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قــراءة قــراءة 
فى اإلستدارة التركيةفى اإلستدارة التركية

تصفیر المشاكل ھى القاعدة األولى التى 
إنطلق منھا الرئیس التركى رجب طیب 
وزراء  لرئاسة  وصولھ  منذ  أردوغان 
۲۰۰۳ العام  فى  التركیة  الحكومة 
ومكنت تلك المنھجیة السیاسیة لتركیا 
متسارعة  إقتصادیة  قفزات  تحقق  أن 
دفعت بھا لتدخل إلى مجموعة العشرین 
اإلقتصادات  تجمع  التى  المنظمة  وھى 

األكثــــر قــــوة فــــى العالــــــم..
الحادة  السیاسیة  اإلستقطابات  مرحلة 
التى شھدتھا المنطقة مع دخول موجة 
ما سمى «الربیع العربى» أبعدت أنقرة 
عــن منھجیتھــا فـى تصفیــر المشاكــل 
وأدخلتھا فى صراعات متعددة األقطاب 
وھــى مرحلـــة فقــدت فیھـا المنطقــة 
إستقرارھـــا النسبــي، التدافعــات أدت

إلــى إنســدادات سیاسیــة حتمیــة فكل 
الصفریة  السیاسات  إعتمدت  األطراف 
للمحافظة على ما تراه مكتسبات وطنیة 

وقومیـــة عربیـــة مضـادة لتلــك الرغبات 
المخالفــــة لھـــــــا.

أوصلت  التى  األمیركیة  االنتخابات  نتائج 
الرئیس جو بایدن للبیت األبیض وأطاحت 
دراماتیكیاً  متغیراً  كانت  ترامب  بدونالد 
ھائـــالً فعــــودة الحـــزب الدیمقراطــــــى
فى ظل تصاعد القوة االقتصادیة الصینیة 
والتعافــى الروســى مــع الضغـوط التــى 
توازنات  خلق  كورونا  جائحة  خلفتھا 
األخیر  العقد  قبل  كان  ما  عن  متغیرة 
على األقل، ارتفاع التضخم فى تركیا إلى 
جانب معضالت أخرى فى االقتصاد وضع 
مراجعات  تطلبت  حقیقیة  أزمة  فى  البالد 

للسیاســــات التركیــــــــة.
أفغانستــان  مــن  األمیركـــى  اإلنسحــاب 
والمتوقع إنسحاب مماثل من العراق مع 
اإلتفاق  إلى  لألمیركیین  منتظرة  عــودة 
النووى مع إیران ھى إفرازات للسیاسات 
معھا  تفاعالً  تستوجب  والتى  األمیركیة 

بیــن المحافظــة علــى المكتسبــات وبین 
االقتصادیة الممكنة  البحث عن المصالح 
قصیر  استقراء  ضمن  المقبل  العقد  فى 
االستدارة  عملیة  استدعى  ما  وھو  األمد 
السیاسیة التركیة ناحیة الــدول العربیــة.
االنفتاح التركى على مصر عبر االتصال 
حیویة  واألكثر  األھم  یكون  قد  المباشـر 
المتوسط  شرق  غاز  أن  كما   ، وأھمیة 
واإلستكشافات المصریة وضعت القاھرة 
فى موقف المتحكــم والقــادر علــى إدارة 
ھذه الملفات الشائكة، وھـــو مـــا حفـــز 
ناحیة  السیاسیة  االستدارة  على  أنقرة 
القاھرة واالتصال المباشر معھا وأن كان 
مھم  أنھ  غیر  نتائجھ  فى  ضئیل  االتصال 
وإستمراریتـــھ أھـــم مـــن إنقطـــاعــــھ.

اإلمارات  من  وجدت  التركیة  االستدارة 
كأكثر  الدینامیكیة  حركتھا  ضمن  ترحیباً 
دول المنطقة تأثیراً وتفاعالً فى سیاسات 
التى  الرسمیة  فالزیارات  األوسط  الشرق 
الوطنى  األمن  مستشار  بزیارة  بدأت 
للقاء  زاید  بن  طحنون  الشیخ  اإلماراتى 
عھد  ولى  زیارة  ثم  أردوغان  الرئیس 
نائب  زاید  بن  محمد  الشیخ  أبوظبى 
الفعل  كانت  المسلحة  للقوات  العام  القائد 
السیاســى الـــذى ساھــم علـى إستكـمـال 
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تركیا.  فى  دوالر  ملیارات   ۱۰ بإستثمار 
ویرى معدو تقریر الصحیفة األمریكیة أن 
فقط  تتطلع  ال  المتحدة  العربیة  اإلمارات 
وإنما  إستثماراتھا،  من  جیدة  عوائد  إلى 
ضد  حائط صد محتمالً  تعتبر تركیا أیضاً 
إیران فى وقت یتواصل الرئیس األمریكى 
إتفاق  إلى  معھا  للوصول  طھران  مع 
نووى جدید. وفى حین ال تمتلك إسرائیل 
النفط  عوائد  توفرھا  التى  المالیة،  القوة 
تمتلك  المتحدة،  العربیة  اإلمارات  مثل 
ھــى األخـرى قــوة بمنظــور تكنولوجى 

وإقتصــــادى فـــى المنطقـــــة.
وقـاد خــروج رؤوس األمــوال الغربیـــة

من تركیا خالل السنوات القلیلة الماضیة 
خالل  من  ناشئة  كسوق  إنكماشھـا  إلى 
مؤسســات مالیــة رائـدة، مــا قــد یـؤدى
اإلئتمانى،  تصنیفھا  معدل  إنخفاض  إلى 
غیر  التركیة  واألسھم  الدین  سندات  ویجعل 
تراجع  فى  ذلك  كل  وساھم  لإلستثمار  قابلة 
مخاوف  وضاعــف  التركــى،  اإلقتصـــاد 
تطــرح  ذلــك  أمـام  السیاسیــة  أردوغـان 
شرق  فى  أنبوب  لمد  نفسھا  واعدة  فرصة 
المتوسط لنقل الغاز الطبیعى اإلسرائیلى إلى 
الحدیث  أن  ورغم  أوروبا  إلى  ومنھا  تركیا 
عن ھذه الصفقة ما زال فى طوره النظرى، 
ال سیما فى ضوء عدید العراقیل التى تواجھ 
المشروع، لكنھ إذا رأى النور یساھم بقدر كبیر 
الشركات  من  العدید  مستوى  ورفع  إنقاذ  فى 
علـــى  أوشكـت  التـــى  التركیة،  والعائالت 
الكھربائى  التیار  إنقطـاع  بسبــب  د»  «التمرُّ

وإرتفاع قیمــــــــــــة فواتیــــــــــره.

وبعــد األزمـة التركیـــة اإلسرائیلیــــــة،
المعونـات  قافلــة  فیھـا  تسببــت  التــى 
رفضت   ،۲۰۱۰ عام  لغزة  التركیة 
تركیا بشكل قاطع إبرام صفقات طاقة مع 
جدید  من  أعاد  أردوغان  لكن  إسرائیل، 
الشھر  بدایة  الغاز  أنبوب  مشروع  تبنى 
والعمل  للعودة  متحمساً  وبدأ  الجارى، 
علیــــــــھ ویـــــأمـــــــل أردوغــــــــــان

فى أن یفضى تحسین العالقات مع إسرائیل 
ومصر إلى المساعدة فى الحد من إنعزال 
تركیـا المتزایـد فـى شرق البحر المتوسط. 
ویأتـى ذلك تزامناً مع شھـادة المنطقـة

وغیـــر  رائعة  دبلوماسیة  شراكة  علـى 
مسبوقــــة بیـــــن إسرائیـــل، ومصـــر، 
والیونان،  المتحدة،  العربیة  واإلمارات 
أزعجت  التى  الشراكة  وھى  وقبرص؛ 
فى مجملھا الدولة التركیة ویسعى تكتُّل 
ھذه الدول للوصول إلى تعاون فى مجال 
شرق  غاز  «منتدى  مظلة  تحت  الطاقة 
تتطلع  التى  المنظمة  وھى  المتوسط»، 
أنقــــــرة إلــــــى اإلنضمــــــام إلیھـــــــا.

األتــراك علــى اإلستــدارة وإنتظــار مـــا 
وأنقرة  أبوظبى  علیھ  تتوافق  أن  یمكن 
فى اإلستحقــاق السیاســى الــذى سیفتح 
لألتراك أبواب القاھرة إلستكمالھم عملیة 
تصفیر المشاكل ومن بعدھا یمكن لحزب 
أردوغان التفكیر جدیاً فى كسب إنتخابات 

۲۰۲۳ الحاسمـــــــــة.
فتحت  العربى  للعالم  التركیة  اإلستدارة 
لھا اإلمارات الباب لتطبیع عالقاتھا وھذا 
للجمیع  الجسور  بمد  اإلماراتى  النھج 
التصعید  لخفض  تعتمدھا  سیاسة  ضمن 
السنوات  بعــد  اإلستقرار  دائرة  وتوسیع 
الصعبة التى كلفت شعوب المنطقة الشرق 
المراجعات  الفرص،  من  الكثیر  أوسطیة 
السیاسیــة مھمــة واألھــم منھــا تجـاوز 
الخالفات والبناء السیاسى وفقاً للمصالح 
فال أحد یستفید من األزمات بینما الجمیع 
یستفیــد مــن التسویــات والمصالحـــات.
تشیــــر «فوریـــن بولیســى» األمریكیــة
عــن  إلــى أن أردوغــان تراجــع الحقــاً 
المتحدة،  العربیة  اإلمارات  من  مواقفھ 
أكثر  جھود  دائرة  من  جزءاً  واعتبر ذلك 
مع  العالقات  تحسین  إلى  تھدف  اتساعاً، 
السعودیـــــة،  و  ومصــــــر،  اإلمـــــارات، 
ودول عربیة أخرى، إصطدمت بھا تركیا 
خالل السنوات القلیلة الماضیة وتضمنت 
جانب  إلى  التركیة  الدبلوماسیة  الجھود 
محمد  الشیخ  السمو  صاحب  زیارة  ذلك، 
أبوظبي،  عھد  ولى  نھیان،  آل  زاید  بن 
المسلحـــة  للقـــوات  األعلى  القائد  نائب 
ألنقــرة فــى نوفمبــر الماضــى وحســب 
«فورین بولیسي»، یأمل أردوغان بذلك 
اإلمارات  مع  للتحالف  زخم  إضفاء  فى 
والحصول على دعمھا  المتحدة،  العربیة 
لإلقتصاد التركى، ال سیما أنھ منذ الشروع 
أبوظبى  وقعت  البلدین،  بین  التقارب  فى 
وأنقرة إتفاقاً لصرف العملة فیما بینھما، 
بلغت قیمتھ ٤٫۹ ملیار دوالر، فى الوقت 
الذى تعھَّد صندوق ثروة أبوظبى السیادى 
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حصـــاد ٢٠٢١.. « الجامعــة العربيـــة» 
جهــود بــارزة لحلـة أزمــات مستعصيــة

عن  أثمـرت  مكثفة  وجھود  مشھود  نشاط 
الدول  جامعة  بــھ  مــرت  إستثنائــى  عــام 
العربیة، تمكنت من خاللھ تجـــاوز أزمـة 
تعطیــل  إلــى  أدت  التــى  كورونــا  جائحة 
اإلجتماعات الحضوریة ألعضاء المؤسسة 

العربیــــة عـــــام ۲۰۲۰.
جھودھا  كافة  للجامعة  العامة  األمانة  وكثفت 
لتعویض ما فات فى العام الماضي، عبر إنجاز 
معقدة  قضایا  لحل  والسعى  ھامة  محطات 
إستطاعت الجامعة العربیة خالل ۲۰۲۱  إثبات 
دورھا فى حلحلة األزمات بالمنطقة من خالل 
نحو  على  للملفات  وإدارة  جادة  تحركات 
األمین  وإشراف  قیادة  تحت  اإلستثنائى 
العام السفیر أحمد ابو الغیط، ومعھ السفیر 
حسام زكى وباقى سفراء وأعضاء األمانة 
العامــــة للصــــرح العربــــى األضخـــــم.

ملــــف ســـد النهضــــة
عقـــد وزراء الخارجیــة بجامعــة الــدول 
الخامس  فى  اعتیادیة  غیر  جلسة  العربیة 
عشـر مـن یونیــو الماضـى، فى العاصمة 
القطریـــة الدوحــة، لبحـــث إصــدار عـــدة 
المقدمة  لإلحاطة  اإلستماع  بعد  قــرارات 
جمھوریة  من  كل  خارجیـة  مــن  وزراء 
بشأن  العربیة  مصر  وجمھوریة  السودان 
المستجدات ذات الصلة بملف سد النھضة 
اإلثیوبى، ونتائج جوالت المفاوضات التى 
اإلفریقى  اإلتحاد  برعایة  مؤخرة  عقدت 
بھـــدف التوصــل إلتفــاق علــى قواعـــد 
مـــــــــلء وتشغیـــــــل ســـــد النھضــــة.

الشأن  فى  قرارات   ۹ الجامعة  وأصدرت 
السالــــف ذكـــــره، أبرزھــــــم التأكیــــــد

جمھوریة  من  لكل  المائى  األمن  أن  على 
الســودان وجمھوریــــة مصــــر العربیـــة
ھــو جــزء ال یتجــزأ مـن األمـن القومــى 
العربـــى، ورفــض أى عمــــل أو إجــــراء
یمــــس بحقوقھمـــــا فـــى میـــاه النیـــل.

وطالـــب المجتمعــــون إثیوبیــــا باإلمتنـــاع
عن إتخاذ أیة إجراءات أحادیة توقع الضرر 
بالمصالـــح المائیــــة لمصــــر والســــودان،
بمــا فــى ذلـــك اإلمتنـــاع عـــن مـلء خــزان

ســد النھضـة دون التوصـل إلى إتفاق حول 
قواعــــد مــــلء وتشغیــــل الســـــد.

األمن  مجلس  دعوة  إلى  اإلجتماع  وخلص 
لتحمـــــل مسؤولیــاتــھ فــــى ھــــذا الصـــدد

من خالل عقد جلسة عاجلة للتشاور حول ھذا 
الموضوع وإتخاذ اإلجراءات الالزمة إلطالق 
عملیــة تفاوضیــة فعالــة تضمــن التوصــل،
عــادل  إلتفــاق  محــدد،  زمنــى  إطــار  فى 
ســـــد  حــــول  قانــــون  وملــزم  ومتـــوازن 
النھضــــة یراعـــى مصالــح الــدول الثــالث.

الملــــف اللبنانـــــى
وأولت الجامعة العربیة الملف اللبنانى إھتماما 

كبیــــر منــــذ إنــــــدالع األحــــداث
فـى بیــروت فــى أكتوبــر ۲۰۱۹، ومـا تالھــا

للمرفأ،  الكارثى  اإلنفجار  سواء  أزمات  مــن 
مرورا باألزمة اإلقتصادیة الطاحنة التى واجھت 

الشعــــب اللبنانــــــى.
أبوالغیط  تأكیدات  توالت  الجارى،  العام  وخالل 
على وقوف الجامعة إلى لبنان بكافة اإلمكانیات 
المتاحــــة، للخــــروج مــــن النفـــــق المظلــم.
تعھد  الماضي،  أغسطس  من  الثامن  وفى 
بنقل  العربیة،  الدول  لجامعة  العام  األمین 

مطالب لبنان بشأن المساعدات إلى المجتمع 
الدولى وتقدیم الدعم بكل اإلمكانیات المتاحة، 
األزمة  لتخفیف  الرامیة  الجھود  إطار  فى 
الناجمـة عــن إنفجــار مرفـأ بیروت الھائــل.
وفى الثامن والعشرین من الشھر نفسھ، أكد 
أبوالغیط ، إستمرار تضامن الجامعة العربیة 
مـــع لبنــــان ووقوفھـــــا إلــــــى جانــــــب
الشعــــــب اللبنـــانــــى فـــــــى محنتــــــــھ.
وبعد إحتدام الخالف بین لبنان ودول الخلیج 
العربــى علــى أثر تصریحــات وزیر اإلعالم 
اللبنانــى السابـق جـورج قرداحـى، أوفــدت 
الجامعــة السفیــر حسـام زكـى ومعـھ وفــد 
دبلوماســى لمناقشــة حـل الوضـع فى لبنان.

وفى الثامن من نوفمبر الماضي، شّدد األمین 
العــام المساعــد حســام زكـــى مــن بیــروت
على ضرورة تحقیق «إنفراجة» فى العالقة 
السعودیة،  وتحدیداً  الخلیج  ودول  لبنان  بین 
على خلفیة األزمة الدبلوماسیة التى أثارتھا 
تصریحـــات وزیــــر لبنانـــى حـــول حــــرب.

نجیب  الحكومة  رئیس  لقائھ  بعد  زكى،  وقال 
لھذا الوضع أن  نرید  للصحافیین: «ال  میقاتى 
یستمر. نرید تحقیق انفراجة، استرخاء فى ھذه 
موجودة»،  واألزمة  ذلك  یحدث  ولن  العالقة، 
مضیفاً «نأمل أن تكون نقطة البدایة من ھنا».
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التحــــرك العربــى والدولـى لمواجھـــــــة 
الشعـب  على  اإلسرائیلیة  اإلعتـــــــداءات 

الفلسطینى فى القــدس.
تقنیة  عبر  عقد  الذى  اإلجتماع،  ختام  فى 
«الفیدیو كونفرانس» وشارك فیھ وزراء 
العام  واألمین  الوفود  ورؤساء  الخارجیة 
للجامعة العربیة، عبر المجلس عن إدانتھ 
القوات  ترتكبھا  التى  للجرائم  «الشدیدة 
المسجد  فى  المصلین  بحق  اإلسرائیلیة 
من أن ھذه اإلعتداءات  األقصى»، محذراً 
تعتبر «إستفزازاً صارخا لمشاعر المؤمنین 
فــى كــل مكــان وتنــذر بإشعــال دوامـــة
مــن العـنــف التــى تھدد األمن واإلستقرار

فــــــى المنطقــــــــة والعالـــــــم».
كما تقرر «طلب المحكمة الجنائیة الدولیة 
جرائم  فى  الجنائى  بالتحقیق  قدما  للمضى 
الحرب والجرائم ضد اإلنسانیة التى ترتكبھا 
ودعوة  الفلسطینى  الشعب  بحق  إسرائیل 
المادیة  اإلمكانیات  كل  توفیر  إلى  المحكمة 
والبشریـــة إلعطائـــھ األولویــة الالزمة».
مساعــدات إنسانيــة للصومـال
أعلن السفیر الیاس شیخ عمر سفیر الصومال 
لدى مصر ومندوبھا الدائم لدى جامعة الدول 
وصول  عن  الماضي،  أكتوبـر  فـى  العربیـة، 
مصر  من  المقدمة  المساعدات  مــن  منحــة 
وجامعـة الــدول العربیــة إلــى الصـــومـــال.

وقال السفیر الصومالى فى تصریح لھ عقب 
مقدیشیو،  إلى  المساعدات  طائرات  وصول 
إن ھذه منحة طبیة مقدمة من جامعة الدول 
الصحة  وزراء  مجلس  من  بقرار  العربیة 
العرب ومخصصة لوزارة الصحة الصومالیة 
وباء  مكافحة  مجال  فى  جھودھا  لدعم 
الجامعة  تقدمھ  الذى  الدعم  مثمنا  كورونا، 
العربیـــة إلـى حكومــة وشعـــب الصومــال. 

األحــــــداث فــــــى الشـــــــارع السودانـــــى.
العام  القائد  السودان،  مع  لقاء  زكى  وأجرى 
أكد  البرھان،  عبدالفتاح  السودانى  للجیش 
للتحول  العربیة  الدول  جامعة  دعم  خاللھ 
الدیمقراطى فى السودان، مبیناً أھمیة الحوار 
وإعتماده كوسیلة أساسیة للتعامل مع األزمات 
التى تطرأ خالل عملیة اإلنتقال الدیمقراطــى.
اإلشراف على اإلنتخابات العراقية
األمین  برئاسة  بعثة،  بإیفاد  أبوالغیط،  وجھ 
العــام المساعــد، السفیـر سعیــد أبــو عــلى 
جمھوریة  فى  النیابیة  اإلنتخابات  لمراقبة 
العراق والتى أجریت فى ۱۰ أكتوبر ۲۰۲۱.
وجــاء قــرار أبــو الغیـــط تلبیــــة للدعــــوة
التـــى تلقتھــــا جامعــــة الـــــدول العربیـــــة

لإلنتخابات  المستقلة  العلیا  المفوضیة  من 
جامعة  مشاركة  بشأن  العراق  جمھوریة  فى 
مجلس  إنتخابات  مراقبة  فى  العربیة  الدول 

النــــواب العراقـــــى المبكــــــرة.
العراق  جمھوریة  إلى  البعثة  وصلت  وقد 
تقییم  فى  لتشارك   ۲۰۲۱ أكتوبر   ۳ بتاریخ 
مختلف جوانب العملیة اإلنتخابیة بكل حیادیة 
اإلنتخابیة  الحمالت  ذلك  فى  بما  وتجرد، 
األصوات،  وفرز  وعد  واالقتراع  للمرشحین 
والتأكـــد مـــن مطابقتھــا للقوانین واألنظمة 
العــراقیــــــــة والمعاییــــــــر الدولیــــــــــة.
العملیة  «جرت  أن  على  البیان  ونص 
االنتخابیة وفق مجموعة من المعطیات أولھا 
تسجیـــل الناخبیـــن، والتــى إستمـرت ألكثـر

لعملیة  كافیة  فتــرة  وھـى  أشھــر،   ۳ مـــن 
التسجیل، وبلغ عدد الناخبین المسجلین أكثر 
منتسبى  ذلك  فى  بما  ناخب،  ملیون   ۲٥ من 
قــــــــوات األمــــــــن والنـــازحیـــــــــــن».

القضيــــة الفلسطينيــــــة
إتخـذت الجامعــة تحركـات ھامـة فـى العــام 

الجـــاري، والسیمـــا أثنــــاء 
شھدتھـا  التــــى  اإلنتھاكـــات 
جــراح  الشـیخ  وحى  القدس 
حیث  الماضـى،  مایـــو  فــــى 
الدول  جامعة  مجلس  عقد 
المستــــوى  علــى  العربیــــة 
غیــــــــر  دورة  الـــــوزارى، 
لبحـــــــــــــث  عادیـــــــــــــة 

إنفراجة فى األزمة السورية
وبعد عشر أعوام من غیاب سوریا عن الجامعة 
العربیة، بدأت بارقة أمل تحلق فى األفق العام 
العام،  األمین  أكدھا  تصریحات  مع  الجاري، 
ثالث  دول  عن  لجامعة  العام  األمین  كشف 
یرغبون فى عودة سوریا إلى الجامعة العربیة، 
المقبلة  القمة  خالل  سوریا  عودة  أن  مؤكــداً 
مرھـــون بتوافـــق عربـــى علــى ھــذا القرار.
أمرا  كان  سوریا  فى  حدث  أن «ما  وأوضح 
كون  كثیرین،  عرب  غضب  واستثار  كبیرا، 
فضال  حیاتھم،  فقدوا  سورى  ملیون  نصف 
السوریة،  المرأة  وإھانة  المالیین،  تشرید  عن 
والتمكین األجنبى من دمشق»، مؤكدا فى الوقت 
من  تعفى  ال  السوریة  القیادة  تصرفات  أن  ذاتھ 
مسؤولیــة إنفـالت الموقـف من تحــت قیادتھــا.
دعم التسوية السياسية فى ليبيا
الماضي،  سبتمبر  من  والعشرین  الواحد  فى 
الرئاسى  المجلس  رئیس  مع  أبوالغیط  إلتقى 
ھامــش  علــى  وذلــك  المنفى،  محمد  اللیبى 
السادسة  الدورة  إجتماعات  فى  مشاركتھما 
والسبعیــن للجمعیــة العامـة لألمـم المتحــدة.

أبو الغیط أكد خالل اللقاء على دعم الجامعة 
لجھـــود المجلــس الرئاســى والمؤسســـات 
الوطنیة الموحدة لتنفیذ خارطة الطریق، كما 
بمواصلة  الجامعة  التزام  ناحیتھ  من  جدد 
سلمیة  تسویة  إلى  للتوصل  الداعم  دورھا 
وتوافقیـــة شاملــــة للوضــــع فـــى لیبیــــا. 
األمین العام عبر عن دعمھ للجھود المبذولة 
لتھیئة المناخ إلجراء اإلنتخابات فى موعدھا 
إطالق  وقف  على  الحفاظ  أھمیة  إلى  مشیرا 
الوطنیة  الوحدة  حكومة  ودعـوة  دائــم  نــار 

واللجنــــة العسكریـــــة المشتركـــــة.
إلى العمـل والمضـى نحـــو إستكمـال تنفیــذ 
الثقة  بناء  وإجراءات  األمنیة  الترتیبات 
لیبیا  إرجاء  كافة  فى  والسالم  األمن  لتحقیق 
والعمل على إخراج التواجد العسكرى األجنبى
من البالد وتفكیك وتسریح المیلیشیات المسلحة.

الملــــف السودانــــى
فـى السابــع مـــن نوفمبر الماضي، زار وفـد

من جامعة الدول العربیة العاصمة السودانیة 
الخرطوم، برئاسة األمین العام المساعد حسام 
تصاعدت  وقت  فى  الزیارة  وجاءت  زكي، 
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الحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية 
والثقافيـــة لكبـــار الســــن

تزداد ظاھرة الشیخوخة بین سكان العالم بشكل مطرد وبمعدل مذھل تمامـاً وھـذة الزیـادة تؤثـر
على الھیاكل اإلجتماعیة واإلقتصادیة للمجتمعات على الصعید العالمى وعلى الصعید القطرى، بل 

ستـــزداد تأثیــــراً علــى ھـــذه الھیاكـــل فـــــى المستقبــــــل .
وتواجھ معظم الدول األطراف فى العھد، والبلدان الصناعیة بصفة خاصة، مھمة موائمة سیاساتھا 
اإلجتماعیـة واإلقتصادیـة مـع شیخوخــة سكانھــا، ال سیمـا فیمـا یتعلـق بالضمـان اإلجتماعـــى. 
أما فى البلدان النامیة، فإن غیاب وقصور نظام الضمان اإلجتماعى یتفاقمان بسبب ھجرة الشباب 
التى تـؤدى إلــى أضعـاف الــدور التقلیــدى لألسـرة، التـى تشكــل الدعـم الرئیسـى لكبـار الســن .

۱- إعتمدت الجمعیة العامة مبادئ األمم المتحدة المتعلقة بكبار السن التى تعتبر بسبب طبیعتھا البرنامجى وثیقة ھامة أیضا فى ھذا السیاق. 
وھـــى مقسمـــــة إلى خمســـــــة: 

(۱)«اإلستقاللية»: 

- ینبغى أن تتاح لكبار السن إمكانیة الحصول على ما یكفى من الغذاء والماء والمأوى والملبس والرعایة الصحیة، بأن یوفر لھم مصدر للدخل
  ودعم أسرى ومجتمعى ووسائل للعون الذاتي؛

- ینبغى أن تتاح لكبار السن فرصة العمل أو فرص أخرى مدرة للدخل؛
- ینبغى تمكین كبار السن من المشاركة فى تقریر وقت انسحابھم من القوى العاملة ونسقھ؛

- ینبغى أن تتاح لكبار السن إمكانیة االستفادة من برامج التعلیم والتدریب المالئمة؛
- ینبغى تمكین كبار السن من العیش فى بیئات مأمونة وقابلة للتكییف بما یالئم ما یفضلونھ شخصیا وقدراتھم المتغیرة؛

- ینبغى تمكین كبار السن من مواصلة اإلقامة فى منازلھم ألطول فترة ممكنة .
(۲) «المشاركــة»: 

- ینبغى أن یظل كبار السن مندمجین فى المجتمع، وأن یشاركوا بنشاط فى صوغ وتنفیذ السیاسات التــى تؤثــر مباشـرة فــى رفاھیتھــم،
 وأن یقدموا لألجـــیال الشابـــة معارفھـــم ومھاراتھــــم؛

(۳)«الـرعـايـــــة»: 

- ینبغى أن تتاح لكبار السن إمكانیة الحصول على الرعایة الصحیة لمساعدتھم على حفظ أو إستعادة المستوى األمثل من السالمة الجسمانیة
 والذھنیة والعاطفیة، ولوقایتھم من المرض أو تأخیر إصابتھم بھ.

- ینبغــى أن تتــاح لكبــار الســن إمكانیــة الحصــول علـى الخدمــات اإلجتماعیــة والقانونیــة لتعزیــز إستقاللیتھــم وحمایتھم ورعایتھم.
- ینبغى تمكین كبار السن من اإلنتفاع بالمستویات المالئمة من الرعایة المؤسسیة التى تؤمن لھم الحمایة والتأھیل والحفــز اإلجتماعـــى

  والذھنـــى فـــــــى بیئــــــــة إنسانیــــــــة ومأمونــــــة.
- ینبغى تمكین كبار السن من التمتع بحقوق اإلنسان والحریات األساسیة عند إقامتھم فى أى مأوى أو مرفق للرعایة أو العالج، بما فى ذلك 
 اإلحــترام التــام لكرامتھــم ومعتقداتھــم وإحتیاجاتھــم وخصوصیاتھــم ولحقھــم فـى إتخاذ القرارات المتصلة برعایتھم ونوعیة حیاتھم. 

(٤)«تحقيق الذات»: 

- ینبغـــى أن تتــــاح لكبـــــار الســـن إمكانیـــة اإلستفــــادة مـــــن مـــوارد المجتمـــع التعلیمیــة والثقافیــة والروحیـــــة والترویحیــــة.
(٥)«الكـــرامـــــة»:

- ینبغـــى تمكیــن كبار السن من العیش فــى كنــف الكرامــة واألـمن، ودون خضــوع ألى إستغــالل أو ســوء معاملــة، جسدیــاً أو ذھنیــاً.
- ینبغى أن یعامل كبار السن معاملة منصفة، بصرف النظر عن عمرھم أو نوع جنسھم أو خلفیتھم العرقیة أو اإلثنیة أو كونھــم معوقیــن

  أوغیـــر ذلـــك، وأن یكونـــوا موضـــع التقدیـــر بصـــرف النظـــر عـــن مــــدى مساھمتھـــم اإلقتصادیــــــة.

السياسات موضع اإلقرار على الصعيد
الدولى فيما يتعلق بكبار السن
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قانون حقوق المسنین ھو تشریع متكامل تراعى الدول فى تخطیطھا للمرافـق العامة إحتیاجات المسـنین، وأن تعمل على تشجیع منظمات 
وترفیھیاً، وتوفیـر  وإجتماعیاً  وثقافیاً  المجتمع المدنى على المشاركة فى رعایـة المسـنین وضمانات واسعة لكبار السن صحیاً، وإقتصادیاً 

معـــــــاش مناســـب یكفـــل لھــــم حیــــاة كریمــــة، وذلـــك بجانـــب تمكینھــــم مــــن المشاركــــة فـــــى الحیــــاة العامـــــة. 
ووفقـاً لقانون حقوق المسنین حظر على المؤسسات اإلجتماعیـة لرعایـة المسنیـن إجبـار المسنیـن علـى البقـاء بھـا بـدون رضاھـم وال یجـوز
لھـــا رفـــض طلـــب خـــروج المســـن منھــــا وإلــــزام القانــــون بوضــــع آلیــــــات الثقافــــــة اإللكترونیــــة فــــى مراكــــز المسنیـــــن .

اإلجتماعیة  الرعایة  لمؤسسات  المتاحة  المالیة  المخصصات  وزیـادة  للمسنین،  الممنوحة  اإلجتماعیة  الحمایة  برامج  فى  التوسع  وكذلك 
الحكومیـــة، وتعزیــــز التفتیــــــش علیھــــا، وتعزیــــز حصـــول كبـــار الســــــن علـــــى الرعایــــة الصحیـــــة المناسبــــة .


١- المؤتمرات العربية المتعلقة بحقوق كبار السن :

فـى ھــذا اإلطــار یمكـن ذكر عدد من اللقاءات المھمة التى سمحت بالتفكیر فى قضایا كبار السن فـى البـلدان العربیــة ومھــدت لتنسیــق
السیاسات والتوجیھات العربیة وتوحیدھا فى ھذا المجال ونخص بالذكر :

-المؤتمر العربى حول كبار السن بین الرعایة األسریة والمؤسسیة/ مراكش – المغرب تشرین األول                   ( أكتوبر۲۰۱٥ ). 
- إعالن القاھرة حول السكان والتنمیة ۲۰۱۳.

- ملتقى « دور األسرة والمجتمع فى دعم المسنین « إدارة التنمیة والسیاسات اإلجتماعیة.
- الجامعة العربیة / األمانة الفنیة لمجلس وزراء الشؤون اإلجتماعیة العرب. 

- صنعاء ٦-۷ تشرین الثانى                                                                                                ( نوفمبر ۲۰۰۷).

- ورشة العمل العربیة حول الرعایة المتكاملة لكبار السن فى الوطن العربى / تونس – أیلول                       ( سبتمبر ۲۰۰٥). 
- اإلستراتیجیة العربیة لألسرة / جامعة الدول العربیة – تشرین الثانى                                                  (نوفمبر ۲۰۰٤) .

٢- المـــرجعيـــــات الثقافيــــــة العــربيــــــة  :
من أعظم المبادئ األخالقیة السامیة التى دعت إلیھا الدیانات السماویة ھى البر بكبار السن واإلحسان إلیھم ومراعاة حقوقھم والتأدب معھم 

ومعرفـــة مـا لھــم مــن حقــوق وواجبــات اإلھتمــام بھــم صحیــاً وإقتصادیــــاً وإجتماعیــاً و نفسیـــاً. 
كما أن القیم والعادات والتقالید ودساتیر معظم البلدان العربیة تشدد وتنص فى مضامینھا على إحترام 
كبــار الســن وتوقیرھــم وحفـظ كرامتھـم وتأمین حقوقھم،ال من باب العطف والشفقة، بل من منطلق
أن ذلـــك واجــــب رسمـــى علـــى أصحـــاب القـــرار وفـــــرض عیـــــن علـــى كــــل مواطــــن. 
ھذا إضافة إلى أن ّ الطرح المعاصر لقضایا كبار السن، ال یستند إلى إعتبارات إنسانیة وأخالقیة 

وحقوقیة فحسب، وإنما یستند أیضا إلى إعتبارات تتعلق بعملیة التنمیة المجتمعیة الشاملة والمستدامة. 
إن التعاطى مع قضایا كبار السن وتأمین حقوقھم إّن ما ھو تعامل مع واقع إنسانى متحرك 
ودینامیكى تترتب علیھ مسؤولیات جماعیة وفردیة وھو ما تعكسھ ثوابت الدیانات السماویة 
والمرجعیــات القیمیــة واألخالقیــة للشعـوب العربیة ..

قانون حقوق المسنين.. رعاية صحية وخدمات إجتماعية لكبار السن
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الخطط واإلستراتيجيات العربية فى مجال كبار السن

اللبلـــــدان

البحرین

مصر

األردن

الكویت

لبنان

لیبیا

عمان

فلسطین

قطر

السعودیة

السودان

سوریا

تونس

اإلمارات

العراق

ملحــــوظــــــــــات

اإلستراتیجیة الوطنیة والخطة التنفیذیة للسكان المسنین

اإلستراتیجیة العامة لرعایة المسنین
اإلستراتیجیة الوطنیة األردنیة لكبار السن - الوثیقة المرجعیة ۲۰۰۸

اإلستراتیجیة الوطنیة اإلردنیة لكبار السن ۲۰۲۲-۲۰۱

اإلستراتیجیة الصحیة الوطنیة لرعایة كبار السن ۲۰۱٦

سیاسة رعایة أوضاع المسنین فى لبنان ۲۰۲۰

اإلستراتیجیة الوطنیة من أجل شیخوخة نشطة وصحیة ورعایة المسنین

 الخطة الصحیة الخمسیة الثامنة ۲۰۱۱-۲۰۱٥

الخطة اإلستراتیجیة الوطنیة لرعایة المسنین ۲۰۱۰ - ۲۰۱٥

اإلستراتیجیة الوطنیة للمؤسسة القطریة لرعایة قطر المسنین

اإلستراتیجیة الوطنیة الصحیة ۲۰۱۰-۲۰۱٥

إستراتیجیة كبار السن فى السودان ۲۰۲۰-۲۰۱۷

الخطة اإلستراتجیة الوطنیة ۲۰۰۳-۲۰۱٥

خطة العمل العشریة (۲۰۰۳-۲۰۱۲ )للمسنین

الخطة الوطنیة لرعایة المسنیین۲۰۲۳-۲۰۱۳

صحة كبار السن : اإلستراتیجیة الوطنیة للوقایة والسیطرة على 
المراض غیر اإلنتقالیة ۲۰۲۲-۲۰۱۸

سنة اإلعتماد

۲۰۱۱

۲۰۱۰
۲۰۰۸
۲۰۱۷

۲۰۱٦

۱۹۹٤

۲۰۰۹

۲۰۱۰

۲۰۱۰

۲۰۱۲

۲۰۱۰

۲۰۱۷

۲۰۰۳

۲۰۰٤

۲۰۱۳

۲۰۱۸

سنة اإلعداد

۲۰۰۹

۲۰۱۰
۲۰۰۸
۲۰۱۷

۱۹۹٤

۲۰۰۸

۲۰۱۰

۲۰۱۰

۲۰۱۱

۲۰۱۰

-

۲۰۰۳

۲۰۰٤

ھــذه المجھــودات علـى أھمیتھــا , تبقــى غیــر كافیــة مقارنـة بحجـم التحدیـات التـى یطرحھـا التھــرم السكانــى المتسـارع , وذلــك بالنظــر
إلــى حجــم الموازنــات المرصــودة لھـذه البرامــج , ونقــص إفطار اإلدارى المشــرف علــى التنفیــذ , وغیــاب المعطیــات العلمیـة الدقیقـة .
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اآلليـــات المــؤسساتيـــة :
محاور اإلھتمام ذات األولویة

۱

۲

۳

٤

٥

٦

۷

۸

۱۳

۱٤

۱٥

۹

۱۰

۱۱

۱۲

التغطیة الصحیة ( الجسدیة والنفسیة ) لكبار السن

خطة التقاعد

تخفیض نسبة الفقر بین كبار السن

توفیر دخل لكبار السن

التغطیة اإلجتماعیة

محو األمیة وتعلیم الكبار

اإلعاقة لدى كبار السن

توفیر السكن لكبار السن

واقع كبار السن أثناء الحروب واألزمات

التكافل بین األجیال وتدعیم الرعایة األسریة

تطویر المعرفة بواقع كبار السن

العنف وسوء معاملة كبار السن

ترویج صورة إیجابیة حول كبار السن

إفادة كبار السن من إمتیازات ( إعفاءات ) ضریبیة

واقع كبار السن فى دور الرعایة

المغرب , السودان , البحرین , تونس , الجزائر , مصر
 , السعودیة , عمان , األردن , العراق .

