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المصالحة الخليجية

الخلیجیة  األزمة  إنھاء  نحو  جادة  خطوٍة  فى 
مجلس  دول  قادة  ــ   َوقَّع  المصالحة  وتحقیق 
مصر،  إلى  باإلضافة  الخلیجي  التعاون 
التي   (٤۱) الخلیجیة  القمة  فى  والمشاركون 
بمدینة  م)   ۲۰۲۱ ینایر   ٥) بتاریخ  ُعقدت 

(الُعال) شمال غرب السعودیة .
باتجاه  قُدًما  الُمضي  (الریاض)  اختارت   وقد 
قناعتھا  إلى  استناًدا  )الدوحة(،  مع  المصالحة 
فى  یصب  ال  األزمة  استمرار  بأنَّ  الكاملة 
وال  الخلیجي  التعاون  مجلس  دول  مصلحة 
یخدم شعوب المنطقة، بل إنَّھ یفتح الباب أمام 
األمر  والدولیة،  اإلقلیمیة  التدخالت  من  مزید 
منطقة  واستقرار  أمن  على  سلًبا  ینعكس  الذي 
الخلیجیة  المصالحة  أنَّ  ِمراء  وال  الخلیج،. 
سوف َتسھم فى التخفى ف من حدة التوترات 
ینعكس  سوف  الذي  األمر  الخلیج،  منطقة  فى 

بشكٍل إیجابي على أمنھا واستقرارھا .


فى (أواخر عام ۲۰۲۰ م)، الحت بوادر انفراج 
(السعودیة  إعالن  ضوء  فى  الخلیجیة  األزمة 
وقطر) عن بدء الحوار بینھما، وجدیر بالذكر 
ملف  عاتقھا  على  أخذت  قد  السعودیة  أنَّ 
المصالحة بالنیابة، حیث استقرت الدول الثالثة 
األخرى على  اعتبار المملكة ُممثًال عنھا- فى 
الحوار مع قطر، ومن جانبھا ارتأت (الریاض) 
الصدع  برأب  للتعجیل  ُملِحة  ضرورة  وجود 
االنتقال  وأھمیة  الخلیجي،  البیت  طال  الذي 
لمرحلٍة جدیدٍة من العمل الخلیجي المشترك فى 
باستقرار  المحدقة  والمخاطر  التحدیات  ضوء 

وأمن منطقة (الخلیج العربي).

الذي  الھام  الدور  إلى  أیًضا  اإلشارة  وتجدر 
من  بذلتھ  ما  خالل  من  الكویت  بھ  اضطلعت 
منذ  النظر  وجھات  لتقریب  الوساطة؛  جھود 
تقدم  تحقیق  على  وحرصھا  األزمة  بدایة 
ملموس فى اتجاه طي صفحة األزمة وتحقیق 

المصالحة الخلیجیة.


ُعقدت القمة برئاسة ولي العھد السعودي نائب 
(محمد  الدفاع  ووزیر  الوزراء  مجلس  رئیس 
بن سلمان بن عبد العزیز آل سعود)، وبحضور 
وشاركت  ثاني)،  آل  حمد  بن  (تمیم  قطر  أمیر 
(نواف  الشیخ  البالد  أمیر  بحضور  الكویت 
البحرین  شاركت  كما  الصباح)،  الجابر  األحمد 
حمد  بن  المملكة (سلمان  عھد  ولي  فى  ممثلًة 
آل خلیفة)، وقد ترأس وفد اإلمارات المشارك 
الوزراء  رئیس  راشد)  بن  (محمد  الشیخ 

اإلماراتي وحاكم إمارة دبي.
یترأس  القمة،  فى  ُعمان  سلطنة  شاركت  كما 
وفدھا ( فھد بن محمود آل سعید) نائب رئیس 
وبالنسبة  الوزراء،  مجلس  لشؤون  الوزراء 
لمصر فقد شاركت فى القمة من خالل حضور 
شارك  وقد  شكري)،  (سامح  خارجیتھا  وزیر 
فى أعمال القمة أیًضا (جارید كوشنر) مستشار 

الرئیس األمریكي األسبق (دونالد ترامب).
القمة  انعقاد  قُبیل  إیجابیة  أجواء  سادت  وقد 
زتھا (الریاض) من خالل إعالنھا عن فتح  عزَّ
كما  القطري،  الطیران  أمام  السعودیة  األجواء 
السعودي  واإلعالمي  السیاسي  الخطاب  جاء 
ُمقبل  ھو  ما  مع  متناغًما  القمة  وأثناء  قبل 
وإجراءات  المصالحة  تغلیب  صعید  على  علیھ 

