیھا أطراف متعددة

لیس لألدب أو الكتابة معنى . الناقدة/ القارئة، والناقد/ الكاتب، والقارئ
دون وجود قارئة أو قارئ، قادرعلى سبر أغوار اللغة والنص األدبي، 

لبشرى والكشف عن جوھره، واجتیاز الفواصل المفروضة على العقل ا
.منذ تأثیم المعرفة

األدب ال یكون بغیر العلم والمعرفة، والمعرفة ال تكون بغیر 
إلغاء الفاصل بین الزمان والمكان والسماء واإلرض والجسد والروح، 
والفن والعلم، والمالك والشیطان، والمرأة والرجل، والحاكم 

األدب والمحكوم، ھذه الثنائیات الموروثة تشطرالعقل وتضعفھ، لكن
الكتابة . المبدع قادر على أن یعید للعقل وحدتھ ویرد للجسد الروح

األدبیة تكسر الحواجز، تتمرد على الموروث والمألوف، ال ینفصل 
اإلبداع عن التمرد، یحتاج األدب الى تعریف جدید، وجدل شجاع 
إلیھاب السلطات والعقاب، لم یخرج األدب األوروبى من سجن الكھنة 

ال بعد أن كسر المفكرون الشجعان القیود المفروضة ، قتل والكنیسة إ
بعضھم وسجن بعضھم، لكن المعرفة انتصرت على الجھل، وھذا 

مستقبل األدب

تعريف 
جديد 
لألدب 
والكتابة

داوينوال السع. د
مصر
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 الوالیات المتحدة األمریكیة أعلنت رسمیا أنھا سوف تنسحب
دیسمبر ـ كانون األول 31إعتبارا من UNESCO من منظمة الـ

ظمة لسیاسة التوسع والعداء واالحتالل بسبب عداء ھذه المن. 2018
وإعالنھا أن مدینة الخلیل .. اإلسرائیلي باألراضي الفلسطینیة

باإلضافة أنھا ال ... تعتبر من التراث العالمي الفلسطیني.. الفلسطینیة
كما تسمیھا .. تعتبر القدس عاصمة إسرائیل بجمیع بیاناتھا المنشورة

...دوما القدس المحتلة

تھتم .. التابعة لمنظمة األمم المتحدةUNESCO مؤسسة الـ
منذ نھایة .. بتاریخ وآثارات وحضارات وتاریخ األمم والعلم والتعلیم

تمولھا غالب األمم ... بمنتصف القرن الماضي.. الحرب العالمیة الثانیة
والوالیات المتحدة أوقفت مشاركتھا .. المنتسبة لمنظمة األمم المتحدة

دولة بمجلس إدارة ھذه 58كما تساھم .. 2011سنة بھذا التمویل منذ 
ومنھا الوالیات المتحدة األمریكیة التي كانت تعارض .. المنظمة

وتھدیدھا ... باستمرار قرارات ھذه المنظمة ومالحظاتھا لدولة إسرائیل
مع المحافظة على مندوب .. ھو ھذا القرار باالنسحاب نھائیا.. األخیر

.مراقب فقط

.. غرب دفاع الوالیات المتحدة األمریكیة عن اسرائیلأنا ال أست
..واتخاذھا كل ھذه االلتزامات الدولیة المسؤولة تجاھھا

أو كأنھا والیة من والیاتھا الرسمیة .. انھا نجمة من نجوم علمھا.
خالفا للمواقف االحتقاریة ونظرتھا العبودیة من سید ... التاریخیة

ألن إسرائیل والشعب الیھودي ... بیةصارم لعبد تجاه جمیع الدول العر
بجمیع المجاالت الدیبلوماسیة والسیاسیة .. فرضا احترامھما على العالم

كل العرب مزقوا الحضارة .. بینما العرب... والعلمیة والحضاریة
وتبارعوا بتقتیل یعضھم .. واإلنسانیة والمعرفة والحكمة والحریات

یعطوا لإلنسانیة ال علما وال ولم... منذ مئات ومئات السنین.. البعض
أو تحترمنا .. كیف ترید أن یحترمنا العالم... حضارة وال إنسانیة

أفضل أمة " نصرح أننا ... إن كنا وما زلنا منذ أقدم التاریخ.. أمریكا
وسوف .. ومرة أخرى أذكركم... بینما العكس ھو الصحیح" عند هللا

ھذا السوري الوحید بعد .. أبقى إلى األبد أذكركم بقول أنطون سعادة
عیسى بن مریم الذي مات واستشھد من أجل إیمانھ والذي قــال بالقرن 

: الماضي متوجھا لنا
فــحــریــات األمـــم .. من أمــة حــرة.. إن لم تكونوا أحرارا"    

" ...!!!عـــار عــلــیــكــم

ننا وشریعتنا ألننا بقوانی... نــعــم حریات األمم و العالم عار علینا
ما زلنا نقتل كل إنسان .. وتعصبنا الدیني واإلثني. وأفكارنا العرجاء

... ألنھ ال یفكر وال یحلل مثلنا.. وما زلنا نقتل ونكفر اآلخر... یفكر
لم .. وداعش وأبناء داعش وأبناء عم داعش وانصار وحلفاء داعش

من .. نابل جاءوا من قلب... یــأتــوا من زحــل أو من المــریــخ
ومن مدننا وقرانا التي ال تزال منكوبة منا ... من أمھاتنا.. صدورنا

.ومن خیاناتنا.. وفینا

نحن بحاجة ألف ألف مرة أن نحلل شرائعنا وعاداتنا وتعالیمنا 
أو ما نسمیھ تقیة "... حضارة"وما تبقى مما نسمیھ .. وأشكال إیماننا
قد والكراھیة والتكفیر ونغسلھا وننظفھا من الح... وإیمان وعبادة

لبناء كلمات .. أن نتجرأ ونتخلص من الخوف.. كلمة إثر كلمة.. الغاشم
".. سعادة وھناء اإلنسان".. "إنسانیة"كـ .. جدیدة صالحة مصلحة

حتى " أو المواطنة المشتركة الواحدة "... " مساواة المرأة بالرجل"
... ة البشریة لناحتى نعید ونكسب احترام بقی"... ســـالم"نصل لكلمة 

نيسكو
NESCO

غسان صابور

سورية
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ولقضایانا الضائعة من .. لناUNESCOحتى نستطیع تثبیت احترام الـ
حتى نخرج من صحاري الجھالة وھلوسات الشرائع اآلتیة من .. سنین

تستحق احترام كل .. حتى نصبح أمــة حــرة... صحاري الربع الخالي
...!!!مماأل

    ***********
: ــ آخــر خـــبـــر

حسب عشرات UNESCO دولة إسرائیل تعلن إنسحابھا من الـ
وسائل اإلعالم الغربیة الرئیسیة نشرت تصریحات ممثل دولة إسرائیل 

UNESCO بمنظمة الـ مھددا ممثلي ودول العالم المشتركین بھا ..
ل ومخالفاتھا على األراضي والذین أدانوا بتصریحاتھم دولة إسرائی

بدقائق .. بأن دولتھ أعلنت إنسحابھا من ھذه المنظمة.. الفلسطینیة
أن ھذه المنظمة : ألنھ وعلى حد قولھ .. معدودة بعد اإلعالن األمریكي

وخاصة بعد انضمام .. لم تعد تقدم أیة فائدة أو خدمة للحضارة والعلم
...الماضیة لھا2011بسنة " دولة فلسطین"

بعد كل ھذه العنتریات واالعتراضات والعنجھیات األمریكیة 
ما من أحد بالعالم یجھل أن كل ھذا لن یغیر أي شـيء .. اإلسرائیلیة

وأن أیة .. على األرض أو بأروقات األمم المتحدة أو بالسفارات العالمیة
..ال تطبق وال تتابع فعلیا.. إدانة عادیة أو غیر عادیة ضد دولة إسرائیل

ألن الوالیات .. وال تؤدي إلى أیة نتیجة دیبلوماسیة أو سیاسیة واقعیة
المتحدة األمریكیة وحلفاءھا وزلمھا من العربان ــ خاصة ــ وغیر 

حتى أن عدیدا ... ال یطبقونھا وال یتبعون فاصلة واحدة منھا.. العربان
..من الدول الغربیة تعتبر حملة األمبارغو ضد البضائع اإلسرائیلیة

....!!!Antisémitismeجریمة ضد السامیة َ
    ***************

: عـــلـــى الـــھـــامـــش

...كالم وإدانات ضائعة... ــ تذكیر أو التذكیر
كم یؤلمني ویحزنني أن كل ھذه التصریحات والبیانات من مؤسسة 

إذ أن أكثر من ثلث .. تبقى بالونات مفقعة بالفراغUNESCO الـ
باإلضافة أن خمسة أو .. الدول المشتركة تغیبت عن التصویتممثلي 

ستة دول أوروبیة ومن أمریكا الالتینیة التي تدور بفلك الوالیات 
وسوف نرى أنھ قبل نھایة ... المتحدة األمریكیة صوتت ضد المشروع

السنة القادمة سوف تختنق وتموت جفافا وعطشا ھذه المؤسسة التي

ــ ضمن إمكاناتھا عــبــثــا ــ إیقاظ الضمیر والعقل العربانيحاولت
بخالفاتھ وتحلیالتھ وخالفاتھ الغبیة ــ " الملتھي والمخدر"واإلسالمي ــ 

حیث سوف تجف جمیع ...بال أیـة فائدة... خالل أكثر من نصف قرن
والتي سوف تخنقھا مراضاة .. من الدول التي أسستھا.. مواردھا المالیة

دون أن ننسى أن المملكة الھاشمیة ومصر ... مریكا ومدللتھا إسرائیلأل
... لم تنفذ أیة مرة أي قرار أو أمبارغو ضد إسرائیل... وتركیا

وتبادالتھم التجاریة والدیبلوماسیة وحتى العسكریة سائرة على أفضل 
المملكة الوھابیة .. وحتى عاصمة وقبلة المسلمین... األنغام واألوتار

باإلضافة إلى .. عالنیة.. ھا من تحت الطاولة ومن فوق الطاولةعالقات
عالقاتھا .. كالمملكة الوھابیة.. عدید من أألمارات العربانیة البترولیة

... سنة بعد سنة.. تزداد مع دولة إسرائیل.. المباشرة وغیر المباشرة
وما من أحد یجھل أن البضائع اإلسرائیلیة المضروبة بأي أمبارغو 

تغمر األسواق العربیة واإلسالمیة عبر المملكة الھاشمیة ... ورقعلى ال
وحتى تــفــاح الجوالن المحتل من مزارعین ... ومصر وتركیا

كان یغمر األسواق الدمشقیة قبل .. إسرائیلیین وجیش إسرائیلي
وعدید من األسواق العربیة المتآمرة ضد ... وما زال یغمرھا.. الحرب
وكــرامة ضائعة ...... بودي طاعة ألمریكاعمى عرباني ع... العرب

...!!!مطمورة مفقودة

أن تعید الحیاة وأن تحیي UNESCOكیف یمكن لمؤسسة مثل الــ
بأمم تقتل مفكریھا وتسجن كل من ... من وما ال یــریــد أن یــحــیــا

یرید أن یعید النور والحیاة للعقل والتفكیر والتحلیل الصائب 
......!!!الصحیح؟؟؟

...بـــاالنـــتـــظـــار

وبكل ... ھـــنـــاك و ھـــنـــا... للقارئات والقراء األحبة األكارم
وخـــاصــة للنادر القلیل المتبقى من األحرار الذین ما ... مكان بالعالم

زالـوا یقاومون ویناضلون ــ على حساب أمانھم ورزقھم وحیاتھم ــ من 
كلمة الحرة والحریات اإلنسانیة الطبیعیة أجل الحقیقة الحقیقیة وال
من أجل .. من اجل العلمانیة الحقیقیة... والــتــآخــي بین الشعوب

ضد الحروب ... المساواة الكاملة بدون استثناء بین المرأة والرجل
لـــھـــن و لـــھـــم كل ... وتجار الحروب واإلرھاب.. واإلرھاب

وأطیب .. ترامي ووفائي ووالئيمودتي وصداقتي ومحبتي وتأییدي واح
وأصدق تحیات الـــرفـــاق المھذبة
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 شارون الذي اعتبر دائما واحدا من عتاة المتطرفین ھو الذي
اعلن عن انسحاب جیشھ من غزة ونفذ ذلك رغم معارضة البعض وقد 
اعتمد في ذلك على ان غزة لیست توراتیة على االطالق وكذا كان 

قف رابین وبیریز وھم یوقعون على اتفاق غزة اریحا اوال فأریحا مو
ایضا لیست توراتیة بالنسبة للیھود وبالتالي فان االنسحاب منھا ال 
یشكل خرقا للشریعة الیھودیة وال باي حال من االحوال علمان ان 
الحقیقة لیست كذلك فقط باألمر یذھب في السیاسة الى ابعد من ذلك 

زة باھظة الثمن من جانب ومن جانب اخر باتت فكلفة احتالل غ
اسرائیل تدرك ان ال مكان إلدارة الظھر للحقوق الوطنیة المشروعة 
للشعب الفلسطیني ولذا بادر شارون الى اعتبار انسحابھ من غزة 
الخطوة االولى المطلوبة منھ دولیا ومحاولة إلظھار اسرائیل كملتزمة 

ن تكون سابقة من طرفھ لیعلن ان بخارطة بوش االبن فیما اراد لھا ا
الخطوة الثانیة المطلوبة من خارطة الطریق تقع على عاتق الفلسطینیین 
وھي نزع سالحھم وھي الذریعة التي ال زالت اسرائیل تقدمھا ألمریكا 

.وغیرھا لرفضھا اي خطوة جدیدة في طریق التسویة

وان اوسلو التي وقعھا الرئیس محمود عباس نفسھ كانت بعن
.غزة اریحا وان اضیفت لھا كلمة اوال

اال ان الحقیقة المرة تقول ان االتفاق ارید لھ ان یكون اتفاق غزة 
اوال واخیرا وبعد االنسحاب من غزة الذي ترافق مع صراعات فتح 
وحماس حول السلطة وتمكن حماس من فرض سیطرتھا على غزة 

ن بصراعاتھم حصلت اسرائیل على ما ترید فالفلسطینیین مشغولی
الداخلیة وھي استراحت من غزة التي تحولت الى معزل مغلق على 
ارض صغیرة وقاحلة مما حولھا الى برمیل بارود متوقع انفجاره في 

.ایة لحظھ
كما ان ذلك ایضا ترافق مع االحداث في مصر وتوریط حماس بھا 
وتأجیل اي بحث فلسطیني فلسطیني لزمن طویل تابعت اسرائیل بھ 

وید واالستیطان في القدس والضفة الغربیة بشكل انتقائي مدروس التھ
ھدفھ التخلص من غزة واعبائھا اوال بإلقاء السیطرة علیھا على عاتق 
مصر والتفرغ لتھوید االرض التي یؤمنون بانھا ارض توراتیة وفي 

.المقدمة القدس والخلیل او وسط وجنوب الضفة الغربیة

احب قرار نقل السفارة االمریكیة الى الیوم وعلى ید ترامب ص
القدس وصاحب صفقة القرن واألوقح من بین رؤساء امریكا في 
التعامل مع العرب وقضیة فلسطین تحدیدا یبدو الحدیث عن ارتباط 
المصالحة الفلسطینیة بما یسمى بصفقة القرن امر وارد وما تم نشره 

الى ما شاء هللا عن ارتباط غزة بمصر والضفة باألردن وتأجیل القدس
واالبقاء على االستیطان في الضفة وتحویل قضیة الالجئین الى قضیة 
انسانیة ھامشیة ومحدودة فان على الفلسطینیین ان یتذكروا كیف 
تنصلت اسرائیل من اتفاق غزة اریحا ومن كل البنود التي ال تریدھا 

ذلك مع وابقت على ما یخدم مواصلة احتاللھا لبالدنا فھي ایضا یتفعل 
اي اتفاق ال یفضي الى مسح وجودھا جیشا ومستوطنات عن كل 
ارضنا واال فان ما سنفذ من صفقة القرن ھذه ھو دولة فلسطینیة سخیفة 
في غزة وبسیطرة مصریة وادارات ذاتیة في الضفة لكانتونات معزولة 

.وستجد اسرائیل الف وسیلة ووسیلة لتنفیذ ذلك بیدھا او بید عمرو

.ان لسلطة فلسطینیة او عربیة غرب نھر االردنال مك
ھذا ھو المبدأ االحتاللي الرئیس الذي تؤمن بھ اسرائیل وسدنتھا 
وبالتالي فان كل المحاوالت الحالیة إلیجاد تجمیالت التفاقیات ال تفضي 

ریس االحتاللـة ھو حدیث عن تكــــر ارض الضفة الغربیــــالى تحری

والتھوید اكثر فاكثر واجبار االردن الیوم مثال على القیام بدور ما في 
الضفة وحسب التسریبات فان الوصایة االمنیة في الضفة لالردن وكذا 

اسرائیل على حدود الضفة الغربیة وتاجیل القدس متروكة حمایة امن
باقي التفاصیل بید االحتالل وكذا دور مصر في قطاع غزة وبدون

السخیفة فھنا بیت القصید فإسرائیل ستضع الفلسطینیین في مواجھة 
مباشرة مع مصر واالردن وسیجد العرب انفسھم في صراع بینھم تنأى 
عنھ اسرائیل بعیدا ولقد تعلمنا منھا انھا قادرة دائما ان تضعنا في حالة 

ومع لبنان ومع المواجھة واالقتتال ھذه فقد حدث وان اقتتلنا مع االردن
سوریا ومع مصر ومع انفسنا اخیرا وبالتالي فان مصالحة ال تأتي من 
ازقة مخیمات الفلسطینیین وعذاباتھم واتفاقیات ال تفضي الى الحریة 
والتحریر التامین سیقودان بنا حتما الى ضیاع بالدنا وقضیتنا بأیدینا 

وعلمنا ھذه المرة

غزة
الال توراتية 

وصفقة
القرن

عدنان الصباح

فلسطین
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 إستعارة من قصیدة الشاعر جمال بخیت وعن
والسبب الذى جعلنى أكتب فى ھذا ‘ منظمة الیونسكو نتكلم 

ھو حصول ممثل دولة قطر فى الدورة األولى ،الموضوع
صوت من دول 19لمنصب رئیس منظمة الیونسكو على 

وبالتالى حصل على أعلى ،دولة30ضمن ،مؤیدة 
.ر ودول عریقة أخرىمتقدما على فرنسا ومص، األصوات

وقطر ھى الدولة التى لم تكن دولة حتى عام 
،1971وإنضمامھا لألمم المتحدة عام ،1968

دولة بال تاریخ ،1972والمنضمة للیونسكو عام 
تقود أكبر منظمة دولیة للتراث وھذا فى حد ذاتھ 

وإحتقار بالعقل الثقافى ،سخریة ومھزلة عالمیة
.إحترام للفكر اإلنسانىوعدم، لدول العالم الحر

فدولة قطر اآلن محصورة بأنھا دولة مدعمة 
مشاركة بالتدمیر والحرق والقتل فى دول مصر ،لألرھاب

ولیبیا وسوریا ومھددة للسالم واألمن فى دول الخلیج 
وبمقاطعة الدول ، وھذا بإجماع دول العالم‘العربى كلھ

ھا فى العربیةحولھا إلرغامھا على العدول عن مساھمت
، بدون إستجابھ منھا، إغراق العالم باإلرھاب وسفك الدماء

وعندما یجیئ الخبر بأن قطر یمكن أن ترأس 
حدث فالتصویتـولو إن ھذا مستحیل أن ی، منظمةالیونسكو

وھناك أخبار عن حصول مصر على ، األخیر قد یحدث باكر الجمعة
قطر نھایة فى تولى ممثل "وكما كتب أحدھم قائال ،أعلى األصوات
".للمنظمة الدولیة

فھذه المنظمة ، فالبد من التساؤل على أى منظمة یونسكو تتكلمون
العریقة التى نعرفھا ھى التابعة لألمم المتحدة وتسمى منظمة األمم 