البحرین , تونس , الجزائر , السعودیة , الكویت , عمان 
, فلسطین , لبنان , األردن , المغرب. 

السودان , تونس , الجزائر السعودیة , الكویت , عمان 
, فلسطین , لبنان , األردن , المغرب .

البحرین , تونس , الجزائر , مصر , الكویت , عمان 
, فلسطین , لبنان .

 تونس , الجزائر , مصر , عمان , فلسطین , لبنان , األردن , 
العراق , المغرب.

السودان , البحرین , تونس , الجزائر , مصر
 , الكویت , عمان , األردن , المغرب .

السودان , البحرین , تونس , الجزائر , مصر , المغرب .

تونس , الجزائر , مصر , السعودیة , عمان , الردن , المغرب .

البحرین , عمان , فلسطین , لبنان , األردن .

الجزائر , مصر , فلسطین , لبنان , السودان .

كل الدول العربیة 

المغرب , تونس ,األردن 

السودان , تونس , مصر , المغرب .

السودان , تونس , مصر , عمان , فلسطین , األردن , المغرب .

السودان , البحرین , تونس , مصر , عمان , األردن , المغرب .

الـــــــدول

والمتأّمل فى ھذه القائمة یالحظ أن أغلب الدول ترّكز على التغطیة الصحیة والتغطیة اإلجتماعیة العامة لكبار السن، وعلى حمایتھم من كل 
أشكال العنف، وعلى العمل على تعزیز قدراتھم اإلقتصادیة ، والترویج لصورة إیجابیة لھم. فى إستراتیجیاتھا وبرامجھا، وعنایة بواقع 

كبار الســـن فــــى دور الرعایـــــة .
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القــرارات والتوصيـات المتخـذة فـى إجتماعـات اإلتحـاد العربـى للمحاربيــن 
القدمــاء الخاصـــة بحقــوق كبـــار الســـن

تم مناقشة موضوعات رعایة المسنیین فى عدة إجتماعات لإلتحاد العربى للمحاربین القدماء وضحایا الحرب منھا :

- الـــدورة الـثالثــــة القـــــرار رقـــــم (۳/۲) الخـــــــاص رعــــایـــة المسنیـــــن مــــن المحاربیــــــن والمجــــاھــدیـــــــن القدمــــــاء .

- الدورة السادسة القرار رقم ( ٦/۱) الخاص بضرورة اإلستفادة بخبرات وإمكانیات المحاربین القدماء المتقاعدین العسكریین عقب تقاعدھم . 

- الدورة الثامنة القرار رقم ( ۸/۱۱) الخاص بتحسین األوضاع اإلجتماعیة والصحیة ألسر المقاومیـن والمجاھدیـن والمحاربیـن القدمـاء

 ,كذلــك القــــرار رقـــم (۸/۱۸) الخـــــاص بضــرورة اإلستفــــادة بخبـــرات وإمكانیـــــات المحــاربیــن القدمــــاء وضحایــــا الحــــرب .

- الدورة التاسعة القرار  رقم ( ۹/۱۰) الخاص باإلستخدام المثل للقوى البشریة للمحاربین القدماء فى مجاالت العمل المختلفة ,كذلك القرر

  رقـــــم (۹/۱۱) الخــــاص بضـــرورة تحسیــــن األوضـــاع اإلجتماعیـــة والمادیـــة للعسكرییــــــن المتقاعدیــــــن .

- الــدورة العاشــرة القـــرار رقـــم (۱۰/۱۰) الخــاص بضــرورة إنشـــاء صنـــدوق للتقــاعد مستقــل لتحسیـــن أوضــاع المتقاعدیــــن  .

- الدورة الحادیة عشر القرار رقم (۱۱/۱٤) الخاص بمساندة كبار السن من المحاربین القدماء وضحایا الحرب ,كذلك القرار رقم (۱۱/۱۷)

  الخــاص بمساھمــة العسكرییــن المتقاعدیـــن وعنـــاصــر الخدمـــة الفعلیــة فى تعزیـــز واردات روابـــط وجمعیــــات المتقاعدیـــــن .

- الـــدورة الرابعـــة عشـــر القــرار رقـــم ( ۱٤/٤) الخــاص بــــرد اإلعتبـــار للمحــارب العربـــى القدیـــم , كذلــك القــرار رقــم ( ۱٤/٦)

 الخــــاص بمــــراجعــــــة المعاشــــــات المحــــولــــــة لقــــدمـــــاء المحــاربیــــن والمجاھــدیــــــن والمقاومیــــــن .

- الــدورة الحادیــة والعشــرون القــرار رقــم (۲۱/٥) الخـاص باإلستفــادة بخبرات وإمكانیـــات المحاربیــن القدمــاء العسكرییــن عقـــب

  تقاعدھـــــــم فى تنمیــــــة مجتمعــاتھـــــــم .

- الدورة الثانیة والعشرون القرار رقم (۲۲/۷) الخاص بإعداد میثاق لحمایة حق المسنین فى الكرامة واإلستقاللیة واإلندماج فى المجتمع

  وإنشـــــاء صنادیـــق خاصــــة بالمتقاعــدیــــن . 

- الدورة الثالثة والعشرون القرار رقم (۲۳/۳) الخاص بمساندة كبار السن وحل معاناتھم وتحسین اإلوضاع اإلجتماعیة للمحاربین القدماء

  مع دمجھم فى المجتمع واإلستفادة من خبراتھم .

- الدورة الرابعة والعشرون القرار رقم (۲٤/۷) الخاص اإلستفادة من خبرات وإمكانیات المحاربین القدماء العسكریین فى تنمیة مجتمعاتھـم  .

- الدورة السابعة والعشرون القرار رقم ( ۲۷/٤) الخاص تكریم قدماء المقاومین وقدماء المحاربین والعسكریین المتقاعدین وضحایا الحـرب

  والشھداء وذوى حقوقھم مد االعتبار لھم , كذلك القرار رقم ( ۲۷/٥ ) الخاص تحسین األوضاع المعیشیة وإصالح أنظمة المعاشــات .

 - الـدورة الثامنــة والعشــرون القــرار رقــم ( ۲۸/۸) الخــاص مــن أجــل تعــاون وشراكة وتضامن  بین المؤسسات والمنظمات األعضاء 

   فى اإلتحـاد العربـى للمحاربیـن القدامـى وضحایـا الحرب للرقـى باألوضـاع المادیة واإلجتماعیة  والصحیة والمعنویة والتشریعیة لقدماء

   المقاومیـن وقدماء المحاربین وضحایا الحـرب.
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برامج الذكاء اإلصطناعى تهدد األفراد والدول 

 تستمر التكنولوجیا فى تسھیل حیاتنا والتأثیر 
حول  شك  یوجد  وال  إیجابى،  بشكل  علیھا 
لھذه  أخر  جانب  ھناك  ولكن  شكل  بأى  ذلك 
التكنولوجیا وھو ما یمثل تھدیدا لحیاة األفراد 
بل ال نبالغ إذا قلنا أنھا قد تھدد إستمرار دول 
وشعــوب  ومــن أشھــر التقنیات التى أثارت 
فیك  الدیب  تقنیة  األخیرة   الفترة  فى  الجدل 
التقنیة  ھذه  خطورة  ھى  فما   deepfake

وماھــــى مخاطرھـــــا ؟؟؟؟
تعد مقاطع فیدیو Deepfake نتاًجا للذكاء 
االصطناعى أو تطبیقات التعلم اآللى التى تدمج 
وتستبدلھا  وتدمجھا  الفیدیو  ومقاطع  الصور 
وتثبتھا فى مقطع فیدیو ، مما یؤدى إلى إنشاء 
مقطع فیدیو مزیف یبدو أصلًیا. تكمن المشكلة 
الرئیسیة فى مقاطع فیدیو Deepfake فى 
صریح  محتوى  إنتاج  شخص  ألى  یمكن  أنھ 

دون موافقـــــــة المعنییـــــــن.. 
وللتوضیح أكثر، یمكن القول إنھ إذا أراد أحد 
سبیل  -على  الفوتوشوب  برنامج  محترفى 
المثال- فبركة إحدى الصور عبر وضع وجھ 
شخص مكان وجھ آخر؛ فإنھ یقوم بذلك عبر 
ھذه  من   Frame إطار أو  ملمح  كل  تغییر 
ا، حتى یصل إلى الشكل النھائى  الصورة یدوًیّ

المطلوب، وھو ما یمكن للذكاء اإلصطناعى 
أنھ یقوم بھ بدقة أكثر وعلى نطـاق أوســع.

بل  الصور،  علـى  فقـــط  األمــر  یقتصر  وال 
وذلك  واألصوات،  الفیدیوھات  أیًضا  یشمل 
مــن خــالل قــدرة نظـم الذكـاء اإلصطنــاعى
علــى التعلــم عبــر تغذیتھــا بعدد كبیر جـــداً
ثم  واألصوات،  الفیدیو  ومقاطع  الصور  من 
من خالل الخالیا العصبیة الشبكیة تقوم ھذه 
وجوه  بفبركة  ذكیة،  خوارزمیات  عبر  النظم 
وأشخاص وأصوات غیر حقیقیـة، أو عمــل 
غیر  لكنھا  واقعیة،  وكأنھا  تبدو  لھم  محاكاة 

حقیقیة على اإلطالق.
التعلم  نظام  قیام  خالل  من  ذلك  ویحدث 
بدراســـة   deep learning العمیـــق 
تزویرھا،  أو  محاكاتھا  المرجو  الشخصیة 
وذلــــك عبــــر إستخــــدام كمیــــات كبیــــرة 
كافة  تحاكى  التى  والفیدیوھات  الصور  من 
زوایا الشخصیة المطلوبة. فمثًال یتم دراسة 

طریقة ھـــــذه الشخصیــــــــة.
فى الحدیث من حركات الوجھ والفم والعینین 
وحركات األیدى والحركات الــــال إرادیة التى 
نبرة  محاكاة  ثم  الشخصیة،  ھذه  بھا  تقوم 
الصوت الخاصة بھــا عبــر إستخدام كمیات 

ثم  ومن  الصوتیة،  تسجیالتھا  من  كبیرة 
بفبركة  اإلصطناعى  الذكاء  نظام  یقوم 
حدیث كامل لھذه الشخصیة لم تقم بھ من 

قبـــل علـــى اإلطـــالق.
مقاطع  تمییز  یتعذر  سوف   ، النھایة  فى 
مقاطع  عن  المجردة  بالعین  ھذه  الفیدیو 
الفیدیـو األصلیـــة  الــذى جعــل ھذه الكلمة 
تشتھــر  الفیدیوھات  مـن  النوعیـة  وھذه 
بشكل كبیر ھــى مدى دقتھــا، حیـث یتــم 
تصدیق ھذه الفیدیوھات المزیفة فى بعض 
األحیان بفضل تقنیات تعلم اآللة المتقدمة. 
تغییر وجوه األشخاص فى الفیدیوھات ھى 
كارثة، وخصوصـا فـى عصــر اإلنترنــت، 
كبیرة  بسرعة  المحتوى  نشر  یسھل  حیث 
واسًعا  إنتشاراً   ۲۰۱۹ عام  شھد  وقد 
المفبركة،  الفیدیوھات  من  النوعیة  لھذه 
التواصل  مواقع  على  خاصة  وبصورة 
اإلجتماعــى، ســواء كــان لقــادة سیاسیین
شركات،  مدیرى  أو  وممثلین  فنانین  أو 
یقومــون  أو  غریبـة  بتصریحاـت  یدلون 
یتعرضــون  أو  منطقیة،  غیــر  بتصرفات 
لمواقــف غریبة، وقد یتسبب ذلك إما فى إثارة 
الرأى العام وإنتشار سریـع لحاالت اإلعتــداء، 
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أو إھتزاز الثقة فى أسھم إحدى الشركات 
األضرار  من  غیرھا  أو  البورصة،  فى 
عملیات  عن  الناتجة  والمعنویة  المادیة 
تكنولوجیا  عبر  والتزویر  والخداع  الكذب 

«الدیـــب فیــــــــك.
المعلومات  إستھالك  فیھ  یتم  مجتمع  فى 
وسائل  خالل  من  بسرعة  إنتاجھا  وإعادة 
األخرى  والمنتدیات  االجتماعى  التواصل 
، یمكن أن یكون لـ Deepfakes آثـار 
ضــارة علـى أولئـك الذیـن یتـم إستھدافھـم

مقاطع  تظل  ما  غالًبا  الفیدیو.  مقاطع  فى 
طویلة  لفترات  اإلنترنت  على  ھذه  الفیدیو 
ویمكن نقلھا إلى منتدیــات مختلفــة عـنـد 
یعاودون  األحیان  بعــض  فــى  ؛  إزالتھــا 
الظھور فى نفس المنتدى. یمكن إستخدام 
والتنمــر  لإلنتقام  ھــذه  الفیدیــو  مقاطــع 
والتخریب السیاسى ، والدعایة ، واإلبتزاز 
تتكون  والتى   ، األخبار  التزییف  وحتى   ،
ودعایة  منھجیة  مضللة  معلومات  من 
تشوه األخبار والحقائق الواقعیة من خالل 
والمعلومــات  بالصـور  المعرفة  إستبدال 
على  قدرتنا  عدم  على  دلیل  وخر  الكاذبة 
التمییز بین الحقیقة والتزییف  ما حدث فى 
بل  مسلسل «بلو  لجأ  ۲۰۲۰،حیث  نھایة 
 ،«Deep Fake» ال في» الفرنسى إلى
وھى حیلة رقمیة لھا طابع شدید الواقعیة 
للتعویض  بآخر،  وجھ  إستبـدال  فى  تتمثل 
بسبب  ممثالتـھ  إحــدى  غیــــاب  عـــــن 
بفیـــروس  مصــاب  بشخـــص  إحتكاكھـــا 
كورونا، من دون أن یتنبھ المشاھدون إلى 
شيء، حتى أولئك منھم األكر شغفاً بالمسلسل.
تهديــدات أمنيـــة متزايــــــــدة:
أحد أكثر التھدیدات الحقیقیة التى تسببھا 
كل  فى  الثقة  فقدان  ھى  التكنولوجیا  ھذه 
شىء، فال یمكن تصدیق مــا تـراه عینـاك 
أو تسمعھ أذناك بعد اآلن، سواء كان ذلك 
دائمة،  شك  حالة  فى  فأنت  ال،  أم  حقیقیاً 
وحالة عدم یقین مطلق ففى تقریر صادر 
للتكنولوجیا،  ماساتشوستس  معھد  عن 
بمثابة  العمیق  الخداع  تكنولوجیا  إعتبر 

جدیـــد  ســالح 
قـــــادر علــــى 
التأثیــــــــــــــر 
علــــى كافـــــة 
األشیــــــــــاء،

أسعـــار  مــــن 
حتى  البورصة 
اإلنتخابات، فقد 
الذكـاء  أصبــح 
اإلصطنـــــاعى 
قــــــــــــــــادراً 
علـــــى وضــع 
مشاھیـــر فـــى 
مشاھــــد غیــر 
حقیقیـــة، كمــا 
قــادًرا  أصبـــح 

والتصریحات  الكلمات  إستخراج  على  أیًضا 
السیاسیین  فــم  مــن  والمثیــرة  المستفزة 
التھدیدات  أشكال  ومن  األعمال.  ورجــال 
الخداع  تكنولوجیا  تطرحھا  التى  األمنیة 
العمیق فبركة تصریحات مسیئة لسیاسیین، 
قـد تـــؤدى إلـــى إنــــدالع أعمــــال عنــــف

مع  العالقات  توتر  حتى  أو  تظاھرات  أو 
دول أخرى كذلك خلق مشاھد كاذبة ألحداث 
عنف أو إعتداء، كمشاھــد إعتـداء الشرطة 
مشاعر  یستفز  قد  ما  وھو  المواطنین،  على 
الجمـــــاھیــــــر، ویجعلھـــــــا تخــــــــــرج.

الدولة  أجھزة  ضد  حقیقیـة  تظاھــرات  فــى 
والتأثیر على اإلنتخابات والعملیة الدیمقراطیة 
من خالل فبركة تصریحات سیاسیة لمرشحى 
مـع  تتالئم  ال  الحزب  قادة  أو  األحزاب  أحد 
لخسارة  یدفعھ  قد  مما  الناخبین،  توجھات 
ھذه اإلنتخابات أو فبركة مشاھد كاذبة بھدف 
شخص  صورة  كوضع  اإلبتزاز،  أو  اإلساءة 
فى وضع مخــل بالقواعــد المتعـارف علیھـا،
فیھ  التواجد  یجب  ال  مكان  فى  وضعھ  أو 
بھـدف اإلبتــزاز أو الحصــول علــى المـــال

أسھــم  علــى  التأثیــر  وكذلـك  التشھیــر  أو 
صور  خلق  خالل  من  واألعمال  الشركات 
الشركات  ھذه  لمدیرى  مفبركة  وتصریحات 
تؤدى إلى اإلضرار بأسھم الشركة وبموقفھا 

المالــــــــى واإلقتصـــــادى.
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صفحات مـن ذاكـرة العسكرية المصريـة

الشهيد عبد المنعم رياض رمز شهداء الوطن
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وبطوالتـھم  الشھــداء  ذكریــات  تختلــط 
بدموع تترقرق فى مآقى الصغار ، وآھات 
زوجة، وأنین أم ..ینزف جرحا لم یندمل.. 
وذكریات عمر للبطل .. لم یطل .. وصارت 
الكبرى  المیادین  تعتلى  الشھداء  أسماء 
العامة  والمكتبات  والمدارس  والشوارع 

وقاعات الدراسة فى الكلیات العسكریة ..
یطالعوا  لم  الشھداء  أبناء  بعـض  لعــل 
وكانوا  مالمحھ  یدركوا  ولم   .. أبیھم  وجھ 
یتحدثون عنھ من خالل قصاصة فى مجلة 
للشھید  بطولة  سجل  كتاب  فى  صفحة  او 
البطل ..أما األم فھى المدرسة األولى التى 
نتعلم منھا كل األشیاء ..وھى التى تغرس 
والتضحیة  الوطن  حب  أبنائھا  نفوس  فى 
والفداء.. وھى نفسھا التى تصبر وتحتسب 
ونفس  صبر  بكل  هللا  عند  شھیدا  إبنھا 
البعد  وألم  الفراق  مرارة  رغم   .. راضیة 
عن فلذة كبدھا الذى قدم حیاتھ فداء للوطن 
..للدرجة التى صارت  فیھا الشھادة أمنیة 
مــن القلــب یكتبھــا األبطــال بخـــط الیـــد

أو علــــى صفحاتھــــم الشخصیــــة ..
علـــى مواقــــع التواصـــل اإلجتمــاعـــــى
حتـــى نكتشـــــف أن األمنیــــة تحققـــت ،
وأن الدعاء بالشھادة ال یأتى إال من بطل 
األرض  أجناد  خیر  ..ھم  خاص  طراز  من 
وھو  اإلنسان  یملك  ما  أغلى  للوطن  یقدمون 
حیاتھ.. ومن ھنا تكمل مسیرة العطاء حلقاتھا 
صفحة  كل  فى  األبطال  ھؤالء  یسطر  عندما 
بطولة..یسجلھا  التاریخ بكل الفخر واإلعتزاز.

الشهيد عبد المنهم رياض
یـــوافق اإلحتفــال بیــوم الشھیـد التاســع

مــن مــارس مــن كـل عــام یـوم إستشھـاد 
الفریــــق أول عبــــد المنعــــم ریـــــــاض
فى عام ۱۹٦۹فى الصفوف األولــى  بیـن 
جنــوده  فـى موقــع المعدیـة رقم ٦ ومنـذ 
تكریما  الشھید  بیوم  نحتفل  التاریخ  ذلك 
للبطل الذى قدم أول بطولة سجلھا تاریخ 

العسكریــــــــة المصریـــــــة ..

أم األبطـــــــال
عوض  الحمید  عبد  محمود  أمیمة  السیدة  ھى 
والدة  وھى  الشھداء  ألمھات  المثالیة  األم   ..
سمیر  محمد  حرب  أركان  عقید  البطل  الشھید 
إدریس.. سیدة من طراز خاص فقد رزقھا هللا 
سبحانـھ وتعالـى بخمسـة مـن األبنـاء زرعــــت
الوطن  لھذا  واإلنتماء  مصر  حب   قلوبھم  فى 
بالقوات  إثنان  ضبــاط  ثالثــة  منھــم   فكان 
إلبنتھا  وإختارت  بالشرطة  وضابط  المسلحة 
أصیــب  وقــد   ، أیضــاً  بالشرطة  ضابطاً  زوجا 
إبنھا ضابط الشرطة فى احدى العملیات األمنیة 
وبعدھا بعدة أشھر إستشھد  إبنھا األكبر وھو 
یقاتــل فــى  سینــاء فصبــرت وإحتسبـت إبنــھا

عنــــــد ربھـــا شھیـــــــداً. 

حرب  أركان  العقید  البطل  الشھید  تقول  ــ 
محمد  سمیر إدریس..ھو إبنى األكبر ..أول 
فرحتى ..ھادىء وبشوش وصاحب قرار منذ 
صغـــره ..كـــان بطــالً ریاضیـــاً ومتفوقــــاً

 .. للقــرآن  وقارئــاً  حیاتــھ  مراحــل  كل  فى 
اإلستمــاع  یحــب  الصــالة  علــى  ومواظبا 
لحكایات األبطــال ، وكان یتمنى الشھادة منذ 
طفولتـــھ عندمــا زار ھــو وإخوتــھ منطقـــة
(تبة الشجرة ) وشاھد دبابة عساف یاجورى.
أمســك برمــال سینـــاء وتمنـــى الشھــــادة

 ، عاما   ۱۱ عمره  كان  أن  منذ  أرضھا  على 
ومنـــذ ذلــك الوقــت وإعتــاد أن یكتــب إسمـــھ

ضابط  بعبارة  مصحوبا  الدراسیة  الكتب  على 
بالقــــوات المسلحــــة .. شھیــد إن شــــاء هللا.
الحربیة   بالكلیة  اإللتحاق  حیاتھ  حلم  كان 
لكونھــا مصنــع الرجــال وكــان مجموعــــھ

بالحربیة  وإلتحق   ٪۹٥ العامة  الثانویة  فـى 

وتخرج فیھا عام ۲۰۰۰ دفعة المشیر أحمد 
إسماعیل والتحق بالمشاة وقوات الصاعقة ، 
والقوات الخاصة كما حصل على فرق القوات 
الخاصة بتفوق ومشھود لھ فى الوحدة ۷۷۷

قتــــال بالكفــــــاءة والتمیــــــــز.
وقــد تــم تكریمـھ مــن سیـــادة القائــد العــام

للقوات المسلحة ثالث مرات قبل تكریم ربنا 
لــھ بالشھــادة وقال لھ سلملـى عــلى الوالد 
لھ  ..فقال  التربیة  تسلم  لھم  وقول  والوالدة 
وأحفادى  وأوالدى  أنا  إن  سیادتھ  بلغ  والده 

فــــداء لتــــراب مصـــــــر .

لـــم يطاوعنــى قلبـــى
على صفحتھا الخاصة على وسائل التواصل 
اإلجتماعى .. تكاد تتذكره بشكل یومى الدعاء 
ینقطع  ال  هللا  رحمھ  فى  والرجاء  یتوقف  ال 

والذكریــــات  ال تنتھـــــــى .
على صفحتھا یوم األول من فبرایر ۲۰۲۲..
واحدا  سطرھا  قد  كانت  كلمات  نشر  أعادت 
مــن زمالئــھ  فــى یوم ۱۱ دیسمبر ۲۰۱٦..

قــــــال فیھــــــــا : 
كـــــــان  فیــــــھ مـــــن الخیـــــــر ..كتیــــــر
كان نفسى أشوفك تانى وهللا أو حتى أسمع 

صوتــــك قبـــــل مـــــا تمشـــــــى .
كنت عارف ومتأكد إن ربنا ھا یرزقك الشھادة 

علشـــــــان طلبتھــــــــا كتیــــــــر.
مـش قـادر أقـول حاجـة غیـر ربنـا یرحمـك
حتوحشنــا أوى ..كنــت صـــادق وراجـــــل

ربنا یصبر أھلك ویرزقك الجنة مع السالمة یا قائد.
 : قائلة  األبطال  أم  أمیمة  السیدة  وتضیف  ــ 
العمرة  مناسك  أؤدى  كنت  عندما  أننى  أذكر 
طلبنى الشھید محمد وقال لى إدعى لى یا أمى 
أنول الشھادة خالصة لوجھ هللا لم یطاوعنى 
لھ  تدعو  أن  منھا  وطلب  شقیقتھ  وكلم  قلبى 
بھذا الدعاء ونحن فى الحرم قلنا یا رب إعمل 
لــــــھ الخیـــــر فـــــى دینـــــــــھ ودنیتــــــھ.
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عــــريس الشهـــــداء
السیدة نورا محمد كامل والدة الشھید مالزم 
أول احمد خالد زھران ضابط صاعقة قوات 
اإلبــن  ھــو  الفخــر  بكــل  تقـــول  خاصــة  

إجتمعت  أحمد  لبنتین  الوحید  والولد  األكبر 
لیكون  تؤھلھ  التى  الحمیدة  الصفات  كل  فیھ 
متمیزا وبكونھ اإلبن األوحد ولیس لھ تجنید 
كان شغوفاً لإللتحاق بالكلیة الحربیة ووعدتھ 
بالكلیة  إلتحق  ..عندما  والحمد   بذلك 
الحربیة .. فى أثناء توصیلى لھ فى أول یوم 
للكلیة الحربیة قال لى فى الطریق یا ماما لو 
أُستشھدت ما تزعلیش  .. وال تبكي! .. سألتھ 
لیھ كده ..قال لى ھى الشھادة وحشة قلت لھ 
أل یــــا حبیبــــى بعــــد عمـــــر طویـــــــل .
فـى أول زیـارة لـھ فـى الكلیـة كانت  سعادتى
ال توصف عندما وقعت علیھ عیناى وأنا أراه 
للمرة االولى یرتدى الزى العسكـــرى  وقـــد 
أثنى قائده على إلتزامھ وإنضباطھ فى الكلیة 
وتفوقھ وفى سنة التخرج من الكلیة الحربیة 
طلب منـى أحمـد أن أذھـب معـھ إلـى مكـان 
إقامتــھ فــى الكلیــة العسكریــة وطلــب منــى
أن أعلـــق لــھ النجمــة علــى كتفـھ ورجعنــا

أدعو  أن  منى  یطلب  بھ  وفوجئت  البیت  إلى 
وقتھا  أختھ  وعلقت  سیناء  إلى  یذھب  أن  لھ 
بأن مكانھ فى سیناء وقالى لى أن تراب مصر 
یستاھل كل غالى .. لكن فكره اإلستشھاد كانت 
تراودنـى .. وتسیطـر علـى قلبـى خوفـاً علیـھ.
أخفى  سیناء  إلى  ذھابھ  قرار  جاء  عندما 
تعلم  كانت  التى  والوحیدة  عنى  سفـره  خبـر 

ھى شقیقتھ یومھا أخذ یسلم علینا ویحتضن 
أخواتــھ ووالــده وسافــر ونظرتــھ ال یمكــن
أن أنساھــا وسافـر أحمـد وفؤجئـت بھاتـــف

من والدة أحد زمالئھ قالت لى أوالدنا راحوا 
سینـاء مـن غیـر مـا یقولوا إسألى على إبنك 
..طلبت إبنى فى التلیفون عدة مرات حتى رد 
وسمعت منھ كلمة ..ماما ..فى الخامسة فجراً 
نفس  فى  إجازة  فى  قادما  وكان  مرة  آلخر 
الیــوم ، وطلبتــــھ الساعــــة العاشــــــرة رد
سوف  إننى  یقین  على  وكنت  صدیقھ  على 
أول  كان  والحمد   إستشھاده  خبر  أسمع 
تعلیـــق لــى إنــا  وإنــا إلیــھ راجعـــون .

حكايات األبطـال ..  وبطوالتهـم 
النهاية  فى  ..لكنهـا  التنتهـى 
تكشــف أسمــى معانـى الفداء 
كــل  اهللا  ..رحــم  الوطــن  وحب 
فسيــح  ..وأسكنهـم  الشهـداء 
جناته..والهم قلب كل أم شهيد 

الصبــر الجميـــل .
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عقد على مدار أربعة أیام فى الفترة ۱۰ إلى ۱۳ ینایر،  
تحـت رعایـة وحضـور الرئیـس عبـد الفتـاح السیســى  


وبمشاركة كوكبة حافلة من الشخصیات الدولیة من أكثر ۱۹٦ دولة.
وشھدت فعالیات المنتدى، الذى إفتتحھ الرئیس السیسى 
بكلمة قال فیھا: «بسم هللا الرحمن الرحیم، فى مستھل 
المنصة  تلك  شباب العالم  من منتدى  الرابعة  النسخة 
وأداة  الشباب  بین  وتواصل  حوار،  منصة  باتت  التى 
اللحظة  تلك  فى  وخاصة  العالم  كل  بین  الرؤى  لتبادل 
الفارقة من التاریخ اإلنسانى والتى تحتم علینا أن ندرك 
نشكل  وأن  بیننا،  فیما  اإلختالف  وإدارة  الحوار  أھمیة 
حالــة مـن الیقیـن واإلیمـان بـأن حكمــة الخالــق وسره

بقائھــا  تحدیــات  لتجــاوز  سبیــل  لإلنسانیـة  ولیـــس  اإلختــالف  ھــذا  فى  تمییـــز  دون  مختلفیــن  نكـون  أن  الكون  ھذا  فى 
وأزماتھــا الراھنة سوى إخـــالص النوایـــا وإنھـــاء الصراعات وإدارة اإلختالف والعمل المشترك من أجل اإلنسانیة والسالم».

وإختتـــم كلمتـــه قائــــال
یشرفنـى حضــور ھــذا الجمـع الفریــد والمتمیــز أن أعلــن إنطـالق النسخــة الرابعـــة مــن منتــدى شبــاب العالــم علـى الخیـر

إجتمعنـــا وبإســــم هللا نبــــدأ ومــــن أجـــل المستقبــــل نعمـــــل».

حصـاد اليـوم األول مـن منتـدى شباب العالم ٢٠٢٢
الرابعة  نسختھ  فى  العالم  شباب  منتدى  من  األول  الیوم  حصاد  وشھد 
الحدیث عن حجم العمل والتنظیم المبذول فى المنتدى، فتضمنت الحفل 
فقرات تاریخیة وفنیة وإستضافة رموز معروفة على مستوى العالم، كما 
الدولة  وفلسفة  بسیاسة  یتصل  الكلمات  فى  وقع  لھ  فنیا  عرضا  تضمنت 
كافة  فى  السیسى  الرئیس  من  تعودنا  وكما  واإلنسانیة  الجدیدة  الوطنیة 
خطاباتھ كورونا  ثم أعقب ذلك جلسة خاصة تدوركان مباشرا للغایة حیث 
ذكـر أن جائحـة كورونـا ستظھـر نتائجھـا فــى العالـم بعــد سنـوات، مشیــراً
فى الوقت نفسھ إلى أن ھناك إیجابیة فى عملیة التأثر التى ستطول دول العالم.
كمـــــا أن حدیــث الرئیـــس السیســـى جـــاء متـــوافقــــا مــــع أجنــــدة

منتدى شباب العالم الذى یدور معظمھ حول تداعیات كورونا و اإلقتصاد وحیاة كریمة و المناخ والبیئة و ریادة األعمال والعمق 
األفریقى وحقوق اإلنسان والمسرح والفن، وكلھا مسارات قطعت الدولة فیھا شوطا كبیراً، حیث مرت من تداعیات كورونا بأقل 
األضرار اإلقتصادیة ، ثم ملف حیاة كریمة الذى یعد أحد أضخم المشروعات القومیة فى تاریخ الدولة المصریة ویخدم ما یقرب 

مـــن ٦۰ ملیـــون مواطـــن بتكلفـــة تتجــــاوز ۷۰۰ ملیــــار جنیـــــھ.

 مصر تبهر العالم.. تفاصيل فعاليات أربعة أيام

 مــن منتـــدى الشبـــاب ٢٠٢٢
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العدد العدد ٤٤٤٤ مارس  مارس ٢٠٢٢٢٠٢٢تقاريـــر إخباريــــةتقاريـــر إخباريــــة

حصــاد اليــوم الثانــى مــن منتــدى شبــاب العالــم ٢٠٢٢
 كمـــا شھــــد حصـــــاد الیـــوم الــثانـــى مــــن

فى نسختھ الرابعة مواصلة الدولة المصریة تقدیم صورتھا الواقعیة بشكل 
أبھر العالم، حیث شھد الرئیس عبد الفتاح السیسى : الطریق من «جالسكو 
إلى شرم الشیخ»، لمواجھة التغیر المناخى، ضمن فعالیات منتدى شباب 
حقوق  جلسة  محاكاة  نموذج  جلسة  فى  السیسى  الرئیس  وشارك  العالم 
اإلنســان الدولــى ضمـــن فعالیــــات منتــــدى شبــــاب العالــــم ۲۰۲۲.

على  والتمییز  التمییز  عدم  ملف  فى  الدولة  جھود  إن  السیسي،  الرئیس  وقال 
أساس دینى أو أى أساس آخر لم تكن بسبب أى ضغوط، متابعا: «الكالم ده مش 
نتاج ضغط من حد، احنا عملناه فى ضوء معتقدات وأفكار، التنوع واإلختالف سنة 
من السنن الكونیة، االختالف والتنوع بین الناس فى اللغة واللون والثقافة وكـل 
شــىء، مــش ھنقــدر نخلــى العالــم كلـھ واحـد أو یتكلـم لغـة واحـــدة».
وفى نفس السیاق تفقد الرئیس السیسى جناح الحرف الیدویة، المشارك فى منتدى شباب العالم، وذلك على ھامش فعالیات النسخة الرابعة من المنتدى.

حصاد اليوم الثالث من منتدى شباب العالم ٢٠٢٢
 وجـاء حصـاد الیـوم الثالـث مـن
فـى نسختــھ الرابعـة بمشاركــة الرئیـس عبـد الفتــاح بكلمتـــھ
فى جلسة بعنوان: «تجارب تنمویة فى مواجھة الفقر»، قائــال:

الجمیـع  مـن  تحتـاج  التـى  الموضوعــات  أھـم  مـن  الفقــر   أن 
اإلھتمـام بھـا وأن حیــاة كریمـة ھـى نمــوذج ملھــم، وتحـــدث
عن التعمیر وبناء قطاع غزة واالھتمام بالیمن ومواجھة الفقر 
األضرار االقتصادیة، ثم ملف حیاة كریمة الذى یعد أحد أضخم 
المشروعات القومیة فى تاریخ الدولة المصریة ویخدم ما یقرب 
مــن ٦۰ ملیــون مواطـــن بتكلفــة تتجــاوز ۷۰۰ ملیــار جنیـھ.