إعادة بناء الثقة. وفى خطوٍة جادة نحو إنھاء 
وقَّع  المصالحة،  وتحقیق  الخلیجیة  األزمة 
الختامي  البیان  على  القمة  فى  المشاركون 
والذي  الُعال)،  (بیان  بـ  ُسمي  ما  فى  المشترك 
بدء  األطراف  الدول  اعتزام  مجملھ  فى  عكس 
صفحة جدیدة فى سبیل تحقیق أمن واستقرار 
المنطقة وشعوبھا وتغلیب مصالحھا العلیا بما 
یرسخ مبادئ ُحسن الجوار واالحترام المتبادل، 
الُعال)  (بیان  فى  الواردة  البنود  عكست  وقد 
التعاون  تحقیق  على:  ت  نصَّ حیث  التوجھ  ھذا 
والترابط والتكامل بین دول المجلس فى جمیع 
دورھا  وتعزیز  وحدتھا،  إلى  وصوًال  المجاالت 
اقتصادیة  كمجموعة  والعمل  والدولي  اإلقلیمي 
األمن  تحقیق  فى  للمساھمة  واحدة  وسیاسیة 
والسالم واالستقرار والرخاء فى المنطقة. وفى 
وتماسكھ  الخلیجي  الصف  وحدة  إعادة  إطار 
مواجھة  فى  التعاون  مجلس  منظومة  وتعزیز 
على:  الختامي  البیان  د  أكَّ اإلیرانیة،  التھدیدات 
المجلس  دول  بین  العسكري  التكامل  تعزیز 
واللجنة  المشترك  الدفاع  مجلس  إشراف  تحت 
الموحدة  العسكریة  والقیادة  العلیا  العسكریة 
لمجلس التعاون؛ لمواجھة التحدیات المستجدة.
دون  الخلیجیة  المصالحة  إلى  إشارٍة  وفى 
البیان  أوضح  مباشر،  بشكٍل  إلیھا  التطرق 
یعقدون  المنطقة  دول  مواطني   : أنَّ الختامي 
األمل بأن ُیعید (بیان الُعال) العمل المشترك إلى 
مساره الطبیعي، وتعزیز أواصر الود والتآخي 
جانب  من  وحرًصا  المنطقة،  شعوب  بین 
الخلیجي  العمل  تعزیز  على  الخلیجیین  القادة 
المشترك فى مواجھة التحدیات االقتصادیة لعل 
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(كورونا)  روس  فى  جائحة  تداعیات  أبرزھا 
أسعار  وتراجع  الخلیج  دول  اقتصادیات  على 
المركز  تأسیس  الُعال):  (بیان  تضمَّن  النفط  
ومكافحتھا  األمراض  من  للوقایة  الخلیجي؛ 
الخلیجي  العمل  لتنسیق  سریع؛  بشكٍل  وتفعیلھ 
وغیرھا  (كورونا)  جائحة  لمواجھة  المشترك 
من األوبئة. كما دعا البیان أیًضا إلى: استكمال 
االتحاد  ومتطلبات  االقتصادیة  الوحدة  مقومات 
المشتركة.وقد  الخلیجیة  والسوق  الجمركي 
بعدد  خاصة  بنوًدا  أیًضا  الُعال)  (بیان  تضمن 
العمل  تعزیز  على  تساعد  التي  اآللیات،  من 
الخلیجي المشترك مثل: تعزیز أدوات الحوكمة 
ومكافحة  والنزاھة  والمساءلة  ة  والشفافى 
الفساد من خالل العمل الخلیجي المشترك وفى 
كافة أجھزة مجلس التعاون ومكاتبھ ومنظماتھ 
المتخصصة. تنمیة القدرات التقنیة فى األجھزة 
الصناعي،  الذكاء  ذلك  فى  بما  الحكومیة 
الصحیة  والرعایة  التعلیمیة  المناھج  وتطویر 
تطویره  تم  مما  االستفادة  الرقمیة.  والتجارة 
من أدوات متقدمة للتعاون فى إطار (مجموعة 
العربیة  المملكة  رئاسة  فترة  خالل  العشرین) 
السعودیة فى جمیع المجاالت بما فى ذلك تحفى 
ز االقتصاد، وإشراك قطاع األعمال ومؤسسات 
والشباب  المرأة  وتمكین  المدني،  المجتمع 
وتشجیع  االقتصادیة،  التنمیة  فى  أكبر  بشكٍل 
وتجدر  الرقمي.  باالقتصاد  المتعلقة  المبادرات 
اإلشارة إلى أنَّ وزیر الخارجیة السعودي (فى 
تصریحات  فى  أوضح  قد  فرحان)،  بن  صل 
دت  أكَّ قد  القمة  مخرجات   : أنَّ اإلعالم  لوسائل 
ا كامًال لنقاط الخالف مع قطر، ومن َثمَّ عودة  طًیّ
(السعودیة  بین  الدبلوماسیة  للعالقات  كاملة 
واإلمارات والبحرین ومصر) من جھة و(قطر) 
واسع  ترحیب  الُعال)..  (قمة  أخرى  جھة  من 
على الصعیدین اإلقلیمي والدولي: توالت ردود 
الُعال)  (قمة  بنتائج  المرحبة  اإلیجابیة  األفعال 
على الصعیدین اإلقلیمي والدولي، فمن ناحیتھ 
(سعد  المكلف  اللبنانیة  الحكومة  رئیس  أكدَّ 
لمرحلة  تؤسس  الُعال)  ”(قمة   : أنَّ الحریري) 
جدیدة من العمل العربي المشترك، فى مواجھة 
بیان  عبر  (األردن)  أشاد  كما  التحدیات“. 
لوزارة الخارجیة بأنَّ ”القمة ُتعد إنجاًزا كبیًرا 
وعودة العالقات األخویة إلى مجراھا الطبیعي 

لرأب الصدع وإنھاء األزمة الخلیجیة.
مؤكًدا  القمة  بمخرجات  أیًضا  ورحب (العراق) 
مسیرة  ُیعزز  الُعال)  (بیان  على  التوقیع  أنَّ 
مجلس التعاون ووحدة الصف الخلیجي والعربي 

(الخارجیة  أعربت  جانبھا  ومن  عام“.  بشكٍل 
المغربیة) عن ارتیاح المملكة للتطور اإلیجابي 
السعودیة ودولة  العربیة  الذي تشھده المملكة 
قطر والتوقیع على (إعالن الُعال)، منوھًة عن 
الشمل  لم  بدایة  الخطوات  ھذه  ُتشكل  أن  أملھا 
وفى  األزمة.  وتجاوز  المتبادلة  الثقة  وبناء 
(لیبیـا) ھنأ رئیس حكومة الوفاق اللیبیة (فایز 
اإلنجاز  بھذا  الخلیجیة  الدول  قادة  السراج) 
المھم والكبیر مشدًدا على بناء ھذا االتفاق من 
االحترام  بمبادئ  الكامل  االلتزام  ترسیخ  أجل 
الوطنیة،  ووحدتھا  الدول  وسیادة  المتبادل 

وضمان األمن والحفاظ على االستقرار“.
أشادت  الخارجیة،  وزارة  أصدرتھ  بیان  وفى   
الخلیجیة  القمة  عن  تمخَّض  بما  (تونس) 
البیت  صف  وحدة  تدعم  مشتركة  إرادة  من 
الخلیجي، بما یستجیب لتطلعات شعوب المنطقة 
رحبت  جانبھا  ومن  أفضل.  مستقبل  نحو 
األزمة  إلنھاء  المثمرة؛  بالمحادثات  (الجزائر) 
یحقق  نھائي  اتفاق  إلى  والتوصل  الخلیجیة 
بالمنطقة.  االستقرار  ویعزز  الدائم  التضامن 
العربیة  لجامعةالدول  العام  األمین  رحب  كما 
 : (أحمدأبوالغیط) بمخرجات القمة مشیًرا إلى أنَّ
األجواء  ة  تصفى  إلى  یؤدي  فعال  تحرك  ”أي 
العربي  النظام  صالح  فى  وَیصب  العربیة، 
الجماعي محل ترحیب، وُیعزز من قوة الجامعة 
”التحدیات  أنَّ  إلى  الفًتا  وتأثیرھا“،  العربیة 
تستدعي  العربي  العالم  تواجھ  التي  الضخمة 
إیجاد  نحو    .” وقت  أسرع  فى  الصدع  رأب 
حل للنزاع، كما أعربت عن أملھا فى إیجاد حل 
كامل ودائم للنزاع على أُسس االحترام المتبادل 
لسیادة البلدین، ورفع عقوبات أخرى مفروضة 
على الشعب القطري بأسرع وقت ممكن. وعلى 
الصعید الدولي، رحب األمین العام لمنظمةاألمم 
الُعال)،  بـ(بیان  (أنطونیوغوتیریس)  المتحدة 
مشیًرا إلى أنَّھ: ”یقر بأھمیة الوحدة بین الدول 
األعضاء فى مجلس التعاون الخلیجي، ویھدف 
إلى تعزیز األمن والسالم واالستقرار واالزدھار 