وركزوا معى فى أن ھدف المنظمة ، المتحدة للتربیة والعلم والثقافة
ن عن طریق رفع مستوى الرئیسي ھو المساھمة بإحالل السالم واألم

التعاون بین دول العالم في مجاالت التربیة والتعلیم والثقافة إلحالل 
االحترام العالمي للعدالة ولسیادة القانون ولحقوق اإلنسان ومبادئ 

وھى 1945وھذه المنظمة منذ تاریخ إنشائھا عام ،الحریة األساسیة
.تقدم خدمات ومساھمات راقیة للمجتمع الدولى 

ًعاما، وكانت 70وتمتد العالقات بین مصر والیونسكو إلى أكثر من 
َّدولة صدقت على تشكیلھا، كما احتفظت مصر 20مصر من أول 

ألعوام طویلة 1946بعضویة المجلس التنفیذي للیونسكو منذ عام 
وحتى الیوم، مما أعطاھا الخبرة وھذا غیر متوفر لدى الكثیر من 

.األعضاء

ر من أول الدول التى أنشئ فیھا مكتب لمنظمة الیونسكو وكانت مص
52م، الذي یعمل ضمن منظومة تتكون من 1947فى القاھرة عام 

ًمكتبا میدانیا منتشرة في جمیع أنحاء العالم، وھو یعمل حالیا على  ً ً
. مستوى جمیع الدول العربیة في مجال العلوم والتكنولوجیا

ًلى ھذا، فإنھ یلعب دورا على المستوى شبھ اإلقلیمي في باإلضافة ا
المنطقة العربیة لكل من دول مصر والسودان ولیبیا في مجاالت 

.التربیة والعلوم والثقافة واالتصال

ویتولى مكتب القاھرة اإلسھام في دعم ثقافة السالم واألمن في العالم 
ستعانة بآلیات التعلیم من خالل تعزیز التعاون الفكري بین األمم باال

بعكس دویلة قطر فینعدم عندھا ثقافة دعم ‘ والعلوم والثقافة واالتصال 
وتمول المنظمات اإلرھابیة ،السالم واألمن فى العالم بل تدعم اإلرھاب

يونسكو 
أبوكم 

إمسه 
إيه؟

نسيم عبيد عوض
مصر
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والذى یؤھلھا فى التربیة ، وخالیة من الفكر،مثل القاعدة وداعش
.صریینوالتعلیم والعلوم والثقافة ھم المعلمین الم

، الجزائر: دولة عربیة من بینھا17ویخدم المكتب فى القاھرة 
البحرین، مصر، العراق، األردن، الكویت، لبنان، لیبیا، المغرب، 
عمان، قطر، المملكة العربیة السعودیة، السودان، سوریا، تونس، دولة 

.اإلمارات العربیة المتحدة والیمن 

، آلثارى والفكرى والثقافىولكون مصر مخزون للتراث ا
قدمت للعالم تراثا عریقا من ‘ سنة 7000ولحضارة تمتد جذورھا نحو 

فقدمت منظمة الیونسكو فى ، ومركزاومھدا دینىا كبیرا، الفكر والفلسفة
:مصر أعماال عظیمة وعلى سبیل المثل ال الحصر

ُإنشاء اللجنة الوطنیة المصریة للیونسكو وتعد اللجنة الوطنیة
المصریة للیونسكو ھى حلقة لالتصال بین منظمة الیونسكو وبین 

.أجھزة الدولة المعنیة فى مجاالت التربیة والعلوم والثقافة
وقد صدر قرار بإنشاء اللجنة الوطنیة المصریة للتربیة والعلوم والثقافة 

.1949عام ) الیونسكو(
:وتدور مھام اللجنة الوطنیة حول 

مشاركة مصر مشاركة فعالة فى إعداد وتنفیذ برامج العمل على • 
ومشروعات منظمة الیونسكو على نحو یحقق وجھة نظر مصر 

.والمنطقة العربیة 
تنظیم المؤتمرات والندوات واالجتماعات بالتعاون مع سائر • 

الجھات المعنیة فى الدولة فى إطار برامج الیونسكو ومجاالت 
.اختصاصھا 

ود واألنشطة التى تنفذھا المؤسسات والجھات المعنیة دعم الجھ• 
.فى الدولة فى مجاالت التربیة والعلوم والثقافة 

تنفیذ األنشطة التى تساعد على نشر أفكار وأھداف الیونسكو • 
.واإلعالم عن أنشطتھا 

:أھم مشروعات و أنشطة اللجنة 
.1959الحملة الدولیة النقاذ آثار النوبة • 
.اسوان –الحملة الدولیة النشاء متحفى القاھرة • 
.انشاء مركز تنمیة الكتاب • 
.مركز التوثیق و االعالم باكادیمیة البحث العلمى • 
.مركز التوثیق و المعلومات التربویة بوزارة التربیة و التعلیم • 

:تعاون الثقافى مع منظمة الیونسكونموذج فرید لل.. ومتحف النوبة 
أعظم عملیة إنقاذ أثرى فى .. ولعل عملیة تفكیك أبو سمبل ونقلھ .

.التاریخ

وآخر أعمال ، إنشاءالمتحف القومى للحضارة المصریة بالقاھرة.
إلنقاذ التراث " ... متحدون مع التراث " المنظمة ھو إطالق حملة 

.الحضارى

ة الحملة بعد الھجمات اإلرھابیة على المواقع التراثیة في وجاءت فكر
الموصل، ثم سوریا، و متحف الفن اإلسالمي بالقاھرة ، وذلك فى إطار 
اھتمام منظمة الیونسكو بالتراث العالمي باعتبارھا المنظمة الدولیة 

وھذا ضد أھداف دویلة قطر ،المعنیة بالثقافة على مستوى العالم
.وتدمیر التراث الحضرى فى العراق وسوریا المدعمة لإلرھاب

أما المنظمة ، وھذا بإختصار شدید عن منظمة الیونسكو التى نعرفھا
التى سترأسھا قطر نسأل ونقول یونسكو أبوكم إسمھ إیھ؟



The Alternative – Issue No.5 | October 2017-12

 ما فشلت فیھ مستدمرة إسرائیل الخزریة ،ومظلتھا العالمیة
الحامیة لھا أمریكا ،وما عجزتا عن تحقیقھ بجعل منظمة الیونسكو 
التابعة لألمم المتحدة ،تمارس ضاللھما فیما یتعلق فقط بفلسطین،نجح 
فیھ تحالف الفجار أو صھاینة العرب الذین تكالبوا على مرشح قطر في 

حمد الكواري،وتحالفوا مع المرشحة الیھودیة .بات الیونسكو دإنتخا
الفرنسیة إلسقاط مرشح قطر وتنجیحھا ،حتى تتمكن من إعادة 
الیونسكو إلى الحضن اإلسرائیلي األمریكي ،وتلغي كل القرارات 

.السابقة التي شكلت صفعة قویة للروایة الصھیونیة

دعم المالي األمریكي بدأت المؤامرة على الیونسكو بتقلیص ال
لھا ، إحتجاجا على مواقف ھذه المنظمة المشرفة تجاه الحق الفلسطیني 
،والتي توجت مواقفھا المشرفة بقرارین تاریخیین ، األول تأكیدھا على 
عروبة وإسالمیة القدس واألقصى ،والثاني یتعلق أیضا بھویة الحرم 

،األمر الذي جعل اإلسالمیة في الخلیل-اإلبراھیمي الشریف العربیة 
ھذه المنظمة الدولیة محط تفكیر مستدمرة إسرائیل وأمریكا ومن لف 

.لفیفھما من صھاینة العرب الذین یتزعمھم بلحة ومعھ جزرة وفجلة

الكواري لرئاسة الیونسكو بادر .بعد ترشح مرشح قطر د
صھاینة العرب بوضع العصي في دوالیبھ لعرقلتھ ،وتم ترشیح مرشحة 

ة وأخرى لبنانیة ،ولكن مرشح قطر كان یحصد الفوز في مصری
الجلسات األربع المتتالیة ویحصل على أكثر األصوات ،ولذلك قرر 
تحالف بلحة وجزرة وفجلة الصھیوني حسم األمور بالتصویت 

31لمرشحة فرنسا الیھودیة ،وھذا ما حصل فعال إذ حصلت على 
لو لم یقف ھذا الكواري ،و.صوتا حصل علیھا د28صوتا مقابل 

ّالتحالف الصھیوني ضده لنجح ،وضمنا منظمات دولیة أخرى معنیة 
بالصراع تتخذ مواقف مشرفة 

إستنفرت مستدمرة إسرائیل وبدأ مسؤولوھا اإلرھابیون یضربون 
أخماسا في أسداس في البدایة، لكننا سمعنا تصریحا غریبا مفاده أن 

وبة وإسالمیة األقصى الیونسكو ستسحب قرارتھا السابقة بشأن عر
والحرم اإلبراھیمي، وكانت بطبیعة الحال قد رسمت خارطة الطریق 
لتحالف بلحة وجزرة وفجلة ،ورسمت لھم الخطة الكفیلة بھزیمة مرشح 
قطر، ضمن معركتھم المستمرة ضدھا بعد رفض الشیخ تمیمي 
مقررات قمم الریاض األخیرة مع ترامب ،وأوعزت لصنادیق الرشوة 

بالدفع ،ولموظفي بلحة بتنفیذ الخطة والتحالف مع المرشحة العربیة
.الیھودیة الفرنسیة 

بعد البدء في مرحلة اإلنتاخابات وصعود مرشح قطر فجرت 
أمریكا قنبلتھا النوویة السیاسیة بإعالنھا اإلنسحاب من الیونسكو نھایة 

ما العام ،وتبعتھا بذلك مستدمرة إسرائیل ،وكان ذلك تعبیرا عن عجزھ
عن الحجر على مواقف اآلخرین الذین منحوا أصواتھم لمرشح قطر 
،وبعد ذلك تحركت جحافل تحالف بلحة وجزرة وفجلة لحسم المعركة 

.لصالح الیھودیة الفرنسیة

مارس حلف الفجار الصھیوني سلسلة من اإلدعاءات الباطلة ضد 
العمل ،وان مرشح قطر في البدایات وقالوا أنھ ال عالقة لھ بمثل ھذا 

دولتھ متھمة بدعم اإلرھاب ،وانھ یدفع الرشاوي لآلخرین كي ینتخبوه 
،وطار وزیر خارجیة بلحة من القاھرة إلى باریس تاركا عملھ إن كان 
لھ عمل أصال ،لیقف بجانب المرشحة الیھودیة الفرنسیة ضد مرشح 
قطر ،وإرتكب مخالفة اخالقیة ترقى إلى مستوى الفضیحة عندما 

د نجاح المرشحة الیھودیة الفرنسیة، قائال باللغة الفرنسیة صرخ بع
لیصفعھ مرشح قطر المطعون في ظھره " تحیا فرنسا وتسقط قطر "

تحیا مصر وتحیا فرنسا وتحیا الدول العربیة "بھتاف أخالقي قال فیھ
!!؟؟؟"

عموما لم نستغرب ما قام بھ حلف الفجار الصھیوني ،فنحن بعد قمم 
رامب وفرض الحصار على قطر ،مقبلون على ما ھو الریاض مع ت
إنھم ینفذون صفقة القرن لشطب القضیة الفلسطینیة ..أنكح من ذلك

وتھوید فلسطین عن طریق یھودیة مستدمرة إسرائیل ،وكانت أولى 
خطواتھا حصار قطر ،بینما الخطوة الثانیة كانت مصالحة حركة 

ارحماس مع السلطة الفلسطینیة والحبل على الجر

إدارة 
اليونسكو 
اجلديدة 
ستنسف 
القرارات 

القدمية
أسعد العزوين

فلسطني
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 یكرر ساسة ومعلقون ومحللون االشارة الى رسم خارطة
جدیدة للشرق االوسط، حیث تجاوز عمر سایكس بیكو القرن من 

وربما تصاعدت . وتظھر الخارطة باشكال عدة في االعالم. السنوات
وكأن ھناك خطة یتم . حمى الخارطة الجدیدة بعد اسقاط نظام البعث

. عن البلدانتنفیذھا على ارض الواقع رغما 
وما علق في الذھن خالل السنوات ومن بدایات االشارات 
االعالمیة السقاط صدام حسین عن الخارطة الجدیدة للشرق االوسط، 
مجرد دراسات في معاھد متخصصة تنشر وجھات نظر وحلول 

.لمشاكل تعاني منھا المنطقة والعالم

یة في منتصف التسعینات من القرن الماضي ظھرت استراتیج
جدیدة المن اسرائیل، تكون فیھ فخورة وغنیة وصلبة وقویة، وتحتل 
حجر الزاویة للسالم في منطقة الشرق االوسط حیث ال احتواء 

ووقتھا تحقق للعراق ایرادات خیالیة . لالعداء، وانما التفوق علیھم فقط
وربما لم یتسع العقل النفاقھا بالشكل الذي یضمن تفوق ! بعد تامیم النفط

وحدث . راق وغناه وصالبتھ وضمان تأثیره في العالم والمنطقةالع
.!!!العكس حیث صدور احكام االعدام، والعمل لقوة حزب فقط ال دولة

وتضمنت االستراتیجیة مباديء عامة منھا االستناد الى اطروحة 
وفیھ مبدأ . اتفاق اوسلو للسالم بین اسرائیل ومنظمة التحریر الفلسطینیة

السالم، والشراكة مع الوالیات المتحدة االمریكیة، االرض مقابل 
.والمشاركة الفعلیة في رسم خرائط جدیدة للمنطقة

واقترحت ورقة االستراتیجیة تلك، بان البدایة مع ازاحة صدام 
وربما اكدت االستراتیجیة . حسین، ومحاولة ابراز تعریف جدید للعراق

وتركیا واالردن ووسط الى المحور الطبیعي في المنطقة من اسرائیل
كما تؤكد على اضعاف او احتواء سوریا او ادارتھا وعزلھا !. العراق

وھذه التفاصیل ھي ما یعرف برسم خارطة . عن الجزیرة العربیة
جدیدة للشرق االوسط، اي انھا جزء من دراسات في المعاھد العلمیة 

صدام (ائد وانشغلت معاھد العراق العلیا في تحلیل فكر الق. في اسرائیل
في اطاریح الدراسات العلیا، واھداء ) حسین او ھبة السماء لالرض

.الدراسات لھ، وتناسوا العالم خارج العراق والمنطقة

یسیطر لبنان وسوریا على وادي البقاع، وتشیر ورقة الدراسات 
تلك الى انھ اصبح وادي االرھاب، ومثلھ مثل وادي سلیكون 

السرائیل دورھا في مبادرة عند حدودھا وتحدد الورقة. للكومبیوترات
الشمالیة لمھاجمة حزب هللا وسوریا وایران، كما علیھا ضرب الجیش 

انھا ورقة تجمع . السوري او توجیھ ضربات الھداف منتخبة في سوریا
العدید من الدراسات، وھي اراء مختلفة قابلة للمناقشة، ال كما ھو فكر 

عدام في العراق والكثیر من الدول القائد مقدس ومن یناقشھ یحكم باال
.العربیة

اال انھا . الوثیقة شیھ رسمیة تمثل وجھھ نظر تسلطیة لقادة اسرائیل
ووقتھا لم . اصبحت تمثل راي المحافظین الجدد في اسرائیل وامریكا

.یكن المحافظون الجدد في الحكم، ومنذ زمن ریغن ودعمھ السرائیل

البطل الذي یضع افكارھم وصبر المحافظون الجدد بانتظار
فدخلوا ادارتھ، ومنھم في مواقع . موضع التنفیذ، وكان جورج بوش

خطف (تتمتع بقوة واضحة وخاصة بعد حادث البرجین ووزارة الدفاع 
من جماعة ابن الدن ثالث طائرات للترتطم بالبرجین ووزارة 19

).الدفاع

وش ابان حملتھ االنتخابیة باعطاء السیاسیة لقد تعھد الرئیس ب
الخارجیة االمریكیة قوة حقیقة، وھكذا ظھر البطل الذي یترجم وثیقتھم 

واصبحت امریكا دولة محاربة وفق ردود افعالھم السریعة . الى واقع
وتعاملوا مع الطواريء الوطنیة التي واجھت امریكا، . والمنتظمة

وضوعة، رغم اھمالھا ابن الدن واقنعوا الرئیس لتبني الخطط الم
.والقاعدة، وانما تتعامل لمعالجة مشروع الشرق االوسط

الوثیقة المشار الیھا تؤكد تحویل االستراتیجیة والسیاسة واالقتصاد 
وبدال من الدیكتاتوریة . والدین والثقافة لكل منطقة الشرق االوسط

دي التي والتطرف والطغیان االجتماعي والفساد والركود االقتصا
تجعل من المنطقة تھدد نفسھا والعالم، ستحل محلھا الحریة 
والدیمقراطیة وحقوق االنسان وحكم القانون والتعددیة السیاسیة 

.واقتصاد السوق

وعندما یتم تسلیم بركات الحضارة الغربیة للمنطقة بالقوة، تغادر 
صف حیث تمیزت بھ لمدة ن، االحتواء والردع"الوالیات المتحدة عصر 

، ووصف "سبق باالنجاز"قرن، ووضع المحافظون الجدد مكانھا 
الساسة االكادیمیون ھذا التحول بدمج المدینة الفاضلة والسیاسة مع 

.بعض
وھي العبارة تعني الكثیر، وممكن التنبؤ 

وعندھا یتبنى . واھملھا ساسة المنطقة. بمعطیاتھا
الجیش مذھبا لالدراك المسبق لالخطار مثل حالة 
طارئة او عدو كامن او عدو نظري للوالیات 
المتحدة االمریكیة او حلفائھا، الحتمال ان یكون 

حقیقیا، وعندھا البد ان یتغیر النظام

خارطة 
جديدة 
للشرق 
األوسط

جواد الديوان
العراق
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)ترجمة أشرف عمر(

 ،تحت تأثیر موجة الثورات الشعبیة عبر الشرق األوسط
المنطقة، تغیرت الكثیر من التوازنات السیاسیة التي كانت سائدة في

ًوفلسطین لم تكن بعیدة عن ھذه األحداث التي مألت العالم صخبا طوال 
.العام الماضي، بل كانت في القلب من ھذه التغیرات

من المعروف للجمیع أن الساحة السیاسیة الفلسطینیة تقبع تحت 
ّسیطرة فصیلین متنافسین، فتح وحماس، وقد وقعا في الصیف الماضي 

سفرت عن اتفاق یقضي بتشكیل حكومة وحدة وطنیة اتفاقیة مصالحة أ
.الشھر الجاري، فیما من المتوقع أن یتم عقد االنتخابات في مایو القادم

إال أنھ ال یمكن تناول ھذه المصالحة إال كنتاج للثورات العربیة، 
وباألخص في مصر وسوریا، حیث أثارت المالیین الثائرة في المنطقة 

لدى القادة الفلسطینیین من تقلص أو فقدان العربیة تخوفات بالغة 
وذلك في ظل تصاعد الغضب الشعبي الفلسطیني تجاه أولئك . شعبیتھم

ًفمن ناحیة، یرى الفلسطینیون أن كال من فتح وحماس یھتمون . القادة
ومن . باالقتتال والصراع فیما بینھم أكثر من مقاومة العدو الصھیوني

اللتین یتمیز بھما قادة فتح أمام ناحیة أخرى، فإن الضعف والطاعة
االحتالل اإلسرائیلي یضاعف من غضب الفلسطینیین في الوقت الذي 
یحیى فیھ أولئك القادة حیاة مترفة في مساكنھم الفارھة في رام هللا بینما 

.یعیش الشعب الفلسطیني في فقر مدقع ومعاناة یومیة

وع في مصر ومن زاویة أخرى، فقد كان سقوط الدیكتاتور المخل
ً، عامال ھاما في )كما في تونس(وصعود اإلخوان المسلمین في مصر  ً

. دفع قادة فتح وحماس نحو المصالحة

ًفمبارك كان سندا ھاما لقیادة فتح الملتفة حول محمود عباس، وقد  ً
أمدھم باألموال واألسلحة التي مكنتھم من االنقالب على حكومة حماس 