تفاصيــل حفــل ختـــام منتــدى الشبـــاب ٢٠٢٢
الحفل الختامى للنسخة الرابعة من منتدى الشباب المقام فى محافظة جنوب سیناء بمدینة شرم الشیخ فى تمام الساعة السادسة مساء، 
حیث یتم اإلعالن عن توصیات المنتدى یعقبھا إطالق النصب التذكارى إلحیاء اإلنسانیة، حیث یقام المنتدى تحت رعایة الرئیس السیسى.
وتناول المنتدى عدد من القضایا الھامة والحیویة التى تعكس مالمح الواقع على رأسھم جائحة كورونا مدى تأثیرھا على الحیاة 
فى مختلف دول العالم باإلضافة إلى مناقشة شبابیة لثالث قضایا محوریة ھم (السالم، اإلبداع، التنمیة) ومفھوم كل منھا فى مختلف الدول.

منتــــدى شبــــاب العالـــــم
یذكر أن منتدى شباب العالم ھو حدث سنوى عالمى یقام تحت رعایة الرئیس السیسى، وقد إنطلق عبر ثالث نسخ باألعوام الماضیة 
۲۰۱۷ و۲۰۱۸ و۲۰۱۹، حیـث تمـت إستضافـة أكثـر مـن ۱٥ ألـف شاب وشابة من ۱٦۰ دولة على مدار ھذه الدورات الثالث.
ویھدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزیز الحوار ومناقشة قضایا التنمیة، وإرسال رسالة سالم وإزدھار من مصر 
إلى العالم، وقد إعتمدت لجنة التنمیة االجتماعیة التابعة لألمم المتحدة، النسخ الثالث السابقة من منتدى شباب العالم فى مصر، 

كمنصـــة دولیــــة لمناقشـــة قضایــــا الشبــــــاب.
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تقاريـــر إخباريــــةتقاريـــر إخباريــــة العدد العدد ٤٤٤٤ مارس  مارس ٢٠٢٢٢٠٢٢

الشخصیة  بالخبرات  یتمتعون  المنتدى  إدارة  أعلنت  ما  بحسب  دولة،   ۱۹٦ جنسیات  بالمنتدى  المشاركون  الشباب  ومثل 
والمھنیة والتعلیمیة التى تتعلق بالموضوعات التى یناقشھا المنتدى، وكذلك الشباب من أصحاب الطموح والشغف الحقیقى 
لحل المشكالت العالمیة وإبتكار المبادرات لغد أفضل وأوضحت أنھ تم تقدیم مجموعة متنوعة من الخیارات التى تسمح للشباب 
بالمشاركــة فى الفعالیــات كعضــو فریــق، أو مشــارك بنمــوذج المحاكـاة، أو یشارك بورشة عمل، وغیرھا الكثیر إعتمـــاداً 
على موضــوع الحــدث، وتخصیــص فریــق لفحــص طلبــات المشاركة، ویشمل ذلك مراجعة بعض المستندات مثل السیرة 
المتحدثین  بدور  القیام  فى  الراغبون  یقدمھا  التى  البحثیة  واألوراق  الفیدیوھات  أو  الحضور،  فى  الرغبة  أسباب  الذاتیة،أو 
وأكدت الحرص على إتاحة الفرصة أمام الشباب من مختلف دول العالم بما یضمن التمثیل العادل، لیشمل مختلف الجنسیات 
والتخصصات العلمیة، فضال عن إعطاء الفرصة المتساویة للشباب من الجنسین، باإلضافة إلى دعوة الشباب من ذوى القدرات 

الخاصة، وكذلك المتفوقین علمیا وأصحاب التجارب اإلنسانیـة الملھــمة.
قـــرارات الرئيــس السيســـى

� إعـــالن العـــام الجـــارى ۲۰۲۲ عــامــــا للمجتمــــع المدنـــــــى.
� إنشــاء حاضنـة عالمیـة لـرواد األعمـال والمشروعـــات الناشئــة.

� تكــویــــن مجموعــات مــــــن شبــاب مصــــر والعالــــم للمشاركـــة فى إعـــداد قمــــــة المنـــاخ بشـــــرم الشیــــــخ.
� تكلیف مجلس الوزراء بإعداد تصور شامل مع شركاء التنمیة، لتحقیق إمتداد إفریقى للمبادرات التنمویة المتحققة بمصر.
� تكلیـــف األكادیمیـــة الوطنیــــة للتدریــــب بإعــــداد برامــــج تدریبیــــة متخصصــــة للشبــــاب العربــى واألفریقــــي.
� تفعیـــل منصـــة حــوار تفاعلـــى دائمـــة لشبـــاب العالـــم ومصـــر تعـــرض نتائجھــــا علـــى مؤسســــات الدولـــــة.
� تكلیــف إدارة منتـدى شبـاب العالـم والجھـات المعنیــة بإطــالق حملـة دولیــة للتعریـف بقضایــا الموارد المائیـة الدولیـة.
� إعــــداد تصــــور شامــل یعبــرعـــن رؤیــــة الدولــــة المصریـــة إلعــــادة إعمــــار منـاطــــق الصـــراع اإلقلیمـیــــة.

توصيات منتدى شباب العالم
� الدعــوة لتأسیــس مجلــس أعمــال مشروعــات أفریقیــا، والــذى یجمــع رجـال األعمــال ورواد األعمــال مــن الشبــاب.

� ربــــــط أفكــــــار وإبتكـــــــارات الشبـــــاب بفـــــــرص العـــرض ومبــــــادرات التمــویـــــــل.

� دعـــوة منظمـــة الصحـــة العالمیـــة لتبنــى مبـــــادرة لإلعتــــراف المتبــــادل باللقـــاحـــــات.
� توطیــن تكنولوجــیا تحلیــة المیــاه فى كــل دول العالـــم التــى تعانــى مــن الفقـــر المائـــى.

� الدعــوة لعقـــد قمـــة عالمیـــة لمؤسســـات التمویــــل الدولیـــة والـــدول المانحـــة لبحــــث أفضــــل السبـــل واآللیــــات
  لمساعـــدة المجتمعـــات الفقیــــرة واألكثــــر إحتیاجــــــا.

� ضــرورة إشــراك الشبـاب فى قضایــا التغیــر المناخــى، والعمــل علــــى النشــر والتعریـــف باألھـــداف المناخیــــة.

� الدعــوة إلدراك قضایــا تنظیــم إستخدامــات المــوارد المائیــة العابــرة للحـدود علــى قمــة أولویـات األجنــدة العالمیــة،
  مـن خــالل بلــورة نمـوذج عالمـى لحوكمـة إدارة المـوارد المائیــة المشتركــة، مرتكــزة علــى قواعــد القانــون الدولــى.
� الدعــوة لتوحیــد الجھـــود األممیــة لتأسیــس منصــة موحــدة تابعــة لألمـــم المتحـــدة، لضمـــان التمویـــل الــــالزم

  لمســــار إعـــــادة اإلعمـــار وتنسیــــق السیاســـات المتعمـــدة بیــــن جمیــــع األطــــراف تحــــت مظلــــة واحـــــــدة.
� إطـــالق إستراتیجیـــة دولیـــة تستھـــدف تعزیـــز التضامـــن اإلنسانـــى واإلجتماعــــــى، وخلـــــق فـــــرص، ومجـــــال

   أكبـــــــر لدعــــــــم السلــــــم واألمـــــن الدولییــــن مــــــا بعــــد جــــائحــــــــة كــــورونـــــا.
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مـع إقتـراب الحـرب الروسیـة األوكرانیـة من شھرھـا 

األول، طفــت علــى السطـــح اآلثـــــار السلبیـــة لھـــا

فیما  عنھا،  والبعیدین  الحرب  أطراف  كل  اقتصاد  على 

النفسیـــة  الحـرب  وروسیــا  الغربیــة  الـــدول  تتبــادل 

حــــول مـــــن سیكــــون الرابـــــح فـــــى النھایــــــــة.

وفیمــا توعـد الرئیـس األمریكـى جـــو بایــدن،روسیــا 

بأن واشنطـن ستشـل إقتصادھـا»، أقرَّ الرئیس الروسى 

فالدیمیـر بوتـــن بالتداعیــات اإلقتصادیــة للعقوبـــــات

علـى بــالده، لكنــھ أكــد أن محاولــة تركیــع موسكـــو

لن تنجح یوضح الباحث اإلقتصادى عبد الرحمن أیاس إن للحرب الروسیة على أوكرانیا تداعیات إقتصادیة على البلدیــن والعالــم كذلــك

وفیما یخص روسیا، یقول إن العقوبات تشمل تجمید أصول المصرف المركزى الروسى فى الخارج، ما دفع بسعر صرف الروبل الروسى

مصــارف  وعلــى  الحــرب،  لیوقــف  بوتــن  فالدیمــیر  على  یضغطوا  كى  روس  أعمال  رجال  على  عقوبات  وفرض  سریع،  إنحدار  إلى 

روسیــــة دفعــــت بالمودعیـــن إلــى السحـــب المفـــرط لودائعھـــم؛ مـــا أجبــر المصـــرف المركــــزى علــى وضـــع سقـــوف للسحــــب.

ویرجح الباحث اإلقتصادى أن تؤدى الضغوط على الروبل لتوقف روسیا حكومة وشركات عن تسدیــد أقســاط دیونھــا، بمــا سیـــؤثر 

فــى الدائنیـــن وبعضھـــم غربیـــون، ویــردف: « لكــــن كثیـــراً مــن الغربییـــن باعـــوا دیونھـــم الروسیــــة بعــــد ضــــم القــــرم ».

كما توقع أنھ فیما یتعلق بانسحاب شركات غربیة من روسیا فسیكون إخراج أموالھا صعبا بسبب حجب مصارفھا عن نظام سویفت العالمى 

للمراسلــة بیــن المصــارف طبقـا للعقوبـات، فیما إستثنى الغرب ما تسدده أوروبا من مال ثمناً للغاز الروسى والمقدر بملیار دوالر یومیا.

أمـا خسائـر أوكرانیــا، فیصعـب تحدیدھــا؛ إذ لـم تتضـح بعـد، وفـق المتحـدث ذاتـھ، لكـن أوكرانیـا تخسـر بعـد إضطـراب تصدیـر الحبـوب.

خسائـــر عالميــــة
وعنــد الحبــوب یبــدأ مــا یمكــن وصفــھ بأكبــر الخسائــر التــى یشعــر بھـا العالــم جــراء الحــرب، فروسیــا وأوكرانیــا مــن أكبـــر 

مصــدریھــــا، وبتوقــــف التصدیـــــر قفــــزت أسعارھــــا جــداً فـــى األســـواق، إضافـــــة لصعــوبـــــة وصــولھـــا لبعـــــض البـــــالد.

النفط  واردات  بالفعل  واشنطن  وحظرت  روسیا  من  إستیرادھما  لتقلیل  األوروبى  اإلتحاد  الدول  إتجاه  والغازمع  النفط  أسعار  قفزت  كما 

الروســى، ولــم تنتــج البلــدان النفطیــة مــا یعــوض النقــص؛ ألنھــا ال تریــد أن تكــون طرفـاً فــى الحــرب وفــق عبــد الرحمـن أیــاس.

األرض المحروقـــة
وفى تقدیر الباحث فى شؤون الطاقة واألمن زیاد سنكرى فإن الخسائر اإلقتصادیة ألوكرانیا محتمة نتیجة سیاسة «األرض المحروقة» 
التـى یتبعھـا الجیـش الروسـى إال أن تبعـات الحــرب علـى روسیـا ستكـون «سلبیـة جـداً» علـى المـدى الطویـل، بحسـب تعبیـر ، موضحــاً

أن صــادرات النفــط والغــاز تشكــل أكثــر مــن نصــف عائــدات الخزینــة الروسیــة، والعقوبــات قللــت الطلــب علـى الطاقــة محلیــــاً.

تبعـات حـرب أوكرانيــا.. خسائــر إقتصاديـــة
 وعسكريــة أرهقـــت الجميـــع
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معرض الدوحة
للكتـــــــاب
يدخــــــــل 

اليوبيل الذهبى
فى نسختـــه

الـــ ٣١
بشعاع ثقافى
من قطر للعالم

یقصدونھا  الذین  بالعلماء  تتمیز  وكانت  بالكتاب،  خاصاً  إھتماماً  وأولت  والعلماء،  بالعلم  بعید  زمن  ومنذ  قطر  دولة  إھتمت 
مصطحبیــن الكتــب معھــم زاداً لھـــم ولتالمیذھـــم، حیـــث ســـاد المنــاخ الثقافى مجالــس التجــار والمیسوریــن والوجھـــاء.

على الصعیدین المحلى والعالمى،  وترسى قطر العدید من اإلستراتیجیات المھمة واألھداف التى تجعلھا أحد أھم الدول ثقافیاً 
ویتجلى ذلك من خالل ما تقدمھ من تنظیم للفعالیات الثقافیة كاألمسیات والمھرجانات والمعارض الفنیة ومعارض الكتب وحلقات 
العمـــــل والتدریــــــب الشـــامـــل للمبتدئیـــن، كمــــا یتضــــح تــركیزھـــــــا علــــى جیـــــل الشبـــــاب الواعــــــد ودعمـــــھ.

وعلى ضوء ذلك، ھـا ھــى الدوحــة تشھد إنطالق الدورة «۳۱» لمعرض الدوحة الدولى للكتاب، وتكتسب ھذه النسخة أھمیة 
خاصة، حیث أن المعرض یكمل خمسون عاًما من عمره، منذ إنطالقھ األول عام ۱۹۷۲، وُیعــد مــن أقـدم وأكـبر معــارض 
الكتــب الدولیــة التــى تقــام فــى المنطقــة ویحظــى بسمعــة طیبـــة نظــراً لإلقبــال الكبیــر علیـــھ مـــن الــــدول الخلیجیــــة 

والعربیــــة واألجنبیـــــة للمشاركــــــة فیـــــــھ.
وسیكون لدور النشر القطریة حضور ومشاركات متمیزة فى المعرض مما یعكس اإلھتمام بالكتاب والقراءة واإلرتقاء الثقافى 
على المستوى المحلىد، وذلك بمشاركة كل من دار الثقافة، ودار جامعة حمد بن خلیفة للنشر، ودار كتارا للنشر، ودار جامعة 
قطر للنشر، باإلضافة إلى كل من دار روزا للنشر، ودار زكریت للنشر، ودار الوتد، ودار الشرق، ودار نبجة، ودار نوى للنشر.
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الشارقــة
الدولـــى
للكتـــاب
أكبــــــر
معــارض
العالــــم

المعرفة  صناعة  وسوق  والعربیة،  اإلماراتیة  للثقافة  جدیداً  تاریخاً  الـ٤۰،  بدورتھ  للكتاب»  الدولى  الشارقة  سّجل «معرض 
والكتاب بتصدره للمرة األولى منذ إنطالقھ قبل أربعین عاماً، معارض الكتب العالمیة كافة، وإعالنھ «المعرض األكبر فى العالم» 
علــى مستــوى بیــع وشــراء حقـوق النشــر لعــام ۲۰۲۱، متصــدراً معــارض كتــب دولیــة یزیـد عمرھا على مئات األعوام.

لصناعة الكتاب والنشر فى المنطقة  عربیاً  إماراتیاً  وحقق المعرض الذى یقام ھذا العام تحت شعار (ھنا.. لك كتاب)، إنجازاً 
اآلسیویة  القارتین  بین  من  عالمیاً  المرتبة  لھذه  یصل  الذى  األول  المعرض  كونھ  كاملتین،  وإفریقیا  آسیا  وقارتى  العربیة 
واإلفریقیة، ویأتى ھذا اإلنجاز إستناداً إلى قاعدة بیع وشراء الحقوق والمشاركة العالمیة من الناشرین والوكالء ضمن البرنامج 
المھنـى للمعـرض (مؤتمــر الناشریــن) إذ شــارك فــى المؤتمـر الـذى سبـق إنطالق الدورة األربعیـن ٥٤٦ ناشـراً ووكیالً أدبیاً

مـــن ۸۳ دولـــــة حضـــــروا جمیعھـــم إلـــى إمــــارة الشارقــــة.
محـــرك أساســـى

وتأتى أھمیة البرامج المھنیة لمعارض الكتب العالمیة فى اإلستناد إلیھا فى التصنیف بكونھا المحرك األساسى للتبادل المعرفى 
حجــر  البرامـــج  ھـــذه  فى  علیھا  المتفــق  والعقود  المشاركات  حجم  ویشكل  األدبیین،  والوكالء  والمؤلفین  الناشرین  بین 
أســـاس المشاركـــات فــى المعـــارض ونــــوع وكــم وتنـــوع المحتــــوى المقـــدم مــــن قبـــل الناشریـــــن فـى المعــــارض.

ویحسب ھذا اإلنجاز الذى یحمل ھویة إماراتیة وعربیة وعالمیة، لصاحب السمو الشیخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمى، 
عضو المجلس األعلى حاكم الشارقة، إذ أثبت المعرض قوتھ فى تحقیق نقالت ملموسة فى صناعة الكتاب فى المنطقة والعالم، 
من ۸۳ دولة عربیة وأجنبیة، یعرضون ۱٥ ملیون نسخة كتاب لـ۱٫۳ ملیون عنوان،  بإستضافتھ ھذا العام ۱٦۳۲ ناشراً 

وبینھــــا ۱۱۰ آالف عنــــوان جدیــــد تعــــرض المــــرة األولـــــى فى معــــــرض.
إنجـــــاز كبيــــــر

وحول ھذا اإلنجاز، قال أحمد بن ركاض العامرى، رئیس ھیئة الشارقة للكتاب: «یأتى ھذا اإلنجاز الكبیر لمعرض الشارقة الدولى 
للكتاب، ثمرة لرؤیة ودعم وتوجیھات صاحب السمو الشیخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمى، عضو المجلس األعلى حاكم الشارقة، 
الذى آمن بأن المنجزات الراسخة وبناء المجتمعات والحضارات القویة ال یمكن أن یتحقق إال باإلستناد إلى قوة الكتب وأثر المعرفة، 
فبھذا المنجز تؤكد الشارقة عمق تأثیرھا فى قیادة صناعة الكتاب فى العالم، وتجسد الصورة التى تلیق بالثقافة العربیة أمام العالم».
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وأضاف: «یستكمل ھذا اإلنجاز سلسلة إنجازات وصلت لھا الشارقة وحققھا معرض الشارقة الدولى للكتاب، فھو یأتى بعد 
سلسلة إحتفاالت كانت فیھا الشارقة ضیف شرف على أكبر معارض الكتب العالمّیة، بدءاً من باریس، مروراً بموسكو، ومدرید، 
ونیودلھى وصوالً إلى ساوباولو، كما یأتى بعد أن سجل المعرض تاریخ أكبر فعالیة دولیة ناجحة تقام فى ظروف الجائحة العام 
الماضي، األمر الذى یجعل ھذا المنجز تتویجاً إلكمال المعرض عامھ األربعین والوصول إلى الطموحات التى وضعھا منذ دورتھ 

األولـــى فى عــــــام ۱۹۸۲».
تجربـــة القــــراءة

من جھتھ نقل صانع المحتوى أحمد الغندور الشھیر بـ«الدحیح» لجمھور المعرض تجربتھ مع القراءة وعالقتھ بالكتب، وكیف 
قادتھ المطالعة إلى الغوص فى مجاالت علمیة مختلفة، أخذتھ إلى حقل تبسیط العلوم الذى حقق بفضلھ شھرة واسعة عبر 

وسائــــل التواصـــــل االجتماعــــــى.
بعنوان  حواریة  جلسة  فى  فین  جیھ  إیھ  األمریكى  والروائى  مراد،  أحمد  المصرى  الروائى  من  كالً  المعرض  إستضاف  كما 
«جنة التشویق»، تحدثا فیھا حول كیفیة سعى كاتب أدب التشویق واإلثارة بكل جھده لإلستحواذ على عقول القراء وأفكارھم 

ومشاعرھــــم، مــــن خــــالل أسالیــــب عدیــــدة تمیــــز عملــــھ األدبــــى.
ومن ناحیتھ إستطاع الشاعر الكویتى فیصل العدوانى، حشد عشاق الشعر النبطى، فى فعالیات المعرض، لیأخذھم فى أمسیة 
حملت عنوان «سماء الشعر» إلى عوالمھ الخاصة وشواغلھ العاطفیة التى شّكل فیھا واحدة من التجارب الشعریة الجماھیریة 

فى الخلیــج والمنطقــة العربیــــة.
موقــف مشتـــرك

وفى السیاق لّخص أكادیمیون ومترجمون موقفھم المشترك حول الشعر وترجمتھ، بالتأكید أن ترجمة الشعر العربى أمانة وثقة 
بالشعر والشاعر والثقافة األصلیة واللغة والثقافة النقدیة والقّراء على حّد سواء، رغم احتیاج المترجم إلى جھد لیس بالیسیر، 
للحفــاظ علـى بیئــة القصیــدة، وفى الــوقــت ذاتـــھ بلـــوغ الشعــر موقعـــھ المفتـــرض لــــدى قـــّراء اللغــــات األخــــرى.

اإلستشراق الجديد
وفى جلســة حملــت عنــوان «اإلستشــراق وجدیــده»، إستضافــت الفعالیــات كـالً مــن األكادیمـى ووزیــر العمـل السعـــودى 
السابــــق الدكتــــور علــــى النملــة، وفیتالــــى نــاومكیــن، مدیــر معھــد اإلستشراق التابع ألكادیمیة العلوم الروسیة بموسكو.

الـــزوار الصغــــار
وفتح المعرض الباب أمام زواره الصغار، لتحدید طموحاتھم وأحالمھم وتحویلھا إلى مواد إبداعیة تحفز خیالھم وتدفعھم للعمل 
واإلصـرارعلــى تحقیقھـــا، وذلــك فى ورشــة حملــت عنــوان «إصنــع حلمــك» قدمتھــا الكاتبة والمدربة ضحى الخصاونة.

وجمعت الورشة المشاركین من األطفال والیافعین فى حلقات عمل تفاعلیة، قادت فیھا المدربة طموحاتھم لیرسموھا بخرائط 
ذھنیة وتصویریة على الورق، بھدف أن یرى المشاركون ما یسعون إلیھ بوضوح، ویضعوا خطوات عملیة للوصول إلیھا، 

مــن خــالل القصــص المرویــــــة.
طمــــوحــــــــات

من جانبھا أكدت خولة المجینى، منسق عام معرض الشارقة الدولى للكتاب، أن المعرض حقق بنجاح دورتھ األربعین واحدة 
من أھدافھ المركزیة فى تصدر معارض الكتب العالمیة، وأوضحت أن المعرض یعزز عاماً بعد آخر مركزیتھ فى قیادة سوق 
النشــر فى المنطقـة والعالــم، ویفتـح مجـاالت وفرصــاً جدیــدة أمــام الناشریــن فى المنطقــة ونظرائھــم فى العالــم أجمــــع.
وقالـت: «یجّسـد نجـاح المعـرض ھـذا العـام مستــوى وعـى وإلتـزام زوار المعـرض والناشریـن والمشاركیـن، وبحجــم إقبالھم

علـى مجمــل الفعالیـــات التــى نظمھــا المعــرض فى دورتــھ األربعیـــن»، الفتـــًة إلــى أن المعــرض یجــــدد مـــع ختـــام 
فعالیتـــھ اإللتـزام بـرؤیتـــھ، وخططـــھ، ویتحضــر فــى األعــوام المقبلــــة لتحقیــق مـــزیــد مــــن النجــاحــات والطمــوحـــات.

PDF Compressor Free Version 



Ëó≤dG ≈Hô©dG ÜQÉëŸGËó≤dG ≈Hô©dG ÜQÉëŸG

العدد العدد ٤٤٤٤ مارس  مارس ٢٠٢٢٢٠٢٢تقاريـــر إخباريــــةتقاريـــر إخباريــــة

القـــادة  إطـــالع  ضـــرورة  البرھـــان،  الفتـــاح  عبــد  ركـــن  أول  الفریـــق  الســـودانى  السیـــادة  مجلــس  رئیـــس  أكـــد 
األفـــارقة علــى حقیقـــــة األوضــــاع بالســــودان، وجـــذور األزمــــة الراھنـــــة.

التنفیذى  السكرتیر  كوتو  على  زینب  مع  الخرطوم،  فى  الثالثاء  الیوم  السودانى،  السیادة  مجلس  رئیس  لقاء  خالل  ذلك  جاء 
لمنظمـة أجھــزة األمــن والمخابــرات اإلفریقیــة (سیســا)، والوفــد المرافــق لھـــا.

 وأشاد البرھان بمواقف منظمة أجھزة األمن والمخابرات اإلفریقیة، الداعمة للسودان وحرصھا على متابعة األحداث والتطورات 
السیاسیـة التـــى یشھــدھا، مرحبــا بتضامــن «سیســا» ووقفتھــا مــع الشعـــب السودانــى لتحقیــــق آمالــــھ وتطلعاتـــــھ.

ومــن جھتھـــا، أوضحـــت كوتــو أن رئیــس مجلــس السیــادة أطلـــع الوفـــد علــى مجمـــل األوضـــاع بالســودان، معربـــة 
عــــــن أملھــــا فـــــى الخــــروج اآلمــــــن والســریـــــع مـــن ھــــــذه األزمـــــــة.

وشــددت علــى ضـــرورة إطــالع القــادة األفارقــة علـــى حقیقـــة الوضـــع فى الســـودان، مشیــرة إلــى أن الــوفــد إستمــع 
لتقــاریـــر مفصلـــة مــــن المسؤولیــــن الســـودانییــــن، وخــرج بتصــــور جیــد عـــــن حقیقـــــة األوضـــاع بالســــودان.

 
أصــدر رئیــس مجلــس السیــادة اإلنتقالــى بالســـودان القـائــد العــام للقــوات المسلحــة، الفریــق أول ركــن عبــدالفتـاح البرھان، 

قـــراراً بتجدیــــد وقـــف إطــالق النار، علـى إمتــداد البـالد وفى كافـــة الجبھـــات.
إلــى أنـــھ یأتــى لتھیئـــة  وذكــر مجلــس السیـــادة السودانـــى، أن القـــرار وجـــھ الجھـــات المختصـــة بتنفیـــذه، الفتـــاً 
أجـــواء اإلستقـــــرار واألمــــان فـــى البــــالد، وإستشــرافــــاً لعھــــــد جدیـــــد یســـــوده الســــالم والطمــأنینــــة واألمــــن.


أجـاز اإلجتماع المشتــرك لمجلـسى السیــادة والــوزراء بالســودان، فى جلستــھ، برئاسة الفریق أول ركن عبدالفتاح البرھان 

رئیــــــــس مجلـــــــس السیــــــادة، مــــــوازنــــــة الــــدولـــــــة للعــــــــام ۲۰۲۲.
وقال وزیر المالیة والتخطیط اإلقتصادى السودانى الدكتور جبریل إبراھیم - فى تصریح صحفى - إن موازنة ھذا العام تعتمد 
خــالل  مــن  المواطنیــن  معیشـــة  مستــوى  لتحسیــن  وتھــدف  واقعیــة  الموازنــة  أن  موضــحا  الذاتیــة،  اإلیــرادات  علــى 

توفیــر حمایــة كافیـــة لــدعـــم الخدمــات الصحیــة والتعلیمیــة واألســر المتعففــــة.
 وأضـاف أن الموازنـة ركـزت علـى إستقرار سعــر الصــرف لضمــان اإلستقــرار اإلقتصادى وعدم اإلستدانـة مـن النظـام المصرفـى.
وأكد أن الموازنة تھدف أیضا للعمل على إستقرار األسعار فى إطار تحسین مستوى المعیشة، الفتا إلى أن ذلك یتطلب تعاون الجمیع.
وقـــال إن العـــام ۲۰۲۲ سیشھـــــد إیجـــــاد فـــــرص لتوظیـــــف الشبـــاب، كمـــا تضمــنــت الموازنـــة زیـــادات مقـــدرة 

فــى أجــــور العاملیــــن بالدولــــــة حتـــــى تتماشـــــى مـــــع متطلبــــات الحیــــــاة.

البرهان يؤكد
ضــــــــــــرورة
إطـــــــــــــالع
القادة األفارقة
علــى حقيقـــة
األوضــــــــــاع
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فعالیــــات  إنطلقــــت 
معرض دبى للطیران 
األحـــــــد،   ،۲۰۲۱
بمشـــاركة واسعــــة

من الجھات الحكومیة 
والشركـــات الرائــدة 
والناشئـــة بقطاعـات 
الطیــــران والفضــاء 
والدفـــــــــــــــــــاع.

ویشــارك بالمعــرض 
أكثـــر مـــــن ۱۲۰۰
عــارض مــن بینھــم 
۳۷۰ عارضــاً للمرة 
ووفـــــود  األولــــــى 
مدنیــــة وعسكریـــة 
۱٤۰ من  أكثر  مـن 
دولــة، وذلــك حتــى

۱۸نوفمبـــــر/ تشریــــــن الثـــانــــى ۲۰۲۱، فى أكبـــــر فعـــالیــــة طیـــــران دولیـــــــة بعــــد جــــائحــــــة كـــورونــــــا.
المعــرض األضخــم بقطــاع الطيـــران

للــدول  جناحـاً   ۲۰ نحــو   ،۱۹۸۹ العــام  فى  إنطالقــھ  منــذ  األضخــم  یكــون  أن  المتوقــع  مــن  الــذى  المعــرض  ویضـم 
المشاركــة مـن بینھـا دول تشـارك ألول مـرة وھى جمھوریـة التشیـك وبلجیكـا والبرازیـل وإسرائیـل وسلوفاكیا ویستقطب أكثر 
من ۸٥ ألف زائر على مدار خمسة أیام لإلطالع على أحدث الحلول التقنیة والمنتجات والخدمات التى تقدمھا مختلف الجھات 
الرائـدة فى قطاعـات الطیـران والفضـاء والدفـاع إلـى جانـب مؤتمـرات وجلسـات نقاشیة وعروض الطیران األرضیة والجویة.

"
ویستضیــف المعــرض مجموعــة مـن المؤتمــرات بحضــور ۲٥۰ خبیــراً فى قطــاع الطیـران یقدمـون أكثــر من ٥۰ ساعـة 
مــن التوجھــات التـــى تــركــــز علــى تسعــــة مواضیــع تشمـــل الشحــن واإلستدامــة والتكنولوجیــا والفضــاء وغیــــرھا.

وتعد العروض األرضیة والجویة للطائرات إحدى أكبر األحداث البارزة فى المعرض حیث تضم أكثر من ۱۷٥ طائرة من أكثر 
الطائـرات تطــوراً فى العالــم ومنــاورات جویــة یقدمــھا « فرســان اإلمــارات لالستعراضـات الجویة » التابع للقوات الجویة
والدفاع الجوى وفریق «الفرسان الروس» التابع للقوات الجویة الروسیة وفریق «سریا كیران» التابع للقوات الجویة الھندیة

وفریـــق الصقــــور السعـــودى لإلستعراضــــات الجویــــــة.
تقنيــات وتكنولوجيــا غيــر مسبوقــة

وسیتم عرض طائرة «تشیك میت» الحربیة الجیل المقبل من طائرات سوخوى «Sukhoi» المقاتلة تسمى «تشیك میت» 
وطائــرتـــا بوینــــغ «۷۷۷ إكــــس» و»Leonardo AW٦۰۹» ألول مــــرة فـــى العالـــم بمعـــرض دبــــى للطیـــــران

إنطــالق معــرض دبــى للطيـــران ٢٠٢١ ..
                  العالـــم يحلـــق بعـــد الجائحـــة
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العدد العدد ٤٤٤٤ مارس  مارس ٢٠٢٢٢٠٢٢تقاريـــر إخباريــــةتقاريـــر إخباريــــة

مركـــز معـرض دبــى للطیران ۲۰۲۱ بشكل كبیــر علـى التكنولوجیا حیث یوفر منصة مخصصة لعرض أحدث التقنیات الناشئة 

بمــا فى ذلـــك الذكـــاء واإلصطناعــــى وتقنیـــات الجیــــل الخامــــس واألمـــن السیبرانـــى واألتمتـــة فى تطویــــر القطــــاع.

یسخــر  الــذى   «Dubai Airshow» تطبیــق العـــام وھــى  ھــــــذا  جدیـــدة  میـــزة  للطیـــران  معــرض دبــى  ویوفـــر 

قـــــوة الذكـــــاء اإلصطنـــاعـــــى لتسھیــــــل األعمــــال بحســــــب الملــــــف الشخصـــى واإلھتمـــامــــات لــــدى الـــــزوار.

وقال تیموثى ھاوز المدیر اإلدارى لدى تارسوس الشرق األوسط إن المعرض فرصة مثالیة لمشاركة الخبرات لكبرى الشركات 
الرائدة لإلطالع علــى أحدث الحلــول والتقنیات والمبــادرات التـى تسھم فى إستدامة وتطور القطاع واإلبتكار والمرونة مشیراً

إلــى أن المعــرض منصـــة مثالیة لرسم مالمح مستقبل قطاع الطیران من خالل إطالق المشاریع والمبادرات التى مــن شأنھــا 

أن تســــرع وتیــــرة الحداثـــــة والتحــــول التـــى یشھــــدھا القطــــاع.
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 مصـــر تستعـــرض قدرتهـــا العسكريـــة 

فى معـــرض إيديكــس ٢٠٢١

إنطلقت فعالیات المعرض الدولى الثانى للصناعات الدفاعیة والعسكریة، «إیدیكس ۲۰۲۱»، الذى إستضافتھ مصر والمقام 
تحت رعایة الرئیس عبد الفتاح السیسى، رئیس الجمھوریة القائد األعلى للقوات المسلحة، بمشاركة أكثر من ٤۰۰ شركة 
عارضـة مـن ٤۲ دولــة  فى الفتــرة مــن ۲۹ نوفمبــر حتــى ۲ دیسمبـر ۲۰۲۱ بمركــز مصــر للمؤتمـرات والمعــارض الدولیة. 
ویشارك فى فعالیات معرض إیدیكس كبرى الشركات المصریة والعالمیة العاملة فى مجال الصناعات الدفاعیة بأحدث المعدات 
دولیاً  فى ھذه الدورة، ومن المتوقع  أن یجذب  والتكنولوجیات واألنظمة األمنیة والدفاعیة، كما یضم المعرض ۲۱ جناحاً 
المعــرض مــا یزیــد عــن ۳۰ ألـــف زائــر مــن قطــاع الصناعــات الدفاعیــة والمھتمیــن بمجــال التسلیـــح والصناعـــات 

الدفاعیــــة والعاملیــــن فــــى ھــــذا المجـــــال.
ویعد معرض إیدیكس فرصة لتبادل الخبرات بین مختلف العاملین بالجھات العالمیة والمحلیة الرائدة فى مجال أنظمة التسلیح 
والصناعات الدفاعیة والعسكریة، ومن المتوقع أن یشھد المعرض ھذا العام حضور أكثر من ٤۰۰ عارض من جمیع أنحاء 
العالــم لعــرض أحــدث التقنیــات فى مجــاالت الدفــــاع والتسلیــح، وحضـــور العدیــد مــن الوفـــود العسكریـــة وأكثــــر 

مـــــن ۳۰ ألـــــف زائــــر لھــــذا المعـــرض الــــذى یحظـــى بشھــــرة عالمیــــة فى ذلـــــك المجــــال.
وفى ھذا الصدد، أكد الفریق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة   تطلع مصر إلستقبال أھم الرواد فى صناعة األنظمة 
األولى  النسخة  من  بالمقارنة  الثانیة  نسختھ  فى  وقوة  حجًما  الحدث  یتطور  أن  المتوقع  ومن  العالم،  مستوى  على  الدفاعیة 
علـــى حـــرص القیــــادة العامـــة للقـــوات المسلحـــة علـــى إتبـــاع كافـــة اإلجــــراءات والتدابـیـــر  الناجحـــة، مشـــدداً 

اإلحتــــرازیـــة لضمــــــان السالمــــة الصحیـــــة للـــــزوار خـــــــالل فعــالیـــــات معــــرض إیدیكــــــس.
مصـــر  بیـــن  التعــــاون  مـــن  جدیـــدة  آفـــاق  لفتـــح  یأتــى  المعــرض  أن  إلــى  المسلحــة  للقــوات  العــام  القائــد  وأشــار 
فاعلـــة  دولیـــة  مظلـــة  إیدیكـــس  معـــرض  أصبــح  حیــث  العسكریــة،  الصناعـــات  مجــال  فى  العالــم  دول  ومختلـــف 

إلستعـــراض أحـــدث منظومــــات الصناعـــات العسكریــــة والدفاعیــــة والتكنولوجیـــــة فى العـالـــــم. 
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من جانبھ، أكد «توماس جونت» المدیر التنفیذى لشركة كالریون المنظمة للمعرض، أن معرض إیدیكس ۲۰۲۱ بمثابة تجمع 
ضخــم لكبــرى المؤسســات العاملــة فى الدفــاع والتسلیـح علـى مستـوى العالـم، مشیراً إلى تطلعھ إلستضافة ھذا الحدث جنباً 
إلى جنب مــع وزارة الدفـــاع المصریـــة، مضیفــاً أن ھنـــاك إقبـــاال شدیــداً مـــن الشركـــات للمشاركــة فى الــدورة الثانیــة 
للمعــــرض والـــذى إنعكـــس علـــى نسبـــة الحجــــوزات والمســاحــات المتــاحـة بشكـــل كبیــــر یفــــوق الـــدورة األولــــى.