فى المنطقة، كما رحب األمین العام أیًضا بفتح 
بین  والبحریة  البریة  والحدود  الجوي  المجال 
الدول األربعة من جھة وقطرمن جھة أخرى، 
المعنیة  الدول  جمیع  أنَّ  فى  ثقتھ  عن  معرًبا 
ستواصل العمل بروح إیجابیة؛ لتعزیز العالقات 
بینھا. وبالنسبة (لالتحاداألوروبي)، فقد أصدر 
وتوقیع  الخلیجیة  بالمصالحة  ه  فى  ب  رحَّ بیاًنا 
(بیان الُعال)، مؤكًدا على أنَّ تلك الخطوة ُتعزز 
مجلس  وحدة  وتستعید  اإلقلیمي  االستقرار 
االتحاد  أشاد  كما  بالكامل،  الخلیجي  التعاون 
خطوات  والكویتي  (األمریكیة  الوساطة  بدور 
على طریق نجاح المصالحة الخلیجیة  وجدیر 
(قمة  أعمال  انتھاء  أعقاب  فى  أنَّھ  بالذكر 
(السعودیة  األربعة  الدول  شرعت  الُعال)، 
ذ  تنفى  فى  ومصر)  والبحرین  واإلمارات 
الُعال)،  (بیان  فى  الواردة  المتبادلة  االلتزامات 
ومنافذھا  حدودھا  فتح  إعادة  عن  أعلنت  حیث 
ومن  قطر،  مع  والجویة)  والبحریة  (البریة 
مفروًضا  كان  الذي  الجوي  الحظر  رفع  َثمَّ 
تبادلت  جانبھا  القطریة.ومن  الرحالت  على 
(جمھوریة مصر العربیة ودولة قطر) مذكرتین 
رسمیتین وذلك بتاریخ (۲۰ ینایر ۲۰۲۱ م)، 
حیث اتفقت الدولتان بموجبھما على استئناف 
مصر  سعت  كما  بینھما،  الدبلوماسیة  العالقات 
إلى تحدید موعد عقد اللجان الثنائیة بالتنسیق 
مع قطر؛ لبحث القضایا العالقة بین البلدین على 
الختامي  للبیان  ًذا  وتنفى  الثنائي،  المستوى 
ھت  وجَّ الخلیجیة  القمة  عن  الصادر  المشترك 
إلى  الدعوة  البحرینیة)  الخارجیة  (وزارة 
إلى  رسمي  وفد  إلرسال  (القطریة)؛  نظیرتھا 
البحرین فى أقرب وقٍت ممكن؛ لبدء المباحثات 

الثنائیة حیال القضایا المعلقة بین البلدین.


السعودیة  العربیة  المملكة  بین  العالقات 
الزیارات  تعدد  یعززه  مستمر  تطور  فى  وقطر 
قطر  أمیر  زار  إذ  الجانبین،  بین  والمباحثات 
بولي  والتقى  الماضي  مایو   ۱۰ فى  المملكة 
زار  بینما  سلمان،  بن  محمد  األمیر  عھدھا 
السعودیین،  المسؤولین  من  عدد  الدوحة 
بن  فیصل   األمیر  الخارجیة  وزیر  أبرزھم 
قطر  أمیر  للكویت  قطر  امیر  زیارة  فرحان. 
اول  فى  دبى  وحاكم  السیسى  بالرئیس  یجتمع 
لقاء منذ االزمة الخلیجي على ھامش قمة بغداد 

للتعاون والشراكھ.
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أفغانستـــــان فى قبضـــــــة طالبـــــــان..أفغانستـــــان فى قبضـــــــة طالبـــــــان..
طالبان تدخل القصر الرئاسى فى كابول دون قتال..وتطالب طالبان تدخل القصر الرئاسى فى كابول دون قتال..وتطالب 

سكــان العاصمــة بالبقـــاء فى منازلهـــمسكــان العاصمــة بالبقـــاء فى منازلهـــم

وسط أحداث متسارعة ومتوقعة، أعلنت حركة طالبان األفغانیة أن مسلحیھا دخلوا القصر الرئاسى فى العاصمة 
كابول، وذلك بعد سیطرتھم على معظم الوالیات األفغانیة التى تساقطت الواحدة تلو األخرى بید مقاتلى الحركة، 

وبعد مغادرة الرئیس أشرف غنى البالد إلى طاجیكستان التى ینوى االنتقال منھا إلى بلد آخر.
أّنھ غادر بالده لتفادى «إراقة الدماء»، مع إقراره بأّن «طالبان انتصرت».
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على  طالبان  حركة  سیطرة  توسع  مع 
تتسابق  األفغانیة،  المدن  من  المزید 
من  رعایاھا  إلجالء  عالمیة  عواصم 
ال  أنھا  موسكو  أعلنت  حین  فى  كابول، 
حصولھا  بعد  ھا،  موظفى  إجالء  تعتزم 

على ضمان من الحركة بسالمتھم.
بإخالء  المتحدة  الوالیات  بدأت  وقد 
ه  فى  دعا  وقت  فى  كابول،  فى  سفارتھا 
زلماى خلیل زاد الموفد األمریكى الخاص 
ألفغانستان، حركة طالبان األفغانیة ، حتى 
مواطنیھا  بإجالء  المتحدة  الوالیات  تقوم 

وموظفى ھا األفغان من المدینة.
قرر  األفغانى،  الجیش  انھیار  ومقابل 
عدد  زیادة  بایدن،  جو  األمریكى  الرئیس 
القوات األمریكیة فى مطار كابول، لیبلغ 
إجالء  أجل  من  جندى،  آالف  خمسة 
والمدنیین  األمریكیین  الدبلوماسیین 

الوالیات  مع  تعاونوا  الذین  األفغان 
المتحدة ویخشون على حیاتھم.