وبالرغم من تصدي حماس لذلك االنقالب . ةًالمنتخبة دیمقراطیا في غز
ً، إال أنھ دائما ما یتم تصویر ذلك على أن حماس قامت 2007في 

."االستیالء على السلطة"بـ

اضطرت -مبارك-وبعد أن فقدت فتح ذلك الحلیف الھام 
بالطبع إلى إعادة ترتیب أوراقھا السیاسیة، والمصالحة مع حماس 

ًوفي ھذا السیاق أیضا، ذھبت . ذه العملیةھي بالتأكید إحدى نتائج ھ
فتح إلى أبعد من مجرد التفاوض مع الوالیات المتحدة وتقدمت 

.بطلب االعتراف بدولة فلسطین من جانب األمم المتحدة

أما بالنسبة لحماس، فقد كانت الثورة المصریة تعني اإلطاحة 
المصریة بل لقد مھدت الثورة. بنظام مكروه یدعم منافسھا في فلسطین

لتضطلع -اإلخوان المسلمین-الطریق أمام المنظمة األم لحركة حماس 

بدور أكبر في مصر، باألخص بعد الصعود االنتخابي وحوز أغلبیة 
والود المتبادل بین جنراالت المجلس العسكري . المقاعد بمجلس الشعب

والوالیات المتحدة مع اإلخوان المسلمین في مصر قد أعطى الكثیر من 
ًلكن ذلك یكشف أیضا عن . لثقة لقادة حماس لتوقیع المصالحة مع فتحا

تناقضات عمیقة في استراتیجیة حركة حماس وجماعة اإلخوان 
.المسلمین على حد سواء

فاإلخوان الملسمون یقعون الیوم في التناقض بین الدعم 
الجماھیري في مصر للشعب الفلسطیني من ناحیة، والدور الذي یتوقعھ 

والوالیات المتحدة من الجماعة في التھدئة واستیعاب غضب العسكر
والجدیر باالنتباه أن مساومة اإلخوان . الجماھیر من ناحیة أخرى

المسلمین في مصر على قضایا محوریة، مثل احترام معاھدة السالم 
مع الكیان الصھیوني، سیكون لھ تأثیر سلبي على مصداقیة حركة 

ً.یجیتھا السیاسیة أیضاحماس في فلسطین وعلى استرات

ًالثورة السوریة أیضا قد دفعت قادة حماس لإلسراع في المصالحة 
فعلى عكس حزب هللا في لبنان، رفضت قیادة حماس تأیید . مع فتح

بشار األسد في قمعھ الدموي للثورة، وقد قام األسد بتوبیخھم بشدة على 
، "رجیةالمؤامرات الخا"رفضھم االصطفاف بجانبھ ضد ما یسمیھ 

.وھذا ما اضطر أغلب كوادر حماس في دمشق لمغادرة سوریا
جدیر بالذكر أن القیادي بحركة حماس، خالد مشعل، یجري اآلن 
مباحثات مع الملك عبد هللا في األردن، األمر الذي یكشف عن تناقض 
سیاسي خطیر حین تلجأ قیادات حماس لجلب الدعم من نظام موالي 

وذلك في حین أن النظام العسكري في . ةللغرب والوالیات المتحد
ُمصر لن یقبل أي تمركز لكوادر حماس في القاھرة مثال، فقد یعرض  ً

أما غزة، فال یمكن االعتماد . ذلك عالقتھ بالكیان الصھیوني للخطر
علیھا إلى األبد كنقطة ارتكاز وحیدة لحركة حماس في ظل الھجمات 

.اإلسرائیلیة المتكررة

ل الفلسطینیین ھو ما إذا كانت المصالحة بین فتح لكن ما یشغل با
وحماس ستسفر عن تصدي حقیقي لالحتالل اإلسرائیلي وھجماتھ 

لكن لیس لدى حماس أو فتح أي استراتیجیة ترمي إلى . الوحشیة أم ال
فقیادات فتح تتمیز بخسة وجبن ال غبار علیھما . تحریر فلسطین

ًكان ذلك واضحا أثناء وتخشى أي تحركات جماھیریة من أسفل، وقد
مظاھرات التضامن مع الثورة المصریة في رام هللا والتي سرعان ما 

.تعاملت معھا السلطة الفلسطینیة بقمع عنیف
واآلن على قیادات حماس أن یقدموا التنازالت لنظرائھم في فتح، 
ًكما علیھم أن یواجھوا ضغوطا إضافیة في حال إذا قدم اإلخوان 

ولقد أدت المصالحة بالفعل . تنازالت أمام إسرائیلالمسلمون في مصر
ًإلى المزید من التناقض لدى حركة حماس، وقد بات ذلك واضحا في 
تصریحات إسماعیل ھنیة بأن على الفلسطینیین أن یحتفظوا بخیار 

.المقاومة المسلحة بجانب المقاومة المدنیة السلمیة

تحریر فلسطین لسنوات طویلة كان االشتراكیون یجادلون بأن 
یستلزم ثورات جماھیریة عبر المنطقة العربیة تسقط األنظمة الحاكمة 

الطریق لتحریر القدس یمر "المتحالفة مع إسرائیل والداعمة لھا، وأن 
والثورات التي اندلعت خالل العام الماضي، والتي ". عبر القاھرة

ًارا ّمازالت مستمرة إلى الیوم، قد حولت ھذه الفكرة من كونھا شع
ویظل األمل . ًمجردا إلى إمكانیة عملیة، حتى وإن بدت بعیدة المنال

األكبر في تحریر كامل التراب الفلسطیني متعلق بإمكانیة تطور 
الحركات الثوریة في المنطقة العربیة من أسفل في المیادین والجامعات 

ومواقع العمل

جوناثان ماندار
بريطانيا

فلسطني 
والثورات العربية
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ّزیة تقلیدیة، ّفي قاعة احتفالیة واسعة مصممة على شكل خیمة قرغی ّ
لیتحدث عن –ابن اخت جنكیز أیتماتوف –یقف آسان أخماتوف 

تقع القاعة في منتجع . ذكریات روزا أیتماتوفا عن عائلتھا وأخیھا
ّقرغیزي یقع على أحد السفوح المطلة على العاصمة بشكیك، ویحمل 

ّوتتركز فیھ عناصر التراث القرغیزي، من الدروب ". سوبارا"اسم  ّ
ًوصوال إلى المأكوالت ... جة واألسلحة إلى لباس العاملینّالمتعر

.ّوالمشروبات المتنوعة

ًیقدم أخماتوف عرضا موجزا عن كتابھ األخیر، الذي جمع فیھ مقابالت  ً ّ
ّأجراھا مع روزا، والذي خصصھ لالحتفال بالذكرى التسعین على 

اس ّاإلنسان حي ما دام الن"والدة جنكیز أیتماتوف، ویحمل عنوان 
ولعلھ من نافلة القول إن الناقل األمین لألفكار ھنا یتمثل في ". یذكرونھ

ّولعل أحد وجوه عظمة ھذه اللغة أنھا كانت وال تزال . اللغة الروسیة
ّالحاضنة الوفیة ألفكار شعوب وآمالھا، تحملھا وتبثھا إلى العالم لما  ّ

ّلفكري تعرفنا عبر ھذه اللغة الناقلة لإلنتاج ا. ّتختزنھ من عناصر قوة
ّإلى العناصر الحضاریة لشعوب آسیا الوسطى واالتحاد السوفیاتي 
ّالسابق وشعوب الدول المنضویة في روسیا الفدرالیة نفسھا باإلضافة 
إلى إمكانیات ھائلة للتالقي مع النتاج األدبي والفكري لشعوب أوروبا 

.ّالشرقیة

قف على معالم اإلبداع وبدون ھذه الحاضنة ما كان بإمكاننا الیوم أن ن
في أدب جنكیز أیتماتوف وسماتھ العالمیة، إلى جانب مئات األدباء 

ًذلك تماما كما كانت اللغة العربیة قبل قرون . والشعراء من أوراسیا
ّتشكل الحاضنة الوفیة ألفكار شعوب تلك المنطقة وآمالھا، حین كانت  ّ

التفاعل بین ھاتین وبفعل . بغداد محجة العلماء واألدباء وما أكثرھم
ّاللغتین، إبداعا ونقال وترجمة وتعریبا، یمكننا الیوم أن نتلمس مدى  ً ً ً ً
الروعة في نصوص الشرق القدیمة والحدیثة، ویضمن ھذا التفاعل 
ّالمستمر أن تبقى ھذه النصوص حیة ما دامت البشریة على وجھ 

.البسیطة

ي الكتاب حدود ّفي الكتاب، تتخطى الذكریات المدونة والمجموعة ف
اللقاءات العائلیة إلى رحاب فلسفة الكاتب الكبیر، وفھمھ العمیق لثقافة 
شعبھ، وانطالقتھ نحو العالمیة والتخاطب مع شعوب األرض بلغة 

وھنا . القضایا المشتركة، التي تشغل بال الناس العادیین خلف كل حدود
دمة، أو كمق" أیتماتوف الذي عرفناه وما عرفناه"یكون الحدیث عن 

كمنطلق بحثي في دقائق فھم أیتماتوف لنواحي التثاقف الحضاري 
ّواإلیكولوجیا وشجونھا، ومستقبل البشریة ضمن أطر التنوع واحترام 

وتتركز ھنا بؤرة الضوء أكثر فأكثر على ظاھرة أیتماتوف . اآلخر
.اإلنسان

ات كان ّفي إحدى المر: ومن الذكریات التي ترسخ في البال حكایة تقول
ًالماناستشي العظیم سایقباي كاراالیف یتلو جزءا من ملحمة ماناس، 

ّوكانت قد تشكلت حولھ حلقة من المستمعین في البریة كان جنكیز . ّ
ًتوركولوفیتش حاضرا ومن حولھ یجلس الناس مذھولین بتالوة 

ّوفجأة اسودت السماء بغیوم داكنة، وظھرت . كاراالیف غیر التقلیدیة
وقد ابتل جنكیز . األفق وقصف الرعد وانھمر مطر شدیدعاصفة في

لحظة من رأسھ على أخمص قدمیھ، فركض لیحتمي بشجرة من سیل 
. المطر

ًوقد تفاجأ جنكیز كثیرا حین رأى أن سایقباي وحلقة المستمعین من 
.كما لو أن العاصفة لم تكن. حولھ كانوا ال یزالون في أماكنھم

ّاللحظات، یقول جنكیز، أحسست بقوة الكلمة في تلك  كلمة –ُ
الماناستشي، كان الجمیع في أماكنھم كما لو أنھم مسحورون وھم 

ٌكما لو أن ماناس حاضر بشخصھ .. یستمعون إلى أبیات تلك الملحمة ّ
وقد شعرت بالحرج الشدید عندما . ّبینھم، متجسدًا عبر تالوة سایقباي

. مي بشجرة، وقررت العودة إلى الحلقةأدركت أني الوحید الذي یحت
ولغایة .. اختفت العاصفة فجأة كما ظھرت، كما لو أن المطر لم ینھمر

كیف لم یشعر الناس من حول .. الیوم ال یمكنني أن أفھم ما جرى آنذاك
الماناستشي بشيء أبدًا؟

ّوال بد للسرد من منطلق، حیث تشرع روزا في تلمس درب أخیھا 
ّل الزمن ھو ما یفصلھا عنھ، وھو الذي دفع بھا صبیة إلى الراحل، فھ

.. ًلینینغراد بحثا عن العلم–ّترك القریة نحو عاصمة الشمال السوفیاتي 
ًالعلم الذي یشق الطریق نحو النور، حسنا، فلیكن الزمن ھو المنطلق،  ّ ّ

:تقول روزا
. ًعبثا تحاول اإلمساك بالزمن مھما حاولت، ومھما شددت قبضتك

ّالزمن كما الرمل سیتسرب من بین أصابعك، ولن یبقى في القبضة 
لكن . ّیبدو وكأن كل شيء یختفي بال أثر.. ّالمضمومة حبة رمل واحدة

جمیعنا نعرف أن ال شيء في العالم یمكنھ أن یختفي ال بد أن یترك . ال
ًحتى تلك الكلمة التي تفوھت بھا یوما، أو تلك الفكرة الصغیرة . ًأثرا ما ّ

ستعود . ّلن تضمحل. التي طرأت في ذھنك ال یمكن أن تختفي بال أثر
ِّإلیك حتما في لحظة صفاء خیرة، إن كنت منذ البدایة قد شحنتھا بالخیر ً .

ّیبدو لي أن الزمن كما الطاقة لدیھما خاصیة مشتركة، تتمثل في عدم 
ذكرى تستلقي .. ّاالختفاء، أعتقد أنھ یتحول لدینا إلى ذكرى فحسب

ًریقة أنیقة لتحتل سطرا على صفحة كتاب حیاتنابط ّ.

وعندما نبدأ بتقلیب صفحات ذلك الكتاب، یعود الزمن بنا إلى الوراء 
ّواإلنسان مفطور على استعادة كل . بدفع الذكریات واحدة تلو األخرى

خاصة تلك . ّما ھو خیر ومضيء مما اختزنھ من أفكار وذكریات
ّالذھن، اللحظات التي أمضاھا مع أناس اللحظات السعیدة المكنوزة في 

مع عائلتھ وأقربائھ وأحبتھ، وأعتقد أن تلك اللحظات كثیرة .. ّیحبھم
.ّلدي

ّوتبدأ حكایة ستبقى حیة في أذھان المستمعین إلیھا، وما داموا یتناقلونھا 
ًسیبقى صاحبھا حیا كذلك

شحنة األسطورة

منطلق السرد

حي
ما دام الناس يذكرونه

عماد الدين رائـف
لبنان
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 Imagine walking through your village to church
to pray during the final days of fasting for the Feast of
Assumption. You find police barricades blocking all
roads to the sanctuary. At a check point you see your
priest petitioning the heavens. State police forbid
your entrance and give the same reasons they always
do – excuses well known to Christian Copts. You
have no permit to pray and you must stop irritating
Muslims with whom you share your village.

You are accustomed to it. You’ve always been
told on the slightest whim that you need a government
permit to pray in the church and even inside your
home in the village of Al-Furn, and that goes for all
other towns across Egypt. Yet no actual law´-or-code
exists requiring anyone anywhere in Egypt to have a
permit for prayer. Meanwhile, Christians in this little
town of four hundred Coptic families live with the
familiar weekly scene of neighboring Muslims
praying in the street -- blocking public transportation
and ceasing passage. Complaints are never lodged
against them demanding the nebulous “permit.” They
are free to do so.

It is not the only village to be targeted by the Sisi
regime’s state police in the Upper Egypt area of the
country which is heavily inhabited by Christian
Copts. There was Ezbet Nakhla in Abu Qarqas, Qum
Al-Loufi village in Basmalut and Taft Al-Kharsa at
Al-Fashn Center in Beni Suef. All received their
share of obstruction to worship. Furthermore, when
police take illegal actions to harass Christians and
halt worship, Copts begin to fear it gives license to
Muslim mobs.

In the case of the Virgin Mary Church, it is known
that Muslim intolerance was not the motivation
behind the police barricade even though so often their
complaints cause such responses from law
enforcement. Virgin Mary’s priest, Botrus Aziz,
claimed that local Muslims said nothing this time and
gave no objections to the planned celebrations for the
end of the fast on Sunday, August 20.

The regime maintains the police were sent to
protect Christians in religious practice from possible
terror attacks. However, two days later when the
congregation gathered in the street, law enforcement
disappeared. Men, women and children of the Virgin
Mary Church, having no other recourse, entered the
street on the eve of the Feast to celebrate mass.

Egypt
“War on terror”

shuts
down

churches
and

prayer

Dr. Ashraf Ramelah
Egypt
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Christians were left wide open and vulnerable.
Apparently the police were no longer concerned with
potential infiltrators.

It is speculated that the state may have been
retaliating against Bishop Makarius and his
courageous remarks to the public two weeks earlier
about the status of religious discrimination in Al
Minya Diocese.

He correctly stated that 15 more church doors are
bolted, and 70 villages are not permitted to have a
church at all. It seems that Virgin Mary Church may
have been next on the hit list for the steady shut down
of churches, a total of 58 so far that are inaccessible
to Copts due to the regime’s concern for “security .”

With this in mind, some believe that the police
barricade of the Virgin Mary Church was the state’s
attempt to create a “vacancy” status for the church
building. If so, the Church would not succeed in
meeting the “grandfather” requirement of sound
construction by deadline at the end of September in
compliance with the state’s new Law 80-2016
(9/28/2016) governing church buildings. Virgin Mary
Church could then be legally and permanently shut
down by the state.

In the regime’s zeal for “protecting” Christians
the state has expanded its harassment by demanding
burdensome paperwork from the church. The church
must submit a report in advance to state security with
date, time and place of religious activities, listing its
participants.

After the bus attack and murder of Coptic
Christians earlier this year by Egyptian Islamic-
jihadists crossing Libyan borders Egypt is clamping
down on Christian religious trips and conferences and
requiring details upfront for security reasons. In
addition to these controls, the previous terror attack
brought about the closing of the Coptic Monastery to
any future visitors, ending a long religious tradition.