بتطبیق أقصى درجات  بإعتبارھا أكبر منظم فى العالم لمعارض أنظمة الدفاع واألمن تلتزم  وأكد جونت أن شركة كالریون 
السالمــة الصحیـــة خـــالل معـــرض إیدیكــس لتوفیــر بیئــة آمنـــة أثنـــاء الحـــدث فى ظــــل تفشــى جائحــــة كــورونــــا.
وحرصــت العدیـد مــن كبـرى الشركــات المصنعــة للمعـــدات العسكریــة فى العالــم علــى تأكیــد مشاركتھا لمعرض إیدیكـس.

ويشمـــل المعـــرض
أنظمة الدفاع الجوى.  �

مصنعى ھیاكل الطائرات.  �

أنظمة جو أرض وأنظمة الدفاع الساحلیة.  �

تقنیات مكافحة القرصنة.  �

أنظمة األسلحة المضادة للدبابات / إختراق الجدران.  �

الذخیرة واألنظمة المدفعیة.  �

أنظمة الكشف عن المواد الكیمیائیة والبیولوجیة واإلشعاعیة والنوویة.  �

أسلحة القتال عن قرب.  �

مالبس - تمویھ.  �

أنظمة القیادة والسیطرة واإلتصاالت.  �

نظم اإلتصاالت.  �

األمن السیبرانى - الحرب اإللكترونیة.  �

أجھزة الرؤیة اللیلیة والنھاریة.  �

الجدران والحواجز الدفاعیة.  �

المعدات والمركبات الخاصة بالغطس وعملیات تحت الماء.  �

أنظمة تخزین الطاقة.  �

المحركات وأنظمة النقل - أنظمة الدفع.  �

نظم المعلومات الجغرافیة - تحدید المواقع - المالحة.  �

المنظمات األمنیة الحكومیة.  �

البنادق والذخیرة.  �

الخوذات واألقنعة ودروع العین واألذن.  �

أنظمة الطاقة الكھربائیة الھجینة.  �

نظم أمن المعلومات.  �
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الجيــش الليبـى يكثـف دورياتـه فى جنـوب البالد لمالحقة الجيــش الليبـى يكثـف دورياتـه فى جنـوب البالد لمالحقة 
عناصـر داعـش.. المسمـارى يؤكد الدفـع بتعزيـزات كبيــرة عناصـر داعـش.. المسمـارى يؤكد الدفـع بتعزيـزات كبيــرة 
لمالحقـة التنظيـم اإلرهابـى.. والمجلـس الرئاسـى يستنكر لمالحقـة التنظيـم اإلرهابـى.. والمجلـس الرئاسـى يستنكر 
هجـوم القطـرون ويدعو إلى الوحدة ونصرة الدولة الليبيةهجـوم القطـرون ويدعو إلى الوحدة ونصرة الدولة الليبية

عبر المجلس الرئاسى اللیبى، عن إستنكاره الھجوم الغاشم الذى شنھ تنظیم داعش، وراح ضحیتھ عدد من أبناء لیبیا، الذین قضوا 
دفاعـــاً عــن األرض والعـــرض، فــى إشـــارة إلـــى الھجـــوم، الــذى وقــع بالقــرب مـن بلـدة القطـرون جنــوب غــرب لیبیـــا، 
وإستھـدف عناصـر تنظیـم «داعـش» دوریة تابعة للجیش اللیبى بمنطقة جبل عصیدة، قرب بلدة القطرون جنوب غرب لیبیا،
ما تسبـب فــى مقتـــل ثالثــة عناصـــر مــن الجیـش اللیبــى و۱۹ آخریـن مــن التنظیــم اإلرھابــى، وفـــق بیانـــات رسمیـــة.

وترحم المجلس الرئاسي، فى بیان، على أرواح ضحایا الھجوم، وأھاب «بكل من فرقتھم السیاسة أن یجتمعوا على نصرة 
بالدھم وتأمین استقاللھا وحدودھا وضمان مستقبل أبنائھم على ھذه األرض التى أورثھا لنا اآلباء، موحدة مستقلة ذات سیادة».
دفعت القیادة العامة للقوات المسلحة اللیبیة بتعزیزات عسكریة إلى مدن الجنوب اللیبى لقطع الطریق على أى تحركات لبقایا 

تنظیــم داعــش اإلرھابـــى فــــى ھــــذه المنطقــــــة.
دول  مع  بحدود  ترتبط  الغربى  الجنوب  منطقة  أن  المسمارى  أحمد  اللواء  اللیبى  للجیش  العام  القائد  باسم  المتحدث  وأكد 
الجزائر والنیجر وتشاد، الفتاً إلى أنھا منطقة وعرة وخط ھجرة غیر شرعیة من وسط وغرب أفریقیا نحو لیبیا ومنھا للقارة 
األوروبیة، مؤكــداً أن التنظیمــات اإلرھابیــة فــى مالـــى أسســت خطــوط إتصــال مــع اإلرھابییــن فــى لیبیــا لنقــل األسلحـــة 
إلى أن القیـــادة العامــة للجیـــش اللیبـــى تراقــــب منـــذ فتـــرة حركـــة التنظیمـــات اإلرھابیـــة فـــى  والمقاتلین، مشیراً 
المنطقـــة.ولفت المسمارى إلى أن «الجیش اللیبى نجح منذ عام ۲۰۱۹ فى تقلیم أظافر العصابات اإلجرامیة فى ھذه المنطقة 
إلى وجود جھود للجیش لمالحقة  ومالحقة اإلرھابیین المتمركزین فیھا للقضاء علیھم وعلى العصابات اإلجرامیة»، مشیراً 
المجموعات المعارضة األفریقیة المسلحة، والتى حصلت على دعم باألسلحة من میلیشیات وكیانات لیبیة، ما أنتج تحالف بین
 المجموعات اإلرھابیـة واإلجرامیــة مــع میلیشیـات مسلحـة فـى محیـط طرابلـس وھـو مـا یھــدد األمــن واإلستقـرار بالمنطقـة.
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وأكد اللواء أحمد المسمارى أن الجیش اللیبى یسعى لمنع تسلل اإلرھابیین وقطع اإلمدادات إلیھم عبر الحدود الجنوبیة وقطع 
أن الجیش اللیبى تمكن الشھر الماضى من مصادرة  دابر العصابات التى تمارس الجریمة المنظمة والعابرة للحدود، موضحاً 
كمیات كبیرة من األسلحة والمعدات العسكریة والذخائر المھربة إلى مالى عبر الصحراء اللیبیة وتحدیداً من الجنوب الغربى، 
باإلضافة للقضاء على قیادات بارزة فى التنظیمات اإلرھابیة ومجموعات تمارس الھجرة غیر الشرعیة والسرقة فى عام ۲۰۲۰.
وأشار اللواء المسمارى إلى أن قوات الجیش اللیبى منذ عام ۲۰۱٤ تؤكد أن األزمة اللیبیة ھى أمنیة بالدرجة األولى حیث 
تمكــن اإلرھــاب مـن مفاصــل الدولـة والسیطـرة علـى العاصمـة طرابلــس بواسطــة میلیشیــات متعــددة، مؤكــداً أن تخوفــات
وزارة الداخلیة فى حكومة الوحدة ومفوضیة اإلنتخابات من العملیات اإلرھابیة التى یمكن أن تستھدف بمؤسسات بعینھــا تؤكـد ذلــك.
وطــالب المسمــارى المجتمــع الدولــى واألمــم المتحــدة بضــرورة أن یكــون الدعــم المقــدم للیبیــا أمنیــاً وعسكریــاً قبـــل 
یؤكــــد  مــــا  وھــو  المسلحــة،  المیلیشیـــات  عبــر  الســالح  بإستخــدام  یھــددون  الفرقــاء  بعــــض  ألن  سیاسیاً  یكون  أن 
ضـــرورة معالجـــة األزمـــة األمنیــة حتــى تتمكـــن لیبیـــا مـــن معالجـــة بقیـــة األزمــــات بطریقـــــة سھلــــة وسریعـــة.

تبحث مع القائم باألعمال المصرى رسم مسار واضح لالنتخابات الليبية
باألعمــال  القائــم  مصطفى،  تامر  السفیــر  مــع  ویلیامـــز،  ستیفانــى  المتحـــدة  لألمــم  العــام  األمیــن  مستشـــارة  ناقشــت 

المصـــرى إلـــى لیبیـــا، تطــــورات األوضـــاع واإلستعـــداد لإلنتخــابـــات فــــى لیبیـــــــا.
وقالت ستیفاني، إنھا ناقشت مع القائم باألعمال المصرى فى طرابلس التطورات األخیرة لیبیـــا، وشـــددت علـــى الحاجــة إلــى 
رســم مســـار واضــح لإلنتخابــات اللیبیــة، بمــا فــى ذلـــك جدولـــة التصویــت ضمــن الجــدول الزمنـى لخارطـة طریـــق، 

التـى تمتـد حتـى شھـر یونیـو مـن ھـذا العـــام.
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بحضور وفود ثالثين دولة وممثلى منظمة اليونيسكو ،بحضور وفود ثالثين دولة وممثلى منظمة اليونيسكو ،
 مصــــر تعيـــــد إحيــــاء طريـــق الكبــاش باألقصــــر مصــــر تعيـــــد إحيــــاء طريـــق الكبــاش باألقصــــر

شھـدت محافظــة األقصــر، جنـوب مصـر، اإلحتفال باإلنتھاء من مشروع الكشف عن طریق المواكب الكبرى «طریق الكباش»،
وھــو مـــن أھـــم الطــرق والعناصـــر األثریـــة الخاصــة بمدینــة طیبــة القدیمــة، التــى تولیھـــا الدولـــة إھتمامـــاً كبیــــراً.

فقد تم الكشف عن الطریق التاریخى لملوك الفراعنة منذ أكثر من ۷۲ سنة، وإستمرت أعمال الحفائر خالل الفترة الماضیة بعد 
فترة توقف فى عام ۲۰۱۱ وعادت أعمال الحفائر والتطویر الخاصة بالطریق فى عام ۲۰۱۷، نظرا لكونھ أحد العناصر المھمة 
لموقــع طیبــة علــى قائمــة التــراث العالمــى التابعــة لمنظمــة الیونسكــو، مـا سیجعــل مـن مدینــة األقصــر متحفــا مفتوحـــا. 

وطریق الكباش ھو عبارة عن طریق مواكب كبرى لملوك الفراعنة، وكان یتم إحیاء أعیاد مختلفة بداخلھ، منھــا عیــد «األوبت»، 
وعید تتویج الملك، ومختلف األعیاد القومیة تخرج منھ وكان یوجد بھ قدیما سد حجرى ضخم، كان یحمى الطریق من الجھة 
الغربیـة مـن مدینـة األقصـر، العاصمـة السیاسیـة فى الدولة الحدیثة «األسرة ۱۸» والعاصمة الدینیة حتى عصور الرومانیة.

بحضور الرئیس عبد الفتاح السیسى والسیدة قرینتھ، وعدد من ممثلى أكثر من ثالثین دولة، باإلضافة إلى ممثلى المنظمات 
الدولیة، ومنھا منظمة الیونسكو إحتفلت مصر بإحیاء طریق الكباش، أو ما یعرف بطریق المواكب الكبرى، وذلك ألول مرة 
منذ مـا یقـرب ۳٥۰۰ عـام وعـاد لیظھــر إلــى النـور ذلك الطریق الذى یربط بین معبد الكرنك ومعبد األقصر فى جنوب مصر.

وقال وزیر السیاحة واآلثار خالد العنانى فى بدایة االحتفالیة إن الطریق یضم ۱۰٥۷ تمثاال، ما یجعل من مدینة األقصر متحفا 
 مفتوحــــا، ومضـــى

فى الثامن عشر من آذار/ مارس من عام ۱۹٤۹ تم الكشف عن أول تمثال للكباش بواسطة أثرى مصرى، وبعده، ولمدة 
أكثر من سبعین عاما، إستمرت رحلة البحث عن طریق الكباش. وما زال العمل األثرى مستمراً، حیث تم حتى اآلن الكشف 
عـــن ۲٥۰ تمثاال برأس كبش و۸۰۷ تماثیل برأس إنسان، وترجع للقرن الثامن عشر قبل المیالد، وبعضھــا یرجــع للقـــرن 
الرابـــع عشـــر قبــل المیــالد وعلــى الرغــم مــن إحتفالنــا بإحیــاء طریـق الكباش، فما تم العثور علیھ حتى اآلن لم یتعد 

ثلـث تماثیـل الكبـاش، ومــازال العمـل األثــرى مستمـــراً.
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العدد العدد ٤٤٤٤ مارس  مارس ٢٠٢٢٢٠٢٢تقاريـــر إخباريــــةتقاريـــر إخباريــــة

ویبلغ طول طریق الكباش ألفین وسبع مائة متر وقام الملك نختنبو األول، مؤسس األسرة الفرعونیة الـثالثین، بتشیید الطریق 
بصورتھ النھائیة، حیث وضع تماثیل أبى الھول برؤوس الكباش مع نقش تذكاري، یقول فیھ «لقد أنشأت طریقا جمیال ألبى 
أمون رع محاطاً باألسوار ومزینا بالزھور لیبحر فیھ إلـى معبــد األقصــر، كمــا یقـــول األثـــرى الدكتـــور مصطفـــى الصغیـــر


«ھــذا الطــریق بنـاه المصـرى القدیـم إلستخدامــھ فـى المواكــب واإلحتفــاالت الكبــرى مـن معابـد الكرنــك إلــى معبــد األقصــر

بطول ۲۷۰۰ متر، ویضم على جانبیھ ۱۰٥۷ تمثاال على شكل أبى الھول بثالث ھیئات األولى بجسم أسد ورأس كبش، والثانیة 
فى شكل كبش كامل، والھیئة الثالثة على شكل جسم أسد، ورأس إنسان وھناك بعض اإلكتشافات األخرى التى تم العثور علیھا 
بالطریق، وترجع لعصور مختلفة مثل مقیاس النیل ومعاصر للنبیذ ومناطق صناعیة لصناعة الفخار والتمائم والحلى، وكلھا 
ترصد وتوضح النشاط اإلجتماعى والثقافى واإلقتصادى ألھل طیبة القدیمة منذ أقـدم العصـور حتى العصـر الیونانى الرومانـــى».

ویعود طریق المواكب الكبرى أو طریق الكباش إلى قبل أكثر من ثالثة آالف عام، عندما شق ملوك مصر الفرعونیة فى طیبة 
عــــام.  كـــل  األوبـــت  أعیـــاد  إحتفـــاالت  خـــالل  المقدســـة  مواكبھـــم  فیـــھ  لتسیـــر  الكبـــاش  طریـــق  حالیــا»  «األقصــر 
وتقــول الدكتــورة عــزة عبــد الرحمن، مدیرة إدارة البحث العلمى بمنطقة آثار أسوان، إن المواكب المقدسة كان لھا مساران 

عن طریق البر والنھر، ومضت قائلــــــة:
«الشـك أن إحتفالیــة الیــوم متمیــزة جــــداً، رفعـــت شــأن مصــر سیاحیــاً وثقافیــاً وحضاریــاً أمــا الحدیــث عــن اإلحتفــال 
القدیم وھو عید األوبت فیرجع ألكثر من ۳۰۰۰ عام، وفیھ ینتقل اإللھ آمون من معبد الكرنك لمعبد األقصر، ولذا یسمى طریق 
اآللھة. بدأ فى القرن ۱۸ قبل المیالد وبدأت اإلحتفالیة التاریخیة بوجود رافعات تحمل تمثال اإللھ آمون وھنا نشیر إلى أن ھناك 
طریقین لالحتفال بعید األوبت أحدھما عن طریق البر واآلخر عبر نھر النیل، وكان االحتفال الرئیسى عن طریق النھر ونظراً 
إلنخفــاض منســوب نھـــر النیـــل فـــى بعــــض السنــــوات تسیـــر فیھــــا المواكـــب الكبــرى عبــر طریــق الكبــاش البــرى».
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تتقدم أسرة اإلتحاد العربى للمحاربين 
القدمـاء وضحايـا الحـــرب بالتهنئـــة 
بحلـــول شهــــر رمضــــان الكريـــــم

أعــــاده اهللا علينــــــا 
وعلـى األمـة العربيــة واإلسالميـــة

بالخيـــر واليمـــن والبركــــات .
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العدد العدد ٤٤٤٤ مارس  مارس ٢٠٢٢٢٠٢٢أنشطــــة األمانـــةأنشطــــة األمانـــة
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أنشطــــة األمانـــةأنشطــــة األمانـــة العدد العدد ٤٤٤٤ مارس  مارس ٢٠٢٢٢٠٢٢

   
۲۰۲۲/۲/۲ بتاریــخ  الموعــد  بأجلــھ  تـوفــى 
الخبیــر القانونــى والمـؤرخ بالتاریـخ العربـــى
المقدم الحقوقى المتقاعد ( طارق قاسم حـرب )

العضـو المتمیـز فـى جمعیـة المحاربیـن القدمـاء المركـز العام – بغــداد تتقـدم جمعیتـنـا
لعائلتــــھ الكریمـــة علـــى ھــــذا المصـــاب ولكــافـــة األخـــوة منتسبـــى الجمعیـــة

وإنا ۦ وإنا إلیھ راجعون

بقلوب مؤمنة بقضاء هللا وقدره تلقینا ببالغ الحزن واألسى نبأ وفاة المغفور لھ إن شاء هللا المرحوم 
المھنـــدس / محمـــود خزاعـــى عثمــــان 

أصالــھ عــن نفســـى وإنابـــة عن كل المحاربون القدماء المنتشرین فى أرجاء وطننا العربى من المحیــط إلــى الخلیــج 
اللبنانیـــة  المسلحـــة  القــــوى  قدمـــاء  رابطــة  وألعضـــاء  لشخصكــــم  ومواساتنــــا  تعازینــــا  بخالـــص   .. نبعـــث 

وألسرتكــــم الكریمــــة.
وال یسعنـــا إال أن نقـــول (ۦ مــا أعطـــى .. وۦ مــا أخـــذ)








وبھذه المناسبة تلقینا برقیة تھنئة من المؤسسة اإلقتصادیة واإلجتماعیة للمتقاعدین العسكریین والمحاربین القدماء األردنیة
كافة  إلى  واألمانى  التبریكات  وأطیب  التھانى  أحر  عن  فیھا  تعرب  السوریة  القدماء  المحاربین  رابطة  من  برقیة  تلقینا  كما 
المحاربین القدماء وضحایا الحرب فى الوطن العربى راجیین من هللا العلى القدیر أن یكلل وطننا العربى بأكالیل الغار والنصر 

ویعـــــم وطننـــــا العربـــــى التقـــــدم واإلزدھـــــار. 
كمـا بعثـت جمعیـة المحاربیـن القدمـاء الفلسطینیـة بالتھنئـة القلبیــة وسائلیــن هللا عــز وجـل دوام الوحـدة الوطنیــة العربیــة .
كمـا قامـت  المندوبیــة السامیــة لقدمـاء المقاومیـــن وأعضـــاء جیــش التحریــر المغربیــة بإقامـة إحتفالیـة رمزیـة بالذكــرى

٦۲ لتأسیـس اإلتحــاد العربــى للمحاربیــن القدمــاء.
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العدد العدد ٤٤٤٤ مارس  مارس ٢٠٢٢٢٠٢٢مجتمــع المحاربيــنمجتمــع المحاربيــن

 تحتفل دولة اإلمارات بعید اإلتحاد الخمسین، 
فى ظل إنجازات تاریخیة غیر مسبوقة تتوج 
لإلنطالق  بھا  وتؤسس  الذھبي،  یوبیلھا  بھا 
نجاح  تؤكد  إنجازات  زاھر  مستقبل  نحو 
اإلمـارات فـــى تحقیــق ھــدف رؤیــة ۲۰۲۱
بأن تكـون « ضمـن أفضـل دول العـــالـــم» 

من حیث التنمیـــة اإلقتصادیـــة واإلجتماعیـة، 
بأن  وُتنبئ  لالتحاد،  الذھبى  الیوبیل  بحلول 
عام الخمسین سیكون عالمة فارقة فى تاریخ 
اإلمــارات ومحطــة إنطالقــة نحـــو ھدفھــــا 
فى الخمسین عاما القادمة بأن تكون «أفضل 
دولة فى العالم» بحلول الذكرى المئویة لقیام 

اإلتحــــاد عــــام ۲۰۷۱.
ویحتفــل اإلماراتیــون فى الثانى من دیسمبر

الذى  الوطنى،  بالیوم  عام  كل  أول  كانون 
یؤرخ، لتأسیس دولة اإلمارات عام ۱۹۷۱، 
أول دولـــة إتحادیـــة فـــى العالــم العربـــى.

وشكــل اإلتحـاد إنطالقــة النھضــة الحقیقــیة 
نتیجة  المجاالت  مختلف  فى  اإلمارات  لدولة 
لجھـود المغفـور لـھ الشیـخ زایـد بـن سلطـان
آل نھیان، بالتعاون مع إخوانھ حكام اإلمارات.
إحتفـال ھـذا العـام تؤكـد مـن خاللـھ اإلمارات 
للعالم أن مسیرة اإلنجازات التى انطلقت مع 
أول  دیسمبر/كانون   ۲ فى  الدولة  تأسیس 
۱۹۷۱، وإزدھرت خـالل ۳ عقـود مـن حكـم 
الشیخ زاید بن سلطان آل نھیان (منذ تأسیس 

وافتھ  وحتى   ،۱۹۷۱ دیسمبر   ۲ فى  الدولة 
المنیــة فــى ۲ نوفمبــر ۲۰۰٤)، تتواصـــل

بن  خلیفة  للشیخ  الحكیمة  القیادة  ظل  فى 
زاید آل نھیان رئیس دولة اإلمارات والشیخ 
رئیس  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد 
دبى،  حاكم  الوزراء  مجلس  رئیس  اإلمارات 
عھد  ولى  نھیان  آل  زاید  بن  محمد  والشیخ 
أبوظبى نائب القائد األعلى للقوات المسلحة 
اإلماراتیة وإخوانھم أعضاء المجلـس األعلى 

حكام اإلمـارات.
إنجــازات تثبــت بھــا دولة اإلمـارات صحة 
نھجھــا وصــواب رؤیــة قیادتھــا الرشیــدة 
التمیز  حب  اإلمارات  أبناء  فى  غرست  التى 
والتفرد، لیصبح المركز األول ھدف الجمیع 

وغایتھــــم علــــى الــــــدوام.

جنــى ثمـــار الســــالم
یأتى إحتفال ھذا العام فى وقت تجنى فیھ دولة 
اإلمارات ثمار جھودھا فى نشر السالم،ودعم 
فیھ  وتتعاظم  العالم،  فى  واإلستقرار  األمن 
مكانتھا اإلقلیمیة والدولیة، وتتزاید ثقة العالم 
وتقدیـره لجھودھا عـلى مختلـف األصعـــدة.

تاریخیة  معاھدة  اإلمارات  دولة  توقیع  ومنذ 
مع إسرائیل منتصف سبتمبر/ أیلول من العام 
مھمة،  بمحطـات  السـالم  قطـار  مّر  الماضى 
وحقـق إنجــازات قیاسیــة فــى فتـرة قصیرة.

متسارعة  جھودا  تتوج  وإنجازات  محطات 
لتطبیق معاھدة السالم التاریخیة على أرض 
یسھم  أن  فى  صادقة  رغبة  وتعكس  الواقع، 
التعاون بین الجانبین فى النھوض بالمنطقة 
وتوثیـــــــق العالقـــــات بیــــن الشعــــــوب.
وتحقیـــــق اإلزدھــــار لشعــــوب المنطقـــة

دور اإلمارات إلھام فى نشر السالم، كان محل 
تقدیر دولى، عبر عنھ العالم بإنتخاب أعضاء 
الجمعیـة العامـة لألمـم المتحـدة ۱۱ یونیــو/ 
لعضویة  اإلمارات  دولة  الماضى  حزیران 
مجلــــس األمــــن للفتــرة ۲۰۲۳-۲۰۲۲،

دولة  دبلوماسیة  مكانة  تعكس  خطوة  فى 
اإلمارات القائمة على نشر السالم والمحبة بین 
جمیع شعــوب األرض، والتقدیــر الدولـى لھـا.
الدولى  اإلحترام  عمق  عن  تعبر  خطوة  وفى 
الــذى تحظــى بــھ ودورھــا البــارز فى دعم 
حقـوق اإلنسـان، تـم إنتخــاب دولـة اإلمارات 
فــى أكتوبــر/ تشریــن األول الماضـى عضواً 
فى مجلس حقوق اإلنسان األممى للفترة بین 

.۲۰۲٤-۲۰۲۲
قبل أن تفوز خالل الشھر الجارى بإستضافة 
المتحدة  األمم  إتفاقیة  فى  األطراف  مؤتمر 
اإلطاریة بشأن تغیر المناخ «كوب ۲۸» عام 
۲۰۲۳، والذى یعد أھم وأكبر مؤتمر دولى 
للعمل المناخى، فى خطوة جدیدة تؤكد ریادة 
دولــة اإلمــارات، وتقدیــر العالــم لجھودھــا
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مجتمــع المحاربيــنمجتمــع المحاربيــن العدد العدد ٤٤٤٤ مارس  مارس ٢٠٢٢٢٠٢٢

فـــى إستدامــــة المنـــــاخ.
منظمة  اإلمــارات  تــــرؤس  أعقبـــة  فـــوز 
«اإلنتربــول» لمــدة ٤ سنــوات، كأول دول 
الشرطة  منظمة  مرشحھا  یترأس  عربیة 
مـــا  قرن،  قبل  نشأتھا  منذ  الدولیة  الجنائیة 
أضحت  متزایدة  وثقة  مرموقة  مكانة  یعكس 
معھــا دولـــة اإلمــارات مصـدر إلھـام للعالم.

إكسبـــو دبـــى
وظھــر إنجـــازات دولـــة اإلمـــارات جلیـــا

فــى إستضافة «إكسبو ۲۰۲۰ دبى» الــذى 
یعـــــد أول إكسبـــو دولـــى یقــام فــى العالم 
العربى، وأكبــر حـدث ثقافــى فــى العالــــم.
وإنطلق معرض إكسبو ۲۰۲۰ مطلع أكتوبر/
تشریـن األول الماضــى ویستمـــر إلــــى ۳۱

«تواصل  شعار  تحت   ۲۰۲۲ أذار  مارس/ 
العقــول وصنــع المستقبــل»، وذلــك للمــرة 
وأفریقیا  األوسط  الشرق  منطقة  فى  األولى 

وجنــــــــوب آسیـــــــا.
دولة،   ۱۹۲ دبى   ۲۰۲۰ إكسبو  ویجمع 
ومشاركاتھم  أجنحتھم  خالل  من  تستعرض 
األفكار واإلبتكارات التى بھا تستطیع تشكیل 
الفضـاء..  للبشریـة  أفضـل  مستقبـل  مالمـح 
إنجازات تاریخیة وفى مجال الفضاء، حققت 
إنجازات  الخمسین  عام  فى  اإلمارات  دولة 
علمیــة غیــر مسبوقــة، عززت بھا مكانتھا 
كمركـز عالمـى لعلـوم وتكنولوجیـا الفضــاء.
ومـن أحـدث تلـك اإلنجـازات إعـالن اإلمـارات 
فى ٥ أكتوبر/تشرین األول الماضى،عن مھمة 
جدیدة فى مجال الفضاء تتضمن بناء مركبة 
۳٫٦ مقدارھا  رحلة  تقطع  إماراتیة  فضائیة 

الزھرة  كوكب  خاللھا  تصل  كیلومتر  ملیار 
الشمسیة  المجموعة  ضمن  كویكبات  وسبع 
وتنفذ ھبوطاً تاریخیاً على آخر كویكب ضمن 
رحلتھا التى تستمر خمس سنوات، على أن 
تكون جاھزة لإلنطالق فى رحلتھا الفضائیة، 
ضمـن نافـذة إطـالق تحـدد لھا بدایة ۲۰۲۸.
ھبــــوط تاریخـــى سیكــــون األول عربیــــاً

٥٦۰ األرض  كوكب  عن  یبعد  كویكب  علـى 
دولة  أول  اإلمارات  لتكون  كیلومتر،  ملیون 
ترســـل مھمـــة  عربیة ورابع دولة عالمیــاً 
وحـــــــزام  الـــزھـــرة  لكــوكـــب  فضائیـــة 
الكویكبـــات فـــى المجمــوعــة الشمسیـــــة.

وبعد نحو شھر مــن ھــذا اإلعــالن، إنطلقــت 
یــوم  ٤ نوفمبــــر/ تشریــن الثانــى الماضى 
مھمة  أول  موسكو،  الروسیة  العاصمة  فــى 
ضمن  الفضاء  فى  الحیاة  لمحاكاة  إماراتیة 
برنامــج « سیریــوس۲۱» بمشاركـــة رواد 

محاكــــاة مـــن أمریكــــا وروسیـــا.
رائد  المھمة  ھذه  فى  اإلمارات  دولة  ویمثل 
الفضــاء صالــح العامــرى، حیــث سیقضــى 
المشاركون نحو ثمانیة أشھر معزولین كلیا 
التجریبى  المجمع  فى  الخارجـى  العالـم  عـن 
والحیویة  الطبیة  األبحاث  معھد  فى  األرضى 
التابع ألكادیمیة العلوم الروسیة فى موسكو, 
یقومـون فیھــا بأكثـر مــن ۷۰ تجربة علمیة.

الفضاء  لمحاكاة  اإلمارات  دولة  ومشروع 
«المھمــة رقــم ۱» یتلخـص بدراســة آثــار 
النفسیة  الناحیة  من  اإلنسان  على  الُعزلة 
والفیزیولوجیة وعلــى دینامیكیــات الفریــق 
لمھــام  التحضیــر  فـــى  المساعـــدة  بھــدف 
إستكشـــاف الفضـــــاء طویلـــــة المـــــدى.

مھمة  فى  اإلمارات  دولة  مشاركة  وستؤدى 
سیریوس دوراً محوریاً فى تطویر اإلمكانات 
اإلماراتیة وسُتسھم فى تعزیز برنامج المریخ 
مستوطنات  إنشاء  إلى  یھدف  الذى   ،۲۱۱۷
بشریـة علـى المریــخ بحلـــول عــام ۲۱۱۷.

فیھ  یواصل  وقت  فى  اإلنجاز  ھذا  یأتى 
«مسبار األمل» اإلماراتى، أول مسبار عربى 
المریخ،  كوكب  مدار  إلى  یصل  وإسالمى 
لم  وبیانات  معلومات  لجمع  العلمیة  مھمتھ 
تتوصــــل إلیھـــــا البشریـــــة مــــن قبـــــل.

وبالفعل قام المسبار فى ۳۰ یونیو/ حزیران 
الماضى ببث الصور األولى من نوعھا التى 
ظاھرة  مسبوق  وغیر  كامل  بشكل  ترصد 
للمریخ  الجوى  الغالف  فى  المنفصل  الشفق 
األشعــــة  بــإستخـــدام  اللیـــل  أثنــــاء  فـــى 

فــــوق البنفسجیـــــة البعیـــــدة.
كمــا نشــر مشــروع اإلمــارات إلستكشـاف 
المریـــخ «مسبــــار األمـــــل»، أكتــــــوبر/

فریدة للمریخ  تشرین األول الماضى، صوراً 
سلوك  حول  مسبوقة  غیر  مالحظات  ترصد 
األحمر  للكوكب  الجـــوى  الغـــالف  غازات 

والتفــــاعــــالت التــــى تحــــــدث بینھـــــــا.
وُتظھر المالحظات التى تم إلتقاطھا بواسطة 
البنفسجیة  فوق  باألشعة  الطیفى  المقیاس 
كل  وفرة  فى  كبیرة  إختالفات  األمل  لمسبار 
الكربون  أكسید  وأول  الذرى  األكسجین  من 
للمریـــخ  العلـــوى  الجـــوى  الغــالف  فــى 
فــــى الجانـــب النھـــــارى مــــن الكوكــــب.
وكان «مسبار األمل» وصل الكوكب األحمر 
فــى ۹ فبرایـــر/ شبـــاط الماضــى، لتكــون 
وخامــس  عربیـــــة  دولــة  أول  اإلمـــارات 
دولــــة بالعالــــم تحقـــــق ھــــذا اإلنجــــاز.

وفى ۱٤ أبریل/نیسان الماضى، نجح مسبار 
األمل فى اإلنتقال من مدار اإللتقاط إلى مداره 
العلمــى، وینتظــر العالــم مــن المسبار تقدیم 
للغــــالف  وكاملـــة  شاملـــة  صـــورة  أول 

الجــــوى المریخـــــى.
ویسھــم ھــذا المشــروع العلمـــى الطمـــوح 
فـى إحداث تحوالت جذریة فى تطویر قدرات 
مجـــال  فى  العربى  والعالم  اإلمارات  دولة 
والصناعیــة  الھندسیــــة  التحتیــــة  البنـــى 

والعلمیـــة والبحثیـــة.
رائداً  یستعد  اإلنجازات،  تلك  مع  وبالتوازى 
الفضــاء اإلماراتیــان محمــد المـــال ونـــوراً 
فضاء  رائدة  أول  أضحت  التى  المطروشى، 
كانون  دیسمبـــر/  فـــى  اإلنضمـــام  عربیة، 
رواد  «ناسا  برنامج  إلى  الجـــارى  الثانـــى 
الفضـــاء ۲۰۲۱»،  كجـــزء مــن اإلتفاقیــة 
اإلستراتیجیـــة المشتــركــة بیـــــن دولـــــة 
اإلمــارات والـــوالیـــات المتحـــدة األمریكیـة 
لتدریــــب رواد الفضـــــــاء اإلمـــاراتییــــن.

براكـــة.. إنجـــازات تتواصــل
النوویة،  الطاقة  إلى  الفضاء  مجال  ومن 
حققت  حیث  اإلماراتیة،  اإلنجازات  تتواصل 
اإلمارات إنجازات بالجملة خالل العام الجارى 
علــى طریـــق تشغیــل أول مفاعــل سلمــى 
للطاقــــة النوویـــة فــــى العالــــــم العربـــى.

وشھــد العــام الجــارى إنجــازات تاریخیــة 
لدولــة اإلمــارات مــن أبرزھــا بدء التشغیل 
التجـارى ألولـى محطــات براكــة فــى أبریــل

/ نیســـان الماضــى وربـــط المحطـــة الثانیة 
بشبكـــة الكھربـــاء الرئیسیـــة ۱٤ سبتمبر

/ أیلول الماضـــى لتصبـــح دولـــة اإلمــارات 
تمتلك  التى  العربى  العالــم  فـــى  األولـــى 
مشروعــــاً للطاقــــة النوویـــــــة متعـــــــدد 
المحطـــــــات فــــــى مرحلـــــة التشغیــــــل.
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وتحتـــوى محطـــات براكــة للطاقــة النوویة 
السلمیــة علــى ٤ مفاعــالت تنـدرج ضمـن 
النوویة  الطاقة  مفاعالت  من  الثالث  الجیل 
تشغیلھا  إكتمـــال  عنــد  ستنتــج  المتقدمــة، 
٥٫٦ جیجـــــاوات مــــــن الكھـــربــــــــــاء.