وفى لندن، أعلنت لندن إعادة نشر٦۰۰
البریطانیین  الرعایا  لمساعدة  عسكرى 

على مغادرة البالد.
أنھ  األلمانى  الجیش  اعلن  برلین،  وفى 
ألمان  مواطنین  إجالء  فى  البدء  یعتزم 
المحلیة  األفغانیة  القوات  من  وعناصر 

من كابول الیوم
یكتنف الغموض قادة حركة طالبان التى 
یبدو أنھا فى طریقھا للعودة إلى السلطة، 
، بالتزامن مع استكمال الوالیات المتحدة 
أن  ورغم  أفغانستان،  من  قواتھا  سحب 
دخول  أن  اال  واضحة،  الحركة  أھداف 
التساؤالت  من  الكثیر  أثار  مسئولیھا 
رأسھم  وعلى  وقدراتھم،  ھویتھم  حول 
المال ھیبة هللا أخوند زاده، القائد األعلى 

للحركة الذى عین عام ۲۰۱٦
تأثیرا  األكثر  الثانیة  الشخصیة  وتأتى 
داخل الحركة، وھو المال عبدالغنى برادر، 
أحد مؤسسى الحركة ، وتشارك تأسیس 

الحركة مع المال عمر .
. ولقى برادر احتراما لدى مختلف فصائل 

طالبان.
أما سراج الدین حقانى زعیم شبكة حقانى 
ضد  الجھاد  قادة  أشھر  أحد  نجل  فھو 
السوفى ت جالل الدین حقانى وھو الرجل 

الثانى فى طالبان.
محمد  المال  نجل  ھو  یعقوب،  المال  أما 
التى  العسكریة،  اللجنة  ورئیس  عمر 

تتمتع بنفوذ كبیر فى طالبان،.
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حتى  تشعر  الصینیة  الحكومة  أن  یبدو 
اآلن بارتیاح ضمني من سقوط الحكومة 
على  طالبان  حركة  وسیطرة  األفغانیة 
من  صدرت  عدیدة  إشارات  أفغانستان. 
مشوب  صیني  ارتیاح  على  دالة  بیكین 

بالحذر
الصینیة  الخارجیة  باسم  الناطقة  وأكدت 
قویة  اتصاالت  لدیھا  بكین  أن  على 
على  قادتھا  أكد  إذ  طالبان  مع  وراسخة 
رغبتھم فى بناء عالقات جیدة مع الصین. 
«أعربت عدة مرات عن رغبتھا فى إقامة 
ضوء  وفى  الصین.  مع  جیدة  عالقات 
عملیة  فى  الصین  بمشاركة  التوقعات 

إعادة بناء أفغانستان وتنمیتھا... «.


فى  األخیرة  التطورات  وقع  وعلى 
الماضیة  القلیلة  األیام  خالل  أفغانستان 
فى  األمور  زمام  على  طالبان  وسیطرة 

المؤسسة  أدق  بشكل  أو  باكستان  دعمت 
طالبان  حركة  الباكستانیة،  العسكریة 
ربما  ألسباب  وذلك  لعقود  األفغانیة 
«عمق  على  الحصول  أوضحھا  یكون 
أباد  إسالم  بین  الصراع  فى  استراتیجي» 
فى  األخیرة  التطورات  ونیودلھي..» 
أفغانستان قد تحفز جماعات أصولیة أخرى 
داخل باكستان «بطریقة تجعلھا أقوى مما 
كانت علیھ فى السابق ومن ثم تھدد سلطة 

الدولة (الباكستانیة).»

اكتسبت  طالبان  إن  بقولھا  ذلك  وأوضحت 
الدوحة  اتفاق  إبرامھا  منذ  دولیة  شرعیة 
مع الوالیات المتحدة، لذا فإن حاجتھا إلى 
علیھ  كان  عما  اآلن  أقل  أضحت  باكستان 
األمر فى السابق.». أن إسالم أباد ترغب 
الممر  مشروع  إلى  كابول  انضمام  فى 
الضخم  الباكستاني  الصیني  االقتصادي 
٦۲ بقیمة  تحتیة  بنى  مشاریع  یضم  الذي 

ملیار دوالر. 


مشاعر  قیادتھا  فتســـاور  إیــــران،  أمــا 
متباینة حیال التطورات األخیرة فى جارتھا 
سعیدة  طھران  فإن  جھة  فمن  أفغانستان، 
فى  أفغانستان  األمریكیة  القوات  بمغادرة 
قلقة  فھي  أخرى  ناحیة  من  لكن  جوارھا، 
حیال استقرار وأمن أفغانستان. وبعیدا عن 
المخاوف اإلیرانیة من تدفق آالف الالجئین 
األفغانیة، فإن ھناك عالقة مذھبیة متوترة 
بین إیران «الشیعیة» و طالبان «السنیة».

افغانستان، باتت الحكومة الھندیة برئاسة 
رئیس الوزراء ناریندرا مودي فى مأزق، 
طالبان  تجاه  نیودلھي  سیاسة  كانت  إذ 

مناھضة لھا لعقود.


ویرى مراقبون أن أفغانستان فى ظل حكم 

طالبان ستشكل تحدیات أمنیة للھند.
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إنطالق «مؤتمر الجوار العراقي» بمشاركة عربية ودوليةإنطالق «مؤتمر الجوار العراقي» بمشاركة عربية ودولية

فى  العراقي»   الجوار  «مؤتمر  انطلق 
بمشاركة   ، بغداد،  العراقیة  العاصمة 
العاصمة  إلى  وصل  ودولیةحیث  عربیة 
العراقیة بغداد للمشاركة فى «المؤتمر كل 
إیمانویل ماكرون،  الفرنسي  الرئیس  من 
والرئیس المصري عبد الفتاح السیسي، 
وملك األردن عبد هللا الثاني، وأمیر قطر 

دعا المشاركون فى مؤتمر بغداد للتعاون 
اإلقلیمیة  الجھود  توحید  إلى  والشراكة 
والدولیة لتحقیق استقرار المنطقة وأكن.

للمؤتمر  الختامي  البیان  فى  ذلك،  جاء 
الذي عقد السبت، فى العاصمة العراقیة، 
بھدف  والقادة،  الزعماء  مستوى  «على 
التحدیات  بشأن  والتباحث  العراق  دعم 
والقضایا المشتركة واآلفاق المستقبلیة».
بالمؤتمر  المشاركین  أن  البیان  وذكر 
لجھود  وتقدیرھم  «شكرھم  عن  أعربوا 
ھذا  ورعایة  بعقد  العراق  جمھوریة 

الكویتي  الوزراء  ورئیس  حمد،  بن  تمیم 
ورئیس  الصباح،  خالد  صباح  الشیخ 
دولة  رئیس  نائب  الوزراء  مجلس 
محمد  الشیخ  المتحدة  العربیة  االمارات 
الخارجیة  ووزیر  مكتوم،  آل  راشد  بن 
فرحان،  بن  صل  فى  األمیر  السعودي 
جاویش  مولود  التركي  الخارجیة  ووزیر 

دول  وقادة  زعماء  بمشاركة  المؤتمر 
وعبروا  الصدیقة،  والدول  المنطقة 
حكومة  العراق  جانب  إلى  وقوفھم  عن 

وشعباً».
الذي  التنسیقي  الدور  العراق  وثّمن 
لعبتھ فرنسا، لعقد وحضور ھذا المؤتمر 

ومشاركتھا الفاعلة فى ه.
ورحب المشاركون بالجھود الدبلوماسیة 
العراقیة الحثیثة، لـ»الوصول إلى أرضیة 
اإلقلیمي  المحیطین  مع  المشتركات  من 
الشراكات  تعزیز  سبیل  فى  والدولي، 

أوغلو، ووزیر الخارجیة اإلیراني حسین 
األمین  إلى  باإلضافة  اللھیان،  عبد  أمیر 
أبو  أحمد  العربیة  الدول  لجامعة  العام 
التعاون  لمجلس  العام  واألمین  الغیط، 
العام  واألمین  الحجرف،  نایف  الخلیجي 
بن  یوسف  اإلسالمي  التعاون  لمنظمة 

أحمد العثیمین.