One can’t help but feel that jihadists are winning
here. State regulations and errant police follow
through with controls over the jihadi targets to strip
Christian Copts of religious freedoms. That’s one of
the aims of terrorism. Already there are 58 churches
inaccessible to parishioners due to the state’s
requirements for security. It is unconstitutional in
Egypt for law enforcement to construct a barricade of
churches and prayer on any basis other than
intelligence of a planted bomb´-or-other form of
terror attack. Clearly, the latter was not the case in
Al-Furn. Copts have decided not to accept the
“irritating Muslims” excuse and the baseless “permit
required” reason from the police. They have
responded to this incident by petitioning President
Al-Sisi, the prime minister, and the local governor,

forcing them to confront the injustice.  The
petition signed by forty-four Christians from the
village states, “Are we required to stand on trial on
the charges of praying after police officers insulted
our dignity? On the morning of August 20, we were
subjected to insults, and we were prevented from
praying and performing religious services as usual.
We were surprised by the presence of police forces in
the village to prevent us from reaching our church.
Furthermore, they later prevented us from leaving our
homes. After our meeting we found that we were
incriminated as criminals´-or-outlaws .”  Despite hard
evidence of the state’s guilt of harassment and
discrimination using both legal and illegal means,
Copts remain hopeful and convinced that Sisi is their
champion bringing about the right change slowly.
Impressions frozen in time on the day the military
head consented to be the people’s man enable Copts
to remain confident in Sisi doing what he promised.
Copts trust the president.From the onset of his
political career, Sisi promised equality and freedom
of worship. Viewing government through relativism --
comparing Sisi to former President Morsi and the
dreaded Muslim Brotherhood -- blinds Christian
Copts to Sisi’s record which is scant improvement, if
any, over the Mubarak dictatorship
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 لیس سھال على متابعي الشأن السیاسي في المنطقھ أن یمروا
على خطاب السید حسن نصرهللا دون طرح التساؤالت عن توقیتھ 
ومحتواه ونوعیتھ وقد حصل ھذا عند العدید من الكتاب 
والصحافیین،بل أن بعض الحصفاء ذھب ألبعد من حزب هللا ولبنان 

رأه رسالة سوریھ إیرانیھ بضوء أخضر روسي،فالتعبئھ الدینیھ وق
العقائدیھ التي ركز فیھا السید على التضحیھ والفداء وتعظیم الشھادة 
لیست كما ظنھا البسطاء عودة لغیاھب التاریخ بل ھي تھیئة نفسیھ 
ومعنویھ للمقاومین وأنصارھم وحلفاءھم المكانیة حدوث أمر نوعي 

درك أن اسرائیل وأمریكا ستفكك شیفراتھ كما سنرى جلل أخفاه لكنھ ی
الحقا، وبدل التصریح استحضر شخصیة الحسین ابن علي كمظلوم ، 
صابر ومقاوم من أجل الحق لشحذ الھمم ورص الصفوف كأنھ في 

.ساحة المعركھ

ألول مره یتحدث السید حسن للیھود مباشرة ویفرقھم عن 
عیمھم نتنیاھو وینعتھ بالمغامر بمصیرھم الصھاینھ ویحرضھم على ز

ویطلب منھم مغادرة فلسطین المحتلھ بل حتى یحذرھم من تضییع 
."لن تجدوا الوقت الكافي للمغادره"الوقت بقولھ

لقد سبق أن تحدث السید عن الحرب وھدد بقصف خزانات 
األمونیا وتحریر الجلیل كخطوه نحو تحریر فلسطین وھزم الجیش 

والمفاجآت التي یجھزھا المقامون للعدو في المعارك االسرائیلي 
القادمھ، لكنھ لم یتحدث أبدا بھذه الدقة والظرفیھ الخالء اسرائیل من 
سكانھا ،والالفت لالنتباه أن السید یقرأ ھذه العبارات من ورقھ مكتوبھ 
ّأمامھ حتى یتفادى أي خطأ في التعبیر وھو الذي عود متابعیھ 

المشاكس أن یسأل لماذا؟باالرتجال،وللسائل 
ولماذا للیھود؟ ولماذا اآلن ؟

األكید أن الرجل ال یتكلم من فراغ فھو یمثل قوه إقلیمیھ 
أصبحت لھا تحالفات دولیھ وأذرع أمنیھ ویبدو من خفایا خطابھ 
ّالحماسي العقائدي أنھ منزعج ومتوتر من خطر ما لم یفصح عنھ 

یرید حصولھ في غفلة من الشعب یتجاوز القضیھ الفلسطینیھ و ال 
الیھودي ألن ھذا لیس في صالح الجمیع بمن فیھم الیھود كمدنیین فھو 
یحذر من تداعیاتھ ویلمح لتفادیھ لكنھ وحلفاءه مستعدون لتحمل تبعاتھ 
إذا حصل ویعتبر أن الطرف اآلخر ھو الخاسر األكبر منھ ومن ھنا 

. ھتتأتى أن الرسالة تتجاوز حزب هللا والمقاوم

مقاال ) الحوار المتمدن مشكوره(سبق ونشرت في ھذا المنبر
تحدثت " الفاشیھ تكشر عن أنیابھا...الحرب على دمشق قادمھ"عنوانھ 

فیھ عن استحالة قبول اسرائیل و أمریكا كامبراطوریھ بنھایة الحرب 
على سوریا دون ضمان مكاسب على األرض ولذلك لن تسلم بالنصر 

بھذه السھولھ وھي مرتبكھ سیاسیا ومضطربھ عسكریا وھذا السوري
ما یحتم علیھا فعل عسكري نوعي یوضع على طاولة التفاوض مع 
الكبار وكان االحتمال ھجوم أطلسي اسرائیلي عربي من الجنوب 
السوري یصل تخوم دمشق وإن لم یسقطھا أو یحاصرھا على األقل 

كامبراطوریھ كبرى یجبر األطراف األخرى على التفاوض معھا 
موجوده ألن أیة نھایھ للحرب حتى لو ظلت بعض الجیوب السوریھ 

اعده ـــــھ مع القوى الصـــمحتلھ لن یعید الھیبھ األمریكیھ ولن یحقق ندی
.كروسیا والصین وسیجعل ربیبتھا اسرائیل في خطر دائم ومتعاظم

فرقت من وألن ذاك المشروع العسكري فشل والحشود التي جندت لھ ت
فإن اسرائیل )لیس مجال التوسع في أسبابھا ھنا(النتف الى غرفة الموك

الخاسر األكبر من أیة نھایة للحرب على سوریا مضطره للدفاع عن 
وجودھا المھدد باشعالھا من جدید وألنھا عاجزه میدانیا وعقیدتھا أال 

یا یدخل جیشھا أیة حرب غیر مضمونة النتائج فال بد من تأجیجھا نوع
وفرض اعادة الجمیع للمنطقھ وذلك باستعمال السالح النووي كخیار 
یجبر أعداءھا قبل أصدقاءھا بما في ذلك الكبار كروسیا على حمایتھا 
خوفا من دمار شامل للبشریھ جمعاء ویكسر شوكة التفوق المیداني 
الذي حققھ حلف المقاومھ ویخضع إیران للقبول بتفكیك برنامجھا 

الصین وروسیا لوقف مغامرات بیونغ یانغ وھذا یتقاطع النووي، ویدفع
تماما مع مصالح االمبراطوریھ األمریكیھ التي تحتاج للتنفیس على 
أزمتھا االقتصادیھ الخانقھ ویزیل ارتباكھا السیاسي وعجزھا العسكري 
حتى أمام دول صغیره كسوریا وكوریا الشمالیھ ولھذا بالضبط جاء 

نالد ترامب الى البیت األبیض،ذلك أن السالح صناع القرار بالفاشي دو
النووي لدى جمیع الدول النوویھ ھو سالح توازن القوى دفاعي أي أن 

إال اسرائیل فسالحھا ر باستعمالھ ضد دولة أخرى تمتلكھال دولھ تباد
النووي ردعي ألنھا الوحیده في محیطھا التي تمتلك ھذا السالح الفتاك 

خطاب مباشر لليهود

االمرباطريات الزم لكنها تنهار

قراءة يف 
خطاب السيد 

حسن نصر اهللا
سامل املرزوقي

تونس
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ھذا دمرت مفاعل تموز العراقي والمنشآت وقد عملت على احتكاره ول
النوویھ السوریھ وجندت العالم للحد من طموح ایران النووي بھدف أن 

.یظل سالحھا وحیدا و ردعیا مرھبا لمحیطھا

في تقدیري أن خطاب السید حسن نصرهللا ھو رسالھ تستبطن 
في تحذیر روسي إیراني سوري موجھھ للیھود والقوى الدیمقراطیھ 

العالم الغربي مفادھا أن العرب ومھما كانت الكوارث التي ستحصل 
ومھما كانت نتائج الحرب فسیظلون في أرضھم أما الشعب الیھودي 
فیسقط وھم أرض اللبن والعسل من عقولكم وسیعودون للجوء إن 
تمكنوا وأن المجتمعات الغربیھ وحدھا ستتحمل ارتدادات انھیار 

عماءھم وخاصة سكان البیت األبیض البعید المشروع الصھیوني وأن ز
یضعونھم قربانا لسیاستھم الفاشیھ المدافعھ عن امبراطوریة المال 

.المحتظره

أما في الجانب العسكري فقد نبھ السید الشعب الیھودي وصناع 
القرار لشمولیة الحرب عندما قال أن حكامكم ال یعرفون من أین 

تنتھي والقصد ھنا یؤشر الیران والیمن و ستأتیھم الردود وال الى أین س
حتى كوریا الشمالیھ التي أصبحت غیر بعیدة في عصر الصواریخ 

.البالستیھ

الخطاب الرسالھ سیحدث ارتجاجا في العقل الیھودي والغربي 
وربما یحدث بعض التغییرات السیاسیھ والعسكریھ داخل المجتمع 

یاسھ الفاشیھ للبیت األبیض االسرائیلي لكنھ لن یغیر شیئا من الس
المدفوعھ بالدفاع عن امبراطوریھ تتآكل من داخلھا وستعمل الطغمھ 
الرأسمالیھ على دفع حكام اسرائیل لمزید المغامره والتطرف ولن تھتم 

الرواح الیھود وال لتوسع رقعة الحرب وانھیار الدول

اخلطاب رساله دوليه
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ْأشقاؤنا الفلسطینیون لھم الحق في أن نبتني لھم جزیرة "
َّاصطناعیة في المیاه الدولیة لیعیشوا فیھا إلى األبد؛ أما الیھود فإن لھم  َّ

ًحقا إلھیا في فلسطین ً ..َّھكذا تكلم أحد قادة العرب". َّ

ٌّل حق إلھي في فلسطین؛ وللفلسطینیین حق في جزیرة إلسرائی ٌّ
!اصطناعیة في میاه دولیة یبتنیھا لھم أشقاؤھم

َّبالمسیح تھود الرب؛ واآلن یسعون في صھینة الرب ََّ ْ َ َّ َ َ!

َّإن حقائق التاریخ والواقع ألصدق إنباء من كل كالم للرب،  ً َّ
َّومن كل نص في أي كتاب مقدس؛ وھذ ِ ِّ ّ ه الحقائق التي تذھب بكل ٍ

َّاألوھام الدینیة تقول إن فلسطین للشعب الفلسطیني، وإن ما یسمى  َّ َّ
َّألبرام العبراني ال یعدو كونھ حدیث خرافة یا أم " َّالوعد الرباني" ُ

!عمرو

ْكیف یمكن استخدام العقیدة اإلسالمیة نفسھا في جعل  َ
ْأي اعترافھم ھم(تراف َّالفلسطینیین والعرب یتقبلون فكرة االع ُ ْ (

ْملك ) الذي ھو أرض فلسطین(َّبإسرائیل على أنھا دولة یھودیة، إقلیمھا  ُ
فحسب؟" ”الشعب الیھودي"أبدي لـ 

َّأردني یعرف نفسھ على أنھ " شیخ"الجواب من قبل أتى من  ِّ ُ
َصھینَة"ِ، الذي ال رادع یردعھ عن "”الشیخ"؛ فھذا "ِعالم إسالمي" ْ َ "
ْتل"و َمدةَ ٍبعض من أصول العقیدة اإلسالمیة، قال، في لھجة قائل " َ
؛ وهللا كتب األرض "فلسطین"“ال شيء في القرآن اسمھ ": وجدتھا"

َثم خاطب . لبني إسرائیل إلى یوم القیامة) ْأي فلسطین(المقدسة  َّ
َّمن أین أتیتم باسم فلسطین، وقد سماھا : ً، قائال"ِّالمحرفین لكالم ربھم"

إلى یوم ) ْأي لبني إسرائیل(، وأورثھا لھم "األرض المقدسة"هللا 
!القیامة؟

بحق " دیني ـ إسالمي"َّإنھا لمحاولة سافرة للتأسیس العتراف 
ْفي الوجود من خالل تفسیر وتأویل مغرضین " َّدولة الوعد الرباني" ُ

َوإذ قا: "؛ وھذه اآلیات ھي"المائدة"َّآلیات قرآنیة تضمنتھا سورة  ْ ِ َل َ
علْیكم إذ جعل فیكم أنبیاء وجعلكم  ْموسى لقومھ یا قوم اذكروا نعمة  ْ ُْ ْ ُ ُ َُ ََ َ ِ ََ َ ََ َ َ ِ ُ ْ َ ِْ َ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َْ ِ َُّ َ ْ َ َ

َملوكا وآتاكم ما لم یؤت أحدًا من العالمین ِِ َِ ََ َْ ْ َ َ ْ ُ ْ ْ ُ ًَ َ ُ َیا قوم ادخلوا األرض . ُ ْ َ ُ ُ ْ ِ ْ ََ
لكم و َالمقدسة التي كتب  ْ ُ َ ُ َّ َ ََّ َُ ِ َّ َ َ َ َال ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا َخاسرینْ ِ ِِ ُِ َ َْ َُ ُّ َ َْ َ ْ َ َ َ ْ .

َقالوا یا موسى إن فیھا قوما جبارین وإنا لن نَدخلھا حتى یخرجوا منھا  َ َْ ِْ ُِ ُ َ ْ ََّ َ َ ََ َُ َّْ ْ َ ََّ ِ َِ َ ِ َّ ً ُ ُ
َفإن یخرجوا منھا فإنا داخلون ُ ِ َِ َُّ ِ َِ ََ ْ ُْ َ َقالوا یا موسى إنا لن نَدخلھا . ْ َ َُ ْ ْ ََّ ِ َ ُ َ َأبدًا ما ُ َ َ

َداموا فیھا فاذھب أنت وربك فقاتال إنا ھاھنَا قاعدُون َ َِ ِ َِ ُ َّ ِ َ َ ََ َُّ َْ َ ْ َ ْ َ ُ ِّقال رب إني ال . َ ِ ِ ّ َ َ َ
َأملك إال نَفسي وأخي فافرق بْینَنَا وبْین القوم الفاسقین َ ِِ ِ ِ َِ ْ ِْ ْ َ َ َُ ََ َْ ْ ََّ َْ ِ ُ ٌقال فإنھا محرمة . ْ َ َِّ َ ُ َ َّ َ َ َ

َعلْیھم أربعین سنَ َ ِ َ ْ َ ْ ِ َ َة یتیھون في األرض فال تأس على القوم الفاسقینَ َِ ِ ِ َِ ْ ِْ َْ ِ ََ ََ َ ْ َ ْ َ ًُ".

ًھؤالء، وبثالثین من الفضة، ارتضوا ألنفسھم أن یكونوا َخدما  َ
َ، فَزعموا أن هللا قد كتب فلسطین لـ "شعب هللا المختار"عند  ََ َ بني "َّ

ُیا قوم ادخلوا األرض الم"ْ، إذ قال "إسرائیل ِْ َ ْ َ ُ ُ ْ ْ لكم وال ََ َقدسة التي كتب  ْ ُ َ ُ َّ َ ََّ َ ِ َّ َ َ َ
َترتدوا على أدباركم فتنقلبوا َخاسرین ِ ِِ ُِ َ َْ َُ ُّ َ َْ َ ْ َ َ َ عقوبة تحریمھا على بني "َّ، وأن "ْ

َفإنھا محرمة علْیھم أربعین سنَة یتیھون َ.."ْقد انتھت، إذ قال " إسرائیل َُ َ َِ َِ ًَ َْ ْ ِ َ َِ َ ٌُ َّ َ َّ َ
َفي األرض فال تأس  ْ َ َ ِ ْ َ َعلى القوم الفاسقینِ ِ ِ َ ْ ِْ َْ َ َ".

َومن قْبل، سمعنا ذلك الداعیة الذي أَخذ بأسلوب سقراط في  َ ْ ِ َ َ
َّ، أن النبي داوود، "شاھد عیان"َّمحاورة الشباب؛ فروى لنا، وكأنھ كان 

ٍوبأمر من هللا، ھو الذي بنى المسجد األقصى؛ ولقد بناه في مكان بیت 
ًسلیمان لیكمل، بأمر من هللا أیضا، ما بدأه َّرجل یھودي؛ ثم جاء النبي  ٍِ ْ ُ

.داوود

المسجد "َّوغني عن البیان أن ھذا المعبد، الذي یسمیھ الداعیة 
، الذي بحسب الروایة الیھودیة، التي ال "ھیكل سلیمان"، ھو "األقصى

.سند لھا في التاریخ والواقع، یقع تحت المسجد األقصى

َّیقول للتلمودیین إن المسجد األقصى ھو ھذا الداعیة اإلسالمي
َوأنت یكفي أن تقول !في األصل منزل كان یملكھ رجل یھودي

َّلإلسرائیلیین ذلك حتى تبدو أنك تدعوھم إلى أن یستعیدوا حقھم في  َ َّ
ًالمكان، الذي كان، على ما زعم ھذا الداعیة في روایتھ، بیتا یملكھ 

!رجل یھودي

ِفي معرض دفاع ْ ة،ــفي القدس الشرقی” الحق الیھودي“ھ عن َ

الرب الذي 
صهينه بعض 
العرب بعد 
طول ويد

يتجواد البشي
سورية
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َّإن أحدًا في العالم لیس من حقھ : قال أحد كبار التلمودیین في إسرائیل
عاصمة (أن یسأل إسرائیل في أمر بناء منازل في القدس الشرقیة 

َّألنھا عاصمتھا منذ ثالثة آالف سنة، وإنھا كانت یھودیة ) الملك داوود َّ
د العرب یعاقرون الخمر، ویئدون البنات، خالصة عندما كان أجدا

ُویعبدون الالت والعزى، مضیفا أن القرآن نفسھ لم یذكر اسم القدس ًْ َ َّ َّ..

ّاسأل مؤلف كتاب  ِ ْ ْلمن "، أي نتنیاھو، "مكان تحت الشمس"ْ َ ِ
ً، فیجیبك على البدیھة قائال "القدس؟ َّإنھا للشعب الیھودي؛ وإنھا لھ، "َ َّ

ْ؛ ثم اسألھُ عن الدلیل "یزید عن ثالثة آالف سنةًعاصمة، منذ ما ْ َّ
ِ، الذي فیھ ذكر "العھد القدیم"َوالبرھان، فیأخذك إلى  ، أي "صھیون"ُ

ّمرة؛ وكفى هللا ممثلي أوھام 850االسم العبري للقدس، بحسب زعمھ،  ِ َّ
َّشر التاریخ، علما وحقائق، وشر العقل والمنطق، فإن " العھد القدیم" َّ ًَّ ْ ِ

ِء الذین ال یستطیعون العیش في أي مكان تحت الشمس یتخذون ھؤال َّ ِّ
َّمما ھو في حاجة إلى إثبات  !دلیل إثبات) ”التوراة“أي مزاعم (ِ

َّلھم؛ ألن فلسطین لھم؛ ") صھیون"ُّأو التي یسمونھا (القدس 
. !"أرض المیعاد"َّوفلسطین لھم؛ ألنھا 

نیة التي بذلھا علماء اآلثار لقد قنط نتنیاھو من الجھود المض
) منذ احتالل إسرائیل للضفة الغربیة والقدس الشرقیة(اإلسرائیلیون 
حقا دینیا وتاریخیا في أرض فلسطین، " الشعب الیھودي"َّإلثبات أن لـ 

.على وجھ الخصوص" َّالعاصمة الموحدة األبدیة"وفي 

َّوال شك في أن  َّھ التلمودیة إذ أكد قد ذھبت بأوھام" النتائج"َّ
ُّعلماء آثار یھود علمیون وموضوعیون، بعد البحث والحفر والتنقیب  ُّ

ْفي حي سلوان في القدس الشرقیة، أن ال شيء ھناك " مدینة داود"في  ِّ
َّیدل على أن داود كان لھ قصر، حیث بحثوا وحفروا ونقبوا، أو أن ذلك  ََّّ ُّ

َالمكان عرف داود، أو عرفھ داود َ.
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 كنا قد توقفنا عند حملة الھجاء والتشنیع المذھبي ضد الشخصیة
التاریخیة اإلسالمیة صالح الدین األیوبي في مقالة سابقة نشرت في 

ثنین من ، نتوقف الیوم عند ا2017آب 17في 3252العدد / األخبار 
االتھامات المتفرقة التي وجھھا خطاب النقد والھجاء المذھبي والطائفي 

ساوم الصلیبیین ورفض قتالھم (األولى، أنھ . المعاصر لصالح الدین
). حتى اصطدم بھ نور الدین الزنكي

الل وقد قلنا إن وقائع التاریخ أكدت للجمیع أن صالح الدین وخ
حربة الطویلة، ھادن وفاوض وأعطى إتاوات وانسحب وتراجع مثلما 
قاتل وھاجم وانتصر وحرر مدنا، وأخذ إتاوات من العدو اإلفرنجي، 
وھذا أمر ال مثلبة فیھ لقائد خاض سلسلة من المعارك في حرب طویلة 

من (استمرت في موجات متتالیة قبلھ وبعده طیلة قرابة الثالثة قرون 
، أما صدامھ مع نور الدین عسكریا فلم )1291إلى سنة1096سنة 

یحدث قط، والذي حدث فعال كما یروي جمیع المؤرخین لتلك الفترة، 
ھي جفوة أو وحشة بمفرداتھم، بین صالح الدین وأمیره وقائده نور 

وكاد األمر یصل إلى درجة الصدام فعال، ولكن صالح الدین . الدین
. ، وعاد الى مصر بقواتھانسحب ولم یصطدم بقائده مرتین

ولكن وجود خالف كبیر بین الرجلین آنذاك أمر أكید، ولعلھ یؤشر 
غیر . على وجود طموحات استقاللیة مبكرة لدى صالح الدین بمصر

أن ھذا لم یحدث ولم ینفصل صالح الدین بمصر عن نور الدین في 
ل الشام وتحدث القطیعة وحالة العداء بین الرجلین واإلمارتین، ب