لتحقیق  قدما  اإلمارات  دولة  تمضى  وبینما 
الـ٥۰ األعوام  فى  اإلنجــازات  مــن  المزیــد 
عند  األربع  براكة  محطات  ستوفر  المقبلة 
اكتمال تشغیلھا ۲٥٪ من احتیاجات اإلمارات 
والصدیقة  الموثوقة  الكھربائیة  الطاقة  من 
للبیئة لدعم التقدم والتنمیة المستدامة للعقود 

المقبلـــــة ومـــــا بعدھــــــــا.
كمــا ستحـد مـن ۲۱ ملیـون طـن مـن اإلنبعاثـات 
۳٫۲ إزالة  یعادل  ما  وھو  عام  كل  الكربونیة 
ملیون مركبة من طرقات دولة اإلمارات سنویا.
اإلمارات  فى  التنمیة  مسار  وینقل «براكة» 
«نادى  ضمن  الدولة  تضع  متقدمة  لمراحل 
وطنى  إقتصاد  ببناء  إللتزامھا  وفقاً  الكبار» 
متنوع وموائم للمتطلبات والمعاییر العالمیة 
لمواجھة تحدیات التغیر المناخى والمحافظة 
علــى إستدامــة المــوارد الطبیعیــة، وخفض 

اإلنبعاثــــــات الكربونیـــــــة.
ویعــزز «براكــة» منظومــة القــوة الناعمـة 
األولــى  أصبحــت  التــى  اإلمــارات  فــى 
عربیاً والـ۳۱ عالمیــاً فــى إنتــاج الكھربـاء 
أصبحت  كما  النوویة،  التكنولوجیا  بإستخدام 
نوویة  وحدات   ٤ تبنى  العالم  فى  دولة  أول 
سلمیـة دفعـة واحــدة ووفـــق أرقــى وأفضـل 
معاییــــــر األمـــــن والسالمـــــة العالمیــــة.
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إن األزمـة التــى عصفــت بأجـزاء من وطننـا 
العربــى قــد أثـــارت وتثیــر وستثیــر أسئلة 
كثیــرة حـول تدخـل بعــض الدول فــى حدھــا 

األدنـــــى مزعجـــــــة .
ھى أوالً: أسئلة حول شرعیة ھذه التدخالت 
الدولیـــة واألجنبیـــة فــى شـــؤون العــــرب 
ثانیـــــاً :أسئلــة حــول الرھانــات السیاسیــة 
واالقتصادیة الظاھرة والخفیة من ھذه التدخالت 
ثالثـــــاً : أسئلــة حــول النھایــات المحتملــة 
والدولى  اإلقلیمى  الصعیدین  على  والقادمة 
لھـــذه التدخـالت مـن أجــل أضعاف وتمزیق 

الوطـــــن العربـــــــى. 
الیوم  العربیة  أرضنا  على  یجرى  ما  أن     
ھویتنا  بروح  النابض  تاریخنا  إلى  یمت  ال 
إلى  والركون  التبعیة  مشھد  ھو  بل  األصلیة 
العربى  المواطن  أصبح  حیث  الواقع  األمر 
یمــدح مــا یجــرى فـى الغرب ویقتنع بتخلفھ
و بما یصفنا بھ الغرب الظالم المجرم ونسى 
یعرف  لم  قالوا  عندما  الغربیون  المنصفون 
أیضاً  ونسى  العرب  من  أرحم  فاتحاً  التاریخ 
ما قالُھ العالم الفرنسي(( كوري)) أننا ندین 
بتقدمنا ھذا إلى ما حصلنا علیھ من بقایا العلم 
الذى تركھ العرب فى األندلس ولو بقیت كل 
لوفر  واإلسالمیة  العربیة  والمؤلفات  الكتب 
للبشریة  وألنجزنا  الوقت  من  كثیراً  علینا 
الكثیر من التقدم وكررھا أشھر علماء الغرب 
والعالم ( إینشتاین ) فعبر التاریخ كان یقاس 
تقدم األمم بالمستوى العلمى فقد قسم العالم 
المعاصر إلى دول متطورة أو متخلفة أو نامیة 
ودول غنیة أو فقیرة ودول شمال أو جنوب 
الحضارة  تشع  كانت  عندما  الجمیع  ولیتذكر 
تصنیفنا  كان  واألندلس  وبغداد  دمشق  من 
من دول التطور والغنیة والشمال بآن واحد 
فعندما نحمل فى شخصیتنا العربیة بصفاتھا 
ھزلیھ  وغیر  جادة  شخصیة  لتصبح  الممیزة 
تحمل فى فكرھا رسالة التغییر للمجتمع تقوم 

تعتمد  التى  اإلنسانیة  بمعطیاتھ  العلم  على 
على الدلیل والتحلیل وال تقبل الخرافات وھى 
شخصیة رحیمة تتجاوز عن ھفوات اآلخرین 
وال تصادر أرائھم وتؤمن بالحوار القائم على 
المنطق والعلم وتتحلى بالتواضع واللین عند 
حاجتھ وكذلك الحزم عند حاجتھ بعد أن ندرك 
العلمى  المستوى  تدنى  من  إلیھ  وصلنا  ما 
مقارنة ً مع الدول التى سبقتنا ال بد أن نعترف 
بأن البلدان العربیة منفردة عاجزة كل العجز 
االقتصادى  والسباق  التطور  مواجھة  عن 
العلمى , علماً بأن األزمات اإلقتصادیة قادرة 
على إنزال الضـــرر  بأعتى الدول الرأسمالیة 
عوامل  علیــھ  أثــرت  مـــن  فكیف  العالم  فى 
التجزئـــة والخالفـــات السیاسیــــة وغیــاب 
الرؤیة الوحدویـــة فـــى مواجھــة التحدیــات 

الدولیــة ومضاعفاتھـــــا .
   لذا البد من توجیھ نداء إلى جمیع الدول 
العربیة بنبذ الخالفات والتشاحن والعودة إلى 
العالم  یجتاح  الذى  اإلعصار  ھذا  أمام  التكتل 
من أجل توحید الصف العربى وإستغالل ھذه 
خططھا  لمراجعة  العصیبة  الدولیة  الظرفیة 
بمــا  واإلجتماعیـــة  واإلقتصادیــة  السیاسیة 
یسمح بتفعیل العمل العربى المشترك وإحداث 
توسیع  خـــالل  مــن  موحد  إقتصــادى  كیان 
دائرة مناطــق التبــادل الحــــر وخلــق ســوق 
واإلستثمار  وفعالة  حقیقیة  مشتركة  عربیة 
األمثل للموارد البشریة والطبیعیة ومضاعفة 
حجـــــم المبـــــادالت التجاریـــــة البینیــــة .

وبعد ھا اإلتفاق لتفعیل قیم التضامن والتعاون 
المالیة  األزمة  من  العبرة  وأخذ  المشترك 
علـــى  تداعیاتھـــا  لتجنــب  الراھنة  العالمیة 
من إرتفاع  البلدان العربیة التى تعانى أصالً 
الدیموغرافى  والنمو  والفقر  البطالة  نسبة 
وإنخفاض مستوى المعیشة وإزدیاد الھجرة 
سلباً  الظواھر  ھذه  وإنعكاس  الغرب  بإتجاه 
على اإلستقرار والسلم اإلجتماعى فى وطننا 

العربى وذلك لتوجیھ إھتمامھا نحو اإلستثمار 
متطلبات  تحقیق  أجل  من  العربیة  بالبلدان 
العلمى  التقدم  نحو  العربى  شعبنا  وتطلعات 
,بدل  اإلجتماعى  والرفاه  اإلقتصادى  والنماء 
سیناریوھات اإلقتتال والتھجیر التى تتعرض 
لھـــــــا أقطــــــار مـــــن وطننــــا الغالــــى.

 ومن خالل دراسة التاریخ لن یتأنى أى قطر 
عربى عن ھذا السیناریو الذى بدأ فى العراق 
وسوریة  ولیبیا  ومصر  تونس  إلى  وإنتقل 
والیمن وقد إجتاح الغرب كلھ ھبة من نخوة 
األذى  إلیقاع  المتحدة  الوالیات  قادتھا  األذى 
باألقطـار العربیــة أنفــة الذكــر وستتابع ذلك 
العربیـــــة  األقطــار  بقیــة  مــع  السیناریـــو 
وتخلفــنـــا  ضعفنــــا  علـــى  الحفـــاظ  بغیــة 

وإستمــرار حاجاتنـــا لھــــــا .
التدخــل  فـى  الفشــل  تطبیق  الغرب  ومارس 
أالف   لتدفق  خطط  بینما  الدولى  اإلنسانى 
المقاتلیــن اإلرھابیین بحجة الجھـــاد ویتــــم 
إختیارھم مــن المتھـــوریـــن  ذوى العقـــول 
تجمیعھم  على  اإلشراف  یتم  حیث  المحدودة 
بل  توجیھھم  وأخیراً  وتدریبھم  وتمویلھم 
وقیادتھم لتنفیذ المھام الموكلة لھم والتى تم 
من  المنطقة  فى  عمالئھم  بتعاون  تخطیطھا 
قبل نخبــة مــن رجال اإلستخبارات المعادیة 
لألمة العربیة ویتعین علینا نحن المواطنون 
العـرب إن نستخلـص العبـــرة عــلـى نحـــو 
ملح وقاطع قبل فوات األوان بأن نبحث بجد 
وإصــرار علـى مـا یجمعنـا ویوفـر مصالحنـا
ال على ما یفرقنا ویبدد قدراتنا فاألمل حالیاً 
فى أنشاء وحدة شاملة جامعة ربما فى وجھة 
بالمناصب  التمسك  حیث  من  ضعیفة  نظرى 
عربى  إقتصادى  تكتل  إلنشاء  السعى  ولكن 
یؤدى لصیانة وحمایة المصالح العربیة منھا 
الــذات  علـى  واإلعتماد  اإلكتفاء  إلى  ننطلق 
وعدم التدخل بشؤوننا والوصول إلستقاللیة 
القـــــرار العربـــى فـــى جمیــــع أقطـــــاره .
قال هللا تعالى << وإعتصمـوا بحبـل هللا جمیعــاً
وال تفرقـــــــــــــوا >> (۱۰۳) آل عمــــــــــران 
أن  الجمیع  ویعلم  العربى  إتحادنا  شعار  وھو 
فسیبویھ   , عربى  فھو  العربیة  تكلم  من  كل 
والبخارى وإبن سینا و....... كلھم عرب تعلموا 
علمھم باللغة العربیة وأبدعوا بھا ولیس فینا ما 
یفرقنا عربى وكردى وإمازیغــى و........إلخ . 

الدعـوة إلـى بنـاء كتلـة عربيـــة
 قوية لمواجهة األزمات العالمية
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العــــراق

Ëó≤dG ≈Hô©dG ÜQÉëŸGËó≤dG ≈Hô©dG ÜQÉëŸG

إستقـبـــل سیــادة اللــواء المتقاعـــد ( حاتــــم إسماعیـــل صالـــح الـــــراوى)
رئیس لجنة حقوق اإلنسان فى جمعیة المحاربین القدماء المركزالعام ــ بغداد 
مجموعـــة مـــــن المتقاعدیــــــن العسكرییــــــن منتسبــــى الجمعیــــة وعرضــوا
ووعدھم  منھا  یعانون  التى  العامة  واألمور  المعوقات  بعض  سیادتھ  على 
مخلصــاً بطـــرح تلــك المواضیـــع علــى المسؤولیــن المختصیــن فــى دوائـر 
الدولـــــة العراقیــــــــة إلبـــــداء الـــرأى وحلھـــــا بالسرعــــة الممكنــــــــة.

التواضـــع اإلنسانـــــى
إستقبــل سیـادة الفریـق األول الركـن محمــد حمیــد كاظــم البیاتــى السكرتیــر الشخصــى

للسید القائد العام للقوات الخاصة البطلة ومن الجرحى األبطال الذین استبسلوافى الدفاع 
عن أرض الوطن وھذه الوقفة الشجاعة والتى أبداھا سیادتھ ھى من المشاعر اإلنسانیة 
الخالقة التى یتمتع بھا منتسبى الجیش العراقى الباسل وتحیة وتقدیر وإحتراما لسیادتھ 
على ھذه االلتفاتھ اإلنسانیھ وبارك هللا على جھوده االنساینھ لخدمة الجرحى والمعوقین 

وعوائــــــل الشھـــــداء.
ھشام الذھبى .. الشاب العراقى الذى یأوى ٤۰ طفال یتیما فى بیتھ ویرعاھم ویشرف على دراستھم 
ویحمیھــــم من ظــروف القھــر والجـــوع والفقــر والتشـــرد والحرمــان ھشــام مــع الطفــل الیتیــم 
«محمـــد « أصغـــر طفـــل فـــى بیتـــھ اإلبداعـــى ھــذاھـــو الحــج والصــوم واإلیمــان الحقیقــــى .

تكــريــــم
فى مؤتمر اإلتحاد العربى للمحاربین القدماء وضحایا الحرب الدوره (۲۸) المنعقده فـى الجمھوریـــة

اللبنانیھ ــ بیروت عام ۲۰۱۹ تم تكریم السید أمین سر جمعیة المحاربین القدماء المركز العام ــ بغداد 
من قبل السید رئیس الفیدرالیھ العالمیھ للمحاربین القدمــاء 
وضحایــــا الحــــرب لجھــــــوده المخلصـــــــھ للحفــــــــاظ
علـى أرث وتاریـخ المحاربیـــن القدمـــاء وضحایــــا الحــرب
بوسام  اللحظھ  ھذه  ولحد   ۲۰۰۳ أحداث  بعد  العراق  فى 
الحرب  وضحایا  القدماء  للمحاربین  العالمیھ  الفیدرالیھ 
وبحضور سیادة اللواء المتقاعد حاتم إسماعیل صالح الراوى 
الجمعیھ  تتقدم  المناسبھ  وبھذه  االنسان  حقوق  لجنة  رئیس 
السیــد  أبــداھا  التــى  العالیــة  الثقــة  على  والتقدیر  بالشكر 
وھــذا  العراقییــن  بالمحاربیــن القدماء  الفیدرالیـــة  رئیــس 
وسامـاً علــى صــدور المحاربیـــن القدمـاء فـــــى العـــــراق.

العدد العدد ٤٤٤٤ مارس  مارس ٢٠٢٢٢٠٢٢مجتمــع المحاربيــنمجتمــع المحاربيــن
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سلطنة عمان

بمناسبـــة إحتفــــاء سلطنــــة عمــــان بیــــوم القـــوات 
المسلحــة الــذى یوافـــق الحـــادى عشـــر مـن دیسمبــر 
مــن كــل عـــام وبیوم المتقاعدین الذى یوافق السابع 
من دیسمبر من نفس العام ۲۰۲۱ وفى إطار اإلھتمام 
المسلحـــــة  السلطـــان  قــوات  تولیھـا  التـى  والرعایـة 
لمنتسبیھـــــا نظمــــــت رئــاســــــة أركــــــان قــــوات 
السلطـــان المسلحــة ممثلـــة فـى الخدمــات اإلجتماعیـة 

العسكریــة برنامـــج زیــارات لعـــدد مــن ذوى اإلعاقــة مـــن منتسبــــى وزارة الدفــــاع وقــــوات السلطــــان المسلحـــــة.
وقد قام العمید الركن / شھاب بن محمد الزیدى رئیس الخدمات اإلجتماعیة العسكریة برئاسة أركان قوات السلطان المسلحة 
بتاریخ ۹ دیسمبر ۲۰۲۱ م بزیارة لعدد من ذوى اإلعاقة من منتسبى وزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة بالمستشفى 
بھــــذه  ولتكریمھــم  اإلجتماعیــة  وأحوالھــــم  الصحیــة  أوضاعھــم  علــى  واإلطمئنـان  أحـواھــم  لتفقــد  وذلــك  العسكـــرى 
المناسبـــة كمــا قــام بتكریـــم عـــــدد مــن صغـــار الضبـــاط مـــــن ذوى اإلعاقــــة وعــــــدد مـــن األفـــراد المتقاعدیــــن.

Ëó≤dG ≈Hô©dG ÜQÉëŸGËó≤dG ≈Hô©dG ÜQÉëŸG 

مجتمــع المحاربيــنمجتمــع المحاربيــن العدد العدد ٤٤٤٤ مارس  مارس ٢٠٢٢٢٠٢٢

رئاسـة أركـان قوات السلطان المسلحة
تنظـم برنامـج زيـارات لــذوى اإلعاقــةتنظـم برنامـج زيـارات لــذوى اإلعاقــة
من متقاعدى قوات السلطان المسلحة
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العدد العدد ٤٤٤٤ مارس  مارس ٢٠٢٢٢٠٢٢مجتمــع المحاربيــنمجتمــع المحاربيــن

الحمـــــد ۦ رّب العالمیـــن والصـــــالة والســــالم
على رسولھ األمین محمد – صّلى هللا علیھ وسّلم -، 
اھرین، ومن إقتفى  یبین الطَّ وعلى آلھ وأصحابھ الطَّ
ا بعـد: یـن، أمَّ أثرھم وسار على دربھـم إلـى یـوم الدِّ
تحتلّ فلسطین عاّمة ومدینة القدس خاّصة مكانة 
جمیعاً،  والمسلمین  العرب  نفوس  فى  ُمَمیَّزة 
أرض  فھى  المسلمین،  نفوس  إلیھا  تھفو  حیث 
الكرام  الّرسل  ِبِسَیِر  مرتبط  وتاریخھا  الّنبّوات، 
علینا،  عزیزة  وھى  الم-،  والسَّ الة  الصَّ -علیھم 

أبداً  فیھا  ط  ُنَفرِّ ولن  وحدیثاً،  قدیماً   ، َوُدنیا  دیناً 
مھما كانت الُمغریات، ومھما َعُظمت الّتھدیدات.

ّنة  والسُّ الكتاب  فى  فلسطین  مكانة  تخفى  وال 
على كلِّ َمْن لھ إلماٌم بالعلوم الّدینّیة والّدراسات 
اإلسالمّیة والّتاریخّیة، فیعرف حتماً -ِمْن غیر شكٍّ 
العربّي  الوطن  من  جزء  فلسطین  أّن  ریب-  وال 
واإلسالمّي، وفیھا المسجد األقصى المبارك الذى 
شّرفھ هللا سبحانھ وتعالى بالّتقدیس، وجمع فیھ 
اإلسراء  لیلة  الم-  والسَّ الة  الصَّ علیھم  األنبیاء- 
نا محّمد – صّلى هللا علیھ  لنبیِّ والمعراج تكریماً 
والمسجد  الُمبارك  األقصى  فالمسجد    ،- وسّلم 
الّشریف:  الحدیث  فى  ورد  كما  شقیقان،  الحرام 
اْلَمْسِجِد  َمَساِجَد:  َثالَثِة  إَلى  إِالَّ  َحالُ  الرِّ ُتَشدُّ  «ال 
ُ َعَلْیِھ َوَسلََّم-،  ُسوِل- َصلَّى هللاَّ اْلَحَراِم، َوَمْسِجِد الرَّ

َوَمْسِجِد األَْقَصى»(۱).

أرض فلسطين وقف إسالمي
إِنَّ أرض فلسطیــن وقـــف إسالمـــّي لجمیـــع 
المسلمین فى مشارق األرض ومغاربھا، فھى 
اإلسراء  وحادثة  والمعراج،  اإلسراء  أرض 
العقیدة  من  جزء  والُمعجزات  الُمعجزات،  من 
اإلسالمّیة، فارتباط المسلمین بفلسطین إرتباط 
وال  ُمؤقتــاً،  ا  موسمّیً إرتباطــاً  ولیس  عقدّي، 
ا عابراً، كما أّنھا أرض المحشر والمنشر،  انفعالّیً
أَْن  علیھــم  وواجب  األولى،  المسلمین  وقبلة 
التى  ساتھم   وُمقدَّ أرضھم  تحریر  على  یعملوا 
استولى علیھا األعداء، وأَْن یعملوا جمیعاً على 
تھدف  التى  اإلسرائیلّیة  طات  الُمَخطَّ ُمواجھة 
وتھوید  الفلسطینّیة،  األراضى  على  لالستیالء 
المدینة الُمقّدسة وقلبھا المسجد األقصى الُمبارك، 


الفلسطینّي:  الّصّف  وحــدة  علـى  العمــل   -۱   

الفلسطینّي؛  الّشعب  إلى  اللُّحمة  بإعادة  وذلك 
المرابط  للّشعب  نموذجاً  دائماً  كان  كما  یعود  كى 
واألقصى  القدس  عن  الُمدافع  د  الُمَوحَّ الّصامد 
َمْطَلٌب  الفلسطینّیة  الوطنّیة  فالوحدة  والُمقّدسات، 

لكلِّ الفلسطینیِّین والعرب والمسلمین.
العربّیة  األّمة  وحدة  تعزیز  على  العمل   -۲   

فى  المؤمنین  قوة  أَنَّ  المعلوم  فمن  واإلسالمّیة: 
وحدتھم، وأَنَّ ضعفھم فى فُرقتھم وتخاذلھم، فالوحدة 
واألخطار  الّتحدیات  لمواجھة  شرعّیة  فریضة 
والقدس  وبفلسطین  عامة  بصفة  باألمة  الُمحدقة 
والمسجد األقصى بصفة خاّصة، وھذا یتطّلب: العمل 
على إعادة الّتضامن العربّي فى إطار جامعة الّدول 

مة الّتعاون اإلسالمّي. العربّیة، وتفعیل دور منظَّ
سـات: ففلسطین  ـك باألرض والمقدَّ َمسُّ     ۳- التَّ
ُبقعة مباركة، بل ھى من أقدس البالد وأشرفھا، 
ولھا فى قلوب المسلمین جمیًعا مكانة سامیة، 
نـَّة  حیث جاء التنویھ بھا فى القرآن الكریم والسُّ
بویَّة الّشریفة؛ لذلك یجب على أبناء األّمتین  النَّ
الّدینّیة  بالحقوق  ك  التَّمسُّ واإلسالمّیة  العربّیة 
وفلسطین،  والقدس  األقصى  فى  والتاریخّیة 
وعدم الّتفریط أو الّتنازل عنھا تحت أيِّ ظرف 
إقلیمّي أو دولّي، فمدینة القدس ستبقى إسالمّیة 
الوجھ، عربّیة الّتاریخ، فلسطینیة الھوّیة، ولن 
وھوّیتھا  وتاریخھا  وجھھا  اإلحتالل  یسلبھا 
مھما أوغــل فــى اإلجــرام وتزییــف الحقائــق.  
   ٤- العمل على تحسین األوضاع اإلقتصادّیة 

للمعاناة  نظراً  :وذلك  وفلسطیــن  القــدس  فـى 
الفلسطینّي  شعبنا  أبناء  یعیشھا  التى  الّشدیدة 
ـد علـى ضرورة دعم  نــا  ُنؤكِّ فـى القــدس، فإنَّ
ا،  ا ومعنوّیً أبناء شعبنا فى المدینة الُمقّدسة مادّیً
واإلسكانّیة  اإلقتصادّیة  المجــاالت  جمیــع  وفى 
بما  بابّیة  والشَّ والتِّجاریَّة  حیَّة  والصِّ والّتعلیمّیة 
والعمل  والّتكاثر  والّصمود  البقاء  من  نھم  ُیَمكِّ
فى مدینة القدس؛ لَیظلُّوا درًعا لحمایة فلسطین 
والقدس والمسجد األقصـى والّمقّدسات،  فعلـى 
م كلّ المؤامرات. صخرة صمودھم وثباتھم تتحطَّ

  ٥- إنشاء جھاز إعالمّي إلبراز قضّیة القدس 

جھاز  إنشاء  طریق  عن  وذلك  وفلسطین: 
الّثابتة  الحقائق  نشر  على  قادر  د  ُمَوحَّ إعالمّي 
الجرائم  وفضـح  ـــا،  ودینّیً ــا  وسیاسّیً ــا  تاریخّیً
القدس  فى  رة  الُمتكرِّ اإلسرائیلّیة  واالعتداءات 
ھذه  فى  خاّصة  الفلسطینّیة،  األراضى  وسائر 
األّیــام التـى یتعــرض فیھــا المسجـــد األقصــى 
وحى الشیخ جراح وحى البستان وفى سلوان 
والعیساویــة وغیـرھــا مــن األحیاء إلعتداءات 

المحتلیــــن صبــــــاح مســـــاء.
  ٦- ضــرورة تدریــس َمَسـاق عــن القــدس 

فمن  الّتعلیمّیة:  المؤّسسات  فى  وفلسطین 
عاّمة  بصفة  الّتعلیمّیة  سات  المؤسَّ أن  المعلوم 
جنباتھا  بین  تضمُّ  خاّصة  بصفة  والجامعات 
من  كان  لذلك  الّشباب؛  من  األّمة  أبناء  خیرة 
تعزیز  على  نعمل  أن  جمیعاً  علینا  الواجب 
الوعى بقضّیة فلسطین عاّمة واألقصى والقدس 
بصفة خاّصة من خالل مناھج الّتربیة والّتعلیـم

وذلك  اإلسالمّي،  والعالم  العربّي  الوطــن  فــى 
وفلسطین؛  القدس  عن  َمَساق  تدریس  بإقرار 
والقدس  األقصى  بمكانة  األمة  أبناء  لتعریف 
ـنَّة، ولیتعرفوا على  وفلسطین فى الكتاب والسُّ
حقوقھم ویردوا كیَد الكائدین عـن مقدساتھــم.

   ۷- تكوین فریــق مــن المحامیـن للّدفـاع عن 
تشكیل  خالل  ِمْن  وفلسطین:  المقّدسة  المدینة 
والعــرب  الفلسطینیِّین  المحامیـن  مــن  فریــق 
والمسلمین وأحرار العالم؛ للّدفاع عن المسجد 
وأھالـى  خاّصة  بصفة  القدس  ومدینة  األقصى 
فلسطین بصفة عاّمة، وذلك بفضح الممارسات 
مــات  اإلسرائیلّیـة فـى المحاكـم الّدولّیـة والمنظَّ

الحقـــوقّیـــــة واألمــــــم المّتحـــــــدة.
إِنَّ فلسطین بصفة عاّمة ومدینة القدس بصفة 
خاّصــة  بحاجــة إلــى ُخُطــوات فِْعلیــة ُتسھـــم
تھا ودعــم  فى المحافظة على ُعروبتھا وإسالمیَّ
صمــود أھلھــا، فمدینــة القـدس إحُتّلت عبــر 
التاریــخ مــرات عدیدة، ولّكنھا َلَفَظت المحتّلین 
وستلفُــــــظ ھـــــذا المحتـــــلَّ إِْن شــــــاء هللا.  
وشعبنا  أمتنا  یحفظ  أَْن  وجلَّ  عزَّ  هللا  نسأل 
وبالدنا المباركة والقدس واألقصى والمقّدسات  

مـــــن كــــــلِّ ســــــــوء.
وصّلى هللا على سّیدنا محّمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین .
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المغـــرب

فى إطار حرص المندوبیة السامیة لقدماء المقاومین وأعضاء جیش التحریر بالمملكة المغربیة ،بإنتظام وإستمرار على نشر 
سلسلـة مـن اإلصدارات العلمیـة والبحثیـة األكادیمیة، تجیزھــا لجنة علمیة إستشاریة من األكادیمیین والباحثین الجامعیین، وذلك

الشقیقة  البلدان  مع  والمتقاسمة  المشتركة  والذاكرة  الوطنیة  التاریخیة  الذاكرة  مجال  فى  واإلجتھاد  البحث  تعمیق  سیاق  فى 
والصدیقـة التـى یجمعھـا تاریـخ مشتـرك فـى النضـال مـن أجـل الحریـة واإلستقـــالل والسیـــادة الوطنیـــة والوحــدة الترابیــــة .

وفى ھذا المضمار، یشرفنى أن أرفق لكم نبذه مختصره عن صدور أربعة كتب قیمة ومتمیزة لعام ۲۰۲۱ والتى تجمع بین الكتاب 
المترجــم والسیــرة الذاتیــة وأبحــاث أكادیمیــة فــى التربیــة علــى الوطنیــة والمواطنــة اإلیجابیــة، باإلضافــة إلـــى مجلــــد 
مــــن موسوعــة الحركـــة الوطنیـــة والمقاومـــة وجیــش التحریــر بالمغــرب التـــى صـــدر منھـــا إلـــى الیـــوم ۲٥ مجلــــداً.

«الصحـــراء: أفـــول الشموليـــة »
 El Sáhara, el declive del totalitarismo

ھو مؤلف للكاتب والمحامى والمحاضر بجامعات أمریكیة مرموقة، الباحث اإلسبانى وإبن مدینة بلباو الباسكیة خوسى
المقاومین  لقدماء  السامیة  المندوبیة  تبنت  وقد   .ALHulia, SARL النشر دار  عن  صادر  وھو  لیزوندیا.  ماریا 
وأعضـاء جیــش التحریــرمھمــة ترجمتــھ إلـى اللغــة العربیــة 
ثـــم طبعــھ ونشـــــره ضمـــــن إصداراتھـــا تعمیمــاً للفائــــدة.

یحتوى  الكتاب على أربعة فصول تناول أولھا موضوع «إسبانیا 
ونزعة المركزیة األوروبیة»، وبسط الثانى مفھوم «الشمولیة 
المتماثلة»، وثالث الفصول أُفرد  لـ «الصحراء المغربیة وجدلیة 
الحضــــور والغیـــاب»، وجــــاء الفصــــل الرابــــع بعنـــوان 

«مـــن التراجیدیــــا إلــــى الكومیدیـــــا».
الكتاب جدیر بالقراءة واإلطالع ، بإعتباره رؤیة غیر معتادة وال 
مألوفة وقراءة من زاویة نظر جدیدة وغیر مسبوقة، أعدتــھ  
شخصیــة قانونیــة وأكادیمیــة إسبانیــة مشـھـود لھـا بالكفــاءة 
والنزاھـــة ضمــن سلسلـــة مـــن خمســــة كتـــــب معنونـــــة

.Ensayos Saharianos بـ 
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تفخر المندوبیة السامیة لقدماء المقاومین وأعضاء جیش التحریر أن تصدر ضمن منشوراتھا العلمیة والبحثیة 

األكادیمیة السیرة الذاتیة لموالى عبد السالم الجبلى،الھامة الشامخة فى النضال والشخصیة النبیلة التى بصمت 

الساحة السیاسیة المغربیة ومعترك النضال التحریرى، ونذرت نفسھا لخدمة الوطن منذ یفاعة سنھا، مسترخصة 

الغالـــى والنفیـــس، غیـــر عابئـــة بمـــا تعرضــــت لــــھ 

مــن ضـــروب القمــع والترھیــب والتسلــط اإلستعمــارى. 

ھــذا الكتــاب الــذى یحمــل وســم « صدق ووفاء: ذكریات 

ومذكرات فى المقاومة المغربیة » مبادرة محمودة وجادة 

والفیاضة  المتقدة  الذاكرة  تختزنھ  بما  البوح  مضمار  فى 

وتفاصیل  وقائع  من  الجبلى  السالم  عبد  موالى  للمقاوم 

تاریخ  فى  مفصلیة  مرحلة  حول  وآراء  ومواقف  وأخبار 

المغرب وحول مساره النضالى الوطنى فى مواجھة االستعمار،

فى أفق الكشف عن مجریات األحداث كما عاشھا وعاینھا 

عن قرب من خالل تسلیط األضواء الكاشفة على تفاصیلھا وأسرارھا.

إن مذكـرات المقـاوم مـوالى عبـد السالم الجبلـى، الغنیـة 

شھادة  تعــد  والعظات،  بالقیـم  والزاخرة  والعبر  بالدروس 

حیة توثــق وتـــؤرخ لصفحــات مجیدة من تاریخ الكفاح الوطنى المغربى ضد اإلستعمار. وستشكل ال محالة لبنة 

جدیـدة مــن لبنــــات الرصیــد المكتـــوب لسیــر أعـــالم الحركـــة الوطنیــــة والمقاومــة وجیــــش التحریــــر. 

« صــدق ووفـــاء »

ذكريات ومذكرات فى المقاومة المغربية
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«فى الوطنية والمواطنة، عروض و محاضرات ودروس إفتتاحية »

 تسعد المندوبیة السامیة لقدماء المقاومین وأعضاء جیش التحریر بالمملكة المغربیة بإصدار مؤلف ضمن 
منشوراتھا لسنة ۲۰۲۱ یضم بین دفتیھ حصاد األنشطة التى دأبت ھذه المؤسسة على تسطیرھا فى إطار برامج 
عمل وأنشطة تربویة وتثقیفیة وتواصلیة مع الذاكرة التاریخیة والتربیة على ثقافة الوطنیة والمواطنة اإلیجابیة، 
عبر ربوع التراب الوطنى، وفى شتى مجاالت وحقول التربیة والتعلیم والمعرفة واإلعالم والتواصل، وذلك على 
ھدى توجھات تواصلیة ومقاصد تربویة ومناھج تعبویة 
وتنویریة، تمتح من ألق الصفحات الوضاءة من أمجاد 
الكفاح الوطنى فى سبیل الحریة واالستقالل والوحدة، 
ومسلكیات  الوطنیة  القیم  منظومة  تعضید  إلى  وتھدف 
المواطنة التى ھى عماد الوطن ، والتى بھا نبنى ونعلى 
مواطناً  وطنیاً  جیالً  ونؤمن  أركانھ،  ونقوى  صروحھ، 
قــادراً علـى مواجھة التحدیــات وكســب الرھــانـــات.

ْفر الجدیـد - الثانـى - الجامـع  أملنا أن یكـون ھـذا السِّ
التى  االفتتاحیة،  والدروس  والمحاضرات  للعروض 
ألقاھا الدكتــور مصطفــى الكثیــرى المنـدوب السامــى 
لقدمـاء المقاومیـن وأعضــاء جیــش التحریـر بالعدیـــد

من الجامعات والمعاھد  جوھرة علمیة تنضاف إلى عقد 
لقدماء  السامیة  المندوبیة  رصید  ترصع  التى  الجواھر 
النشر  مضمار  فى  التحریر  جیش  وأعضاء  المقاومین 
غنیا  یجعلھ  ما  والتمیز  العطاء  من  لھ  الذى  والتألیف، 
بما حققھ من تراكم معرفى وما قدمھ من فائدة علمیة؛ 
وإنھ لمما یتغیأ من ھذا اإلصدار كذلك تقدیم قراءات جدیدة وضافیة وتسلیط المزید من األضواء الكاشفة على 
مواضیع  غایة فى الجدة والتنوع واألھمیة ال زالت تتداول وتطرح على الباحثین فى الساحتین الوطنیة والدولیة. 
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العدد العدد ٤٤٤٤ مارس  مارس ٢٠٢٢٢٠٢٢مجتمــع المحاربيــنمجتمــع المحاربيــن

وجدوى  ألھمیة  المغربیة  بالمملكة  التحریر  جیش  وأعضاء  المقاومین  لقدماء  السامیة  المندوبیة  من  إدراكا 
توثیق وصیانة الذاكرة التاریخیة للمقاومة والتحریر، فقد فتحت ورشا بحثیاً جدیداً ومستحدثاً، یتوخى التحقیق 
التاریخى المعمق ضمن موسوعة الحركة الوطنیة والمقاومة وجیش التحریر، یروم توثیق «األبعاد المحلیة 
للكفــاح الوطنــى والمقاومــة والتحریــر» وفقــرات ومقاطــع مــن التاریــخ المناطقــى المرتبــط بتلـك الذاكــرة.

وإن اإلنكبــاب علــى ھــذا الــورش یجـــد مسوغاتـــھ 
فى األھمیة القصوى التى تكتسیھا عملیة إعادة كتابة 
التاریخ الوطنى وترمیم بنائھ ولمِّ شتاتھ وسد فراغاتھ 
وردم خصاصھ وتعمیق حفریاتھ وسبر أغواره، إعتماداً 
على ما توفره الدراسات المحدودة فى إطاَرْیھا الزمانى 
والمكانى من إمكانیة التحرى المجھرى حول األحداث 
المختلفة  والجھات  المناطق  عاشتھا  التى  والوقائع 
من الوطن إبان فترة الكفاح الوطنى فى سبیل الحریة 
حقیقة  عن  والكشف  الوطنیة،  والوحدة  واالستقالل 
التطورات  مختلــف  دراســــة  فــى  والتعمـق  مجریاتھا 
السیاسیـة واالقتصادیـة واإلجتماعیـة التى حددت بشكل 
أو بآخر سیرورة فعل المقاومة والعمل الوطني، وھو أمر 
ال شك فى أنھ سیمكن من تفكیك المعطیات والتحلیالت 
المركبة والمجملة وتجاوز األحكام الجاھزة، والتعمیمات 
العامة،  التاریخیة  الدراسات  فیھا  تسبح  التى  المفرطة 
لعلــھ مسعـى وھـــدف ھـــذا المجلــد األول مــن الجــزء 
الرابــــع مـــن موسوعـــة الحركــــة الوطنیــــة والمقاومــــة وجیــــش التحریـــــر بــالمغــــرب المــوســــوم

ب: «األبعـــاد المحلیـــة للكفــــاح الوطنـــى والمقاومـــــة والتحریــــــر».

موسوعة الحركة الوطنية والمقاومة وجيش التحرير بالمغرب
الجـــزء الرابـــع ــ المجلـــد األولالجـــزء الرابـــع ــ المجلـــد األول

« األبعاد المحلية للكفاح الوطنى والمقاومة والتحرير »
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مجتمــع المحاربيــنمجتمــع المحاربيــن العدد العدد ٤٤٤٤ مارس  مارس ٢٠٢٢٢٠٢٢

یــوم األحـد ۲۰ فبرایــر ۲۰۲۲، حلت الذكــرى 
٦۲ لتأسیــس اإلتحـــاد العربـــى للمحاربیـــن 
فبرایر   ۲۰ یوم  فى  الحرب  وضحایا  القدماء 
صرح  فى  جدیدة  لبنة  ببناء  إیذانا   ،۱۹٦۰
المنظمات  جانب  إلى  العربیة  الدول  جامعة 
والھیــــأت المتخصصـــــة المنضویــــة بھــــا. 
القومى  التنظیم  لھذا  المؤسسون  أدرك  وقد 
یــؤطر  إتحــاد  إنشـــاء  وأھمیـــة  ضـــرورة 
وضحایــا  والمقاومیـــن  المحاربیــن  قدمــاء 
ویقــوى  صفوفھــم  ویعــزز  العــرب  الحــرب 
ویوحد  ومصالحھم  قضایاھم  ویخدم  لحمتھم 
رؤاھـــم وتوجھاتھـــم َكفِئــة وازنــة ومؤثـــرة

فــى المجتمـع العربــى وحاضـر فــى الساحـة 
الدولیـــة واإلقلیمیــــــة.