وتبني  واألمنیة،  واالقتصادیة  السیاسیة 
على  التفاھمات  وترسیخ  البّناء  الحوار 

أساس المصالح المشتركة».
لھذا  بغداد  احتضان  أن  البیان  وذكر 
المؤتمر «دلیل واضح على اعتماد العراق 
فى  اإلیجابي  والتعاون  التوازن  سیاسة 

عالقاتھ الخارجیة».
المشاركین  تجدید  على  البیان  ونص 
فى  العراقیة،  الحكومة  لجھود  دعمھم 
لآللیات  وفقاً  الدولة  مؤسسات  تعزیز 
النیابیة  االنتخابات  وإجراء  الدستوریة، 
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جھود  ودعم  العراقي،  للشعب  الممثلة 
الدولیة  الرقابة  طلب  «فى  العراق 
لضمان نزاھة وشفافى ة عملیة االقتراع 

المرتقبة».
تواجھ  المنطقة  بأن  المشاركون  وأقر 
دول  تعامل  تقتضي  مشتركة،  تحدیات 
األقلیم معھا على أساس التعاون المشترك 
والمصالح المتبادلة، ووفقاً لمبادئ حسن 
الجوار وعدم التدخل فى الشؤون الداخلیة 
بحسب  الوطنیة،  السیادة  واحترام  للدول 

البیان الختامي للمؤتمر.
على  المشاركون  البیان: «أثنى  وأضاف 
جھود العراق وتضحیاتھ الكبیرة فى حربھ 
على اإلرھاب، بمساعدة التحالف الدولي 
واألشقاء واألصدقاء لتحقیق االنتصار».

ورحب المشاركون بتطور قدرات العراق 
العسكریة واألمنیة، «بالشكل الذي یسھم 
المنطقة،  فى  األمن  وتعزیز  تكریس  فى 
وأشكال  أنواع  لكل  رفضھم  مجددین 

اإلرھاب والفكر المتطرف».
الحكومة  جھود  المجتمعون  ثّمن  كما 

فى بناء الجسور وتعزیز  مركزیاً  قال ملك األردن عبد هللا الثاني ، خالل مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، إن العراق یلعب دوراً 
الحوار بالمنطقة، مؤكداً أن «أمن واستقرار العراق من أمن واستقرار دول المنطقة كلھا».

ملك األردن عبد هللا الثاني

االقتصادي  اإلصالح  لتحقیق  العراقیة 
رسائل  توجیھ  یؤمن  الذي  «بالشكل 
فى  االستثمار  بتشجیع  تقضي  إیجابیة، 
ذلك  أن  واعتبروا  القطاعات»،  مختلف 
بیئة  و»یخلق  الجمیع  على  بالنفع  یعود 
التنمیة  عملیة  ویعزز  مناسبة  اقتصادیة 

المستدامة وخلق فرص العمل».
وجدد المشاركون التأكید على دعم جھود 
اإلعمار  إعادة  فى  العراقیة  الحكومة 
التحتیة  البنى  ودعم  الخدمات،  ر  وتوفى 
وكذلك  الخاص،  القطاع  دور  تعزیز  و 
«جھودھا فى التعامل مع ملف النازحین 
إلى  الكریمة  الطوعیة  العودة  وضمان 

مناطقھم بعد طّي صفحة اإلرھاب».
استمرار  ضرورة  على  المشاركون  شدد 
روس  فى  جائحة  مواجھة  فى  التعاون 
ونقل  الخبرات  تبادل  خالل  من  كورونا، 
التطعیم  آلیات  بشأن  الناجحة،  التجارب 
جانب  إلى  الصحیة،  القطاعات  ودعم 
«بناء تعاون فاعل لمواجھة ھذا التحدي 
المشترك وتأثیراتھ الصحیة واالجتماعیة 

واالقتصادیة الكبیرة».
على  االتفاق  تم  أنھ  إلى  البیان  وأشار 
العراق،  مع  الجھود  تعزیز  ضرورة 
للتعامل مع التحدیات الناجمة عن التغییر 
وفق  الحراري،  واالحتباس  المناخي 

االتفاقات الدولیة ذات الصلة.
بدوره، عبر العراق عن امتنانھ وتقدیره 
الدول  قادة  من  الفاعل  لـ»الحضور 
الخارجیة  ووزراء  والصدیقة  الشقیقة 
والبعثات  والدولیة  االقلیمیة  والمنظمات 
فى  والمراقبة  المشاركة  الدبلوماسیة 

مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة».
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أكد سموه أن بغداد عاصمة الرشید والمأمون وعاصمة العالم، معرباً سموه عن تفاؤلھ بعودتھا ونھضتھا ومجدھا بإذن هللا.
وقال سموه عودة بغداد لموقعھا اإلقلیمي والعالمي عودة لكتابة قصة جدیدة فى مسیرة الحضارة.. سالم على بغداد المنصور 

والرشید.. سالم على بغداد العلم والعزم والحكمة.. سالم على بغداد وعلى كل أوطاني العربیة الجمیلة

قال أمیر قطر تمیم بن حمد، ، خالل مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، إن بالده «تؤمن بدور العراق فى المنطقة»، الفتاً إلى أن 
«وحدة العراق وتعزیز المؤسسات ووحدة السالح من أھم خطوات إرساء االستقرار».