استمرت العالقة بینھما حتى بعد فتح الیمن من قبل قوات األیوبي، 
ولكن تلك العالقة لم تكن تخلو من الجفاء والتشنجات، كما إننا نقع على 
إشارات لدى بعض المؤرخین على ندم نور الدین على إرسالھ صالح 

. الدین وعمھ شیركو إلى مصر للسیطرة علیھا

نبغي أن تؤخذ ضمن ما آلت الیھ ولكن تلك اإلشارات وغیرھا ی
إن قضیة الخالف. األمور الحقا، وتساوقا مع الظروف التاریخیة آنذاك

بین صالح الدین ونور الدین كانت قد طرحت أول ما طرحت من 
َقبل مؤرخین غربیین، مستندین إلى روایتي كیناموس ونكیتاس، وقد  ِ ُ

َروایتیھما على روایتي المؤرخ ابن األثیر اعتمد ھذان المؤرخان في 
المعروف بانحیازه لنور الدین ولألسرة األتابكیة ضد صالح الدین، 
والمؤرخ ابن أبي طي ھو شیعي المذھب مناوئ لالثنین معا مذھبیا، 

. ولكنھ مؤرخ محترف وتآلیفھ رصینة بشكل عام كزمیلھ ابن األثیر

لیمان في دراسة لھ حول حجازي عبد المنعم س. ویخلص الباحث د
َوقد یبدو للمطلع على روایتي ابن أبي طي وابن ( الموضوع إلى اآلتي  َّ ُ

َّاألثیر، أن العالقات قد تجمدت بین نور الدین وصالح الدین بما أن نور 
ًالدین قد عزم على غزو مصر، ولكن الغریب أن العالقات ظلت قائمة؛  َّ ْ

شق یوم وفاة نور الدین، وھو ِبدلیل وصول خطاب صالح الدین إلى دم
َّالخطاب الذي حمل أسرار المؤامرة التي دبرھا عمارة الیمني بھدف  َ
ُّالقضاء على صالح الدین وجیشھ في مصر، وینم وصف صالح الدین 
ِّلكیفیة تصدیھ للمؤامرة عن وجود استیاء، بل وعن وجود تواصل بینھ 

ِومن جھة أخرى فإن صالح الدین. وبین نور الدین أرسل إلى نور ِ
ببشارة -ھـ 569في أوائل شوال -الدین قبیل وفاتھ ربما بأیام معدودات 

-العباسیة ببغداد-ِفتح الیمن، ففرح بذلك وأرسل البشائر إلى الخالفة 
.وسائر بلدانھا

أما بخصوص اتھام صالح الدین ببدء االستیطان الیھودي في 
سرائیل كما یقول خالص فلسطین ومصر واعتباره بدایة لقیام دولة إ

الجلبي، فھو أوال اتھام ال تاریخي تماما ألن فلسطین ككیان 
جغراسیاسي لم تكن قائمة كما ھي في القرن العشرین وبدء ھجوم 

–الحركة الصھیونیة علیھا بدعم بریطانیا التي كانت تحتلھا، بل كانت 
جزء ال یتجزأ من بالد الشام وكان بعض الجغرافیین -فلسطین

."سوریا الجنوبیة"تبرونھا بمثابة یع
أضف إلى ذلك أن الوجود الیھودي السكاني فیھا وفي سائر دول 
المشرق العربي وحتى في األندلس قبل انھیار الدولة العربیة اإلسالمیة

ما عالقة صالح الدين األيويب
باالستيطان اليهودي؟

عالء الالمي
العراق
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ھناك لم یكن یشكل أي تھدید وال كانت الحركة الصھیونیة أو أیة 
. حركة مشابھة لھا قائمة وناشطة

منظور التحقیق ثم أنھ ب
التاریخي البحت اتھام سطحي وال 
دلیل علیھ سوى حكایة الطبیب 
الیھودي الخاص لصالح الدین، 
موسى بن میمون القرطبي، وطلبھ 
السماح لبعض ذویھ بالرحیل 
واإلقامة في فلسطین التي لم یكن 
سكن الیھود فیھا ممنوعا، غیر أن 
بعض من المشنعین الطائفیین 

. ا ھذه دون تفكیریكررونھ في أیامن
إنھ اتھام تنفیھ وتسفھھ حقیقة أن 
نسبة الیھود السكانیة في فلسطین 
وبعد ألف سنة على وفاة صالح 
الدین من إجمالي سكان فلسطین لم 

حسب 1914عام % 8تتجاوز 
فأین . تقدیر الدولة العثمانیة آنذاك

َّذھب الیھود الذین وطنھم صالح 
ذه الدین، علما بأن وجود الیھود بھ

النسبة، وربما أقل أو أكبر منھا 
قلیال، كان مؤكدا طوال عصور ما 
قبل صالح الدین وما بعده؟ 
والحقیقة ھي أن صالح الدین 
استجاب لطلب طبیبھ الخاص وھو 
الیھودي األندلسي موسى بن میمون 
القرطبي بالسماح لھ ولمجموعة من 

قا وعاش في وقد عاد بن میمون نفسھ الح. ذویھ باإلقامة في فلسطین
!مصر ومات فیھا

ولم یكن موسى بن میمون القرطبي صھیونیا بل لم تكن 
الحركة الصھیونیة الرجعیة قد وجدت بعد، وكان الرجل یحسب على 

. فالسفة اإلسالم

وفیھ " داللة الحائرین"ُأھم كتب ابن میمون ھو (وأھم كتبھ نقرأ أن 
ًسالم وعلماء الكالم وخاصة ال یجد القارئ إال صدى ألفكار فالسفة اإل

موسى بن میمون (َّولذلك فحین ألف إسرائیل ولفنسون كتابھ . األشاعرة
ُ، وھو الكتاب المنشور بالعربیة في القاھرة سنـة )حیاتھ ومصنفاتھ

إن (كتب الشیخ مصطفى عبد الرزاق مقدمة الكتاب فقال فیھا 1936
ثم ذكر العدید من األدلة !) ُّموسى ابن میمون یعد من الفالسفة المسلمین

. المؤیدة لذلك

حسین / یقول الدكتور" داللة الحائرین"وفى مقدمة تحقیقھ لكتاب 
َّإذا أخذنا في االعتبار أن الشھرستاني قد عد حنین بن إسحاق : آتاى َّ

ًالنصرانى، فیلسوفا إسالمیا؛ فإنھ ال وجھ للتفرقة بینھ وبین موسى بن 
. میمون الیھودي

یرى " داللة الحائرین"س للثقافة اإلسالمیة حین یقرأ كتابھ والدار
أن موسى بن میمون حتى في مناقشاتھ لنصوص التوراة، إنما یصدر 

ٍعن فكر وثقافة إسالمیة فقد عاش طوال حیاتھ بین مسلمین ٍ .

ٍویالحظ أنھ عندما ینتقد المتكلمین المسلمین یكون نقدُه لھم بأسلوب 
ًتقد بھا المتكلمون المسلمون بعضھم بعضا، وأنھ ٍخال من الشدة التي ین

ًإذا، فابن میمون یعتبر فیلسوفا إسالمیا. ٍینقد بني دینھ بشكل أشد ً ًّ ُ .

وھكذا یعتبره أیضا المؤرخون 
أما ) الموسوعة الحرة/ األوروبیون 

من یحاولون تشویھ الرجل والقول 
بأنھ قال كالما سیئا عن النبي 

وا لنا دلیال العربي الكریم فلیقدم
واحدا ملموسا من كتاباتھ ھو في 
ھذا الصدد ولن یفعلوا ولن یجدوا، 
وھل یعقل ویصدق أن یقول أو 
یكتب فیلسوف یھودي شیئا سیئا 
عن النبي دمحم في ذلك العصر 
الملتھب بالحروب ضد الصلیبیین 
والذي أعدم فیھ صالح الدین 
فیلسوفا صوفیا سنیا لتھمة دینیة 

ھ ھو السھروردي تتعلق بمعتقدات
الذي توقفنا عند جریمة قتلھ في 
عھد صالح الدین ویسلم الیھودي 

من العقاب؟

جاسب الموسوي .أما د
المتخصص في ھجاء صالح الدین 
والتشنیع علیھ في القنوات 
التلفزیونیة المذھبیة العراقیة كقناة 
العھد، فیقول في حدیث تلفزیوني 

إن توقیع صالح الدین بالموافقة
على االستیطان الیھودي في فلسطین ھو التوقیع الثاني بعد ان كان 

وقد اتفق بن ، عمر بن الخطاب قد وافق ووقع التوقیع األول على ذلك
وھذه قضیة ملتبسة . الخطاب مع الیھود على أن لھم حریة اإلقامة فیھا

ومطروحة بشكل سيء الفھم والمرامي، وتدل على عبث خطیر 
وإقحام ساذج لقضایا وصراعات عصرنا في عصر بالتاریخ ووقائعھ

مضى وانقضى لم تكن موجودة فیھ، فالحالة الصراعیة بین المسلمین 
والیھود بمدینة یثرب في زمن النبي العربي الكریم ال عالقة لھ 
بالصراع العربي الصھیوني في عصرنا على فلسطین من حیث 

ة المعاصرة التي الجوھر واألعراض وال عالقة لھ بالحركة الصھیونی
احتلت فلسطین بكاملھا وجعلت قوما ال عالقة وثیقة لھم بالیھود 

. العبرانیین السامیین ھم اإلشكناز األوروبیون یستوطنونھا

لم تكن مستعملة ولھا ذات الدالالت " استیطان"وحتى مفردة 
السیاسیة والفكریة التي تحملھا الیوم فقد كان اإلنسان حرا في اإلقامة 

سفر والتنقل وامتالك األرض والعقارات في بالد هللا الواسعة ولم وال
یكن یعني للدولة شیئا أن تأتي قبیلة أو شخص من آسیا الوسطى 
لتستوطن قرب مدینة الموصل أو أن تھاجر قبیلة عراقیة أو شامیة من 
جنوب العراق الى صعید مصر أو من الیمن إلى تونس كما حدث مع 

. بني ھالل

ن عمر بن الخطاب قد وافق على إقامة الیھود في فلسطین وإذا كا
فقد سبقھ النبي العربي -كما یكرر الیوم بعض المذھبیین المعاصرین -

الكریم الى ذلك حین وافق على طلب الیھود السماح لھم بالھجرة شماال 
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نحو بالد الشام بعد ھزائمھم العسكریة وإجالئھم من الجزیرة العربیة 
على ذلك وسمع لھم بالھجرة إلى ھناك وبقوا فیھا طوال فوافق النبي 

.العصور الالحقة

أما ما یقال عما فعلھ أبناء صالح الدین بعد وفاتھ، من أنھم 
فرطوا بإمارة أبیھم وانتصاراتھ على الفرنجة الصلیبیین، واختلفوا فیما 

، بینھم وھادنوا أعداءھم فال یتحمل مسؤولیتھ صالح الدین بل أبناؤه
ولذلك لن نتوقف عند ھذا المحور ألنھ خارج نطاق ھذا البحث ویقع في 
محور آخر یضمھ التحلل الذي أصاب اإلمارة األیوبیة شأنھا في ذلك 
شأن جمیع اإلمارات والدویالت التي نشأت ثم تحللت وتالشت في ذلك 

ولكننا سنوقف عند ھذا التقییم المعاصر لصالح الدین األیوبي . العصر
. بھ وقفتنا ھذه للدفاع عن صالح الدین األیوبي الرمز واإلنسانلنختم

إذا تجاوزنا حكم : (كتب الباحث العراقي الراحل ھادي العلوي
اللقاحیة تعني مبادئ وسلوك عام یقوم على رفض -الراشدین بلقاحیتھ 

المعمدة بمبادئ حركة تاریخیة صاعدة، -ع ل. الخضوع للدولة أیا كانت
ین من الحكام القالئل الذین تمتعوا بالشعبیة وأحبھم یبدو صالح الد

وال یرجع السبب . الناس الذین تعودوا على مقت الحكام وتمني زوالھم
في ذلك إلى مجرد بطولتھ في مقاومة االحتالل األوروبي، فقد تصدى 
لنفس المھمة حكام سابقون والحقون، ولم تكن لھم نفس المكانة في 

بیبرس بطل مثلھ وخلده الوعي الشعبي في كان الظاھر. قلوب الناس
. ولكن الناس أحبوا صالح الدین كقائد بطل. الملحمة المسماة باسمھ

یمكن في الحقیقة مقارنة صالح الدین مع نور الدین الشھید الذي منحھ 
. الشعب ھذا اللقب رغم أنھ مات على فراشھ

وفي عالقتھ مع الرعیة، . "..."ن أعمقوقد تكون تجربة نور الدی
. مھیوب إنما غیر مخیف: كان صالح الدین مثل عمر بن الخطاب

وھكذا كان في حیاتھ الشخصیة داخل القصر كما في طریقة تعاملھ مع 
وھذه حالة شاذة في سلوك الخلفاء . الحاشیة التي كانت آمنة من نزواتھ

لم یتعرض أحد من أعوانھ والسالطین منذ ابتداء الخالفة العباسیة، ف
وأقصى . ووزرائھ وقواده لعقوبة اعتباطیة تصدر عن جنوح استبدادي

عقوبة كانت العزل كما فعل مع وكیل الخزانة في دمشق بسبب بناء 
كانت عالقة صالح الدین بجیشھ تجري على نفس الخط، "..." قصر

وقد بدت كاستعادة لسیرة علي بن أبي طالب، وفي انقطاع عن نمط 
العالقة العبودیة التي تحكمت في الجیش اإلسالمي منذ األمویین جریا 

. على سنن الجیوش قدیما وحدیثا

وكان یوزع الغنائم التي تؤخذ من اإلفرنج على الجیش، وال 
. منھا شيء خارج االحتیاجات العسكریة-یجمع ویدخر لنفسھ-یحتجن 

اة المقاتلین مردود سلبي على وتیرة وقد تركت ھذه الطریقة في مدار
القتال أحیانا، بصورة تذكرنا بما وقع لعلي بن أبي طالب في معركة 
صفین وما بعدھا، سوى أن صالح الدین لم یواجھ حاالت تمرد كالتي 
عانى منھا سلفھ الراشدي، إذ لم یكن بمقدور األوروبیین إیجاد رتل 

ي معسكر علي، ولكن خامس في معسكره شبیھ بما أوجده معاویة ف
تضجر المقاتلین ھو الذي أدى إلى االنسحاب من معركة عكا وحصار 

بلور صالح الدین في سیرتھ كما في سیاستھ نموذج . "...". أنطاكیا
سلطان ال یخاف الناس منھ ألنھ غیر مرعب لھم، ویحترمونھ ویحبونھ 

ھي في و. ألنھ ال ینھبھم ویحیا حیاة معتدلة منزھة عن مفاسد القصور
جملتھا خصال رجل كردي عادي، لكن مأثرتھ تكمن في احتفاظھ بھذه 

)الخصال وھو سلطان ومتدین
---.

ُعندما فتحت خزانة صالح الدین الشخصیة لم یكن : معلومة
فیھا ما یكفي من المال لجنازتھ، فلم یكن فیھا سوى سبعة وأربعین 

ِّدرھما ناصریا ودینارا واحدًا ذھبا، ولم یخلف ً ًً ًملكا وال دارا، إذ كان ً ً
قد أنفق معظم مالھ في الصدقات، كما یروي بھاء الدین بن شداد في 

."النوادر السلطانیة"كتابھ 
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 The US will remain the strongest nation for a
long time to come. But the rise of Russia, China, and
Germany is undermining the concept of the Sole
Superpower on earth. We have four equally strong
players in the international theater now. However, the
twenty first century will be flagged as the century that
“Superpowers” lost their obedient followers and
smaller countries learned to shift their allegiance and
negotiate their loyalty for a higher price.

Background:

We grew up during the era of the cold war
between two Superpowers “The USA” and “The
USSR”. That was during the second half of the
twentieth century. However, after the humiliating
defeat in Vietnam in the mid-seventies, the USA
continued to retreat from the -dir-ect involvement of
many major conflicts, causing them to lose Iran,
Nicaragua, and other strategic conflicts. In 1991, with
the withdrawal of the USSR from Afghanistan, the
tearing down of the Berlin Wall, and the subsequent
loss of control of the eastern block of Europe the
Soviet -union- was declared dead. This was followed
by a dramatic regime change from the communist
party to the shady nationalist movement led by Bores
Yalcin.

Both the USA and Russia attempted to regain
their Superpower status as the years went on, to
varying degrees of success. The USA through a few
successful military ventures. Some for just cause,
while others solely to show muscles. Some examples:
President Reagan invaded Grenada, a small
Caribbean island, in 1983-;- President Bush, Sr.
invaded Panama in 1989-;- and the removal of
Saddam’s troops from Kuwait in 1991.

Meanwhile Russia, under Putin’s leadership,
gained a lot of diplomatic, economic, and military
strength. Putin and Russia successfully interfered in
Georgia, Ukraine, taking back the vital Crimea
Peninsula and a significant part of Eastern Ukraine. In
addition, Russia built two strategic bases at the Syrian
Mediterranean coastal region and totally controls the
game on ground.

The horrible attack on 9/11/2001 on US soil
further shocked the image of the traditional secure
Superpower. In addition, the questionable results of
the invasion of Afghanistan at the end of 2001 and
the horrific results of the occupation of Iraq in spring
of 2003, makes us wonder how powerful is what is
left of the “Superpowers ”?

While the USA and Russia were busy making a
mess in every spot around the globe, China and
Germany were actively improving their respected
roles in the international community. China is
gradually and rationally -convert-ing to a free market
economy, and is involved in Asia and Africa in
strictly a business capacity with zero politics. This
approach gave China an easy relationship with all
nations and a strong advisory voice. The dramatic
unification of Germany in October 1990, followed by
the election and rise of a strong female Chancellor
Angela Merkel changed the status and the power of
the new Germany in both Europe and the world at
large.

The Death of
super powers

Mohammad Hussein al Najafi
Iraq
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The increasing role and the strength of China and
Germany, and the resurrection of Russia, are going to
be at the expense of the USA only. This will lead to a
new world of multiple Superpowers rather than one´-
or-two dominant Superpowers. Each one of them has
its own economic and security interests. These
Superpowers are not going to be measured by their
nuclear capabilities and missiles heads, but rather by
economic strength and respect of other nations.

There are many other factors weakening the
influence of the Superpowers, including the growing
power of the international corporation, globalization,
the massive power of free information through
sophisticated social media, and the power of the
impact one individual can make. The rise of these
factors are taking place at the expense of continued
deterioration of the UN, the disrespect of sovereignty
of independent nations and its borders, and finally the
use of religious and sectarian differences to weaken
sovereign nations.

There was a time when the USA was arguably the
strongest Superpower in the world, but today we live

in an era when the US cannot control small nations
like North Korea´-or-defeat ISIS by itself. Mr.
Trump’s style and rhetoric is not giving any positive
results, rather it is pushing the remainder of the allies
away and weakening the role of the USA globally.
The traditional allies to the US are publicly
disagreeing with much of the United States’ policies
and working together without the US to move
forward on global agendas.

The USA will remain the strongest nation for a
long time to come. But the rise of Russia, China, and
Germany is undermining the concept of the Sole
Superpower on earth.

We have four equally strong players in the
international theater now. These powers are: USA,
Russia, China, and Germany. With India and Brazil
designated to rise to superpower status in the future as
well. Each of these powers has their own followers.
However, the twenty first century will be flagged as
the century that “Superpowers” lost their obedient
followers and smaller countries learned to shift their
allegiance and negotiate their loyalty for a higher
price.ny, over the Mubarak dictatorship
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 Chapter one: Value & Subsistence wage
problem

Economic system is formatting by two gears demand
and supply-;- marketing is set between the contact of
two gears demand and supply, supply gear is
rounding on organization axon, organization is
turning the separated factors to one merged product.
Demand gear is rounding on need axon, need is
wanting benefit, determining what this benefit
specifically that what we called desire, desire
determining according to psychological and
sociological factors. Circulation in economic refer to
the production factor return quantity of product´-or-
income. The income is the person share of products
as service´-or-goods able to exchange with other
product by money interaction. The people’s income
can achieve by two entrances, as returns of capital´-
or-as returns of work. The least income which
enabling of necessary needs for life that what called
subsistence wage. The incomes levels are very vary
from the least necessary amount enabling of life to the
highest welfare life .