لإلتحــاد  المحددة  والمھــام  األھــداف  ومــن 
العربــى للمحاربیــن القدمـاء وضحایـا الحرب 
فــى میثاقــھ التأسیســى، یمكــن ذكــر أھمھــــا 

وأبرزھـــا فیـــما یلــــى:
  ۱- تحسین الوضع اإلجتماعــى للمحاربیــــن

   القدمـــاء والمجـــاھدین وضحایــا الحــــرب
  والمتقاعـــدین وأســــــر الشھــــــداء. 

   ۲- التعــاون مـــع الھیئــــات والمنظمــــــات
    الدولیـــة المشــابھــة فـى مجــــال خدمــــة
     قضایــا السالم العالمى وتحسین المستوى
    اإلجتمـاعى للمحاربین القدماء وضحایا الحـرب.
   ۳- تنسیــق أعمـال الجمعیـــات والھیئــــات

    األعضاء والعمل على تحسین مستوى خدماتھـــا.
   ٤- المساعدة فى تأكید روابط األخـوة بیـــن

   األقطار العربیة لخدمـة القضایــا المشتركــة.
   ٥- إحیاء وصیانة وتثمین الذاكرة التاریخیـة

   القطریــــــة والقومیـــــــة.
كمــا ینــص النظــام األساســى علـى الھیــأت 

التقریریــــة والتسییریــــة وھــــى :
    -الجمعیـة العمومیـة ومجلـس إدارة اإلتحـاد
العربـى للمحاربیـن القدمـاء وضحایــا الحــرب
وتتحـــــدد إختصاصاتھمـــا وصالحیـــاتھمـــــا
فى وضع التصورات والتوجھـات االستراتیجیـــة
لعمـل اإلتحـاد ورسـم اإلختیـارات والسیاســات
العامــة التــى تعتمدھــا األجھــزة التنفیذیــــــة

واألنشطة  المنجزات  حصیلة  تقییم  مع  لإلتحاد 
السنویة والجوانب اإلداریة والمالیة فى تدبیر 
األمانة العامة، باعتبارھا الجھاز التنفیــذى لالتحــاد.
  -األمانـة العامـة لإلتحـاد العربى للمحاربین 
القدماء وضحایا الحرب التى تضم األمین العام 
الصندوق  وأمین  المساعد  العام  واألمین 
إشراف  تحت  اإلدارى،  العمل  فریق  وأعضاء 

رئیـــــس اإلتحـــــاد. 
القاھــرة،  لإلتحــاد  العامــــة  األمانـــة  ومقــر 
عاصمـــــة جمھوریـــــة مصـــــــر العربیــــــة. 
العمومیـــة  الجمعیــة  إجتماعــــات  وتنعقــــد 
الدول  إحدى  فى  سنویا  االتحاد  إدارة  ومجلس 

األعضـاء، وفــق قاعــدة الترتیــب األبجــدى. 
وقد احتضنت المملكة المغربیة إجتماعین سنویین:
و۱٦ و۱٥  و۱٤  و۱۳   ۱۲ فى  األول،   -    

و۱۷ و۱۸ یونیــــــــو ۱۹۹۰ بـالـــــربــــــاط.
مــارس  و۲۰  و۱۹   ۱۸ فــى  والثانى،   -    

وأنجـح  أكبـر  مـن  وھـو  بمراكـش،   ۲۰۱٥
المؤتمرات فى تاریخ اإلتحاد، سواء من حیث 
عدد المؤسسات والجمعیات العضوة المشاركـة 
أو مــن حیــث غنـى مخرجاتھ ونتائـج أشغالـھ 

وجـــــودة تنظیمــــــھ وتدبیـــــره.
العربــى  اإلتحــاد  یضــم  الیــوم،  غایــة  وإلــى 
۲۱ الحــرب  وضحایــا  القدمــاء  للمحاربیــن 

دولة   ۱٦ تمثــل  أعضــاء  وجمعیــة  مؤسســة 
ممثلـة  عربیـة  دول  أربعـة  بینھـا  مـن  عربیـة 

بعضویــــن وھـــــى:
   -المملكــة المغربیــة: وتمثلھــا المندوبیـــة 
جیش  وأعضاء  المقاومین  لقدماء  السامیة 
التحریر والجمعیة الوطنیة لقدماء المحاربین؛

    -دولة لیبیا: وتمثلھا إدارة المجاھدین وقدماء 
الشھـــداء  شــؤون  وإدارة  اللیبیـة  المحاربیـن 
واألســرى والمفقودیـــن وجرحــــى الحـــــرب؛
   - دولة فلسطین: وتمثلھا جمعیة المحاربین 
القدمــاء ورابطـة مقاتلى الثـورة الفلسطینیــة؛

خدمــة  إدارة  وتمثلھــا  الكویـــت:  -دولــة    

وجمعیة  بالخارج  العالج  وإدارة  المتقاعدین 
أھالــى الشھـــداء واألســــرى والمفقودیـــــن؛

وتمثلھا  الیمنیة:  العربیة  -والجمھوریة   

والدفــاع  الیمنیــة  الثـورة  مناضلـى  منظمــة 
عــن الــوحـــــدة وجمعیــــة معاقـــى الحــرب 
والواجــب ورعایــة أســــر الشھــداء للقــوات 

المسلحـــة واألمــــــن. 
وعالوة على ھذه البلدان العربیة الخمسة، فإن 
إحــدى عشــرة دولــة عربیــة ممثلــة بعضــــو

 واحــــد كالتالــــى:
الوطنیـــة  المنظمـــة  وتمثلھـــا  -الجزائـــر:    

للمجاھدیـــــــن الجزائرییـــــــــن؛
وتمثلھـا  الھاشمیــــة:  األردنیــــة  -المملكـة   

واإلجتمــاعیــــة  اإلقتصادیـــــة  المؤسســـــة 
للمتقاعدین العسكریین والمحاربین القدمــــاء؛

القدماء  المحاربین  جمعیة  وتمثلھا  -مصر:    

وضحایـــــا الحـــــــرب المصریـــــــة؛
السودانیة  المؤسسـة  وتمثلھــا  -الســودان:    

للمحاربیــن القدامــــى وجرحـــــى العملیــــات؛
المحاربیــــن  رابطــــة  وتمثلھـــا  -سوریـا:    

القدمــــاء وضحـــایـــــا الحــــرب؛
    -لبنان: وتمثلھا رابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانیة؛
    -العراق: وتمثلھا جمعیة المحاربین القدماء العراقیة؛
   -اإلمــارات العربیـــــة المتحــــدة: وتمثلھــــا
 إدارة جمعیـــــة العسكرییـــــن المتقاعدیــــــن؛
   -قطــر: وتمثلھـا لجنـة التقاعـد العسكـــرى؛

اإلدارة  وتمثلھا  السعودیة:  العربیة  -المملكة    

العامـة لشـؤون المتقاعدیـن للقــوات المسلحـــة؛
    -سلطنة عمان: وتمثلھا الخدمات االجتماعیة العسكریة؛

ومــن الجدیــر بالــذكـر أن المندوبیــة السامیة 
لقدمــاء المقاومیــن وأعضــاء جیـش التحریر 
تتمتــع بمكانـة مرموقـة ونشیطـة فـى صفـوف 
اإلتحــاد العربــى للمحاربیـن القدمـاء وضحایا 
الحرب، كمـا ھـو شأنھـا فى الفیدرالیة العالمیة 
لقدمـــاء المحاربیــــن، مـــن خــالل حضورھــا 
التنظیمیة  المؤتمــرات  فــى  والقــوى  الــوازن 
واللقـاءات الفكریــة والتواصلیـة وأیضـاً كقــوة 
إقتراحیة تتجلى فى رزنامة مشاریع التوصیات 
العمومیة  للجمعیات  بھا  تتقدم  التى  والقرارات 
ومجالــس إدارة اإلتحـــاد العربـــى والدولــى، 

بإنتظـــام وإستمــــرار. 
التــى  اإلستثنائیــة  الظــروف  مـــن  وبالـــرغم 
یشھدھــا العمـل العربــى الدولـى جراء تفشى 
المندوبیة  برھنت  كوفید۱۹،   - كورونا  جائحة 
جیــش  وأعضــاء  المقاومین  لقدمـاء  السامیة 
التحریـــر عـــن إلتزامھـــا المبدئــى وتواصلھــا 
وتفاعلھا مع االتحادین لخدمة قضایا وشؤون 
وبلورة  واألممى  العربى  والمحارب  المقاوم 
على  لبالدنا  والمتقدمة  الرائدة  األدوار  وإبراز 
مختلف األصعدة العربیة واإلفریقیة والدولیة. 

وإذ تحل الیوم الذكــرى ٦۲ لتأسیـس اإلتحــاد 
الحـرب  وضحایـا  القدمـاء  للمحـاربین  العربـى 
فــــى ۲۰ فبـــرایــر ۱۹٦۰، فھــى تغتنمھـــا 
مناسبة ثمینة وقیمة لالحتفاء بھذه الذكرى فى 
موعدھا ووقتھا، استجابة لنداء االتحاد العربى 
للمحاربین القدمــاء وضحایــا الحــرب الـــذى 
توصلت بھ كسائر أعضاء ھذا التنظیم القومى العربى 
قبل ثالثة أیام یوم الجمعة ۱۸ فبرایر ۲۰۲۲. 
وتتزامن ھذه االحتفالیة الرمزیة بذكرى تأسیس 
االتحاد العربى مع انعقاد الجمع السنوى للنواب 
بالمكاتب  والمكلفین  واإلقلیمیین  الجھویین 
فضاءات  على  والقیمین  والقیمات  المحلیة 
الذاكرة التاریخیة للمقاومة والتحریر بالمملكة 
المغربیة، وفى ھذا الیوم األخیر من اجتماعاتھ 
وبرامج  قضایا  لتدارس  أیام  ثالثة  مدى  على 
عمل المؤسسة وتبادل اآلراء ووجھات النظر 
حولھا، خدمة ألسرة المقاومة وجیش التحریر 
ببالدنا واستحضارا ألدوارھا وأنشطتھا على 
الصعید العربى واإلفریقى والدولى كما وردت 
فى التقریر التقییمى لحصیلة المنجزات لسنة 
۲۰۲۱ وإستشـــــراف آفــــــاق المستقبــــل.
وھى مناسبة اللحظة لنتوجھ مجددا بتھانینا 
الحــارة وتبریكاتنــا الخالصــة لكافـة أعضاء 
االتحاد العربي، مؤسسات وجمعیات وقیادات 
التحریر  جیش  وأعضاء  المقاومین  وقدماء 
بالمملكة المغربیة مع تحیة صادقة للحاضرین 
ورفاق  ولزمالئھم  االحتفالیة،  ھذه  فى  منھم 
الدرب فى الوطن العربى من المحیط إلى الخلیج.
والسـالم علیكـم ورحمـة هللا تعالـى وبركاتھ. 

تخليد الذكرى ٦٢ لتأسيس اإلتحاد العربى 
للمحاربين القدماء وضحايا الحــرب
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الكتیـرى،  مصطفى  الدكتور  السید  ألقى  الرمزیة،  اإلحتفالیة  ھذه  مستھل  فى 
بالمناسبة  كلمة  التحریر  جیش  وأعضاء  المقاومین  لقدماء  السامى  المندوب 
استعرض فیھا مسیرة اإلتحاد العربى للمحاربین القدماء وضحایا الحرب منذ 
فا بالنظام األساسى والھیآت التقریریة والتسییریة لھذه المنظمة  تأسیسھ ُمعرِّ
العربیة العتیدة وبمھامھا وأھدافھا المحددة فى میثاقھ التأسیسى والمتمثلة فى:
      ۱ـ تحسیـن الوضـع اإلجتماعـى للمحاربیـن القدمـاء والمجاھدین وضحایا

        الحـــرب والمتقاعدیــــن وأســــر الشھـــــداء. 
      ۲ ـ التعـاون مـع الھیئـات والمنظمـات الدولیـة المشابھـة فى مجال خدمة

           قضایا السالم العالمى وتحسین المستوى اإلجتماعى للمحاربین القدماء
        وضحایــــا الحــــــرب.

      ۳ـ تنسیق أعمال الجمعیات والھیئات األعضاء والعمل على تحسین مستوى خدماتھــا.

      ٤ـ المساعـدة فـى تأكیـد روابـط األخـوة بین األقطار العربیة لخدمة القضایا المشتركة.

      ٥ـ إحیــــــاء وصیانـــــة وتثمیـــــن الذاكــــرة التــاریخیــــة القطــریـــة والقـــومیــــة.

ھا بحصیلة عمــل ھــذا التنظیــم القومــى، الــذى عمــل، منــذ تأسیســھ،  بعد ذلك، استعرض المؤسسات والجمعیات العضوة باالتحاد، ُمنوِّ
على تأطیر قدمـــاء المحاربیـــن والمقاومیــن والمجاھدیــن وضحایـــا الحــرب العـــرب، وتعزیــز صفوفھم وتقویة لُحمتھم بما یخدم قضایاھم 

ومصالحھــم ویوحــــد رؤاھـــم وتوجھاتھــــم َكفَِئـــة وازنــــة ومؤثــــرة فــــى المجتمــــــع. 

إحتفاليــــة رمزيــــة بمناسبــــــة 
الذكــــــــرى الذكــــــــرى ٦٢٦٢

لتأسيس اإلتحاد العربى للمحاربين القدماء وضحايا الحرب




القدماء  للمحاربین  العربى  اإلتحاد  تأسیس  على  عاما   ٦۲ بمرور  إحتفاء 
وضحایا الحرب، وإستجابة لنداء اإلتحاد العربى للمحاربین القدماء وضحایا 
الحرب، نظمت المندوبیة السامیة لقدماء المقاومین وأعضاء جیش التحریر، 
مساء یوم االثنین ۲۱ فبرایر ۲۰۲۲، بمقرھا اإلدارى الكائن بالحى اإلدارى 
أكـدال بالربـاط، إحتفالیة رمزیة تزامنت مع إنعقاد الدورة ٤٦ للجمع السنوى 
المحلیة  بالمكاتب  والمكلفین  واإلقلیمیین  الجھویین  النواب  والسادة  للسیدات 
والتحریر  للمقاومة  التاریخیة  الذاكـــرة  فضــاءات  علــى  والقیمین  والقیمات 
الملتئمة أیام الخمیـس ۱۷ والجمعـة ۱۸ واإلثنیـن ۲۱ فبرایر ۲۰۲۲ بحضور 
ثلــة مــن قدمـاء المقاومیــن وأعضاء جیش التحریر من مدینتى الرباط وسال 
وبعض ممثلى جمعیات ومنظمات بنات وأبناء قدماء المقاومین وأعضاء جیش 

التحریــر بالمغــــرب ویتعلــــق األمــــــر ب:
- الفیدرالیة الوطنیة لجمعیات أبناء قدماء المقاومین وأعضاء جیش التحریر؛
- جمعیــة العھــد الجدیــد ألبنــاء قدمــاء المقاومیـن وأعضـاء جیش التحریر؛

- جمعیــــة أبنــــــــاء أوفیــــاء الوطـــــــــن. 
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كما أشار السید المندوب السامى لقدماء المقاومین وأعضاء جیش التحریر، فى كلمتھ، إلى المكانة المرموقة التى تتمع بھا المندوبیة السامیة 
لقدمـاء المقاومیـن وأعضـاء جیـش التحریر كعضو فاعل ونشیط فى صفوف االتحاد العربى للمحاربین القدماء وضحایا الحرب كما ھو شأنھا

فى الفیدرالیة العالمیة لقدماء المحاربین، وذلك من خالل حضورھا الوازن فى المؤتمرات التنظیمیة واللقاءات الفكریة والتواصلیة وأیضا 
كقوة اقتراحیة تتجلى فى رزنامة مشاریع التوصیات والقرارات التى تقدمت بھا ھذه المؤسسة للجمعیات العمومیة ومجالس إدارة االتحاد 
العربى والدولى بانتظام، مشیرا كذلك إلى احتضان المغرب الجتماعین سنویین لالتحاد العربى للمحاربین القدماء وضحایا الحرب سنة ۱۹۹۰
بمدینة الرباط وسنة ۲۰۱٥ بمدینة مراكش، وھما االجتماعان اللذان حظیا بإشادة وتنویھ واسعین على إعتبارھما كانـا مـن أنجـح المؤتمـرات

فى تاریخ االتحاد، سواء من حیث عدد المؤسسات والجمعیات العضوة المشاركة أو من حیث غنى ومخرجات ھاتین الدورتین ونتائج أشغالھما 
وجـــودة تنظیمھمــــا وتدبیرھمــــــا.

وقد لقى تنظیم ھذه االحتفالیة الرمزیة إستحسانا كبیرا من لدن ممثلى أسرة المقاومة وجیش التحریر الحاضرین، الذین أعربوا عن سعادتھم 
الوضع  تحسین  أھدافھا  بین  من  وضعت  التى  القومیة  العربیة  المنظمة  ھذه  إلى  باالنتماء  اعتزازھم  عن  معبرین  فعالیاتھا،  فى  بإشراكھم 
القضایا  لخدمة  العربیة  األقطار  بین  األخوة  روابط  وتجسیر  الشھداء،  وأسر  الحرب  وضحایا  والمجاھدین  القدماء  للمحاربین  االجتماعى 
المشتركة، وفى مقدمتھا القضیة الفلسطینیة والدفاع عن السیادة الوطنیة لألقطار العربیة، وخدمة قضایا اإلنسانیة والسلم والسالم العالمیین.

كما استحضروا بتأثر بالغ وإعتزاز كبیر اللحظات الودیة واإلنسانیة التى جمعتھم بممثلى المحاربین القدماء والمجاھدین وقدماء العسكریین 
أثناء مشاركتھم فى الدورتین المنعقدتین بالمغرب األولى بالرباط سنة ۱۹۹۰ والثانیة بمراكش سنة ۲۰۱٥. وأكدوا على األثر الطیب الذى 
لھم برسائل شكر وتنویھ وتقدیر من ممثلى ھذه المؤسسات والمنظمات والجمعیات المشاركة فى ھاتین الدورتین. وفى ھذا الشأن،  خلَّفھ توصُّ
التقدیــــر  مشاعــر  إبــالغ  فــى  عنھـم  ینــــوب  أن  التحریــر  جـیش  وأعضـاء  المقاومیــن  لقدمــاء  السامــى  المنــدوب  السیـد  مـن  طلبــوا 
والتضامــن والمسانــدة والتعاطــف إلــى كافــة زمالئھـم مــن قدمــاء المحاربیــن والمقاومیــن والمجاھدیــن والعسكرییــن بالوطــن العربــى.   
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العدد العدد ٤٤٤٤ مارس  مارس ٢٠٢٢٢٠٢٢معلومـــات تهمـــكمعلومـــات تهمـــك

التى  الجدیدة  السیاحیة  الوجھات  إحدى  السعودیة،  العربیة  بالمملكة  التاریخیة،  العال  مدینة  أصبحت 
سلطت علیھا األضواء خالل السنـوات األخیــرة لمــا تحتویــھ المدینـة من إرث تاریخى عظیم، وطبیعـة 

جبلیــــــة ســـاحـــــرة، وطقـــــس مثــــالـــى خاصـــة فـــى فصــــل الشتــــاء .
ملتقــى الحضـــارات ملتقــى الحضـــارات 

خصوبـة األرض ووفـرة المیـاه جلعـت المدینـة مستقراً لحضـارات عـدة عبـر التاریـخ، فسكنھـا األنبـاط
بقایـــــا  المؤرخــــون  وإكتشــــف  فیھــــــا،  حضـــارتھــــم  وأسســــوا  صـــالـــح،  النبـــى  قـــوم 
إثشـــــارتعــــــود لعصـــــر اللحیانییـــــن الذیـــــن إستطـونـــوھــــــا قبــــل المیــــالد بـ۹۰۰ عـــــام.



مدينة العال التاريخية تحتوى على موقع الحجر األثرى؛ أول موقع
 أثـــرى سعـــودى يسجــل ضمــن قائمــة التــراث العالمــــى
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موقع إستراتيجىموقع إستراتيجى
 مثلت العال نقطة إلتقاء بین حضارات الشرق األدنى القدیم وحاضرة التجارة القدیمة، لوقوعھا آنذاك على طریق البن والبخور 

والتوابــل، فھــى تقــع علــى بعــد ۳۰۰ كیلــومتـر شمــال المدینـــة المنـورة، إضافــة لقربھــا مــن حـدود الشــام، وعــزز 

تلـــك المكانـــة قطــــار الحجــــاز األثــــرى لـــربــط الشــــام بمكـــــة الـــــذى إنطلقـــــت أولـــــى رحالتــــــــھ علــــى  ۱۹۰۷.

أبـرز آثار المدينةأبـرز آثار المدينة
تشتھــر المدینــة التاریخیــة بعــــدة أماكــــن متمیـــزة یحــرص السیـــــاح علــى زیاراتھــــا، ویقصدھــــا سنــویــاً مــا الیقــــل

عـــن ۳۰ ألــف سائــح مـــن داخـــل وخـارج السعودیــة، وفقــــاً إلحصــاءات الھیئــة العامـــة للسیاحــة واآلثــار فـى المملكـــة.
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 مـدائــــن صــالـــــح  مـدائــــن صــالـــــح 

وكانت تعرف قدیما باسم «دار الحجر»، وھى أبرز ما یزوره السیاح 
فى المنطقة، وتبعد ۲۲ كم عن محافظة العال، ویوجد بھا آثار ترجع 
لفترة ما قبل التاریخ ممثلة فى الرسوم الصخریة والرجوم الركامیة، 
كما تنوعت فى الحجر النقوش الكتابیة بین العربیة الجنوبیة واللحیانیة 
تذكاریة  مضامین  فى  واإلسالمیة،  والالتینیة  والنبطیة  والثمودیة 
وتأسیسیــــة ودینیــــة ونقــــوش ملكیــــة، وھــــى األكثــــر وجــــوداً
فـى الموقع،الــــذى بلـــــغ أوج إزدھــــاره خــــالل العصــــر النبطــــى.

البلــــدة القــديمـــةالبلــــدة القــديمـــة
یعود تاریخھا إلى القرن الـ۱٤ میالدى، فعمرھا یبلغ ٦٥۰ عاماً، وھى 
عبارة عن أطالل لنحو ۸۰۰ منزل تنتشر حول قلعة مرتفعة بمواجھة 
البلدة  وترتفع  سنوات،  منذ  جفت  التى  الیانبیع  روتھا  التى  المزارع 
القدیمة ۷۰ متراً عن سطح البحر، ھجرھا السكان فى بدایة الثمانیات 
قلعـــــة  القدیمـــة  البلــدة  وتتوســـط  سیاحیـــــــاً  مـــــزاراً  لتصبــــح 
المیــالد،  قبـــل  الـ٦ القــرن  إلــى  تعــود  التــى  نصیــر،  بــن  موســى 
وھــــو مبنـــى مــن الحجــر المشــذب المقــام علــى رأس ھضبـة صغیـــرة..

الخريبة مقابر األسودالخريبة مقابر األسود
ھى منطقــة أثریـة تمثــل جـزءاً مـن أطـالل مدینـة دادان القدیمة التى تعود لحضارة مملكة دادان العربیة، والتى برزت سیادتھا

فى تلك المنطقة فى القرن الـ۷ قبل المیالد وإحتوت «الخریبة» على مقابر األسود الـ٤ التى تعلو مقبرتین جنوب موقع الخریبة، 
أبرزھـــا نحــــت األســـد الــذى عثــــر علیــــــھ عـــــــــام ۱۹۱٤..
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  صخـرة جبـل الفيـل  صخـرة جبـل الفيـل

تقـــع علــى بعــد ۷ كیلـومتــرات إلــى جھــة الشــرق مــن محافظــة العــال، وھــى صخرة ضخمة یبلغ إرتفاعھا عــن األرض

٥۰ متراً، تتمیز بشكلھـــا الفریـــد الـــذى یشبـــھ الفیـــل، وتحیــط بالصخـــرة مجموعـــة مــن الجبــال ذات األلــــوان الفاتحــــة.

خطوة نحو العالمية خطوة نحو العالمية 
سجلــت الیونیسكــو موقــع الحجــر األثــرى فــى محافظـة العــال ضمـــن قائمـــة التــراث العالمـى فـى شھـر یونیــو/ حزیـــران

عـــام ۲۰۰۸، لتصبـــــح بــذلـــــك أول مــــوقـــــع أثــــــرى سعـــــودى یسجــــــل ضمـــــن قـــائـمــــة التــــراث العــالمـــــى.
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أصبحـت الھواتـف األندرویـد مـن أھـم الھواتـف الموجـودة فـى ھـذا الوقـت، حیـث توفـر ھذا الھواتف العدید من الخدمات التى
ال یمكن  إنجــازھا إال عــن طریقھــا، حیـــث أصبحــت توفــر وقتـــاً كثیراً علــى العدید من المستخدمین، فعن طریق ھذه الھواتف 
األندروید  یتمكن المستخدمـــون مـــن تحمیـــل كافـــة التطبیقـــات الرائعــــة والتـــى تساعدھــــم فــــى العدیــــد مــــن األمـــور. 

وتشكل تطبیقات األندروید عنصراً أساسیاً ال غنى عنھ فى حیاتنا، فھى ال تحتاج إلى أى مجھود وال تحتاج لدفع أموال طائلة 
من أجل  الحصول علیھا، حیث تتوفر العدید من التطبیقات بشكل مجانى تماماً للمستخدمین، والتى یمكنك تحمیلھا فى أى وقت 

ســـواء مـــن متجـــر  التطبیقـــات جوجـــل بــــالى أو أى متجـــــر آخـــــر خـــــاص بتطبیقـــــــات األنـــدرویـــــد. 
وحتى ھذه اللحظة یوجد مالیین التطبیقات المجانیة والمتاحة بكل سھولة ألى مستخدم لكى یتمكن من تحمیلھا واإلستفادة منھا 
بأقصى  قدر ممكن، لذلك فإننا سنقوم فى ھذا الموضوع بتقدیم أفضل ۲۰ تطبیق مجانیة لألندروید یمكنك تحمیلھا على ھاتفك 

وإستخدامھـــا  بكــــل سھــــولة ودون الحاجــــة ألى خبـــرة أو إلـــى دفـــع أمــــوال نظیــــر استخدامــــك لھــــــا. 
أفضل أفضل ١٠١٠ تطبيقات مجانية ال غنى عنها : تطبيقات مجانية ال غنى عنها :

CamScanner ۱ ــ تطبیق
أحـد أھـم التطبیقـات المجانیـة الرائعـة والتـى یمكنـك تحمیلھـا علـى ھاتفــك

للمستندات، فھو تطبیق یقــدم  خدمـــة  إذا كنت فى حاجة إلى عمل مسح 
المســح ألى مستنـــد أو ورقــة بكـــل سھولــة، فكل ما علیك ھو تحمیل 
التطبیق من متجر التطبیقات جوجل بالى حیث ستجـــده متوفـــر  فـــى أى 
وقـت، لیحولّ ھـذا التطبیـق ھاتفـك إلـى ماسـح ضوئــى أكثـــر مــن رائـــع. 
ولیــس ذلــك وحســب بــل یقــدم التطبیـــق مجموعـة أخـرى مـن الممیــزات

یمكنھ  إضافـة  حیث  ھاتف،  أى  على  عنھ  غنى  ال  تطبیق  منھ  تجعل  التى 
عالمـة مائیـة علـى أى صـورة ممسوحة علـى الھاتـف، وھـو مـا یتیـح للمستخــدم حمایــة حقـوق الملكیـة ألى مستنــد أو كتـاب

أو غیـــر  ذلـــك، كمــا سیساعــد علــى منــع سرقـــة الملفــات الخاصـــة والصـــور. 
ویعتبر تطبیق  Cam Scanner  تطبیق سھل االستخدام حیث لن تحتاج إلى خبرة لتتمكن من التعامل معھ، حیث یقدم واجھة 
بسیطة  وممیزة تمكن المستخدمین من سھولة استخدامھ دون الحاجة إلى خبرة كبیرة فى التعامل معھ، كما أن التطبیق یوفر 
جــودة جیــدة  للصـــور التــى یقــوم بمسحھا، لیظھر بعض التفاصیل الغیر ظاھرة بالملفات، وھو ما یجعلھ تطبیق ممیز للغایة.

PDF Compressor Free Version 



Ëó≤dG ≈Hô©dG ÜQÉëŸGËó≤dG ≈Hô©dG ÜQÉëŸG 

معلومـــات تهمـــكمعلومـــات تهمـــك العدد العدد ٤٤٤٤ مارس  مارس ٢٠٢٢٢٠٢٢

Security Antivirus  ۲ ــ تطبیق
إذا كنت ال تملك تطبیق لمكافحة الفیروسات على ھاتفك، فعلیك أن تعلم 
بأنـك ُمعــرض فـى أى لحظـة لخطـر الفیروسـات التـى قـد تتلـف  ملفاتــك
أو تتلـف ھاتفـك بالكامـل، حیـث أن وجـود تطبیـق لمنـع الفیروسـات یعمل

على حمایة ھاتفــك بشكل قوى من أى خطر أو فیروس  یمكنھ أن یصیب 
 . CM Security  ھاتفك الخاص بــأى أذى، لـذا فإننا نرشح لـك تطبیـــق

حیث یعتبر ھذا التطبیق واحد من أھم تطبیقات مكافحة الفیروسات على 
ھواتف األندروید، وقد نال إعجاب الكثیـر مـن مستخدمیـھ ممـن  قامـوا بتحمیلـھ وإستخدامـھ علـى ھواتفھـم، فقـد حصـل التطبیـق
على تقییم ٤٫۷ على متجر التطبیقات جوجل بالى وھو ما یثبت قوة ھذا  البرنامـج ومـدى فعالیتـھ فـى حمایـة ھاتفـك األندرویـد

مــن أى خطـر، لذلــك أحــرص علــى وجـــود ھـــذا التطبیق على ھاتفـك. 
ویدعــم التطبیــق العدیـد مـن اللغـات لكـى یتمكـن أكبـر عدد من المستخدمین من التعامل مع بكل سھولة دون مواجھـة مشكلة

فى فھم  إعدادات التطبیق، ویوفر لك ھذا البرنامج إمكانیة فحص ھاتفك فى أى وقت لكى یتمكن من إكتشاف أى فیروسات 
موجودة بالھاتـف  والتخلـص منھـا علـى الفـور وبشكـل تلقائى، وھـو مـا یضمـن لـك توفیـر حمایة حقیقیة لھاتفك من أى أخطار. 

Google Drive ۳ ــ تطبیـــق
من إسم التطبیق فھو أحد خدمات شركة جوجل العمالقة، حیث تقدم ھذه 
الشركة مجموعة كبیرة من الخدمات الرائعة والممیزة والتى  من أھمھا 
تطبیق جوجل درایف، وھو تطبیق خاص بما یسمى بالتخزین السحابى 
وھو أكثر من رائعة یتوفر بشكل مجانى تماماً  ویمكن ألى مستخدم أن یقوم 
بتحمیلـــــھ بكـــل سھولـــة مــــن متجــــر جوجــــل بـــالى فـــى أى وقـــــت. 
اإلنترنت  علـى  تخزینیـة  مساحــة  للمستخدمیــن  التطبیــق  ھــذا  یوفـر 
وھى بالطبع مجانیة، والتى بدورھا تمكن من رفع أى ملفـــات أو صــور 

كان السبـــب، فبمجــــرد   أو حتـــى مقاطـــع فیدیـــو، لتتمكـــن مـــن اإلحتفاظ بھا دون أن تتعــرض للتلــف أو الضیــاع أیاً 
رفعك لملفاتـــك علـــى ھذا  التطبیـــق فإنـــك تضمــــن وجــــودھا لألبـــد وإسترجــاعھـــا فـــى أى لحظــــة حســــب رغبتـــــك. 

أداء  فى  تساعدك  التى  األدوات  من  أخرى  مجموعة  أیضاً  التطبیق  یوفر  بل  وحسب،  لملفاتك  تخزینیة  مساحة  مجرد  ولیس 
عملــك،  مثــل محــرر النصــوص ومحـــرر جــــدول البیانــــات وغیر ذلك من األدوات والممیزات األخرى التى ستكتشفھا أثناء 
إستخدامـــك للبرنامـــج،  وھـــو سھـــل اإلستخــدام أیضـــاً ویمكنــك ألى مستخــدم أن یتعامــل معـــھ دون حــدوث أى مشكلـــة. 

Clean Master ٤ ــ تطبیـــق
ھـذا التطبیـق ھـو واحـد مـن أھـم التطبیقات التـى یحـرص المستخدمــون
على وجودھا على ھواتفھم، فھو تطبیق یھتم بھاتفك ویقوم بعمل  صیانة 
لھ لیساعدك على توفیر أداء سریع وقوى لھاتفك األندروید بكل سھولة، 
وھو تطبیق مجانى لن تضطر لدفع أى رسوم نظیر  تحمیلھ أو إستخدامھ، 
التى  الخاصة  اإلعدادات  من  الكثیر  ویمتلك  اإلستخدام  سھل  أنــھ  كمــا 
یمكنك التعامل معھا بكل سھولة ویمكن دور ھذا التطبیق فى إزالة جذور 
بعض  تترك  حیث  الھاتف،  على  تحمیلھا  یتم  التى  والبرامج  التطبیقات 

التطبیقات حتى بعد  إزالتھا بعض الجذور والملفات التى تؤثر بشكل سلبى على أداء الھاتف وتقوم بإبطائھ، لیقوم ھذا التطبیق 
بالبحث عن ھذه الملفات  الضارة والغیر مرغوب فیھا وإزالتھا من ھاتفك، وھو ما یساعد على تحسین أداء الھاتف بشكل رائع وممیز. 
وحــاز التطبیــق علـى ثقـة مالییـن مـن المستخدمیــن، حیــث تـم تحمیل التطبیق أكثر من ملیون مرة وقد حصل على تقییم عالى
على متجــر  التطبیقــات جوجل بالي، لذلك إذا كان ھاتفك یعانى من بطئ السرعة أو األداء، فال تتردد فى تحمیـل ھــذا التطبیـق
الــــذى سیــوفــــر لـــــك  تجربـــــة إستخـــدام ممیــــزة ویجنبـــك العدیـــد مــن المشاكـــل الخاصـــة بـــأداء ھاتفــــك الذكــــى. 
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Evernote ٥ ــ تطبیق
تطبیق من أشھر تطبیقات األندورید والذى یساعد المستخدمین فیما یخص تدوین 
التطبیقات  أحد  فھو  تضیع  منھم،  ال  حتى  تسجیلھا  فى  یرغبون  التى  المالحظات 
المستخدمین  أعمال  تنظیم  على  تساعد  وبسیطة  ممیزة  خدمة  تقدم  التى  الرائعة 
بشكل رائع، فمن خالل ھذا  التطبیق ستتمكن من كتابة أى مالحظة فى أى وقت 
كما ستتمكــــن مــــن عمـــل قوائـــم قصیـــرة بجانــب بحــث مطــول أو غیر ذلك. 

ویتوفر ھذا التطبیق بشكل مجانى تماماً، حیث ستتمكن مـن تحمیلـھ فـى أى وقــت 
من متجر التطبیقات جوجل بالي، فھو أحد أھم  التطبیقات التى یھتم الكثیر من المستخدمین بتحمیلھ، حیث یعتبره البعض أحد وسائل النجاح، 
حیـــث یمكنـــك أن تسجــل علیــھ أى فكــرة  تطــرأ علــى عقلــك فــى وقتھـــا، حتــى ال تنســى أى أفكــار، كما یمكنــك إستخــدام التطبیــق

فى تدویـــن المواعیـــد المھمـة حتـى ال یفوتــك شــئ بسبــب  النسیــان أو اإلنشغــال. 
لذلـك إذا كنـت واحد من المستخدمین العملیین ممـن یحضـرون العدیـد مـن اإلجتماعـات والمحاضـرات أو غیـر ذلـك، وتحتـاج بشكـل مستمـر

 إلى تسجیل تدوینات صغیرة فإن ھذا التطبیق مناسب لك تماماً وسوف تستمتع بإستخدامھ وسوف ینظم لك حیاتك بشكل كبیر دون أى  مجھود 
منــك، فقــط قــم بتحمیــل التطبیــق وإستمتـع بكافــة خدماتــھ السھلـــة والبسیطــــة. 

Instagram ٦ ــ تطبیق
البد وأن تكون سمعت عن ھذا التطبیق، فھو أحد أشھر تطبیقات الھاتف الذكى 
للغایة  شھیر  إجتماعى  موقع  تواصل  التطبیق  ھذا  یعتبر  حیث  تحمیالً،  وأكثرھا 
یجمع العدید من المشاھیر والنجوم الذین یمكنك متابعتھم بكل سھولة لتعرف آخر 
أخبارھم من خالل ھذا  التطبیق المجانــى والممیــز، حیــث تـم تحمیــل التطبیــق 
مالیین المرات، ولھ الكثیـر من المعجبیـن ممن یستخدمونھ فــى كــل أنحاء العالم. 

یعتمــد التطبیــق بشكــل أساسـى علـى الصـور، حیـث بعـد إنتھائك من عمل حساب 
لترى  على اإلنستجرام یمكنك عرض صورك فى أى وقت  لكى تشاركھا مـــع أصدقائـــك، كمـــا ستتمكــــن مـــن متابعـــة أصدقائك أیضاً 
صورھم، وكذلك ھو الحال مع المشاھیر والنجوم ممن  ُتعجب بھم حیــث ستتمكـن من مشاھـدة صـورھم التى ینشرونھا مـن خالل حساباتھــم. 