دعم بالده للعراق لتحقیق النھضة  ودعا أمیر قطر المجتمع الدولي إلى دعم العراق من أجل العمل على استقرار شعبھ، مؤكداً 
الشاملة المنشودة.
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الفتاح  عبد  المصري  الرئیس  قال 
السیسي، ، خالل كلمتھ فى مؤتمر بغداد 
للتعاون والشراكة، إن العراق لدیھ رغبة 
اإلقلیمیة،  العالقات  تعزیز  فى  صادقة 
بعدما واجھ مع دول عربیة أخرى خالل 

السنوات الماضیة، تحدیات كبیرة.
الرغبة  إلى  المصري  الرئیس  وأشار 
التعاون  من  جدید  مرحلة  «تدشین  فى 
اإلقلیمي»، الفتاً إلى أن بالده تنظر بتقدیر 
العراق  فى  تحققت  التي  لإلنجازات  بالغ 

قال الرئیس الفرنسي إیمانویل ماكرون، 
مؤتمر  انطالق  فى  كلمتھ  خالل  السبت، 
الشعب  إن  والشراكة،  للتعاون  بغداد 
إلى  الفتاً  مصیره،  لیمتلك  عاد  العراقي 
بمھام  بالكامل  ملتزمة  ستبقى  بالده  أن 
العراقیة،  القوات  جانب  إلى  التدریب 

لمكافحة اإلرھاب.
ولفت ماكرون إلى أن «مكافحة اإلرھاب 
تعني عودة االستقرار إلى المناطق التي 
عقد  «مشروع  أن  مضیفاً  منھ»،  عانت 

بعدما  خصوصاً  الماضیة،  الفترة  خالل 
«مشروع  على  العراقي  الجیش  قضى 
وتمكن  المنطقة،  فى  الظالمي  داعش» 

من إلحاق الھزیمة باإلرھاب.
الدولة  وفاء  فى  تثق  بالده  إن  وقال 
المقبل،  االنتخابي  باالستحقاق  العراقیة 
مشیراً إلى دعم مصر للعراق فى استعادة 
العالم  فى  وموقعھ  التاریخي،  مكانھ 

العربي.
وأعرب الرئیس المصري عن رفض بالده 

مشروع  العراقي  الجوار  لدول  اجتماع 
نصر  وھذا  الیوم،  تحقق  وقد  أساسي 

للشعب العراقي».
وأعرب ماكرون عن إعجاب بالده بتطبیق 
االنتخابات  جدول  العراقیة  الحكومة 
إلى  مشیراً  المقبل،  أكتوبر  فى  المقررة 

مشاركة االتحاد األوروبي فى مراقبتھا.
تعزیز  دعم  الفرنسي  الرئیس  وأعلن 
أمنھ،  ضمان  أجل  من  العراق  سیادة 
أنھ «ال تدخل وال إھمال، بل دعم  مؤكداً 

الشؤون  فى  الخارجیة  التدخالت  لجمیع 
احترام  إلى  داعیاً  للعراقیة،  الداخلیة 
سیادة العراق، ومنع تقدیم أي شكل من 
أشكال الدعم للجماعات اإلرھابیة، وعدم 

توفى ر مالذات آمنة لھم.
وأكد أن «مصر ترحب بتقدیم خبراتھا فى 
بوحدة  المجاالت المختلفة للعراق، إیماناً 
كانت»،  مھما  الصعاب  الجتیاز  الھدف، 
الفتاً إلى أن مؤتمر بغداد فرصة للتشاور 

فى مواجھة أزمات المنطقة».

واضح للشعب العراقي، والعمل من أجل 
استقرار المنطقة، فنجاح الشعب العراقي 
ھو نجاح لكل الشركاء الموجودین ھنا».
استقرار  «سنضمن  ماكرون:  وقال 
العراق إذا ضمّنا الحقوق للجمیع»، الفتاً 
التحدیات  تواجھ  المنطقة  «دول  أن  إلى 
مضیفاً:  مواجھتھا»،  وتجب  نفسھا 
یبرر  ال  اإلرھابیة  الجماعات  «وجود 

التدخل المباشر فى شؤون الدول».
قال  المؤتمر،  فى  فرنسا  مشاركة  وحول 

AFP
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إنھا جاءت «ضمن التزامھا بالشراكة مع العراق»، معلناً استعداد بالده «لتمویل المشاریع المختلفة فى العراق».
وطالب ماكرون بإقرار آلیات لمتابعة مخرجات مؤتمر بغداد، والعمل على إطالق مشاریع كبرى، تعلیمیة واقتصادیة وتنمویة وغیرھا.


العربیة  الدول  لجامعة  العام  األمین  قال 
أحمد أبو الغیط، السبت، فى كلمتھ خالل 
عانى  العراق  إن  بغداد،  مؤتمر  انطالق 
أثماناً  ودفع  الماضیة،  العقود  عبر  كثیراً 
عطلت  وصراعات  لمغامرات  باھظة 

انطالقتھ وأبطأت مسیرتھ.
یكون  أن  «نرید  الغیط:  أبو  وأضاف 
ساحة  ولیس  للتواصل  جسراً  العراق 

للصراع»، داعیاً إلى إنھاء الطائفى ة.
وتابع فى كلمتھ: «آن األوان ألن تمحى 
الطائفى ة من قاموس ھذا اإلقلیم»، مؤكداً 
أن «العراق یسعى لبناء عالقة جدیدة مع 

اإلقلیم على أساس المنفعة واالحترام».
وأضاف: «اإلمكانیة العراقیة فى المورد 
البشري والمادي على حد سواء ضخمة، 
والتاریخ والحاضر شاھدان على ما ُیمكن 
أن یحققھ الشعب العراقي، إن توافرت لھ 

ظروف مواتیة».
وھو  العراق  نرى  نحن  «الیوم،  وتابع: 
بإرادة  الظروف  ھذه  صناعة  إلى  یسعى 
مشیراً  عین»،  تخطئھ  ال  وعزم  جدیدة 
شریفة  حرباً  خاض  «العراق  أن  إلى 
كابد   ،۲۰۱٤ منذ  األسود  اإلرھاب  ضد 
خاللھا تضحیات ھائلة، وتكبد كلفة تفوق 

الوصف فى األنفس واألموال».
المعركة  خاض  العراق  أن  إلى  ولفت 
دفاعاً عن قیم الحضارة واإلنسانیة فى كل 
مكان، ولیس فى العراق وحده، «ونحن 
نجتمع ھنا فى مدینة السالم  الیوم جمیعاً 
لنقول للعراق إنھ ال یقف فى ھذه المعركة 

وحیداً».
أن  یستحق  العراقي  «الشعب  وواصل: 
وأن  واألمن،  واالستقرار  بالسالم  ینعم 
طول  بعد  والرخاء  التنمیة  ثمار  یجني 
ھذا  فى  ودعمھ  العراق  فمساندة  معاناة، 

النضال واجب علینا، وحق لشعبھ».
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 الميــاه العربيـــة مــــن النيــــل  الميــاه العربيـــة مــــن النيــــل 
إلى الفرات التحديات واألخطار المحيطةإلى الفرات التحديات واألخطار المحيطة