The political economy´-or-social economy is the
science field that interest of community activity
around product benefits and value to achieve
community welfare. For that, Marshal called it the
welfare science, in difference of classics that called it
as wealth science, in considering wealth is the way of
economic welfare. Later Marginal School by Lionel
Robbins leadership year 1932 in his Essay on the
Nature and Significance of Economic Science
describe economic as rareness science, that interest of
rareness resources efficiency exploitation to create
the most amount of wealth to achieve welfare with the
sustainable of resources. Paul Anthony Samuelson in
1948 considered economic is the orientation.
Alternatively, the science that interest of human
activities orientations to get what others create of
products, as we see all of political economy concepts
are rounding on how we can create wealth to achieve
welfare .

The end vision of economic is the individual´-or-
community welfare, which achieved by most

How we
can solve

the
employment

problem?
Tamer El-Batrawy

Palestine
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maximum capable of products (income), whether
capital income´-or-labour income. The problem we
addressed in this book is how we can get over of
subsistence wage and unemployment, how we can
raise the capital´-or-labour income to all community
individuals to get welfare life whether in Developed´-
or-underdeveloped countries?

Section One: Entrance for economic value and it’s
money relationship

The economic value is an able to measure social and
human evaluation of benefit object valid to exchange.
Value is determined from supply side on base of cost,
cost related of availability of sources (whether natural
resources, human resources, industrial resources) .

On the demand side value is determine by the
urgency level and capability. Capability is the both of
 demand separated and power-
purchasing capacity, demand
separated´-or-value is circle of
product demand, is this circle-
limit-ed narrow,´-or-national´-
or-international? The determine
base of demand power-
purchasing capacity is
productivity and marginal
propensity to save. Part of
production amount of today
oriented to meet low cost needs
and desires, other part of
production oriented to saving
for future meet of high cost
needs and desire often. So
saving is not -function- of low
consumption, but in contrary -
function- to capability of
purchasing specially for high
cost products.

Value´-or-power purchasing generated in all
communities, whether slums backstage
underdevelopment communities´-or-developed
communities. People in each place are producing
productise what they want and appreciated. The
producing benefit appreciated arises in case of
positive effectiveness of others. For example, the
sociocultural and geographic people relatedness with
some places may turn house value level in slums
community near with house value level in same size

at advanced community, the people (demand) in each
place may don’t appreciated the house (supply) in
other place, but the local people in each place
appreciated it regardless of great variation of style.
Free´-or-socialist market?

There is no free market neither completely planned.
The completely free market is a myth, did not
realized in any reality as the planned market. What
we most describe about market policy´-or-what world
has witnessed that market closer towards
liberalization´-or-towards planning.

We should not determine previously what we should
be about market policy, for our believing that one
better than other, but we must forming our policy by
defining our present situation about the components
of resources and economic performance, and what we
want to achieve, to determine the intervention´-or-

non-intervention policy we
should follow to achieve this
vision.
However, the current
international markets we cannot
absolutely categorized as closer
market towards liberalized,
tendentious,´-or-
socialism,because
liberalization´-or-planning
policies are always-limit-ed in
certain dimensions.

The market may tend to inflow´-
or-outflow physical capital
liberalizes, repeal all taxes´-or-
put low rates. While at the
same, time tends to restrict
foreign labours entry closer to
full planning, by did not´-or-
minimalistic foreign labours
inside flow, to maintain´-or-

decrease the level of national subsistence labour to
avoid quality decreasing´-or- unemployment
increasing. This does not mean this policy will
prevent the illegal immigration.

The most economies tend to liberalization we also
cannot absolutely described as liberalization market,
though it abandoning the ownership of production
factors´-or--dir-ectly sector intervention, but in the
same time it was in-dir-ectly intervening across
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regulations as base of formatting business, Also it was
get a bart of production by taxes policies. The
socialist´-or-planned market realistically does not
mean except image of Conflict of Emperors, which
production factors ownership transferred from feudal
lords´-or-capitalists’ hands towards other conflict and
power holders’ hands.

About of production, income, and national
expenditure concepts

Production is immaterial´-or-material benefit object
contain -dir-ect´-or-embodied work, -dir-ect work is
physical´-or-mental human effort, in-dir-ect work is
embodied human effort in previous immaterial´-or-
material product. The product is created by a
combination of elements called production factors,
such as labor, land, physical and Intellectual capital ..
The embodied amount of these elements can be
determined by value´-or-benefit perspective.
Economic science interest of these embodied
elements in value perspective, as it more measurable
by monetary units. Value perspective mean product
content work is the quantity of factors production cost
whatever this factor-;- human, land, Intellectual,
physical, technology.., products we can categorized
as high land density products, high human capital
density products, high intellectual capital density
products,´-or-high technology capital density
products.., more than any of other it’s capital factors
content. Agricultural products have high density of
land, may mobiles have high density of intellectual
and technology capital, food and beverage are high
density human capital products, and so else.., the
product competitive advantage centered on heavy
factor production density. Technology is production
capability embodied in previous products, the
technology products competitive advantage related
with technology capital, but the competitive
advantage hospitality products more related with
human capital. So for competitive advantage raising
we must focus on factors production weightiness
center, which represent the most cost of factors
productions.

The economy production has distributed on
participated factors production in income form´-or-
return on equity form. Sell´-or-buying is an individual
enabling process to exchange their shares of products
for satisfaction their needs through money no more.
Sell and buy deals are trading volume indicator, equal

money supply multiplication turnover rate, the
national deals are not the Gross national expenditure
GNE, expenditure is income, is production whether as
macro´-or-micro level scale. Production´-or-income is
the “added value” part on production input, whether
consumption´-or-investment expenditure unable to
exceeds of income´-or-accumulative production
except debt cases. Buying merchant´-or-producer by
commercial short-term circle inputs to add value isn t
expenditure, because the inputs value returned back at
less than year, if this value returned back at more than
year it calculated as investment expenditure returned
as depreciation costs. Gross Domestic Production´-or-
Income GDP/GDI is the total of factors production
added value, costs´-or-income in country .

Net Gross Domestic Production is GDP minus
imports as an interacted national production inputs in
macro transformation chain and lead to National
production appear. For that the ability of domestic
production sector for expansion suspended on
demand expansion and pull inputs capability (power
purchasing), which depended on increasing
international competitiveness position, and enabling
trading national with international products.

For macroeconomic measurement of gross production
we have two standards, first the state geographic
standard, that measusre all of production inside the
state borders, wheather producers were hold
nationality´-or-foreign, that what called Gross
Domestic Production GDP, the second is the
producer nationality standard, that measuse the
production of state nationality holder producers,
whether live inside country´-or-abroad national
companies, then that called Gross National
Production GNP.

Equity´-or-balance income either be production
income such production land yield, then it
categorized as capital and its income as factor
production income,´-or-balance income be non-
production income as non-allocated production land,
then it called money and raising its value called
money gains. Value whether loaded in money´-or-
capital asset it able to one´-or-both sides growth´-or-
degrouth. Production land operation may lead to yield
income´-or-loses amount of its value, also non-
production land value exposed to growth´-or-
degrouth by changing PESTEL dimension such like
macroeconomic climate, assets value also exposed to
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decreased by depreciation (material assets)´-or-
consumption (immaterial assets.(

National wealth is the net accumulative material and
immaterial production balance after discount
depreciation and consumption. Necessarily any nation
even it was the poorest one must have national
wealth, it appears in existing material´-or-immaterial
surplus part accumulated over time. Increasing
expenditure over income is myth impossible in any
reality even the most-poorest nation, if that possible
then we must see poor nations as desserts didn’t have
anything even knowledge.

But in fact we see always never the nation
expenditure surplus part appear in exist material
forms such like real estates, movables assets,´-or-in
immaterial forms such like experience, knowledge,
information and culture.., the existence surplus real
estate’s constructions´-or-movables is one nation
wealth side, the other side of nation wealth is the
immaterial balance, what we can described as
structure of social relations, psychological,
behavioral, cultural, science experiences.., that
embodied in community and appeared clearly in its
individuals. Both of material´-or-immaterial
structures are two sides of one currency, if
constructions are shapeless it will reflex on
immaterial structure social relations, psychological,
behavioral, cultural, science experiences.., and vice
versa.

Money supply definition

Money is the state bank notes issuance given to
producers due what products state taken in
justification of expend it in public interest, for
opposite of producers givin up their products to
government they use this guaranteed by the
government nots to facilitate exchanges their
products´-or-preserve value .

In past money was issued as part of rare metals
contain its economic value, so mony notes was
represent credite notes due from issuing authority
promise to return rare metal by return credite note,
but in present the credite -function- of notes issuance
were changed to get government part of production
beside currency price control. In 1944 year the
governments were according to “Bretton Woods
Agreement” to fixed exchange rates to to ensure

economic stability and political peace, states agreed
to cooperate to closely regulate the production of
their currencies to maintain fixed exchange rates
between countries with the aim of more easily
facilitating international trade, they also agreed to
take partially off “gold standard” policy, they agreed
of exchange ability of -dir-ect national currencies
gold cover to in-dir-ect coverage with dollars as it
absolutely covered. On that system the governments’
situation were continus by issuing its’ national
currencies as much as what it gold´-or-dollars have
until (Nixon shock) year of 1971, as Unites States
Richard Nixon declaration year of 1971 announce
Unites States cancellation of the -dir-ect international
-convert-ibility of the United States dollar to gold,
and freely floating fiat currencies.

Since this date to present the money gold standard
turned history dose not exist in real, so it shouldn’t be
spoken except as past, Governments nowadays
dosen’t commited to returned credit taken’s products
to producers by returnd credit’s notes as past, but
becomes optain this products as ownership right due
non valuable banknotes issuance in real except
political and law mandatory power inside its’ political
influence as verifiable generally accepted payment for
goods and services, by four -function-s, a medium of
exchange-;- a Standard and measure as unit of
account-;- a store of value.

The gross issuance banknotes is the total -print-ed
banknotes in country, the supplied monetary in wide
range concept includes market money liquidity
(currency in circulation) plus demand deposits
(depositors easily accessed assets on the books of
financial institutions) didn t include long-term
deposits, creature monetary is the supplied monetary
multiply it’s turnover which determine the generally
prices level. Gross production is the total supplied
production multiply purchasing rate, production is the
achieving added value (Gross profit), which include
labour, organization, capital, land… added value by
sold products, but dose not sold totally´-or-partially
products did not economically classified as
production.

Relation between money, production and prices

Macro level value is associated with economic
policies, economic policies is production process
influence of state intervention. Financial policies is
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state intervention of distributions affairs by impose
taxes´-or-support tools, monetary policies is the
policy concerned on volume amount, movement and
value of banknotes money. Economic policies dose
not separated on financial policies´-or-monetary
policies, inasmuch (monetary policies) national
currency value is determined on the equilibrium of
created amount of money and production volume,
demande and supply also related with national
currency value, the national currency value is
determined on equilibrium supplied production level
and monetary supplied multiply its turnover level
(created monetary) base, the production demand rate
is the level of individual their own money takes off
for get product, money demand rate is the money
need level´-or-product benefit take off to own money.

Value = (supplied monetary × its turnover) ×
(production demand rate + 100% - monetary demand
rate).

V_r^ch=(SM×Turn)×(D_P^r+(100%-D_SM^r)),
whereas V value, V_r^ch value change rate, SP
supplied production in R price base (price before
market factors interaction), CM created monetary is
SM supplied monetary multibly T turnover, PD
production demand, D_SM^r Supplied Monetary
demand rate (the demand seller need for money),
D_P^r Production demand rate (the demand purchase
need).
For example: product price 100 LE, the demand
purchase need (D_P^r Production demand rate) is
90%, the demand seller need for money is 90%.
V_r^ch=(SM×Turn)=(90%+(100%-90%)),
V_r^ch=100%.

But if product price is 100 LE, the demand purchase
need (D_P^r Production demand rate´-or-the buyer
need of product) is 100%. The demand seller need for
money is 90%, then cost will rises by 10%.
V_r^ch=(SM×Turn)=(100%+(100%-90%)),
V_r^ch=110%

If product price is 100 LE, the demand purchase need
(D_P^r Production demand rate´-or-the buyer need of
product) is 90%. The demand seller need for money
is 100%, then cost will decreases by 10%.
V_r^ch=(SM×Turn)=(90%+(100%-100%)),
V_r^ch=90%.
The national currency value level at macroeconomic
range is associated with Grosse Domistice Production

GDP and created monetary, monetary Supply´-or-
money supply (or money stock) is currency in
circulation and demand deposits (depositors easily
accessed assets on the books of financial institutions),
created money is money supply multiply turnover,
accumulative production balance is all of existan
domestic economic value material´-or-immaterial in
state formatting all over the time depth.

In economic the production wealth will be equivalent
by gross money mass (money supply plus long term
deposits), gross money mass refer to the embodied
gross domistc prodution value of this monetary
vessels (banknotes .(

Tha national currency value rate is determine on the
meeting of production supply part with the trading
money supply part, duplicated production with
existing money mass that mean duplicated money
power purchasing, the cash paper which was paid for
one product will be equal with double, national
currency value also may be duplicated without any
increasing of production rate, but with increasing
money benefits need way, decreasing production need
rate (increasing production take off).

The gross production supply including new
production ratio in addition of production balance
ratio, in case of individuals absolutely production
wealth benefit take off´-or-accumulative national
production wealth with absolutely money supply that
mean unprecedented increasing of national currency
value, the only one unit of cash will meet many
doubles of what products it was paid for.

So, why prices usually decreases? That because of the
money mass walking in one -dir-ect way (issuing), the
production mass was walking in two opposite ways.

The governments didn’t executed issuing money
(other than replacing cases), while gross accumulative
production balance changed by inflow´-or-outflow,
with each labour force performing, spinning machine,
new agricultural bring up plant, created service…and
so on.

The gross production balance is increased. In the
opposite with each physical depreciation, building,
machine, food…and so on,´-or-non physical asset
consumption the gross production balance is
decreasing
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ْوهللا حاجة تزعل، مش عارف أقول إیھ، شرع هللا اإلرھابي ّ
ْكان تعلیق أخ مسلم ُ

وجرح آخر ) كاھن (عندما ذكرت لھ حادث ذبح مواطن مسیحي 
ً.بواسطة من یقولون عنھ مختل عقلیا

قتلھم بطریق بالطبع والجنود المذبوحین الیوم في كمین بسیناء تم 
ً.مختلون عقلیا

ومن ..ومن ینادي بالتداوي ببول اإلبل مختل ..وداعش مختلون 
ماذا عمن ..یطالب بتطبیق الشریعة إذن مختل ومن یحرم تھنئة الكفرة 

یرفض النقاب و الحجاب؟

ُالمھم كان ردي لألخ المسلم ووهللا برضھ حاجة تزعل إلنكم بني 
آدمیین ینقصكم فقط دین یحترم العقل واإلنسانیةآدمیین زي كل البني 

ھل توافق علي :ًسابقا كانت إجابةذلك األخ الطیب علي سؤالي 
تطبیق شرع هللا؟

وكان جوابھ بالطبع نعم ولكن التطبیق الصحیح

ولو حد عنده فكرة كیف و أین یوجد تطبیق شرع هللا الصحیح 
نساني ولیس شرع هللا اإلرھابي یخبرنا المھم یكون شرع هللا اإل

المتداول منذ أمد بعید في سوق شرع اإلسالم من السعودیة مرورا 
...بأفغانستان والصومال ومصر وإیران

مؤامرة علي ..ًفعال ھناك مؤامرة أدواتھا مستمدة من عقیدة اإلسالم 
...ُالمسلمین الغالبة البسطاء المغیبین 

ًالیوم في طریقي الروتیني ذھابا إلي محل عملي تأملت كثیرا رغم (ّ
في البنایات الحدیثة الضخمة والتي تم تصمیمھا علي ) ًمروري یومیا 

ِأحدث طراز معماري والحدائق البدیعة التي تحیط بالمكان وتذكرت 
لي من إجما٪80ًھنا تستثمر قطر في ذلك المشروع تقریبا ما یعادل ال 

ذلك المشروع عمل ) إن لم تكن تحملت كل التكالیف(تكالیف المشروع
ویعمل ویستفید منھ اآلالف بل ربما مئات اآلالف من األوربیین أما 
ُحدوتة المسلم للمسلم كالبنیان المرصوص فقط مجرد دین یتداول في 
الزوایا والجوامع وبرامج التلیفزیون الدینیة عند تجھیز األغبیاء من 

الدین عند هللا ..مؤامرة ..نیین بضرورة تطبیق شرع هللا اإلرھابي المؤم
.ُیستغلھ األذكیاء في تدجین البسطاء

ّاإلسالم الیوم مؤامرة كونیة وقوده القطیع المسلم المدجن ومغیب  ْ ّ ُ
..َّوضحایاه من كل ملة ودین وجنس

َإفیقوا یا بشر ویا مسلمین دینكم اإلسالمي الیوم مؤامر مؤامرة ..ة َ
.بكم ومؤامرة علیكم 

:سؤال علي ھامش التدجین 
ًواضح طبعا الخیر الیومین دول ..ًإستوصوا خیرا بأقباط مصر

..!!!!بزیادة 

؟..!!!!! ًلماذا لم یستوصي أتباعھ خیرا بأمازیغ المغرب

شرع اهللا
االرهايب

علي جندي
مصر
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لكن نظریتھ البایولوجیة , بھ دارونذلك ما جاء , أصل اإلنسان قرد
ظلت وستبقى مثار نقد ودحض حتى من جانب الكثیر من البایولوجین 

.أنفسھم

,,أنا أؤمن عكس ما جاء بھ دارون 
.ھو قال إن أصل اإلنسان قرد

.وأنا أقول أن أصل القرد إنسان

واتھ ولست أسلك لتأكید نظریتي مسلك دارون البایولوجي وأد
.أدواتي ھي سیاسیة واخالقیة. التشریحیة أو المایكروسكوبیة

..كیف 
.واألفضل أن یكون مراھقا على أبواب الشباب, خذ إنسانا سویا

ستكتشف أنھ .إسألھ عن رؤیتھ للحیاة وتفحص سوكھ ولو بشكل عام
لبیولوجي على ابواب أن یتكون إنسانا في العقل ولیس في التكوین ا

.فكرا وسلوك, أو ھو إنسان بالفعل, فقط

واآلن ضعھ في حزب من أحزاب النفاق السیاسي واألخالقي 
أو إدخلھ في مدرسة فقھ طائفي او عنصري ستكتشف أنھ , الحالیة

بل لعلك لن تراه سوى قردا مكتمل , تدریجیا سیكتسب أخالق القرود
كإنسان أنھ یمشي على وستكتشف أن ما تبقى من ھویتھ, التفاصیل

.قوائم إثنین بدال من أربعة
..سوف یتحدث لك عن النزاھة وھو یسرقك.. تحدث معھ 

..ویتحدث عن الوفاء وھو یتربص بك
..یتحدث عن األخالق وھو یخونك

.یتحدث لك عن الوطن وھو یمزقھ

ستكتشف بالنھایة أنك تعیش في سیرك حقیقي وتتعامل مع قردة 
وستعرف حینھا ان دارون لم یكن مخطئا إال في ترتیب ، راكانوا بش

.طرفي معادلتھ

.بایولوجیا إن اصل اإلنسان قرد, سیقول لك
..أما أنت فستقول لھ 

ولیس كما , لو كنت سیاسیا یا دارون لتأكدت أن أصل القرد إنسان
.تزعم

ي فقط علیك أن تخرج من مختبرك البایولوجي إلى مختبر
.السیاسي واإلجتماعي لكي ترى ما أراه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التشبیھ بالقرود ھنا ھو من باب اإلعتماد على التعریف الشعبي *
كمفردة ذات صلة بالسخریة من السلوك غیر الثابت ) القردیة(لمعنى 

ولیس المقصود بھ السخریة من ھذا المخلوق الذي , وازنوغیر المت
. أعتقد أنھ من الناحیة األخالقیة أكثر رفعة من سلوك القردة السیاسیین

أنا إذن أعتذر للقرد كمخلوق حینما استعملھ ھنا للمقاربة مع القرد 
یحط ) القرد البیولوجي(ب ) القرد السیاسي(وأرى أن تشبیھ , السیاسي

.لذا أسجل ھنا إعتذاري لألخیر.. خیر من قدر ھذا األ

أصل
االنسان

قرد
جعفر املظفر

العراق
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ِمھداة إلى فتاة فتیة في الحافلة ٍ ّ ٍ ٌ
ِالفتاة السمراء باللباس األزرق ِ ُ ُ

ًعلیكم أن تعرفوا أوال أنني لست حكواتیا  ًُ ُالشيء الثاني الذي . ّ
ٌتعرفونھُ أنني قرد ھندي ُیجب أن ٌ " 19ز4رس"اسمي . أبقى قرد . ّ

ٌلدي قلیل من " لیو " ِالقرودُ في األقفاص المجاورة ینادوني باسم  ّ
َّالصداقة بسبب البقع على جانبي  ِ ِ ِتعلمت أن أقرأ وأكتب في المختبر . ِ َ َ ُ .