ویتوفر بھذا التطبیق العدید من الممیزات واإلضافات الرائعة والتى منھـا أنــھ یمنحــك مجموعــة مـن التأثیــرات التــى یمكنـك إستخدامھــا 
 على صورك قبل نشرھا مما یجعلھا أكثر جاذبیة، كما یمكنك تحدید الجمھور المسموح لھ برؤیة صورك أو ما تقوم بنشره على  حسابك، حیث 

یمكنـــك جعلھـــا لألصدقـــاء فقـــط حســـب رغبتـــك، لــذا فـــإن تطبیـــق إنستجـــــرام تطبیــــــق ممیــــز ورائــــع ویستحـــق التحمیــــل. 
Candy Camera   ۷ ــ تطبیق

أصبح التصویر من األمور الحیاتیة التى نمارسھا بشكل یومى من خالل ھواتفنا 
الذكیة، حیث یحرص العدید من المستخدمین على  إلتقاط الكثیر من الصور لصنع 
الذكریات واإلحتفاظ بھا، لذا فإن الكامیرا العادیة ال تكفى لجعل ھذه الصور جذابــة 
یمكنــك  مختلفــة  تأثیرات  توفیر  على  یساعدك  ھذا  التطبیق  ولكن  وجمیلــة، 
إستخــــــدام أى منھـــــا حســـــب رغبتـــــك لتجعـــــل الصــــور أكثــــر جاذبیـــة. 

وال تحتاج ألى جھد للتعامل مع التطبیق فھو یوفر آلیة التصویر من داخلھ بكـل 
سھولة، لتلتقط أى صورة فى أى وقت بأى تأثیر  تریده، كما یمكنك إختیار ألـوان 

التصویر وضبط اإلضاءة المناسبة من خاللھ، ویوفر التطبیق أیضاً مجموعة من الملصقات التى  تسمى إستیكــرز والتــى یمكنــك وضعھــا
علــى الصــور وھــو مـا یضفى مزید من المرح على ھذه الصور ویجعلھا جمیلة. 

وأھم ما یمیز ھذا التطبیق كاندى أنھ صغیر الحجم بالنسبة للتطبیقات األخرى، فھو ال یحتاج إلى مساحة تخزینیة عالیة قد تؤثر فى أداء 
 ھاتفــك، كمـــا أنــھ یمتلـــك واجھــة إستخــدام بسیطة وسھلة یمكنك من خاللھا إستخدام التطبیق وتصویر كافة الصور التى ترید بكل 

سھولة،  ودون الحاجـــة إلـــى إستخــدام الكامیــرا األصلیــة الموجــودة بھاتفــــك. 
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Dubsmash ۸ ــ تطبیق
على مواقع التوصال  أحد التطبیقات التى حصلت على شھرة كبیرة وخصوصاً 
اإلجتمـاعـى، حیث قام الكثیــر مــن المستخدمیــن بتحمیــل  التطبیـق وإستخدامــھ

على ھواتفھم، فھو تطبیق یعتمد على فكرة جدیدة ال یقدمھا أى تطبیق آخر، وھو 
بیــن  والناجحة  الممیزة  التطبیقات  من  تطبیق  Dubsmash   واحد  جعل  ما 
مالییـن مــن التطبیقــات األخــرى المجانیــة والمتاحــــة لھــــواتف األندرویـــد. 

ویقوم التطبیق بشكل رائع بتوفیر إمكانیة دبلجة أو دمج صوت مشھور لمقطع 
من أغنیة أو من فیلم من فیدیو آخر من تصویرك،  لیظھر الفیدیو فى النھایة بعد الدمج كأنھ فیدیو حقیقى، حیث استخدمھ البعض لتمثیل 
مشھـــد مـــن فیلــم أو غنـــاء أغنیـــة، وھـــو مـــا جعـــل األمــر  أكثـــر مرحــاً ومتعــة، وھــو مــا جعــل ھذا التطبیق یحصل على شھرة 

كبیــرة ویحقــق أرقــام قیاسیـــة فـــى أیــــام قلیلــــة مـــن صـــدور التطبیــــق. 
ویوفر تطبیق  Dubsmash  مجموعة أخرى من الممیزات التى تجعل منھ تطبیق ال غنــى عنــھ، حیــث یمكنــك أن تقـــوم بمشاركــة 
ھـــذه  الفیدیوھـــات التـــى تقـــوم بإنتاجھـــا من خالل التطبیق على مواقع التوصایل اإلجتماعى كالفیسبوك أو تویتر أو غیر ذلك، كما 
أنــھ تطبیــــق ذا  حجـــم صغیـــر وال یحتــــاج إلـــى سرعـــة إنترنـــت كبیـــرة لكـــى تتمكـــن مـــن إستخـــدام التطبیـــق بكــــل سھولــــة. 

Mx Player ۹ ــ تطبیق
یحتاج الكثیر من المستخدمین إلى تطبیق لتشغیل الفیدیوھات والمقاطع الصوتیة 
على ھاتفھم، حیث غالباً یكون البرنامج المتوفر مع  الھاتف ال یقدم ھذه الخدمة 
بشكل مرضي، لذا یلجأ المستخدمین إلى تطبیقات أخى من أھمھا ھذا التطبیق 
مع  المتعددة  الوسائط  تشغیل  تطبیقات  أحد  أشھر  یعد  الذى    Mix Player

تقدیمھ لمجموعة من الممیزات واإلمكانیات الرائعة التى تجعل منھ تطبیقاً ممیزاً. 
حیث یمكن لھذا التطبیق أن ُیشغل كافة الفیدیوھات مھما كان حجمھا، كما أنھ 
یدعم العدید من صیغ الفیدیو والصوت، حتى ال تواجھ  مشكلة فى تشغیل فیدیو 

إمكانیة التعدیل على الفیدیو من حیث اإلضــاءة الموجــودة بــھ أو درجـــات  األلـــوان أو حتـــى  ما بسبب صیغتھ، ویوفر التطبیق أیضاً 
سرعـــة الفیدیـــو حســـب رغبتــك، فالبرنامـــج یـــوفـــر إعـــدادات كثیــــرة یمكنــــك التعدیــــل علیھــــا وإستخدامھــــا بكــــل سھولــــة. 

ویتیح لك التطبیق إضافة التراجم إلى مقاطع الفیدیو مثل األفالم أو المسلسالت التى تحتاج إلى ترجمة، كما ستستطیع من خالل ھذا  التطبیق 
أن ُتعــدل فــى صیغـــة الترجمــة وتغیـــر مـــن شكـــل الخط سواء حجمھ أو لونھ، ویضمن ھذا التطبیق عرض لمقاطع الفیدیو بأفضل 
 جـــودة ممكنـــة، لـــذا فإنـــھ أحـــد التطبیقــــات التـــى یوصـــى بھــــا علــــى ھــــواتف األنرویــــد نظــــراً لمـــا یقدمـــھ مــــن ممیـــــزات. 

Shareit ۱۰ ــ تطبیق
یعتبـر التطبیـق مـن التطبیقــات التى تقدم خدمة نقل الملفات والصـور المختلفـة
مـن ھاتــف إلـى ھاتــف آخــر بكـل سھولــة وبسرعـة  كبیـرة، حیث یفضل العدید

من المستخدمین إستخدام ھذا التطبیق عن البلوتوث، وذلك لكون البلوتوث یأخذ 
أفضلیة  التطبیق  لھذا  یجعل  ما  وھو  خاللھ،  من  إرسال  الملفات  عند  أكبر  وقتاً 
عن البلوتوث بشكل كبیر، وبالفعل ینال التطبیق شھرة كبیرة بین المستخدمین. 

ویعتمـد ھــذا التطبیــق فــى أداء عملـھ علــى خدمـة الـواى فاى فى نقل البیانات 
وھو ما یجعل عملیة النقل تتم بسعرة كبیرة وال تأخذ وقتاً  طویالً، وھو ما یمكنك

مــن نقـــل ملفـــات تصــل فــى حجمھــا ألكثــر مــن جیجــا بایــت، ویسھــل ھذا التطبیــق عملیــة تحدیــد الصــور أو الملـفــات  التــى 
تریــد نقلھا من ھاتف آلخر، حیـــث یوفـــر التطبیـــق عمـــل أقســام مختلفـــة لملفاتـــك مثـــل قســـم الصـــور والتطبیقـــــات وغـیـــرھــا. 

ویتمیز التطبیق أیضاً بكونھ متاح للتثبیت على الكمبیوتر لتتمكن من خاللھ من نقل الملفات من ھاتفك إلى جھازك الكمبیوتر بكل  سھولة، 
كمــا أن التطبیـــق ال یحتـــاج إلــى مساحـــة كبیــرة علــى ھاتفـــك وال یستھلـــك مــوارد كثیـــرة مــن الھاتــــف لذلــك فإنــــھ ال یــؤثــر 
فــى سرعـــة  ھاتفــــك أو غیـــر ذلـــك، ویمكنـــك تحمیـــــل التطبیـــق مجانــاً مـــن متجـــر التطبیقـــات جوجـــل بــــالى فـــى أى وقــت. 
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عادة  ُتمنح  التى  وحدھا  ھى  نوبل  جائزة  لیست 
للباحثیـن، وغالبتھــم مــن المسنیــن، لتتویجھـــم

قبل  إلیھا  توصلوا  التى  الرائدة،  إكتشافاتھم  عن 
ال  آخر  تتویج  ھناك  یوجد  إذ  الزمن.  من  عقود 
یقل أھمیــــة وھــــذه القائمـــة تتكـــون فى الغالب
من اإلكتشافات والباحثین الذین یضطلعون بأھمیة كبیـرة
فــى الوقــت الراھــن، أو مــن تلـــك التــى بــرزت 
بشكل سلبـــى ومثیـــــر للكثیــــر مـــن القلــــــق.

إختــــــراق العـــام ٢٠٢١
فـــى عـــام ۲۰۲۱ التكنولوجیــــــا الثوریــــــة» 
بإعتبارھا «اختراق العام» الذى سیساعدنا أیضاً 
لنا  ُتظھر  إذ  الحالى،  كورونا  وباء  مجابھة  فى 
التكنولوجیا القائمة على الذكاء االصطناعى بشكل 
البروتینــات  تبدو  كیف  للغایة  وواضح  سریع 
بات  الجدیدة  التكنولوجیا  وبفضــل  تعمــل  وكیــف 
الصغـر  فى  المتناھیة  البروتینات  تحلیل  باإلمكان 
وعرضھا فى ثالثة أبعاد بدقة أكبرمن أى وقت مضـى.
معارف أساسية لتطوير األدوية
ال یمكن للباحثین فھم وظیفة البروتین فى الجسم 
إال مـن خـالل معرفتھـم لتركیــب ھــذا البروتیـــن 
ووظیفتھ الدقیقة لكن المعرفة الجدیدة تساعد كذلك
فى تطویر األدویة المصممة بدقة لبروتینات بعینھا.

خالل فترة جائحة كورونا الحالیة یستخدم الباحثون 
تقنیـة الذكـاء اإلصطناعــى الجدیـدة لتحدیـد آثــار 
الطفرات على شكل بروتین سبایك، حیث یلتصق 
فیروس كورونا بخالیا الجسم وعلى سبیل المثال 
بات العلماء یحسبون فى الوقت الحالى ما إذا كان 
متحور أومیكرون لفیروس كورونا لم یعد ُمھدداً 
كانت  إذا  وما  أیضاً  البشریة  المضادة  باألجسام 
الحمایــة المناعیــة قــد انخفضـت لھــذا السبـــب.
تسعــة إنجــازات عمليــة أخرى
باإلضافــة إلــى تكنولوجیــا الذكــاء اإلصطنــاعى 
الرائــدة العلمیــة أیضــاً الضــوء علــى التطورات 
العلمیــة الجدیــدة التـى تركــت بصمات واضحـــة 

علـــى مختلــــف العلـــوم فــى ۲۰۲۱.
یستفید  طریقة  إلى  خاص  بشكل  اإلشارة  تجــدر   
منھا علم اآلثار وأبحاث ما قبل التاریخ على وجھ 
الجدیــدة  الطریقـة  إستخــدام  یمكن  حیث  التحدید، 
التربة  من  البشرى  النووى  الحمض  إلستخراج 
نیاندرتال  إنسان  من  المثال  سبیل  على  السطحیة، 
یتطلب  األمر  ھذا  كان  قریب  وقت  وحتى  البدائي. 
دائماً الحمض النووى من شظایا العظام المكتشفة

دراســات  علــى  أیضــاً  القائمـــة  إنطـــوت  كمـــا 
المسمـــاة  النفسیــة  المھیجـــات  حــول  رائــدة 

باإلنجلیزیة Psychedelics، ما یفتح آفاقاً 
لكن  النفسیة.  اإلضطرابات  لعالج  تماماً  جدیدة 
حول  كبیر  بشكل  التقییمات  تختلف  ذلك،  رغم 
بالفعل  العقاقیر  ھذه  استخدام  ینبغى  كان  إذا  ما 

لمعالجــــــة القلـــــــق واالكتئـــــاب.
بدون  البشریة  األجنة  نمو  عن  دراسة  أن  كما 
إخصاب یمكن أن تحدث ثورة فى عمل الباحثیـن.
ومــن اإلكتشافـات المثیـرة لإلعجـاب حقاً أیضـاً
ھـو تفاعــل اإلندمــاج الھائــل الــذى تــم إحداثھ

 ،(NIF) األمریكیة الوطنیة  اإلشعال  منشأة  فى 
ما قد یساعد یوماً ما ربما فى حل مشاكل الطاقة 
علـى كوكبنـا. وأُصیــب الفیزیائیـــون بالدھشــة
الجسیمات،  فیزیاء  فى  الجدید  اإلكتشاف  من 
حیــث أُعــلن فــى أبریــــل/ نیســـان الماضــــى
الملیــار،  فــى  جــزء   ۲٫٥ یبلــغ  تبایــن  عــن 
كامنــة  جدیــدة  جسیمات  إلـى  یشیـر  قــد  مــا 

فــــوق أفــــق الطاقـــــة العالــــى.
أبحاث «فیرمى»  مختبر  من  بحثى  فریق  وأكد 
الوطنى الواقع بالقرب من شیكاغو األمریكیة أن 
نتائج تجاربھم األخیرة على أحد الجسیمات دون 
الذریة، وُیدعــى «المیــون»، ُتشیــر إلــى أننــا 
علــى مسافـــة خطـــوة واحـــدة فقــط مـــن أول 
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عادة  ُتمنح  التى  وحدھا  ھى  نوبل  جائزة  لیست 
للباحثیـن، وغالبتھــم مــن المسنیــن، لتتویجھـــم
قبل  إلیھا  توصلوا  التى  الرائدة،  إكتشافاتھم  عن 
ال  آخر  تتویج  ھناك  یوجد  إذ  الزمن.  من  عقود 
الغالب یقل أھمیــــة وھــــذه القائمـــة تتكـــون فى
من اإلكتشافات والباحثین الذین یضطلعون بأھمیة كبیـرة
فــى الوقــت الراھــن، أو مــن تلـــك التــى بــرزت 
ومثیـــــر للكثیــــر مـــن القلــــــق. بشكل سلبـــى

إختــــــراق العـــامإختــــــراق العـــام ٢٠٢١٢٠٢١
فـــى عـــام ۲۰۲۱ التكنولوجیــــــا الثوریــــــة» 
بإعتبارھا «اختراق العام» الذى سیساعدنا أیضاً 
لنا  ُتظھر  إذ  الحالى،  كورونا  وباء  مجابھة  فى
التكنولوجیا القائمة على الذكاء االصطناعى بشكل 
البروتینــات  تبدو  كیف  للغایة  وواضح  سریع 
بات  الجدیدة  التكنولوجیا  وبفضــل تعمــل وكیــف 
الصغـر  فى  المتناھیة  البروتینات  تحلیل  باإلمكان 
وعرضھا فى ثالثة أبعاد بدقة أكبرمن أى وقت مضـى.
معارف أساسية لتطوير األدوية
ى ى

یمكن للباحثین فھم وظیفة البروتین فى الجسم  ال
إال مـن خـالل معرفتھـم لتركیــب ھــذا البروتیـــن 
المعرفة الجدیدة تساعد كذلك ووظیفتھ الدقیقة لكن
فى تطویر األدویة المصممة بدقة لبروتینات بعینھا.

خالل فترة جائحة كورونا الحالیة یستخدم الباحثون 
الجدیـدة لتحدیـد آثــار  تقنیـة الذكـاء اإلصطناعــى
الطفرات على شكل بروتین سبایك، حیث یلتصق 
فیروس كورونا بخالیا الجسم وعلى سبیل المثال 
الوقت الحالى ما إذا كان  بات العلماء یحسبون فى
متحور أومیكرون لفیروس كورونا لم یعد ُمھدداً 
كانت  إذا  وما  أیضاً  البشریة  المضادة  باألجسام 
الحمایــة المناعیــة قــد انخفضـت لھــذا السبـــب.
تسعــة إنجــازات عمليــة أخرى
باإلضافــة إلــى تكنولوجیــا الذكــاء اإلصطنــاعى 
الرائــدة العلمیــة أیضــاً الضــوء علــى التطورات 
العلمیــة الجدیــدة التـى تركــت بصمات واضحـــة 

علـــى مختلــــف العلـــوم فــى ۲۰۲۱.
یستفید  طریقة  إلى  خاص  بشكل  اإلشارة  تجــدر   
منھا علم اآلثار وأبحاث ما قبل التاریخ على وجھ 
الجدیــدة  الطریقـة  إستخــدام  یمكن  حیث  التحدید، 
التربة  من  البشرى  النووى  الحمض  إلستخراج
نیاندرتال  إنسان  من  المثال  سبیل  على  السطحیة، 
یتطلب  األمر  ھذا  كان  قریب  وقت  وحتى  البدائي. 
المكتشفة دائماً الحمض النووى من شظایا العظام

دراســات  علــى  أیضــاً  القائمـــة  إنطـــوت  كمـــا 
المسمـــاة  النفسیــة  المھیجـــات  حــول  رائــدة 

باإلنجلیزیة Psychedelics، ما یفتح آفاقاً
لكن النفسیة.  اإلضطرابات  لعالج  تماماً  جدیدة 
حول كبیر  بشكل  التقییمات  تختلف  ذلك،  رغم 
بالفعل العقاقیر  ھذه  استخدام  ینبغى  كان  إذا  ما 

واالكتئـــــاب. لمعالجــــــة القلـــــــق
بدون البشریة  األجنة  نمو  عن  دراسة  أن  كما 
إخصاب یمكن أن تحدث ثورة فى عمل الباحثیـن.
ومــن اإلكتشافـات المثیـرة لإلعجـاب حقاً أیضـاً
ھـو تفاعــل اإلندمــاج الھائــل الــذى تــم إحداثھ
،(NIF) األمریكیة الوطنیة  اإلشعال  منشأة  فى 
حل مشاكل الطاقة ما قد یساعد یوماً ما ربما فى
علـى كوكبنـا. وأُصیــب الفیزیائیـــون بالدھشــة
الجسیمات، فیزیاء  فى  الجدید  اإلكتشاف  من 
أبریــــل/ نیســـان الماضــــى حیــث أُعــلن فــى
الملیــار، فــى  جــزء   ۲٫٥ یبلــغ  تبایــن  عــن 
كامنــة جدیــدة  جسیمات  إلـى  یشیـر  قــد  مــا 

فــــوق أفــــق الطاقـــــة العالــــى.
أبحاث «فیرمى» مختبر  من  بحثى  فریق  وأكد 
الوطنى الواقع بالقرب من شیكاغو األمریكیة أن
األخیرة على أحد الجسیمات دون تجاربھم نتائج
الذریة، وُیدعــى «المیــون»، ُتشیــر إلــى أننــا
علــى مسافـــة خطـــوة واحـــدة فقــط مـــن أول
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خـــرق صریـــح ألدق نظریـــة فــى تاریــخ الفیزیــاء بأســــره.
وفى إكتشاف آخر مّكنت البیانات المأخوذة من مسبار «إنسایت» التابع لوكالة «ناسا» األمریكیة من إستخالص إستنتاجات على قدر كبیر من األھمیة 

حـــول تكویــــن  باطـــن كوكــــب المریــــخ األحمـــــر.
.SARS CoV-2  ومـــن الخطــــوات العلمیـــة الرائعــــة بالطبـــع ھـــو تطویــــر أجســــام مضـــادة إصطناعیـــة وأدویــــة  لفیــــروس كــــورونــــا

ثالثــة تطــورات سلبيـــة
باإلضافــة إلــى قائمــة «أھــم اإلختراقــات فــى العـــام» الرائــــدة، أیضــاً إســــم «BreakDOWNS»، أى التطـــورات السلبیـــة لــھـــذا العـــــام.
ووفقاً للمجلة تتضمن ھذه القائمة بوضوح األمل المتضائل فى اإلستمرار فى تحقیق الھدف الطموح إلتفاقیة باریس للمناخ بخفض درجة حرارة كوكبنا األزرق ۱٫٥ درجة.
،(Aducanumab) كمــا صنفــت المجلــة سلبیــاً أیضـــاً الخالف المربك حول العقار الجدید  لمعالجة الزھایمرالمحتوى على المادة الفعالة أدكانیماب

وھـــــــو جســـــــم مضــــــــاد أحــــــادى النسیلـــــــة.
ویبقــى أن نذكــر أن المجلــة العلمیــة المرموقــة أعــربت عـــن قلـق كبیـر مــن أن جائحـة كورونــا الحالیــة باتـت تھـدد الباحثیــن بشكــل متزایـــد أیضاً.

تحليل بنية البروتين بشكل أسرع وأرخص
بنیة  ُتحدد  كانت  قریب  وقت  حتى  ألنھ  فقط،  البشریة   ثلث  البروتینات  قرابة  سوى  ھیاكل  تحلیل  مـــن  العلمـــاء  یتمكـــن  لـــم  الـــراھن  وقتنــا  حتــى 
البروتینات بـإستخـــدام التصویـر البلــورى باألشعـة السینیـــة والفحـــص المجھـــرى فائــــق البـــرودة، مـــا یجعلھـــا أمـــراً شــاقـــاً ومكلفــــاً للغایـــة.

لكن اآلن بات ھذا التحلیل أسرع وأرخص بكثیر بفضل أداتى الذكاء االصطناعى الجدیدة AlphaFold و RoseTTAFold. إذ یتعین على الباحثین 
فقــط إدخــال تسلســل األحمــاض األمینیــة الموجـودة فــى الجینـوم لبروتیــن مــا فى الكمبیوتر، لتبدأ التكنولوجیا الجدیدة بخلق النموذج ثالثى األبعاد لھا.

خـــرق صریـــح ألدق نظریـــة فــى تاریــخ الفیزیــاء بأســــره.
وفى إكتشاف آخر مّكنت البیانات المأخوذة من مسبار «إنسایت» التابع لوكالة «ناسا» األمریكیة من إستخالص إستنتاجات على قدر كبیر من األھمیة

حـــول تكویــــن  باطـــن كوكــــب المریــــخ األحمـــــر.
.SARS CoV-2  ومـــن الخطــــوات العلمیـــة الرائعــــة بالطبـــع ھـــو تطویــــر أجســــام مضـــادة إصطناعیـــة وأدویــــة  لفیــــروس كــــورونــــا

ثالثــة تطــورات سلبيـــة
العـــام» الرائــــدة، أیضــاً إســــم «BreakDOWNS»، أى التطـــورات السلبیـــة لــھـــذا العـــــام. قائمــة «أھــم اإلختراقــات فــى باإلضافــة إلــى
درجة. ووفقاً للمجلة تتضمن ھذه القائمة بوضوح األمل المتضائل فى اإلستمرار فى تحقیق الھدف الطموح إلتفاقیة باریس للمناخ بخفض درجة حرارة كوكبنا األزرق ۱٫٥
،(Aducanumab) كمــا صنفــت المجلــة سلبیــاً أیضـــاً الخالف المربك حول العقار الجدید  لمعالجة الزھایمرالمحتوى على المادة الفعالة أدكانیماب

مضــــــــاد أحــــــادى النسیلـــــــة. وھـــــــو جســـــــم
ویبقــى أن نذكــر أن المجلــة العلمیــة المرموقــة أعــربت عـــن قلـق كبیـر مــن أن جائحـة كورونــا الحالیــة باتـت تھـدد الباحثیــن بشكــل متزایـــد أیضاً.

تحليل بنية البروتين بشكل أسرع وأرخص
بنیة ُتحدد  كانت  قریب  وقت  حتى  ألنھ  فقط،  البشریة   ثلث  البروتینات  قرابة  سوى  ھیاكل  تحلیل  مـــن  العلمـــاء  یتمكـــن  لـــم  الـــراھن  وقتنــا  حتــى 
البروتینات بـإستخـــدام التصویـر البلــورى باألشعـة السینیـــة والفحـــص المجھـــرى فائــــق البـــرودة، مـــا یجعلھـــا أمـــراً شــاقـــاً ومكلفــــاً للغایـــة.
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العدد العدد ٤٤٤٤ مارس  مارس ٢٠٢٢٢٠٢٢ثقافـــــة وفنـــــونثقافـــــة وفنـــــون

یتم  وتشكیلى  فن مرئى  أّنھ  ُیعرف الرسم على 
فیھ التعبیر عن األحاسیــس واألفكــار واألشیــاء 
والمواضیع بوساطة األشكال والخطوط، واأللون 
وھو فن ُعرف منذ القدم ویكون على عدة أشكال 
بتسجیـــــل لبعـــض المالحظــات أو الخـــواطــــر
أو المشاھد لشكل معین فى لحظة ما أو على شكل 
وأسالیب  وسائل  من  ما  تحضیرىلوسیلة  عمل 
التعبیر الفنى لكنھ یكون فى بعض األحیان عمالً 
أنواٍع  الفنان بإستخدام  ویقوم  بذاتھ  قائماً  فنیاً 
مختلفــة مــن األدوات فمــن األدوات التى یقــوم 
الفنّیة  لوحاتھ  رسم  أجل  من  بإستخدامھا  الفنان 
المختلفة ھو الرصاص والذى یعتبر من األدوات 
عملّیة  فى  والّمستخدمة  وأكثر  سھولھ  الرئیسّیة 
أُخرى أكثر  بأدوات  الّرسم  إمكانّیة  مع  الّرسم 
مثل األلوان  بصورة أكثر  مھارات  وتتطّلب  ُكلفة 
المائّیــة أو الرسـم بالفحـم أو الطباشیـر أو ألوان 
الباستیل كما ظھر فى العصر الحدیث ومع التطّور 
التكنولوجى الذى نعیشھ الرسم بإستخدام أجھزة 
الحاسوب والذى یتم بإستخدام برامج مختلفة یقوم 
حیث  الرسومات  من  معّین  نوٍع  برسم  منھا  كل 
توجد برامج لرسم لوحات الفنانین المختلفة والتى 
ذلك  بعد  ومعالجتھا  الیومّیة  حیاتنا  فى  نشاھدھا 
إضافًة إلى وجود أنواع أخرى من البرامج للقیام 
الھندسّیة  كالرسومات  أُخرى  رسومات  برسم 
التى یتم رسمھا بإستخدام برامج متخصصة لذلك 
وتعتبر  المثـال  سبیـل  األوتوكــاد علـى  كبرنامج 
بعــض الرسومـــات التى قــام برسمھــا رّسامون 
محترفون فى العصر الحدیث والقدیم أحد األعمال 

ر بثمن والتى تدلّ على الحضارة  الفنّیة التى ال ُتقدَّ
فى  الزمان  ذلك  فى  الفنان  فیھا  یعیش  كان  التى 
األحداث  لتأریخ  فتعتبــر وسیلــة  األحیان  بعض 
عصر  ویعتبر  المختلفة  األزمنة  فى  تحصل  التى 
النھضة أحد العصور التى ظھر فیھا عدد كبیر من 
مختلفــة  فنّیٍة  لوحــات  برســم  قامــوا  الرسامین 
ال تـــزال موجــودة إلــى األنفى أعَرق المتاحــف

الفنانیــن لیونــاردو  ھــؤالء  ومــن  العالـم  فــى 
الرسامین  أشھر  أحد  یعتبر  الذى  فینشى  دا 
لوحات  قام برسم  والذى  البشرى  التاریخ  فى 
إلى  األخیر باإلضافة  العشاء  ولوحة  كالمونالیزا 
فنانین أخرین ظھــروا فــى ذلــك العصـــر مثــــل

جــوتـو دیو ندونى وبوتیتشیلى.
الرسـم مـن أدوات الحضارة العربية 
التــى بزغــت علـى العالــم بأســره
العربى  وخاصة  الشرقى  الرسم  تاریخ  یشمل 
منھ مجموعة واسعة من التأثیرات على مختلف 
الرسم  تطورات  وتتطابق  واألدیان  الثقافات 
قبل  الغربى  الرسم  تطورات  مع  تاریخیاً  الشرقى 
بضعة قرون كما كان لكل من الفن األفریقى والفن 
والفن  الھندى  والفن  اإلسالمى  والفن  الیھودى 
الصینى والفن الكورى والفن الیابانى تأثیرا كبیراً 
بقایا  تكشف عنھ  أھم ما  الغربى ومن  على الفن 
الرسوم  لوحات  ھو  العباسیة  و  األمویة  القصور 
من  البارزة  والزخارف  فیھا  الملونة  الجداریة 
الجص و بدء ظھور التوریق العربى (األرابسك)
وكان إتجاه الفنان اإلسالمى إلى العمل الزخرفى 
وكان  لألحیـاء  الواقعــى  التصویــر  مــن  أكثــر 

ذلك تحت تأثیر الفقھــاء الذین سیطــروا علــى 
الفكر بین القرنین التاسع و الثانى عشر حیث 
إستنتجــوا عدم حب التصویــر و عــدم توافـــق 
اإلسالم مع رسم الكائنات الحیة مثل مــا كانــت 
تفعـــــل الحــضـــارات الـــوثنیـــة فإعتبــــروا
أن مـــن مظاھـــر التمایـــز عنھا إقصاء الصور
و التماثیـــل عــن المسجــد و الحیــاة العامــة .

ویعتبــر فــن الرســم جــزء مـن ثقافـة النــاس 
وممارساتھم الیومیة  فإنھ یشكل عنصر إتصال 
ھام كما یشكل جزء من البیئة التى یعیش فیھا 
اإلنسان وإعتبر المجتمع أن الفن وخاصة فن 
الرسم ھو ثقافة علیا تخص المترفین وأنھ أحد 
عامة  إلیھ  نظر  وبذلك  والبذخ  اللھو  عناصر 
الناس على أنھ موھبة لھا إعجازاتھا وإختلف 
الناس فى نظرتھم الیوم للفن المعاصر مع تداخل 
الثقافات فى العالم وإنعكس كل ذلك على الطلبة 
الوافدین إلى الجامعات العربیة لحثھم وتأھیلھم 
لدراستھم  الضروریة  المھارات  ھذه  لممارسة 
وأعمالھم وحیاتھـم فــى المستقبــل مــن خــالل 
بالضــرورة للتثقیف  منھجیــة خاصــة تــؤدى 
التكنولوجیة  األدوات  وإستعمال  والممارسة 
الحدیثة ومفاھیم الفن الحدیثة حیث أن الرسم 
ھو فن مرئى یستلزم عمل عالقة ما على سطح 
ما وھو التعبیر عن األشیاء بواسطة الخط أساساً 
الفنون  أشكال  من  شكل  وھو  أداة  بأى  أو  البقع  أو 

المرئیة (الفنون التشكیلیة) وأحد الفنون السبعـــة.
لتواصــل  وسيــلــة  الرســم  فـــن 
الشعــــوب العــربيـــة ثقــافيــــاً

برسم  اإلبتداء  ھو  الصحیح  الرسم  مبادئ  أھم 
الھیكل الخارجى للشكل المراد رسمھ واإلنتباه 
الرسم  كان  إذا  األشكال  بین  المسافات  إلى 
أقرب  الشكل  كان  فكلما  شكل  من  أكثر  یحتوى 

ییتیتتممم ووتوتوتوتوتوتشكشكشكشكشكشكییلیلییلیلىى ممممممرئرئرئررئىىى نففن أأنّّنھھ ىىلىلى عع مسمسم رلرلر اا یییععُعُُعرفرففرفرفرف
فیھ التعبیر عن األحاسیــس واألفكــار واألشیــاء 

راارةة الالالحضححضحضحض علعلعلعلىىىى لدلدلدلدلّّ تتتت ىتى بثبثبثبثبثثمنمنمنمنمن ووال رررررر تتتتقققُقُقُقددددََّّدَّ الالال ىتىتتتىتتت اللالالال نفننفنییییّّیةةةةةة الال
فى الزمان  ذلك  فى  الفنان  فیھا  یعیش  كان  التى 
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یرسم بھذا القلم على لوح من الورق المغطى بطبقة 
من الزنك األبیض محدثاً خطاً رمادیاً واضحاً دقیقاً .
تــم إستخدم أقالم الرصاص فیما بعد عصر النھضة 
فى الرسم حیث كــان شائــع اإلستعمــال بكثـــرة 
أستخدمھ  حینما  عشر  السابع  القرن  أوائل  فى 
المائیة  باأللوان  لرسومھم  كأساس  ھولندا  فنانو 
صورھم  فى  أیضاً  إنجلترا  فنانو  إستخدمھ  كما 
الدقیقة وقد إنتشر إستخدام القلم الرصاص لفترة 
وقد  المائیة  باأللوان  بالتلوین  البدء  قبل  طویلة 
وسیلة  عشر  التاسع  القرن  فى  إستخدامھ  أصبح 
خامة  والرصاص  الرسم  فى  واضحة  أساسیة 
جمال  من  وھو  الفنانین  لغیر  حتى  جیداً  معروفة 
دقة  على  والید  العین  یدرب  بحیث  ونقاءه  الخط 
الصلب  بین  والتنوع  الوفرة  من  وھو  المالحظة 
والطرى ویمتاز بتنوع درجاتھ من الرمادى حتى 
یقتـرب مـن األسـود والرسـوم المنفـذة بالرصاص
ال تضاھیھا فى الدقة إال األقالم ذات السن الفضى 
والجرافیت ھى المادة الداكنة التى توجد فى قلب 
قلم الرصاص وتكون مكسوة بالخشب ومثلھا مثل 
درجة  وتتحدد  صناعیاً  مخلقة  مادة  فھى  الفحم 
التى  المتماسكة  المادة  بكمیة  الجرافیت  صالبة 
التصنیع  أثناء  الجرافیت  مسحوق  إلى  تضاف 
فكلمـا زادت ھـذه المـادة زادت صالبـة الجرافیـت.
ویتمیــز القلــــم الرصـــاص بالمــــدى الھائـــــل

من التأثیرات البصریة التى یمكن للفنان التعبیر 
عنھا بواسطتھ فبإستخدام قلم الرصاص والضغط 
المطرد یمكن الحصول على خط یسجل بحساسیة 
أثناء  العضلى  بالتوتر  تنوعاً  اإلختالفات  أدق 
على  حادة  بزاویة  بإستخدامھ  أما  الید  تحریك 
الورق فإن المساحة التى یتركھا القلم من الفحم 
على الورق تصبح أوسع ومن ھنا فإن التنوع فى 
التنوع  وسیتوقف  وضوحاً  أكثر  سیصبح  السمك 
ھنا لیس فقط على التوترات العضلیة بل وأیضاً 
على النوعیة الملمسیة للورق كما أن ھناك طرق 
تحدث  مختلفة  مجموعة  فى  الخطوط  إلستعمال 
معینة  لونیة  بـدرجة  لإلیحاء  ملمسیة  تأثیرات 
ومن ھذه الطرق التھشیر المتوازى ومن ممیزات 
اللونیة  الدرجة  إبراز  فى  فعالیتھ  األسلوب  ھذا 
والطریقــة الثانیــة ھــى التھشیــــر المتقاطــــع.