یواجھ  عشر،  التاسع  القرن  أواخر  منذ 
الوطن العربي من خلیجھ العربي إلى المحیط 
الداخلیة  التحدیات  من  العدید  األطلسي 
لھجمات  یزال  وال  تعرض  حیث  والخارجیة، 
وأدواتھا  صورھا  بكل  صھیونیة  استعماریة 
اإلجرامیة، بھدف واحد رئیسي یتمثل بفرض 
الترابط  أواصر  وتقطیع  والوصایة،  التبعیة 
ذلك  سبیل  وفى  الوطن،  أبناء  مكونات  بین 
األمة  لھذه  المعادیة  القوى  وتسعى  سعت 
لتجریدھا من مختلف وسائل البقاء والتطور 
والنھوض، وحتى تتمكن القوى االستعماریة 
العدوانیة،  أغراضھا  تحقیق  من  الصھیونیة 
فوضعت استراتیجیات للسیطرة على مقدرات 
وخیرات ھذه األمة، التي یبرز من بین أھمھا 
استراتیجیة  مواد  امتالك  محاولة  وأخطرھا 
المواد  ھذه  وأھم  رئیسي  وبشكل  جدا  ھامة 

النفط والماء.
آخذة  العربي  الوطن  فى  المائیة  فالتحدیات 
باألبعاد  الخطیر  السلبي  والتأثیر  التعمق  فى 
واألمنیة،  واالقتصادیة  السیاسیة  كافة، 
الطامحون  یسعى  التي  األدوات  أھم  وھي 
والوصایة  التبعیة  لفرض  علیھا  للسیطرة 
علیھ، وبخاصة أن الكثیر من مصادر الوطن 
العربي المائیة تأتي خارج حدوده الجغرافى 
ة والسیاسیة، كما أن ھناك محاوالت من قبل 
من  ممكنة  كمیة  بأكبر  لالستئثار  الدول  ھذه 
أحوال  فى  معھا  المشتركة  المائیة  المصادر 
من  الكثیر  أن  ذلك  إلى  أضف  األنھار،  ھذه 
القوى المحیطة بالوطن العربي، تعمل بشكل 
صریح أو ضمني للتنسیق والعمل مع الكیان 
القوى  على  األمر  یتوقف  ولم  الصھیوني، 
مع  حرًجا  أكثر  بات  بل  فحسب،  المحیطة 
إقامة  فى  الصھیوني  العربي  التعاون  بوادر 
مشاریع مائیة مشتركة. فال یمكن فصل األمن 
المائي العربي عن مسألة أھمیة ودور الموقع 
یواجھھ  وما  العربي،  للوطن  االستراتیجي 
مقدمتھا  وفى  الجوانب،  متعددة  تحدیات  من 
مشكلة الحفاظ على موارده المائیة، لما لھا 
من تأثیر خطیر فى التنمیة على األمد القصیر 
والمتوسط أو البعید، وما یجعل قضیة األمن 
المائي العربي أكثر خطورة، أن أغلب البلدان 

العربیة ال تملك السیطرة الكاملة على منابع 
وإیران  وغینیا  وتركیا  أثیوبیا  أن  إذ  مائھا، 
أیًضا،  وزائیر  وأوغندا  وكینیا  والسنغال 
والمصادر  الموارد  بأغلب  تتحكم  بلدان  ھي 

المائیة فى المنطقة العربیة .
كل ذلك یتناولھ بالتحلیل كتاب المیاه العربیة 
واألخطار  التحدیات  الفرات:  إلى  النیل  من 
المحیطة، حیث یشرح الفصل األول والثاني، 
بموضوع  المتعلقة  والمفاھیم  المصطلحات 
المسألة المائیة والقانون الدولي وموقفھ من 
المسألة المائیة حیث نظم القانون الدولي منذ 
ما یزید على ٥۰ سنة عملیات استغالل میاه 
وقد  ھا،  فى  تشترك  التي  الدول  بین  األنھار 
أطلق علیھا األنھار الدولیة نظًرا إلى وقوع 
فروعھا وروافدھا فى منطقة تخضع لسلطة 
دولتین أو أكثر وأطلق على ھذه الدول دول 
حوض النھر وقد كانت أول معالجة الستغالل 
الدولي  القانون  من  المشتركة  األنھار  میاه 
عشر،  التاسع  القرن  من  األول  النصف  فى 
ھارمون  بمبدأ  عرف  ما  خالل  من  وذلك 
على  مطلقة  سیادة  الدولي  المبدأ  أقر  حیث 
النھر. من  أراضیھا  فى  یمر  الذي  الجزء 

وقد تطورت مسألة االھتمام بمعالجة مشاكل 
ساد  الذي  ھارمون  مبدأ  من  الدولیة،  المیاه 
إلى  عشر،  الثامن  القرن  فى  القانوني  الفقھ 
القانون  جمعیة  أكدتھا  التي  الحدیثة  المبادئ 
فى  واألربعین  الثامنة  دورتھا  خالل  الدولي 
۱۹٦٦ ھلسنكي  وقواعد   ۱۹٥۸ نیویورك 
التـــــي تقضــي بتقییـد سلطـات الـدول علــى 
الـدول  استغـالل  وبـأن  المائیــة،  األنظــمة 
مشــروط  أراضیــھا  فى  الواقــع  للجــزء 
بـعدم اإلضـرار بباقـي دول النظــــام. بعـد ذلك 
توصل معھد القانون الدولي فى عام ۱۹۹۱

بشأن  العامة  القواعد  من  مجموعة  إلى 
استخدام میاه األنھار الدولیة فى العالم، ھذه 
القواعد راعت معیاًرا ھاًما ھو معیار عدالة 
توزیع المیاه بین الدول المشتركة فى األنھار 
فى العالم، ورغم وجود ھذه القواعد الدولیة 
التي تنظم میاه األنھار بین الدول المشتركة 
العالم  فى  األنھار  من  نھر  كل  أن  إال  ھا  فى 
الثنائیة  االتفاقیات  بدون  استغاللھ  ینظم  كان 

أو متعددة األطراف بین الدول المشتركة فى 
السكانیة  الزیادة  وبسبب  النھر  ھذا  حوض 
إلى  الحاجة  وزیادة  العالم  دول  جمیع  فى 
فى  كبیرة  توسعات  ھناك  كان  الغذاء،  إنتاج 
الزراعة فى دول األنھار الدولیة، وكذلك كان 
ومشروعات  السدود  إقامة  فى  توسع  ھناك 
إنتاج الكھرباء كطاقة رخیصة الزمة لعملیات 
العدید  ظھور  بدایة  ھو  ھذا  وكان  التنمیة 
أحواض  معظم  فى  الدول  بین  المشاكل  من 
األنھار الدولیة إن لم یكن فى ھا جمیًعا، بل 
األنھار  إلى  امتدت  الدول  بین  الخالفات  إن 
غیر الدولیة، أي التي ال تشترك فى ھا أكثر 