ِوسمعت في المختبر أیضا عن جزیرة القرود  ِ ً ِ ٌرة فقط ٌھي جزیرة صغی. ُ
. ِللقرود

ٌھناك الكثیر من الطعام عندما ال یوجد بشر  ِ -من بني اإلنسان –َ
ِالبشر من اإلنسان یجلبون الكثیر من الطعام  َ َ ِ َبدال من أن یعطوك . ُ ً

َالدواء یتسببون لك بالمرض  َ ّ ِثم یعطوك الدواء لتتحول من المرض . ِ َ ََ ّ
! تخیل ذلك. ِإلى الصحة 

ِمنا نحن القرودُ یعتقدُ بوجود جزیرة للقرود َال أحد  ٍ ِ ُ ُنأمل أن . ّ
ًال أحد یقول لك أننا نعتقدُ حقیقة . َلكن إن سألتنا . نحلم بھا . َتكون  ّ َ ُ

َوال أحد یتوقع الذھاب إلیھا. ِبوجودھا حتى لو كانت حقیقة  ُ ّ .

ِالتقیت من قبل بفتاة داخل الحافلة  َ ٍ كانت ٍسمراء مع ثیاب زرقاء . ُ
ًلم تقل لي بل لصدیقتھا أن فتاة بیضاء ترتدي قمیصا أخضر . َھناك  َ ً ّ ِ

َأخذت قاربا إلى ھناك . ًوسرواال أزرق  ِرأت القرود من على القارب . ً َ
َوضعت قناعا وأشیاء أخرى وقادت القارب .  ِ ً . ِشاھدت األسماك. ْ

ِالھرب إلى جزیرة القرد ِ ُ
    2

ُالفتاة السمراء  َباللباس األزرق أخبرت صدیقتھا كیف قضت ُ ْ ِ ِ
ِالفتاة البیضاء بالقمیص األخضر والسروال األزرق سألت . عطلتھا  ِ ِ ُ :

ِھل الجزیرة مملوءة بالقرود ؟ ٌ ُ
ٌھل أنت جادة ؟ ِ

ِلم تعط الفرصة للفتاة السمراء باللباس األزرق كي تجیب على أي  ّ َ ِ ِ ِ ِِ َ
َسؤال قبل أن تسأل سؤالھا َ ًھل رأیتھا مرة ؟: الثالث ٍ

ِأجابت الفتاة السمراء باللباس األزرق  ِ ُ ُ ِال یسمح بوجود . ال : ِ ُ
ِالناس في جزیرة القرد فقط  ِ ٌقرود وباحثون. ِ

ِاختبأت في رف األمتعة "     ِ ّ ِأوقفت نفسي عن القفز من السعادة . ُ َ ِ ُ .
ٌجزیرة القرد حقیقیة  ِ ُأعرف ماذا سأفعل في ال. ُ ُمرة المقبلة سأذھب إلى ُ ِ ِ

. ِجزیرة القرد
ِاحتفظت الفتاتان بالكالم  ِ ِعرفت أن الفتاةَ السمراء باللباس . ِ ّ ُ

ّاألزرق قد زارت جزیرة القرد خالل رحلتھا لزیارة جدتھا في  ِ َ ِ ُ ْ ِ
. ّلذا فإن الجزیرة في بورتریكو. بورتریكو 

ُفي تلك اللحظة توقفت الحافلة وأتى  ِ َ ّ ِ َشرطي عبر الطریق تحدث َ ّ ِ َ
ّتحدث السائق لجمیع الركاب أخبرھم أنھم سیغادرون . ِمع السائق  ِ ّ ِ ُ َ ّ

ٍالحافلة مع أمتعتھم الشخصیة ألن الشرطي یبحث عن شيء ما مفقود ُ َّ ّ ِ َ .

    3

ٍفتحت الحقیبة الموجودة بجانبي على رف األمتعة بھدوء  ِ ِ ّ َ ُ .
ِتراجعت إلى داخلھا  َعلى نفسي الباب حرصت أن ال یكون ُأغلقت. ُ ُ َ

ِھناك صوت حتى عندما تدحرجت الحقیبة إلى األرض في الخارج  ِ ُ ِ ٌ َ .
ُّقال الشرطي . ِعدنا إلى الحافة . ًحاال  . آسف على اإلزعاج: َ

ِالكثیر من الناس سألوا  َعن ماذا كانوا یبحثون ؟ ال أحد كان : ُ ََ
ُیعرف بینما استمرت الحافلة ب ًالمشكلة ھي أنني كنت ملتصقا . ِالمسیر ُ ُ ّ ُ

ِداخل الحقیبة  ِأحاول أم أعرف كیف یمكن أن أفتح الحقیبة من الداخل . َ َ ُ َ ُ
ًدون أن أعمل صوتا َ .

َفي الحال جعلتني المطبات التي تسیر علیھا الحافلة أتعب وقبل أن  ُ ُ ُ ُ ِ
ُأعرف أي شيء نمت  ٍ ّ ِكنت أحلم بجزیرة القرد . َ ِ ُ ُلفتاة السمراء ا. ُ ُ

َباللباس األزرق لوحت لي من القارب وأنا لوحت لھا من الشاطئ كان  ِ ُ ِ ِْ ِ
. ِالعدید من القرود ھناك 

ُبعضھا في األشجار یأكل الموَز وبعضھا على الشاطئ یتناول  ُِ ِ ُ
َأرغفة الخبز كان الباحثون أیضا معنا یبتسمون لنا  َ ًَ َیربتون على . َِ ّ

ِغفة الخبز ِرؤوسنا ویعطونا أر ٍالماء أزرق صاف . َ ُاألسماك تقفز من . ُ ُ
ِقربنا یمكنك أیضا أن ترى صورة أشجار الموز تنعكس على صفحة  ُ ِ ِ ُ ً َ

. ِالماء

ُعندما استیقظت بقیت في الحقیبة الحقبة ھادئة  ِ ُ ّشعرت أن یدي . ُ ُ
ِعلى طرفھا تمسك بالقفل  ًبھدوء ولطف فتحت الحافة فتحة صغیرة. ُ ً ّ ُ ٍ ٍ

اهلروب
إىل

جزيرة 
القردة

تأليف ستيوارت بام
)سوریة(ترجمة نادیة خلوف 
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ِألرى الخارج من داخلھا  ِكان الظالم مخیما لم نبق طویال في الحافلة . َ ً ًَ ُ َ
ٍرأیت نفسي في غرفة فیھا ملصقات لخیول وفراشات  ٍ ٍ ُھنا تقیم الفتاة . ُ ُ

ِالسمراء بالثیاب الزرقاء ِ ُ .

    4

ُفتحت سحاب حقیبة السفر وخرجت منھا  ُِ ِ َّكان اللیل قد حل . ّ ُ َ .
ًمراء ذات الثیاب الزرقاء نامت في سریر مریح جدا كما یبدو ُالفتاة الس ْ ِ ُ ُ

ٌقربھا حصان صغیر .  ُدب وحیوان آخر ال أذكر اسمھ لم یكونوا . ٌ ٌ
ِلم أفكر في المسألة " ًكانوا ألعابا " حقیقیین  ُ ِتدحرجت كالكرة جھة . ّ ُ

ُالفتاة الصغیرة وذھبت إلى النوم ِ ِ .

ُاستیقظت الفتاة السمراء ُ ِذات الثیاب الزرقاء ذھبت من المكان ِ ْ ِ ِ ُ
ِفكان لدي الفرصة ألنظر في أنحاء الغرفة في ضوء النھار  َ ِّ ِ ِ ھناك . َ

ًیوجدُ كل أنواع الحیوانات غیر الحقیقیة في الغرفة حتى القردُ كان لعبة  َ ِ ُّ
. ًوھذا ما أعطاني فكرة

ٍكتبت على قصاصة ورق ما یلي ِ ُ :

ِذھب إلى جزیرة القرد أعطوني الخارطة من ھنا إلى ُّأحب أن أ- ِ َ
. ھناك
َتركت القصاصة والقلم قرب القرد اللعبة وبھذا ستعتقدُ الفتاةَ - ُ

. السمراء أنھا ھي من كتبھا
َعندما أتت الفتاة السمراء إلى المنزل رأت المالحظة نظرت في  ِ ُ ُ

ٍأرجاء الغرفة مستغربة وقالت بصوت عال ٍ ْ ً ِ ِ :
ِھل ھناك قرد حقیقي ھنا في الغرفة ؟ ٌّ ٌ َ

ًبقیت ھادئا ُ
ِعرفت أن ھناك قرد حقیقي في الغرفة ٌّ ٌ

ُالقرود المحشوة ال تكتب: قالت 
ًبقیت ھادئا ُ

ُقالت الفتاة السمراء  ُ ِحسنا سأرسم لك خریطة جزیرة القرود : ِ ِ ُ َ ُ ً
ِسأرسم لك خریطة جزیرة . ًحسنا  ُ ًالقرد لكن أحب أوال أن أسأل ُ ُّ ھل : ِ

ُنظرت الشرطة في الحافلة ؟ ِ
ًبقیت ھادئا ُ

ِأنت قرد ذكي ، لكنك بالتأكید ستقع في ھذه الخدعة- ِ َُ ِ ّ ِ ٌ .

    5

ِقالت الفتاة السمراء باللباس األزرق  ِ ُ َسوف أرسم لك . ًحسنا : ُ ُ َ
ْخارطة إلى جزیرة القرد ذھبت إلى ال ِ ِ . َأنت خلفي : " فتحتھ . كمبیوتر ً

ِلكن علیك أن تنظر من فوق ساعدي إلى . ّأعاھدك بأنني لن أستدیر  َ َ
ِتسللت بھدوء خلفھا وصعدت على ظھر كرسیھا" ِالشاشة  ُ ٍُ .

ِجزیرة القرد " كتبت الفتاة السمراء العنوان على الكمبیوتر  ُ .
." بورتوریكو

ٌظھر على الشاشة جزیرة ِ ُصغیرة في قلب الماء قالت الفتاة َ ِ ِ ِ ٌ
ِھذه ھي جزیرة القرد : " السمراء  ِإنھا تماما في الساحل الشرقي من . ُ ً ّ

ِوضعت یدھا على الشاشة تماما إلى الجھة الیمنى " بورتوریكو  ًِ ّثم . ْ
ًعلیك أن تأخذ قاربا : ْكتبت  ُ ّعندما ذھبنا ترك الكابتن باكو أخي یوجھُ . َ َ

ًلمكان لیس بعیدا جدا عن الشاطئ ا. َالقارب  ً ًلكنھ بعید جدا لو سبحت . ُ ٌ .
ًلذا علیك أن تأخذ قاربا َ َ .

ِكنت مھیئا للذھاب  ً " ّلكن الفتاةَ السمراء أشارت إلى شیكاغو . ُ
ُعلیك أن تأخذ طائرة إلى بورتوریكو وعندئذ تأخذ . كنت في إیلینوى  ٍ ً َ َ

ِسیارة من المطار إلى القارب

    6

ِنظرت الفتاة السمراء باللباس األزرق إلى شیكاغو  ِ ِ ُ ِقالت ھذه . ِ ْ
َخارطة أمریكا الشمالیة علیك أن تصل إلى ھنا  َ ْحركت إصبعھا إلى . ِ

ّاألسفل ، وإلى األسفل أكثر وإلى مكان أزرق عرفت أنھ ماء  ُ ٍ ْاجتازت . ِ
ٍعددا من الجزر وإلى واحدة إل ِ ً ْى جانب الخارطة قالت ّ ِ ِھذه ھي : ِ

ٍعلیك أن تذھب بالطائرة لرحلة بعیدة . برتوریكو  ٍ ِ ُأرجعت الفتاة یدھا . َ ِ
َإلى الخلف دون أن تنظر  َ ٌّلكنك قرد ذكي : " ِ ٌ َ َأعتقدُ جازمة أنك ستراھا . ّ ّ ً

ْقالت انتظر .  ًھل ھربت من الغابة ؟ اضغط على یدي مرة واحدة إن . ْ ً ِ َ
ِضغطت مرتین. ومرتین إن كان ال َكان نعم  ُّ .

ِھل ھربت من مركز االختبار ؟- ِ َ
ًضغطت مرة واحدة- ً ُ .
ِكتبت على شاشة الكمبیوتر - ِقرد ھارب من مركز االختبار : ْ ِ ٌ ٌ .

ٍظھر على الشاشة صورة قرد ھندي ُ ِ . ھي صورتي. َ ُقالت الفتاة - ِ
َمازالوا یبحثون عنك.َع ِمن األفضل أن تسر: ُالسمراء  َ .

ِالفتاة السمراء على حق فالرحلة بالطائرة طویلة  ُ ٍ ّ ُ ُشعرت أنني أحلم . ُ ُ
. ِبجزیرة القرد

ُصرخت الفتاة السمراء  ُ ْعجل : ِ ْعجل. ّ ّ.

ِالرجال بالمعاطف البیضاء سیمسكون بي بینما أركض تجاه الماء  ِ َِ ُ َ ُ
ّبأسرع ما یمكن لكن الما ُ ًء كان بعیداِ َ َ .
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ًصرخت الفتاة السمراء ثانیة  ُ ُ ْعجل : ِ ْعجل . ّ ِالرجال بالمعاطف . ّ ُ
َالبیضاء یقتربون أكثر فأكثر  َ ُعندما شعرت بأیدیھم على فروتي . ِ

ُسمعت الفتاةَ السمراء تصرخ  ...ْاقفز: ُ

ِوھكذا قفزت ثم طرت في الھواء فوق رؤوس الرجال بالمعاطف  ِِ َ ُ ُّ
ٌالبیضاء كي أصل إلى الماء من أجل الذھاب إلى جزیرة القرد طیر  ِ ِ ِ ِ ِ َِ

َكبیر وقف على مؤخرتي ٌ :
ًأنت ثقیل جدا . ُالقرودُ ال تستطیع الطیران - ٌ َخفقت فوق ذراعي . َ َ

. ، ولم تستخدم ذراعیك
ًرد ولیس عصفورا ّإنني ق- ًرأیت قاربا . ُطرت أسرع ، وأسرع . ٌ ُ

َكان فیھ الرجال بالمعاطف البیضاء وفتحوا لي باب . ِفي األسفل  ِ ِ ُِ َ
ِالقفص وفي نفس الوقت الذي كنت أحاول فیھ تفادي الوقوع في القفص  ِ ِِ ُ ُ ِ

ٌلم یكن فائدة من محاولتي .  ِوقعت تماما في داخلھ . ْ ِ ً ُّعندما كدت أن . ُ
َأستقر داخلھُ  . ُاستیقظت. ّ

    7

ًإذا اعتقدتم أنھُ من المدھش أن قردا . ُأصبحت اآلن في بورتریكو  ّ ِ ّ
ّھندیا یستطیع التسلق والوصول إلى أرض بورتریكو فإني أذكركم أن  ّ ّ ِ ُ ً

ُالقرود طاروا بالسفن الفضائیة قبل أن یطیر البشر ، وھذا حقیقة  َ َ ِ ِ ْقالت . َ
ِالسمراء أن آخذ حذري في المطار وحتى شرق بورتریكو ُلي الفتاة  َ ُ .

ِنسیت أنني قرد ، وبرتریكو جزیرة استوائیة لذا تجولت فیھا في اللیل  ُ ٌ ٌ ٌ ّ ْ
َمن شجرة إلى شجرة فال أریدُ أن یقبض علي الرجال الذین یرتدون  َ ٍ ٍُ َ

. َالمعاطف البیضاء

ِبعد خمسة لیال أخرى وجدت نفسي في غابة ا ُِ ٍ ًلمطر كانت جمیلة َ ْ ِ
ِھي مملوءة بالمیاه التي تحب أن تشربھا والفواكھ التي ترغب بأكلھا .  ُ ِ َ ُّ ِ ٌ

َبالطبع یوجدُ بشر ھنا یقفون في الممرات یمكنك . كالمانغا والموز  ِ َ ٌ ِ
ِعرفت أنھا لیست جزیرة القرد لكنني كنت تعبا من الرحلة . تجنبھم  ً ُ ُّ ِّ ُ

ّوقررت أن أبقى فیھا عدة أی ُ ُ ًام من أجل أن أرتاح وكان ذلك خطأ كبیرا ّ ً َ َ َ ِ ٍ
َّأتى بسرعة إلى ذھني أن الرجال سیقبضون علي .  َ َ ّ لم یكونوا قد . ٍ

َارتدوا معاطف بیضاء في ھذه المرة بل قمصان زرقاء  ِ ِ َ حاولوا . َ
ّالقبض علي بأیدیھم ولم یتمكنوا  ّبدؤوا یطلقون سھامھم علي . َ ُاألمر . َ

ٌالجید أنني قرد ّ ُأستطیع القفَز من شجرة ألخرى بینما الناس تركض في ِ ُ ٍ ُ
. ِاألسفل

ِمن الواضح أنھ الیمكنني أن أمكث في الغابة الممطرة  ِ َ ُ ِفي الحال . ِ
ًوجدت طریقا من ھنا  ِسأذھب بسرعة إلى جزیرة القرد. ُ ِ ٍ .

ًأردت أن أتأكد بأن إیجاد جزیرة القرد لیس صعبا  ِ ِِ َّ ّ الشاطئ ُتبعت . ُ
ِكنت أستقر فوق األشجار على طول الطریق –في اللیل بالطبع – ِ ِ َ ُّ في . ُ

ِالحقیقة شممت رائحة الجزیرة  َ ُ ِلعلك أن ال تعتقد أن رائحة المئات من . ِ َ َ
ِالقرود ستكون جیدة لكنھا بالنسبة لي كانت أفضل رائحة بالعالم ٍ ُ ْ ًِ ّ ُ ِ

8

ُھا تشبھُ الصورة التي رأیتھا على ُصورت. ِأرى الجزیرة في الماء  ُ
ُتخیل أنني أخرجت مخلبي وجعلتھُ كأنھ . ٌإنھا حقیقة . ِشاشة الكمبیوتر  ُّ ْ ّ
ْمشكلة واحدة بقیت لدي . یبدو قد المسھا  ٌ ِكبف سأذھب عبر الماء : ٌ َُ َ

ًأعرف أنني ال أستطیع السباحة بعیدا . إلیھا  ُ ّ ِالقرودُ في النھایة لیست . ُ
. ًأسماكا

ِتذكرت القارب الذي تحدثت عنھ الفتاة السمراء بالثیاب الزرقاء  ِِ ُ ْ ّ َُ ّ
ِوالذي ینقل الركاب إلى الجزیرة  ِإذا لم أجد القارب سأتسلل إلى قلب . ُ ُ ّ َ ْ

ِكنت أركز تفكیري كي أصل إلى جزیرة القرد . ِالسفینة  ِ َ ُ ّ ُإن كنت تقلق . ُ َ
ِكثیرا فإنني سأتوقف قرب نھایة الرحل َ ُ ّ ُال تكن قلقا القارب الذي یلمع . ِة ً ُ ً

َرأیت بعض الناس . ِمن السھل إیجاده . باألحمر واألصفر واألزرق  ُ
ِیركبون بھ ذاھبین إلى جزیرة القرد  َسحبت نفسي إلى الیمین قرب . َِ ِ ُ

ٍھناك قرود تراقب كل حركة . ِالشاطئ  ّ ُ ُعندما أظلم اللیل تسللت إلى . ٌ ُ َ
ُأنتظر القارب . ِالمكان المغطى في القماش ُقفزت إلى . ,السفینة  ُكنت . ُ

ِمتحمسا للنوم  ٌعلى أیة حال لم یعد أمامي الكثیر من الحلم فقط قارب . ً ٍ ِ
. یأخذني إلیھا

ًكان ھذا منذ سنتین تقریبا ِ ُ َ .