یجب  أوالً  ھى  الرصاص  بالقلم  الرسم  مبادئ 
إختیــار المــادة المـراد رسمھـا إن كانـت صــورة 

ھى األســود فأقــالم (الكونتى) التـى تعتبــر نــوع
المصنعة  األسود  العربى  الخط  أقالم  أنواع  من 
بنجاح  تستخــدم  السمــك  متفاوتـة  ھیئــة  علــى 
للحصــول علــى نتائــج دقیقــة أكثــر مــن الفحــم
أو الطباشیر األحمر نظراً للخصائص الدقیقة للخط 
الناتج عنھا كما أن الدرجات المختلفة التى یمكن 
یجعل  والضوء  الظل  تنفیذ  عند  علیھا  الحصول 
من الصعب التفریق بینھما وبین الفحم وھى أكثر 
دقــة ونعومة فى خطوطھا أما الطباشیر األحمر 
فیشتــرك مـــع الفحـــم فــى إمكانیـــة الحصــــول
الرسم  معالجة  خالل  من  لونیة  تدرجات  على 
تتیح  وھى  الفحم  حالة  فى  كما  اللباد  أو  باألنامل 
من الحریة من خالل إمكانیة التعدیل  للفنان قدراً 
وتختلــف عــن الفحــم فــى حاجتــھ للتثبیت أكثــر
وعلـى الرغــم مـن ذلـك  فالطباشیـر األحمــر یعـد

مـن الوسائــل الممتـازة فى الرسوم التحضیریـة 
للصمـغ  مائى  بمحلــول  أیضاً  معالجتھ  یمكن  كما 
بإستخدام الفرشاة للحصول على درجات  العربى 
إضافیة من الظالل ویمكن أیضاً إستخدام الطباشیر 
األسود إلى جواره أو الزنك كحبر مخفف وكذلك 
فیستخــدم  أقــالم الفضــة أما أقالم الخط العربى 
الغامقة  الرسوم  مع  أو  الملون  الورق  مع  عادة 
للحصــول علــى درجــات متوسطــة مــن الظــالل
أو لعمــل المساحــات المشرقـة فى الرسم وعــادة 
یستخـدم لمعالجـة تدرج الظالل فى األشكال حیث 
الضوء  لتفاوت  سریعة  دراسة  عمل  للفنان  یتیح 
ساد  وقد  كثیرة  تفاصیل  یفقد  أن  دون  والظل 
المدینة  فى  بكثرة  العربى  الخط  أقالم  إستعمال 
المنورة وخصوصاً فى عصر النھضة كأداة تشبع 
رغبــــة الفنــانیـــن المتزایــــدة فـــى الحصــــول
فى رسومھم علـى التأثیــرات الملمسیـة وتحقیـق 
التعبیــــرعــن القیــم الفنیـــة وعـــن التجسیــــم.

األقالم  أنواع  أشھر  من  الفضیة  السن  أقالم 
وإزدھرت  الوسطــى  العصــور  فـى  الُمستخدمــة 
وتطورت فى عصر النھضة وكانت رسوم السن 
الفضیة ممیزة بقدر كبیر حیث یمكن بھا معالجة 
جمیع التفاصیل وقد إستعاض فنانو عصر النھضة 
األوائل بھا عن القلم الرصاص الذى لم یظھر إال 
فى القرن السادس عشر فى رسومھم على الرق 
الفضیة  السن  إستخدمت  وقد  السمیك  والورق 
للحصول على تأثیر لھ رقة أو طابع خاص إذ كان 

وبالعكس  أعمق  ولونھ  أكبر  حجمھ  كان  كلما 
وأیضا  والضوء  الظل  لعاملى  أیضا  واإلنتباه 
والرسم  الصحیح  بالشكل  األلوان  مزج  لكیفیة 
ھــو مجموعــة مــن الخطــوط والنقاط  أساساً 
المرتبــــة بطریقـــة معینـــة فالرســوم تختلــف
فـى مظاھرھــا وأھدافھــا وأیضـاً فـى أنواعھــا
وفى ھذا النطاق یمكن تقسیم الرسم إلى أنواع 
ثــالث ھــــى الرســوم البسیطـــة (العجــــاالت)
وھى عبارة عن مالحظات سجلت لشئ معیـــن

أو حالة لھا أھمیة فى لحظة معینة ثم الرسوم 
التحضیریة وھى رسوم تمھیدیة لوسیلة أخرى 
من وسائل التحضیر كالتصویر والنحت وأخیراً 
أنھا  على  تؤخذ  التى  وھى  المتكاملة  الرسوم 
عمل فنى منتھ مستقل قائم بذاتھ وھناك تصنیف 
المنظورى  الرسم  فھناك  الرسم  ألنواع  آخر 
وھــو فــن تمثیــل األجســام ثالثّیــــة األبعــــاد 
علــى سطــح ثنائـــى األبعــاد بطریقـــة ُتحــدث

فــى النفــس إنطباعــاً واقعیــاً وھنــاك الرســم 
المیكانیكــى كرســم معمــارى یتیــح للقیاســات
نوع  وھى  المتحركة  والرسوم  وتؤول  ر  تفسَّ أن 
من المناظر السینمائیة ُتجمع فیھا رسوم كل منھا 
مختلـف إختالفـــا طفیفــاً عــن الرســم الــذى قبلــھ
ثم تصور وتوفق لھا األصوات المناسبــة عند 
عرضھا بسرعة معینة فتبدو الصور وكأنھا تتحرك.

تعد  الرسم  یتطلبھا  التى  األدوات  كمیة  قلة  إن 
واحدة من أھم مزایاه فالتكلفة المبدئیة المؤقتة 
تتطلب میزانیة محدودة فشراء متطلبات الرسم 
تكلفة  تعد  وغیرھا  وأقالم  ولوحات  ورق  من 
بسیطة إذا ما قورنت بأدوات ووسائل التصویر 
الزیتى أو النحت وھناك بساطة كبیرة فى الرسم 
تفوق بساطة أدواتھ وھى میزة أخرى أال وھى 
أن أعظم أعمال الرسم فى العالم قد نفذت بتكلفة 
بسیطة من الحبر والورق فالفنان فى ھذا النوع 
الموضوع  عن  بمفھومھ  أوال  یھتم  الفن  من 
وبراعتــھ فى معالجتــھ بالعناصـــر البصریـــة 
كالخطــوط وتناغــم الظــل والضـــوء الملمـــس
العرب  إستخدمھــا  التى  األدوات  ھـــذه  ومـــن 
ھى  العربى  الخط  أقالم  بینھم  فیما  للتواصل 
خامة شبیھة بالفحم حیث یتم معالجتھا ببعض 
الخــط  أقـــالم  وألـــوان  والصمــغ  األصبــاغ 
العربــى األن والتــى تستخــدم فى ھــذا العصـر 

PDF Compressor Free Version 



Ëó≤dG ≈Hô©dG ÜQÉëŸGËó≤dG ≈Hô©dG ÜQÉëŸG

العدد العدد ٤٤٤٤ مارس  مارس ٢٠٢٢٢٠٢٢ثقافـــــة وفنـــــونثقافـــــة وفنـــــون

أو شئ مادى ویجب تثبیتھ فى وضع مالئم للرؤیة 
إستخدام قلم ذو درجة  لنقلھ على اللوحة ، ثانیاً 
لوضع  المثال  سبیل  على   »  ۲H  ,  F» خفیفة 
العین  إستخدام  ثالثاً   ، للوحة  األساسیة  الخطوط 
رسمھ  ترید  لما  والظل  الضوء  أماكن  لتحدید 
إستخدام  یشترط  وال  ودرجاتھا  منطقة  كل  وحدد 
مناطق الضوء الساطع  قلم بدرجة معینة ، رابعاً 
دون  تتركھا  أن  نسیت  وإن  تماما  بیضاء  تترك 
تظلیل إستخدم أستیكة الفحم وقم بتشكیلھا بالشكل 
 ، ھذه  الضوء  نقطة  عن  الظل  وأمسح  المناسب 
جداً  ھامة  اللوحة  فى  األخیرة  اللحظات  خامساً 
وتأكد أنك ستحصل على  كافیاً  لذلك إمنحھا وقتاً 
نتیجة أكثر إبھاراً كلما منحت إنھاء لوحتك وقتـــا 
اللوحـــة  من  جـــزء  كـــل  فــى  فتمعـــن  أكثـــــر 
وقـــــم بتقلیــل األخطـــاء بقـــــــدر اإلمكـــــــان.

المثالیة  الرسم  وسائل  من  الفحم  خامة  تعتبر 
التطبیق  لسھولة  نظراً  البسیطة  أصولھا  رغم 
واإلستخدام واإلضافة والحذف فالفحم من أفضل 
الخامــات التــى تناســب الرســم ویتوفـــر الفحــم
فى صور متعددة ما بین الخشن والناعم والصلب 
واألقل صالبة ویتواجد فیھ نوعان الفحم النباتى 
بثبات  الصناعى  الفحم  ویتمیز  الصناعى  والفحم 
تتغیر  الذى  الطبیعى  عكس  الفحم  قطعة  شكل 
باإلضافة  األصلى  النبات  لشكل  تبعاً  شكلھا  فیھ 
من  القطع  فیھ  تتنوع  الصناعى  الفحم  أن  إلى 
یتمیز  صالبة  األقل  والفحم  الصالبة  درجة  حیث 
یجعل  ومما  الصلب  الفحم  عن  خطوطھ  بسواد 
تنوع  ھو  للرسم  جیدة  وسیلة  الطبیعى  الفحم 
الخط ودرجات الظالل التى ینتجھ كذلك السھولة 
التى یمكن إستخدامھ بھا إلظھار تفاصیل الرسم 
بسھولة  الممحاة  إستخدام  إمكانیة  إلى  باإلضافة 
ویمكن  الصناعى  الفحم  على  فیھا  یتفوق  والتى 
تثبیتھ عن طریق إستخدام أنواع من المواد المثبتة .
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نفحـــــــــــــــــاتنفحـــــــــــــــــات العدد العدد ٤٤٤٤ مارس  مارس ٢٠٢٢٢٠٢٢


طهـــارة القلـــب مــــن الحـــــدثطهـــارة القلـــب مــــن الحـــــدث

، ومن أجل رضا هللا عز وجل،  إذا أراد اإلنسان أن یحیا حیاة طیبة فعلیھ أن یكون طاھر القلب نقى السریرة یعمل 
أما القلب الملوث ھو القلب الحسود، والفقھاء قد عرفوا الحسد بأنھ كراھة النعمة وحب زوالھا عن المنعم علیھ. 
وقیل فى تعریفھ أیضا: ھو التألم بما یراه اإلنسان لغیره وما یجده فیھ من الفضائل واإلجتھاد فى إعدام 
ذلك الغى ما ھو لھ وھو خلق مكروه، وقبیح بكل أشكالھ، ولھذا وجب على اإلنسان أن ینقى قلبھ من كل 

مـــا یلوثـــھ حتـــى  یحـــیا حیـــاة سعیــــدة طیبـــــة. 


كنا جلوسا عند النبى صلى هللا علیھ وسلم فقال: «یطلع اآلن علیكم رجل من أھل الجنة، فطلع رجل من األنصار تنطف لحیتھ من وضوئھ قد علقا علیھ 
بیده الشمال فلما كان الغد قال النبى صلى هللا علیھ وسلم مثل ذلك، فطلع ذلك الرجل مثل المرة األولى فلما كان الیوم الثالث قال النبى صلى هللا علیھ 
وسلم مثل مقالتھ أیضا، فطلع الرجل على مثل حالھ األول فلما قام النبى صلى هللا علیھ وسلم تبعھ عبد هللا بن عمرو فقال الرجل: إنى الحیت أبى ــ أى 
أقسمت أنى ال أدخل علیھ ثالثا- فإذا رأیت أن تؤوینى إلیك حتى تمضى فعلت، فقال: نعم. قال أنس: فكان عبد هللا یحدث أنھ بات معھ تلك الثالث اللیالى 
فلم یره یقوم من اللیل شیئا غیر أنھ إذا تعار تقلب على فراشھ ذكر هللا عز وجل وكبر حتى صالة الفجر. قال عبد هللا: غیر أنى لم أسمعھ یقول إال 
خیرا، فلما مضت الثالث اللیالى وكدت أن أحتقر عملھ قلت: یا عبد هللا لم یكن بینى وبین أبى غضب وال ھجرة ولكن سمعت رسول هللا صلى هللا علیھ 
وسلم یقول لك ثالث مرات: یطلع علیكم اآلن رجل من أھل الجنة فطلعت أنت الثالث المرات، فأردت أن آوى إلیك فأنظر ما عملك فاقتضى بك، فلم أرك 
عملت كبیر عمل فما الذى بلغ بك ما قال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم؟ قال: ما ھو إال ما رأیت. فلما ولیت دعانى فقال: ما ھو إال ما رأیت غیر أنى 
ال أجد فــى نفســـى ألحـــد مـــن المسلمیـــن غشـــا وال أحســد أحـــداً علـــى خیـــر أعطـــاه هللا إیـــاه، فقـــال عبـــد هللا: ھــــذه التــــى بلغـــت بـــك.
وھذا الحدیث من األحادیث الصحیحة التى جاءت بروایات متعددة وكلھا تؤكد أن طھارة القلب لھا أثرھا الطیب فى حیاة اإلنسان وأن ذلك اإلنسان یبارك هللا لھ فى جمیع أعمالھ.




«أى الناس أفضل؟ قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان، قالوا: صدوق اللسان نعرفھ، فما مخموم القلب؟ قال: ھو التقى النقى ال إثم فیھ وال بغى وال غل وال حسد». 





 التعـوذ با مـن شره والتحصن بـھ واللجـوء إلیـھ ھــو المقصود بالــرجوع إلـــى هللا دائمــاً وأبــداً. 
 بتقـــوى هللا عـــز وجـــل واإللتـــزام بأوامــره ونواھیـــھ، فمـــن إتقــــى هللا تولــــى هللا حفظـــھ.

 التوكـــل علــى هللا فــى كـل أمــر مـن األمــور فمــن یتوكــل علــى هللا فھــو حسبـھ، فالتـــوكـــل مــن أقـــوى األسبـــاب فــــى ذلـــك.
 فــــراغ القلـــب مـــن اإلشتغـــال بالحاســـد والفكـــر فیـــــھ وأن یعمـــــل علــــى محـوه مــن بابـــھ كلمـــا خطــــر لــھ فــــال یلتفـــت

           إلیــــھ وال یخــــــاف منـــــــھ؟.
 اإلقبــــال علـــى هللا واإلخــــالص لــــــھ وجعـــــل محبتــــھ ورضـــاه واإلنـــابــــة إلیــــھ فـــــى محــل خواطـــر نفســــھ وأمانیھــــا.
 تجریـــد التوبـــة إلـــى هللا عــز وجـــل مــن الذنــوب التــــى سلطــــت علیــــھ أعــداءه فـــإن هللا تعالــى یقــول فـى القــرآن الكریــم: 

           «ومــــا أًصابكــــم مــــن مصیبــــة فبمـــا كسبــــت أیدیكـــــــم». 

 إخراج الصدقات واإلحسان ما أمكن من القربات فإن لذلك تأثیرا عجیبا فى دفع البالء فاإلنسان المتصدق ھـو فــى معیة هللا عــز وجــل 
           ویعیـــش فــى أمـــن وأمــــان.

 من أصعب األسباب على النفس وأشقھا علیھا وال یوفق لھ إال من عظم حظھ من هللا وھو أطفاء نار الحاسد والباغى والمؤذى باإلحسان إلیھ
 ولنستمـع إلى قول هللا عز وجل: «وال تستوى الحسنة وال السیئة إدفع بالتى ھى أحسن فإذا الذى بینك وبینھ عداوة كأنھ ولى حمیم

 وما یلقاھــا إال الذیــن صبــروا ومــا یلقاھــا إال ذو حــظ عظیــم وإمـا ینزغنـك من الشیطان نزغ فاستعذ با إنھ ھو السمیع العلیم». 
 وقال سیدنا رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم لسیدنا عبد هللا بن عباس: «وإعلـــم أن األمـــة لــو إجتمعــوا على أن ینفعــوك بشــىء

 لــن ینفعــوك إال بشــىء كتبــھ هللا لــــك ولــو إجتمعـــوا علـــى أن یضـــروك بشـــىء لـــم یضــروك إال بشــىء كتبـــھ هللا علیـــــك». 
 فمــن كــان مــع هللا كــان هللا معــھ، ومــن سلــم أمــره  سلـــم. 
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العدد العدد ٤٤٤٤ مارس  مارس ٢٠٢٢٢٠٢٢إقتصــــــــــــــادإقتصــــــــــــــاد

دعم  فى  كبیرا  دورا  الصغیرة  المشروعات  تلعب 
الصناعات الكبرى ، ففى الدول الصناعیة الكبرى 
قاطرة   » علیھا  یطلقون  الغربى  العالم  دول  مثل 
التنمیة « ، ولذلك تنبھت الدول العربیة إلى أھمیة 
تلك المشروعات الصغیرة  ، وتمثل ھذا اإلھتمام 
فـى توفیـر الدعـم لھـا والتمویـل بقـروض میسرة
من البنوك ، وقبل كل ھذا كان ھناك إھتمام خاص 
تلك  ربط  بضرورة  العربیة  القیادات  من  ومباشر 
المشروعات بالصناعات الكبیرة ، لتكتمل الحلقات 
المفقــودة لتعظیــم دور المشروعــات الصغیــــرة
التى  الظروف  أن  ویبدو   ، الشاملة  التنمیة  فى 
فرضھا الواقع من وجود أزمة كورونا قد قلصت 
لتوفیر  اإلستیراد  على  الكبیرة  المصانع  إعتماد 
اإلحتیاجات التى تدخــل فــى إنتاجھــا مــن خــالل 
منتجات المشروعات الصغیرة المغذیة للمصانع الكبرى .
الكبرى  للصناعات  المغذیة  الصناعات  دعم  فكرة 
ولكن   ، العربیة  البلدان  فى  فترة  منذ  موجودة 
یكتب  فلم  ضئیلة  كانت  لھا  المیزانیات  تخصیص 
لھا النجاح حتى وقت قریب ، لذلك فھناك الحاجة 
للدعم المادى والفنى لھذا القطاع ومتابعتھ تضمن 
نجاح تلك المشروعات ، كما أن بعض الشركات 
الوطنیة حاولت من قبل خوض تجربة الصناعات 
 ، اإلنتاج  مكونات  إستیراد  خالل  من  المغذیة 
ولكنھا تعثرت بسبب إرتفاع تكلفة مكونات اإلنتاج 
إلى  إتجھوا  لذلك   ، الصناعات  لھذة  المستوردة 
إستیراد منتجات كاملة التصنیع ، كما أن الشركات 
التى قررت الدخول فى ھذة التجربة لم تجد الدعم 
الفنى والمادى الذى تحصــل علیــھ المشروعــات 
التشجیعیة  الحوافز  أو   ، والمتوسطة  الصغیرة 
التى یحصل علیھا صغار الصناع ، وھنا یأتى دور 
آلیــة  عــن  البحـــث  فـــى  العربیــة  الحكومــات 
الجـــودة  قیاســــات  وحـــــدة  تضــــــم  للتنفیـــذ 
تحت  الصناعات  تحدیث  ومركز   ، والمواصفات 
إشراف جھة إداریة موحدة تعمل على توفیر كافة 
وكذلك   ، المغذیة  المشروعات  لتلك  اإلحتیاجات 
بالمواصفات  اإللتزام  فى  الشركات  تلك  مراقبة 

ومعاییـــر الجــــودة العالیـــــــة .

خطــــــة للتصنيـــــع المحلــــى
وتعــد المشـروعات المغذیـة للصناعــات الكبــرى 
ضمــن المشروعــات الصغیــرة ، لذلـــك یجــــب

قومیة  خطة  تضع  أن  العربیة  الحكومات  على 
 ،  ٪۱۰۰ بنسبة  الصنع  محلیة  منتجات  لتصنیع 
المیسر  والدعم  التمویل  وجود  الخطة  وتتضمن 
صاحب  مصنع  إلى  العامة  المرافق  وتوصیل 
بالمجان  األرض  ومنحھ   ، بالتقسیط  المشروع 
تقدیم  مواصلة  ضرورة  مع   ، رمزیة  وبأسعار 
 ، للمشروعـــات  المدعــم  التمویل  فى  المبادرات 
لتمویل  خاصة  التمویلیة  المبادرات  ھذه  وتكون 
 ، الصغر  فى  والمتناھیة  الصغیرة  المشروعات 
اإلقتصاد  یدعم  وبما  أنشطتھا  لتطویر  یؤدى  مما 
تلــك  وتمثــل   ، العربیــة  الدول  كل  فى  الوطنى 
النوعیة من المشروعات ما یوازى أكثر من ٥۰ ٪ 
ویستوعب  العربیة  للبلدان  القومى  اإلقتصاد  من 
عمالة غیر منتظمة كثیفة ، لذلك البد من تشجیعھ 
من خالل منحھ مزایا مختلفة مثل سرعة إصدار 
التراخیص وتوفیر التمویل اآلمن وبفائدة میسرة 
، وأن تستعین الحكومات بالشركات المتخصصة 
وكذلك   ، المشروعات  تلك  لمنتجات  الترویج  فى 
الترویج لإلستثمارات والصادرات ، مع ضرورة 
 ، لھم  المعطاة  القروض  صرف  أوجھ  مراقبة 
وضمان وصولھا إلى صغار الصناع المستحقین 
ھــذه  بربــط  العربیــة  الحكومــات  تقوم  وأن   ،
إلمدادھا  الكبرى  بالمصانع  المغذیة  المشروعات 
بالتكنولوجیــا الحدیثــة ، وذلــك فــى كل مراحل 
التصنیع لضمان التسویق ، وتذلیل كل المعوقات 
ورواد  المصنعین  صغار  تواجھ  التى  األخرى 
وشروط  للنشاط  التراخیص  مشاكل  مثل  األعمال 
ومواصفــات األمـن الصناعـى والبیئـة وغیرھـا .
إنشــــــاء جهــــاز للتنسيـــــق

إدخال  یتم  أن  العربیة  الحكومات  على  ویجب 
والمغذیة  الصغیرة  المشروعات  ھذه  وإدماج 
ضمن اإلقتصاد الرسمى للدولة ، وأن تدخل تلك 
الشرعیة  مظلة  تحت  المشروعات  من  النوعیة 

اإلقتصادیـة ممـا یجعلھـا فــى مرمــى الرقابــة 
الصناعیــة والصحیــة ، وبالتــالــى نتخلـــــص

من السلع العشوائیة المخالفة التى تضر بصحة 
المواطنیــن ، وكذلــك تستفیــد تلــك النوعیــــة
الضریبیة  اإلعفاءات  من  المشروعات  من 
وتحصـل علــى اإلمتیــازات الحكومیـة وخاصـة
غیاب  ان  كما   ، والتمویل  التأمینات  مجال  فى 
المشروعات  ھذه  نشاط  عن  البیانات  قاعدة 
وتوصیفھــا یعــد سببــاً رئیسیــاً لعــدم القـــدرة 
الشركات  مع  المشروعات  ھذه  إدماج  على 
الكبرى ، لذلك البد من وجود جھاز لدیھ مھمة 
والشركات  المشروعات  تلك  بین  التنسیق 
المشاكل  یحل  أن  الجھاز  ھذا  وعلى   ، الكبرى 
المشروعات  أصحـــاب  بیــن  الدائــر  والجــدل 
الصغیرة ورجال األعمال الكبار ، فصغار الصناع 
یستسھلون  بأنھم  األعمال  رجال  كبار  یتھمون 
اإلستیراد بحجة أن جودة المشروعات المغذیة 
إلیھا  وصلت  الجودة التى  مستوى  لیست على 
الصناعــات األجنبیــة المستــوردة ، باإلضافــة 
إلى تنافسیة األسعاروالفجوة المتزایدة بینھما .
مناطــق صناعيـــة متخصصــــة
والمغذیة  الصغیرة  الصناعات  نجاح  ویعتبر 
 : أھمھا  أساسیة  وعوامل  عناصر  بعدة  مرتبطا 
المالــى  والدعــم   ، للشبــاب  الفنیــة  الخبرة 
كالقروض وأسعــار الفائـدة المیســر ، وأیضــاً 
وكیفیة   ، المشروع  لتشغیل  اإلداریة  الخبرة 
التسویق  وأخیرا   ، للقرض  المالیة  اإلدارة 
العالمیة  الدراسات  كشفت  وقد   ، للمنتج  الجید 
عن أن ۹۰ ٪ من الصناعات تمثل مشروعات 
صغیرة ومتوسطة والباقى للمشروعات الكبیرة 
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، لذلك یجب تقنین حاالت التمویل للمشروعات 
أھم  تحدید  وكذلك   ، والمتوسطة  الصغیرة 
أھم  تحدید  أو  الخارج  من  الصناعیة  الواردات 
إستیرادھا وذلك  قطع الغیار البسیطة التى یتم 
أوال  ولنبدأ   ، المحلى  للتصنیع  المجال  إلفساح 
ویمكن   ، علیھا  طلبا  األكثر  المكونات  بتصنیع 
العلمیة  البحوث  مراكز  بخبرة  اإلستعانة 
الشركات  فى  التصنیع  وأقسام  والجامعات 
الكبرى عند تصنیع تلك المكونات ، لذلك علینا 
اإلھتمام بالتصنیع المحلى لمكونات اإلنتاج التى 
تحتاجھا الشركات والمشروعات الكبرى ، لذلك 
فإن إنشاء المناطق الصناعیة المتخصصة تعد 
خطوة مھمة فى مسیرة النھوض بالمشروعات 
المغذیة ، فتلك المناطق الصناعیة المتخصصة 
المشروعات  لوجود  الحقیقیة  النواة  ستكون 
العربى ،  إلیھا فى الوطن  نحتاج  المغذیة التى 
التى  المكونات  لتلك  اإلستیراد  ستجنبنا  والتى 
علینا  یجب  ولكن   ، محلیا  تصنیعھا  نستطیع 
المنتج  أن  وھى  الخواجة  عقدة  من  التخلص 
المستورد أفضل من المنتج المحلى ، وأیضاً البد 
المشروعات  أصحاب  بین  الفجوة  تضییق  من 
مساندة  ووجود   ، الكبیرة  والمصانع  المغذیة 
حكومیة وقاعدة للبیانات وتوصیف منتجات كل 
نشـــاط حتــى یمكــن اإلستعانــة بــھ كمكـــون 
مغـــــذى لـــــــدى الشـــــركـــات الكبـــــــرى .
حمايــة المشروعـات الصغيــرة
لحمایــة  قانــون  وجـــود  ضــرورة  ونــرى 
أن  على   ، والمغذیة  الصغیرة  المشروعات 
یتضمن عددا من اإلیجابیات على رأسھا تعریفا 
وبما   ، والمغذیة  الصغیرة  للمشروعات  واسعا 
یتواكــب مـع المتغیــرات اإلقتصادیــة المحلیة 
الحاضانات  نظام  ھناك  یكون  وأن   ، والعالمیة 
الصغیرة  المشروعات  بدخول  یسمح  ما  وھو 
كصناعات   ، الكبیرة  المشروعات  أحضان  فى 
مغذیة لھا ، وفى نفس الوقت تمد المشروعات 
الكبیرة المشروعات الصغیرة بالخبرة والتمویل 
والمساعدة فى ضمان تسویق المنتجات ، ولكن 
إستغالل  من  التحذیر  یجب  الوقت  نفس  فى 
ورواد  للشباب  الكبیرة  المشروعات  أصحاب 
الصغیرة  المشروعات  على  القائمین  األعمال 
المشروعـات  وضـع  كـان  وإذا   ، والمغذیـــة 
القومى  الناتج  فى  ومساھمتھا  حالیا  الصغیرة 

الصین  فى  أنھ  إال  محدودا  أو  ضئیال  یعد  العربى 
لذلك   ،   ٪  ۹٥ بنسبة  تساھم  المثال  سبیل  على 
 ، المحلى  اإلنتاج  تعمیق  كیفیة  فى  التفكیر  علینا 
النشاط  ھذا  فى  التوسع  أجل  من  السبل  وإیجاد 
التى  الصناعات  على  اإلنتاج  تركیز  یتم  وأن   ،
ترتبط  وأن   ، الكبیرة  المشروعات  تحتاجھا 
تكون  وأن  الكبرى  بالشركات  المغذیة  الصناعات 
قریبــة منھــا لتقلیــل تكلفــة النقـل ، لینعكس ذلك
علــى التكلفــة النھائیـــة للمنتـــج حتــى یتمكـــن
حمایة  ویجب   ، المستورد  للمنتج  المنافسة  من 
الصناعــات المغذیـة ومكونــات المنتــج المحلــى
الحمایة  توفیر  حیث   ، الجمركى  اإلغراق  من 
المستورد  المنتج  مع  المنافسة  فى  لھ  الجمركیة 
حث  وكذلك   ، اإلحتكار  من  حمایتھ  وكذلك   ،
النقدى  الدعم  تقدیم  على  العربیة  الحكومات 
آثار  من  عانوا  الذین  المشروعات  ھذة  ألصحاب 
تأجیل  یمكن  فمثال   ، كورونا  جائحة  وتبعیات 
سداد  وتأجیل   ، العمال  على  التأمینات  تحصیل 
الضرائــب وفوائــد القــرض ومصاریــف المقـــر
أو الشركة مثل النور والمیاه والغاز ، وذلك حتى 
تشتد عزیمة ھؤالء الصناع بعد أن واجھوا الكثیر 
تباطؤ  بسبب  والشدائد  والمصاعب  المتاعب  من 
اإلنتـــاج وتــراجــــع تصــــریــــف منتجاتھــــم .  
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إنتھت بطولة كأس األمم اإلفریقیة للكامیرون ۲۰۲۱  بشكل رسمى، وذلك بعد تتویج 

منتخب السنغال بلقبھ األول فى تاریخھ، وسقوط الفراعنة وضیاع حلــم النجمة الثامنة.

وإھتمام  أنظار  خطفت  وشیقة  ومثیرة  نتائج  البطولة  من  النسخة  ھذه  وقدمت 

الجماھیر العریقة فى الوطن العربي، وذلك نتیجة لمشاركة العدیــد مــن المنتخبات 

غریب  تكوین  عن  البطولة  من  النسخة  ھذه  العمالقة.وأسفرت  واإلفریقیة  العربیة 

ومثیر للمربــع الذھـبى بھا، والذى إشتمل على صدارة منتخب ألول مرة فى تاریخھ، 

وسقــــوط لكتیبـــة الفراعنـــة، وإحتـــالل الكبـــار للمركزیــــن الثالــــث والرابـــع.

وجاء حصاد بطولة كأس األمم اإلفريقية ”الكاميرون ٢٠٢١“
كالتالـــى:-

أوالً: البطــــــــــــل:-
حصد منتخب السنغال لقب التتویج بكأس األمم اإلفریقیـة، ألول مـرة فـى تاریخــھ، 

وذلك بركالت الترجیح الناریة، التى استطاعت أن تحسم المباراة بعد سیطرة كاملة 

مــــن التعـــادل السلبـــــى.

المباراة  لتنتقل  للمباراة،  واإلضافى  األصلى  الوقت  على  السلبى  التعادل  وسیطر 

لركــالت الترجیــح التـى إنتھــت بفــوز األفیــال بأربعــة أھــداف مقابـــل ھدفیـــن.

ثانياً: الـــوصيـــــف:-
حصد منتخب مصر بقیادة كارلوس كیروش المیدالیة الفضیة، وذلك نتیجة إحتاللھ 

المركــز الثانـى بكـأس األمـم اإلفریقیـة، خلفاً لمنتـخب األفیـال الـذى تـوج بالبطولـة.

ثالثاً: المـــركــــز الثالـــــث:-
إحتــــل منتخــب الكامیــرون المركــــز الثالــــث، وذلــك بعــد فــوزه علــى حســـاب

بوركینــــا فــاســو فـــى مبــــاراة تحدیـــــد المــركـــزیــــن الثــالـــث والـــرابـــــع.

وخطف منتخب األسود الغیر مروضة المركز الثالث بركالت الترجیح، بعد سیطرة التعادل 

اإلیجابى بنتیجة ۳ أھداف لكل منھما، لتنتھى ركالت الترجیح بخمسة أھداف مقابل ثالثة.

رابعاً وأخيراً: المركز الرابع:-
بطولة  من  الرابع  المركز  باحتاللھ  الذھبى  المربع  فى  فاسو  بوركینا  منتخب  جاء 

كــأس األمــم اإلفریقیــة، بعــد سقوطـــھ علــى یــد الكامیــرون بركــالت الترجیــح، 

بعــد التعـــادل بثالثیـــة لكـــل منھمـــا فــى الوقــت األصلــى واإلضافــى للمبـــاراة.
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Dhabi and Ankara could agree on in the political entitlement that will open for the Turks the gates of Cairo to 

complete the process of zeroing in on problems, and then Erdogan’s party can seriously think about winning 

the crucial 2023 elections

The Turkish turn to the Arab world has opened the door for the UAE to normalize its relations and this Emi-

rati approach is to extend bridges to all within a policy adopted to reduce escalation and expand the circle of 

stability after the difficult years that cost the peoples of the Middle East a lot of opportunities. He benefits 

from crises, while everyone benefits from settlements and reconciliations.

The American “Foreign Policy” indicates that Erdogan later retracted his positions on the United Arab 

Emirates, and considered this as part of a broader circle of efforts aimed at improving relations with the 

UAE, Egypt, Saudi Arabia and other Arab countries, with which Turkey clashed during the past few years. 

. In addition, Turkish diplomatic efforts included the visit of His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed Al 

Nahyan, Crown Prince of Abu Dhabi and Deputy Supreme Commander of the Armed Forces, to Ankara 

last November. According to “Foreign Policy”, Erdogan hopes to add momentum to the alliance with the 

United Arab Emirates and obtain its support for the Turkish economy, especially since the beginning of the 

rapprochement between the two countries, Abu Dhabi and Ankara signed a currency exchange agreement 

between them, amounting to 4.9 billion dollars, in At the time, Abu Dhabi’s sovereign wealth fund pledged 

to invest $10 billion in Turkey. The authors of the American newspaper report believe that the United Arab 

Emirates is not only looking for good returns on its investments, but also considers Turkey a potential bul-

wark against Iran at a time when the US President is communicating with Tehran to reach a new nuclear 

agreement with it. While Israel does not have the financial strength that oil revenues provide like the United 

Arab Emirates, it also has a technological and economic strength in the region.

The outflow of Western capital from Turkey over the past few years has led to its shrinkage as an emerging 

market through leading financial institutions, which may lead to a lowering of its credit rating, and make 

Turkish debt and equity securities uninvestable. All of this contributed to the decline of the Turkish econo-

my, and compounded Erdogan’s political concerns. In front of this, a promising opportunity presents itself 

to build a pipeline in the eastern Mediterranean to transport Israeli natural gas to Turkey and from there to 

Europe. Although talking about this deal is still in its theoretical stage, especially in light of the many ob-

stacles facing the project, if it sees the light, it will contribute a great deal to saving and raising the level of 

many Turkish companies and families, who are on the verge of “rebellion” due to the power outage and the 

high rise The value of his bills

After the Turkish-Israeli crisis caused by the Turkish aid convoy to Gaza in 2010, Turkey categorically 

refused to conclude energy deals with Israel, but Erdogan re-adopted the gas pipeline project early this 

month, and seemed enthusiastic to return and work on it. Erdogan hopes that improved relations with Israel 

and Egypt will help reduce Turkey’s growing isolation in the eastern Mediterranean. This coincides with 

the region’s testimony to a remarkable and unprecedented diplomatic partnership between Israel, Egypt, the 

United Arab Emirates, Greece and Cyprus; It is the partnership that has irritated the Turkish state as a whole. 

The bloc of these countries seeks to reach cooperation in the energy field under the umbrella of the “Eastern 

Mediterranean Gas Forum”, the organization that Ankara aspires to join.
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Read in Turkish rotation

Zeroing problems is the first rule from which Turkish President Recep Tayyip Erdogan has set out since he 

became prime minister of the Turkish government in 2003. This political methodology enabled Turkey to 

achieve rapid economic leaps that prompted it to enter the Group of Twenty, which is the organization that 

brings together the most powerful economies in the world.

The stage of severe political polarization that the region witnessed with the entry of the so-called “Arab 

Spring” wave pushed Ankara away from its methodology of zeroing problems and entered it into multipolar 

conflicts, a stage in which the region lost its relative stability. It sees it as national gains and Arab nationalism 

against those desires contrary to it.

The results of the American elections that brought President Joe Biden to the White House and overthrew 

Donald Trump were a huge, dramatic change. The return of the Democratic Party in light of the escalation of 

Chinese economic power and the Russian recovery with the pressures left by the Corona pandemic created 

changing balances from what was before the last decade at least, high inflation in Turkey Along with other 

dilemmas in the economy, he put the country in a real crisis that required revisions of Turkish policies

The American withdrawal from Afghanistan, and a similar withdrawal from Iraq, with the Americans ex-

pected to return to the nuclear agreement with Iran, are the outgrowths of American policies, which require 

interaction with them between preserving the gains and searching for possible economic interests in the next 

decade within a short-term extrapolation, which necessitated the Turkish political rotation process hand of 

the Arab countries.

The Turkish openness to Egypt through direct contact may be the most important, vital and important, and 

the eastern Mediterranean gas and Egyptian explorations have put Cairo in a controlling position and is able 

to manage these thorny issues, which motivated Ankara to politically turn towards Cairo and direct contact 

with it, although the contact was minimal in Its results, however, are important and its continuity is more 

important than its interruption.

The Turkish turn was welcomed by the UAE within its dynamic movement as the most influential and 

interactive country in the Middle East’s policies. The official visits that began with the visit of the Emirati 

National Security Adviser Sheikh Tahnoun bin Zayed to meet President Erdogan, and then the visit of Abu 

Dhabi Crown Prince Sheikh Mohammed bin Zayed, Deputy Commander-in-Chief of the Armed Forces, 

was the action. The politician who contributed to the Turks completing their turn and waiting for what Abu 
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