َفي كل یوم أذھب إلى الشاطئ أنتظر القارب األحمر واألصفر  ُ ُ ٍ ّ
َالناس وھم یحتشدون قرب حافتھ یشیرون ُأراقب. َواألزرق لیصل  َ

ُبحماس لنا نحن القرود  َبالطبع أبحث عن الفتاة السمراء ستكون الیوم . ٍ ِ ِ ُ ِ
ْأنھیت القصة إنھا حقیقیة جعلت . أكبر وال ترتدي اللباس األزرق  ٌ ّ َ ُ

. ّحلمي یتحقق

ِأمل أن تأتي الفتاة السمراء الیوم أو في یوم آخر وإن لم تأت ٍ َ ُ ُ أن . ُ
ّتقرأ قصتي وتعرف أنھا جعلت حلمي یتحقق ْ ّ ُ َ.

.النھایة
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)1(الفیلسوف

ذھبت إلیھ في الموعد المحدد بیننا في عطلة نھایة كل أسبوع ،حیث 
كان یسكن في غرفة خاصة في فندق في بدایة رجوعھ بعد إنھاء 

ن عامل الفندق أن یخبره أنني أنتظره دراستھ العلیا في الخارج،طلبت م
ًفي البھو،ألنھ كان ال یقابل أحدا إال حین یكون مرتدیا مالبسھ التي كان  ً
یرتدیھا حین یذھب إللقاء محاضراتھ في الكلیة أو یكون خارج مكان 
إقامتھ،تلك عادة أكتسبھا أیام دراستھ العلیا في جامعة كمبرح ،عاد 

ًد قلیل وغاب عني،انتظرتھ قلیال لكنھ لم العامل وأخبرني أنھ سیأتي بع
یأت ،غادرت الفندق ،مشیت في الشارع ،أخذت أتطلع في واجھات 
المخازن المخصصة لبیع المالبس ألنني أردت شراء قمیص لي 

لماذا لم تبق تنتظرني؟:،وضع یده على كتفي وقال 
ٍاعتقدت أنك كنت تكتب مقاال وأردت أن تنتھي من كتابتھ:قلت َ ً
لم أكن كما اعتقدت:قال
!لماذا تأخرت؟:قلت
أرسلت بذلتي الوحیدة إلى المكوي أول أمس وحین جئت : قال

أرسلت العامل إلحضارھا
أعتذر لما سببتھ لك من إشكاالت ومتاعب:قلت
لقد أخرجتني من سجني:قال
ھل أنت رھبن المحبسین في ھذا الزمن؟: قلت
نعم:قال
ًحقا ًإنك شاعر وفیلسوف وظاھرة لیس لھا مثیل: قلت ً

.تبسم وأمسك بیدي ومشینا نكمل لقاءنا المعتاد كما كنا نفعل
)2(الفیلسوف 

ًدخل الفیلسوف غرفة رئیس أحد األقسام في كلیة اآلداب محاوال أن 
ًینھي نزاعا حدث بین رئیس القسم وأستاذ كان مدرسا لرئیس القسم في  ًٍ

مدرسة الثانویة ألن األستاذ أراد من رئیس القسم أن تكون جمیع ال
محاضراتھ في األیام الثالثة في بدایة كل أسبوع وتكون األیام الباقیة 

لكن رئیس ,عطلة لھ یسافر فیھا إلى زوجتھ األخرى في مسقط رأسھ
القسم رفض ذلك ألنھ یشجع األساتذة اآلخرین أن یطلبوا مثل ذلك 

ع بینھما وتطور إلى شكایات رفعت إلى عمادة الكلیة الطلب فحدث نزا
دكتور أنكم أبناء :قال الفیلسوف لرئیس القسم ,وإلى رئاسة الجامعة

وقال ,قاطعھ رئیس القسم قبل أن یكمل ما أراد أن یقول ,مدینة واحدة
إن عائلة األستاذ رغم قدومھا قبل مائة وخمسون سنة : أستاذنا الكبیر

ٌأحد منھم إلى مدینتناالعریقة ولم یخلص أحد منھم لھا ِإلى المدینة لم ینتم ٌ
سكت الفیلسوف ألن ما قالھ رئیس القسم حقیقة یعرفھا الفیلسوف ً,أبدا

فقام الفیلسوف وصافح رئیس القسم للخروج ,ًجیدا ألنھ من أبناء المدینة 
ًفقام رئیس القسم احتراما لھ ومشى خلفھ مودعا حتى باب ,من الغرفة 

.ًعتذرا للفیلسوف وشكره على حضورهالغرفة م

لكن ,الباقیة عطلة لھ یسافر فیھا إلى زوجتھ األخرى في مسقط رأسھ
رئیس القسم رفض ذلك ألنھ یشجع األساتذة اآلخرین أن یطلبوا مثل 
ذلك الطلب فحدث نزاع بینھما وتطور إلى شكایات رفعت إلى عمادة 

دكتور أنكم :یس القسم قال الفیلسوف لرئ,الكلیة وإلى رئاسة الجامعة
قاطعھ رئیس القسم قبل أن یكمل ما أراد أن یقول ,أبناء مدینة واحدة

إن عائلة األستاذ رغم قدومھا قبل مائة وخمسون : وقال أستاذنا الكبیر,
ٌسنة إلى المدینة لم ینتم أحد منھم إلى مدینتناالعریقة ولم یخلص أحد  ٌ ِ

ً.منھم لھا أبدا
لھ رئیس القسم حقیقة یعرفھا الفیلسوف سكت الفیلسوف ألن ما قا

فقام الفیلسوف وصافح رئیس القسم للخروج ,ًجیدا ألنھ من أبناء المدینة 

ًفقام رئیس القسم احتراما لھ ومشى خلفھ مودعا حتى ,من الغرفة 
.ًباب الغرفة معتذرا للفیلسوف وشكره على حضوره

)3(ف الفیلسو

أسـتأجر مدرس اإلعدادیة الذي كان االول على على قسم الفلسفة في 
كلیة االداب بدفعتھ االولى بدرجة إمتیاز سیارة أجرة في المدینة التي 

دفع أجرة , تقع المدرسة اإلعدادیة فیھا للذھاب إلى بیتھ في مدینة أخرى
لمقعد ركب المدرس في ا,السیارة إلى السائق الذي كان یعرف كنیتھ

األمامي وقال للطالب الثالثة الذین كانوا یریدون السفر إلى نفس 
ركب الطالب الثالثة وتحركت ,أركبوا في المقعد الخلفي:المدینة أیضا

السیارة وحین وصلت إلى الطریق الرئیسي زاد السائق من سرعة 
التفت المدرس إلى السائق ,السیارة وأخذت تقطع الطریق بسرعة كبیرة 

رید أن أسألك سؤاال ھل تسمح؟أ: وقال

الفيلسوف
قصص قصرية

جداً
ناجح فليح اهلييت

املغرب
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أسأل أستاذ أسأل:قال السائق
*لماذا تلقب بالفاگس: قال المدرس
)*لم أشتغل شغلھ وأطلع فیھا راس( وهللا یا أستاذ: قال السائق

ّأنت تمارس سیاقھ السیارات منذ سنین:قال المدرس
وأعمل في مھنة نعم ألني أھواھا لذلك لم أتركھا : قال السائق 

أخرى
فضحك السائق ,أنت اآلن سائق ماھر ولیس فاگس:قال المدرس 

ًوشكر المدرس وأخذ یقود السیارة بحذر أكثر خوفا أن یغیر األستاذ 
رأیھ فیھ ویقوم بإیجار سیارة غیر السیارة التي یسوقھا ھو في المستقبل 

...
ھوامش

تي تنصب لصید الحیوانات لقب یطلق على المصائد ال:الفاگس-1*
والطیور لكنھا حین تأتي الحیوانات والطیور وتقف علیھا أو تدخل فیھا 
یذھب نصبھا لم تصدھا على الرغم من انفالت ما نصب لالمساك بما 

یراد صیده حین الوقوف علیھ
أي لم أمتھن مھنة من المھن وأنجح فیھا-2*

)4(الفیلسوف 

كانت , ولم یكن وقت انتھاء المحاضراتلم یكن یوم محاضراتھ 
ًالساعة الواحدة ظھرا حین رأیتھ یدخل إلى بنایة إدارة الجامعة ھو 

كنت أقف في الطابق األرضي أتحدث مع بعض ,وشخص كان معھ
استأذنت من الطلبة وسارعت بالذھاب إلیھ قبل یصعد السلم ,الطلبة

ا الوقت ؟سحبني ما الذي جاء بك في ھذ:صافحتھ وسألتھ,ًقاصدا غرفتي
ًمن یدي ومشى خطوات تاركا من معھ في مكانھ بعد أن أستأذن منھ

جاء بي زمیلي الذي معي:قال
ًأنھ زمیلك في الدراسة في جامعة كمبرج وتدریسیا ,قلت أعرفھ

ماذا یرید؟:في قسم الفلسفة في كلیة اداب بغداد وسألتھ 
البحث یتوقف ترقیتھ الى لدیھ بحث یرید نشره في وعلى ھذا:قال

درجة األستاذیة ألن مجلة كلیة آداب بغداد قد اكتملت البحوث والمواد 
فیھا وأرسلت إلى المطبعة وقد عرف أن مجلة كلیة آداب المستنصریة 
لم تكتمل بحوثھا وأن عمید اآلداب في المستنصریة ھو رئیس تحریرھا 

القسم أخبره ان وجئت معھ ألنھ طلب مني ذلك ألن أحد الزمالء في
عمید كلیة آداب المستنصریة من مدینتي

سوف لم یوافق على نشر البحث حتى وإن كانت ,ال تذھب :قلت
المجلة تحتاج إلى عشرات البحوث حتى تكتمل

إني محرج أمام زمیلي وال بد من الذھاب:قال
سوف ترى: قلت

صریة وعاد بعد ودعني وذھب مع زمیلھ إلى عمید آداب المستن
كان حدسك حقیقة وأضاف لم یوافق على نشر :قال,أقل من ساعة

البحث وسألني عن السبب؟
إنھ یعاني من مركبات نقص كثیرة ولیس مركب نقص :قلت 

واحد ویشعر بالغیرة من اآلخرین وإنھ إمعة وأضفت لقد أطلق علیھ 
إلى الطلبة لقب كامل األوصاف ألنھ أعور وأعرج وأصلع إضافة 

...أمور أخرى 

لقد نجح الطلبة بإطالق أغنیة عبد الحلیم حافظ علیھ :ضحك وقال
ودعني وقال سأرك في وقت آخر قبل أن ,...بشكل مخالف لألغنیة 

یذھب

)5(الفیلسوف 
نیسان ألني أعرف أن ھذا الیوم سیكون یوم 7ذھبت الیھ یوم 

إن لم یكن عطلة رسمیة وإن الدراسة ستتوقف في ھذا الیوم احتفاالت و
سألت أحد ,لم أجده في غرفتھ في قسم الفلسفة,إلجراء االحتفاالت 

قال لي موجود وأخذني وفتح باب قاعة ,العمال العاملین في القسم عنھ
صغیرة إللقاء المحاضرات رأیتھ یجلس على المنصة یلقي محاضرة 

قام من على المنصة ,م أربعة طالبعلى طالب لم یتجاوز عددھ
.أجلس مع طلبة الدكتوراه حتى انھي محاضرتي:وصافحني وقال

إن التدریس متوقف في ھذا الیوم ألنھ یوم احتفاالتً:قلت متعمدا
قادني من ,سنكمل المحاضرة في وقت اخرر:فقام وقال للطالب

أقول إن تعمدت أن :یدي إلى غرفتھ في القسم وحین جلست معھ قلت
الیوم یوم احتفاالت حتى ال تكمل المحاضرة ألني خفت علیك ألنك 
الوحید الذي یحاضر في ھذا الیوم وأن الجمیع یعرف أنك مناھض 

.للسلطة في كتاباتك

وقد یفسر إلقاء المحاضرات في ھذا الیوم أنك تجبر الطالب على 
.عدم المشاركة باالحتفاالت

ًى تاریخ ھذا الیوم وأضاف حسنا فعلت ثم لم أنتبھ إل:ضحك وقال
خرجنا من الكلیة ومشینا مسافات طویلة ونحن نتحدث ثم تناولنا طعام 

.الغذاء في مطعم أختاره ھو ثم مشینا مسافات أخرى فودعتھ وذھبت
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تھویمة سحریة
تداعبھا مالئكة الوجدان

واحساس دفئ ندي
..ّیسطــرلوحة مطرزة باللؤلؤ

والمرجان
دلیلھا نبضات سریعة
انغامھا عذبة األلحان

..تزفھا تراتیل ناي وعود 
وكمان

تھمس للغیوم انشودةَ حب
ظفائرھا مرصعات بالنجوم

قوافیھا وردیة األلوان
ھا انفاس عاشق ولھانتھدھد

..ّھده السفر واتعبھ
الزمان
***
الشعر

لھفة وشوق وحنین
وعیون لیل خبا نوره
في متاھات األنین

وعاشق اضناه الفراق
..یطربھ لحن 

..حزین
خیبة ورجاء

..وبقایا قلب
دائر في وجع السنین

..تغریدة عذبة تردد

ميسون نعيم الرومي
العراق

-)یا لورا حبك قد لوع الفؤاد(-
)..لمبردة(وصوت رتیب 

في قیض ظھیرة تموز اللھاب
..وصوت امي یھدھدنا 

لنھدأ وننام
****
الشعر

اوراق ممزقة
وروح معذبة ھائمة

حمامة تضع غصن زیتون
على قبر أبي

..وشدو بلبل حزین
..نیة الوداعیغني اغ

ألختي التي رحلت وحیدة
یزفھا وجع القصیدة

اوزان وابیات وبحور
..ولوحة خیامیة 
وحیدة تدور
..قطرات دم 
..دمعة حزینھ

تقبل قبر اخي
..وظل اطالل وطن 

مباح
..مات فیھ الصباح

ٌوھــم  وخربشات.. ّ
...والشعر ھو
الشعر

الشعر 
والقصيدة
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كنوز

المرأة كنز
بزیمنحك الخ
والحیاة

واشیاء ارجوانیة
تحتفظ بھا

خالل سنوات معجونة
بالجدب
والیباس

.......................

سماوات

بینما تسلبك األدیان
بشرتك النضرة

حیث تصول في تجاویفك اشباح
واصوات

ونیران مستعرة ال تنام
تطفأ المرأة كوابیسك

وترتمي جنبك
وتمدد یاسمینھا
حتى یتدفق الدم

تعببال
من جثتك

كأنھ نھر عاجي
منثور

بین النجوم

ذكریات

حین تحتضر
لن تجد غیر حضن امرأة

تعدو الیھ

ھي وحدھا
من تعید عقارب الساعة

الى والدة
تمنع الموت

..........................

انثى

ال یرید الحب
ضفادع الفتاوى

او مواخیر التسابیح الذاھبة
الى مدن الملح

یریده الحبكل ما
ضوء امرأة

تستحق
ان تموت من اجلھ

شغف

ھناك سماوات
تجرح
الماء

بملمسھا
انھا راحة فتاة

عاشقة

صعق

طوال اللیل
ترتعش االنثى

على جسد من الجص
وعند الفجر تدنو أحالم

وتمد جسرا
لیتنفس الجص

من ھواء الصباح
.......................

ھدایا

األدیان
بكتنتزع قل

وتمأل عالمك بالظالم
..واالشباح

وحدھا المرأة
التي التتبرقع
وال تتحجب

تعلم انھا ازھار في أعماق االنسان
تقدم لھ

في كل حین
وتنتشلھ من صقیع جماجم األدیان

ًحملت النافذة من الدرب قسرا
ًفأنجبت طیرا

یرابط قرب زھرة الماء
یرقب مقلة المسافة
في مواسم الحبق

یض الشوق بأنفاس الربیعیقا
وحید مثل حلم وعر ومرتبك

تترصده خطى الضجیج
یتوسل الطرق التائھة

حین تمر أسراب العابرین
یعود منكسر الشغف في كل ندم

ال زال كلما أمعنت الطیور في التحلیق
إلى أعمق عتمة معزولة

خلف الجسر األخیر
یظل على قید االنتظار

2
ھذه األسماء فراشات مقیدة فوق الكروم

العناقید یرقات شائكة تھبط وتضیق
والصور ترقد في حزنھا المؤقت

فكم من شرنقة تكفي
كي تبسط العذارى

جناح الفناء على الحقول
وتسقط المواسم في غیبوبتھا
مثل صلصال یتوب من الحیاة

3
بنات المخیم

فراشات في عین الصبح
ّتل صالتھاكعناقید الطھر تر

ًبقامات تزھر نعناعا كلما ابتسمن
لھن قلوب مثل كف األولیاء

ّفي مستھل الحواري یبحثن عن موال
یثرثرن عن األحبة

تصبح عیونھن مثل ورد الرمان
معقود على أجنحة

ّلیس لھن سوى العصافیر المھاجرة
لكن لیلھن محتشد بالحقول

والمواسم غالل حزینة
لیقبعن خلف نوافذ الرحی

ّیسرحن ضفائر االنتظار
بنات المخیم مازلن كما ھن

أحالم ال تتعب
وحكایات ال یتسع لھا السفر

فإن اشتد علیك الوجد وتسلقت كتفھا
تجد أرجوحة البستان

قصائد 
شيوعيات

أمحد صاحل سلوم

فلسطني

بنات املخيم
حسن العاصي

نيفلسط
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عن البديــل


ریة فكریة ثقافیة سیاسیة، تعنى البدیل مجلة شھ

بابداع الكاتب وحریة النص، كانت تصدر باسم مجلة 
.عیبال

 ،المواد المنشورة في المجلة تعبر عن رأي كاتبیھا

وال تعبیر بالضرورة عن رأي المجلة وفریق قانون، 
,تثناء الموقعة باسم رئیس التحریرباس

زمن ثقافة بدیلة فيقمجلة البدیل محاولة لخل
موعة من االكادیمیین والفنانین جالعولمة، بادر إلیھا م

.اء السیاسیین العرب واالروروبیینوالنشط

 ،مجلة البدیل غیر تجاریة وغیر ذات نفع مادي
.تغطي تكالیف إصدارھا من جھد ووقت فریق عملھا

 مجلة البدیل مستقلة وال تنطق باسم نظام أو حزب
.أو سفارة

اد یخضع العتبارات فنیة بحتة ولیس ترتیب المو
.ألھمیة إسم الكاتب

 مجلة البدیل تفتح صفحاتھا لألقالم الشابة
والمغمورة لمشاركة إبداعاتھم باللغات العربیة 

.واألجنبیة

 المراسالت تتم باسم رئیس التحریر مع ذكر إسم
الكاتب بوضوح ورقم الھاتف وعنوان البرید 

.االلكتروني

لمواد بصیغة ترسل اWord غیر ذلك تتعرض
.المادة لعدم النشر

 یشكر فریق قانون وفریق البدیل كل من ساھم في
.وإغنائھ بالمواد الفكریة واالبداعیةإصدار ھذا العدد

 نسخة ورقیة، وزعت 700طبع من ھذا العدد
.على المراكز الثقافیة في أمریكا الشمالیة وأوروبا

يتيفارغ
Graffiti
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