من دولة.
 البد من اإلشارة إلى القانون الدولي للمیاه، 
الذي یصعب تقدیر البدایة الحقیقیة لھ، لكنھ 
المشكالت  ظھور  بعد  جاء  قد  مجملھ  فى 
وھو  للحدود،  العابرة  لألنھار  الحدودیة 
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قانونیة  فروع  إیجاد  بالضرورة  یتطلب  ما 
ما  وتعالج  األنھار  ھذه  تدابیر  تنظم  أخرى 
ینشأ عنھا من نزاعات وخالفات بین الدول، 
اتفاقیة  بھا  جاءت  التي  المبادئ  وأیًضا 
قانون استخدام المجاري المائیة الدولیة فى 
أما   ۱۹۹۷ عام   المالحیة  غیر  األغراض 
الكاتب  شیر  فى  العذبة  المیاه  مشكلة  عن 
أنھا ترجع إلى الستینات من القرن العشرین 
حیث فرضت تلك المشكلة نفسھا على القیادة 
عبد  جمال  الراحل  الزعیم  وتحدیًدا  العربیة، 
عام  عربیة  قمة  عقد  إلى  دعا  الذي  الناصر 
فى  الصھیونیة  األطماع  لمواجھة   ۱۹٦٤
تحویل  مشروع  وبخاصة  العربیة،  المیاه 
الصھیوني،  الكیان  لمصلحة  األردن  نھر 
یتم  لم  ھامة،  قرارات  ذلك  عن  نتج  حیث 
تنفى ذھا ومتابعتھا بشكل جدي حتى وصلت 
األوضاع المائیة العربیة إلى ما وصلت إلیھ، 
تبني  على  أیًضا  العربیة  الجامعة  تقدم  لم  إذ 
العربیة،.أما  األقطار  لجمیع  ملزم  مشروع 
عن الفصلین الثالث والرابع فى تحدث الكاتب 
سوریة  بین  المائیة  المشكالت  عن  ھما  فى 
جھة  من  وإیران  وتركیا  جھة  من  والعراق 
أخرى، حیث یقول الكاتب إنھ ال یمكن فصل 
عند  التاریخیة  وجذورھا  السیاسیة  األطماع 
الدول  من  عدد  بین  المائیة  القضایا  مناقشة 
تركیا  إن  حیث  أخرى،  جھة  من  العربیة 
والسدود  المشاریع  إقامة  خالل  من  تسعى 
المائیة، وبشكل خاص مشروع جنوب شرق 
األناضول إلى تحقیق أھداف سیاسیة إضافة 
عالقاتھا  فى  وبخاصة  اقتصادیة  أھداف  إلى 
الدوافع  أصبحت  والعراق،  سوریة  مع 
المشاریع  تلك  مثل  وراء  التركیة  السیاسیة 
السیاسیة  التطورات  ضوء  فى  واضحة 
(سوریة  العربیة  البلدان  ھذه  تعیشھا  التي 
والعراق) إذ تسعى تركیا – إذا تمكنت – إلى 
فى  السیاسیة  ة  الجغرافى  خریطة  فى  تغییر 
المنطقة من أجل بناء مكانة إقلیمیة متمیزة 
واستخدام  اإلقلیمي،  المائي  الربط  خالل  من 
الموارد المائیة كورقة ضاغطة على كل من 
سوریة والعراق، بواسطة التحكم بتصاریف 
بشدة  تعارض  تركیا  أن  فنجد  الفرات،  نھر 
والتعاون  األطراف  متعدد  مائي  اتفاق  أي 
قضیة  ربط  خالل  من  دائمة  بصورة  معھ 
العربیة،  المنطقة  فى  السالم  بقضیة  میاھھا 
اإلسرائیلي   – التركي  التقارب  بعد  وخاصة 
واالقتصادیة  العسكریة  المجاالت  فى 
والسیاسیة.ثم یتطرق الكاتب بعد ذلك إلى أھم 
على  تقع  التي  الدول  بین  المائیة  المشكالت 
حوض النیل بشكل عام، وبین أثیوبیا ومصر 

بشكل خاص، فبعد رحیل عبد الناصر، ومع 
فى  مصر  شھدتھا  التي  السیاسیة  التطورات 
القرن الحادي والعشرین بوجھ خاص، أخذت 
على  واضح  بشكل  تتراكم  المائیة  المخاطر 
نھر  على  السدود  بإقامة  تتمثل  وھى  مصر، 
النیل وبخاصة السدود األثیوبیة. لذا فإن من 
بین أسباب األزمات المائیة بین دول حوض 
النیل محاولة االستئثار بالمیاه من قبل طرف 
یمكن  الواقع  وھذا  آخر،  طرف  حساب  على 
إدراكھ فى الدول المشتركة فى حوض النیـل، 
والسیما مع وجود قوى خارجیة تحاول إثارة 
صوغ  فى  مؤثًرا  طرًفا  تصبح  كي  الخالفات 
معادلة االستفادة من المیاه اإلقلیمیة والدولیة 
.فى شیر الكاتب أیًضا أن أھم اآلثار السلبیة 
بسعتھا  تتمثل  مصر  فى  األثیوبیة  للسدود 
الزراعات،  فى  المیاه  وباستھالك  التخزینیة 
إذ أن السعة التخزینیة ستخصم من مخزون 
ستعود  وبالتالي  العالي،  السد  أمام  المیاه 
سنوات  فى  المائي  والعجز  الجفاف  ظاھرة 
الفى ضان المنخفضة إلى الظھور، أما المیاه 
خصًما  فستكون  للري  تستخدم  سوف  التي 
مباشًرا من حصتي السودان ومصر السنویة.

، فإن بدء أثیوبیا فى إقامة سد النھضة على 
وما  الخطر،  ناقوس  یدق  األزرق  النیل  نھر 
یتبع ذلك من توترات فى العالقات بین دول 
والسودان  مصر  بین  وتحدیًدا  النیل،  حوض 
كونھا  أخرى،  جھة  من  وأثیوبیا  جھة  من 
والسیما  النیل،  نھر  منبع  على  مسیطرة 
العربي  للوطن  معادیة  قوى  دخول  بعد 
ومحرًضا  خطیًرا  طرًفا  الصھیوني)  (الكیان 
حوض  فى  لیس  المائیة،  الفتنة  إشعال  على 
العربیة  البلدان  جمیع  فى  بل  فحسب،  النیل 
المحاذیة لھذا الكیان، كل تلك األمور تناقش 
بالتحلیل بین دفات ذلك الكتاب .أما الفصالن 
األخیران الخامس والسادس فى ھما یتحدث 
الصھیونیة  المخططات  عن  بدایة  الكاتب 
خاص  وبشكل  العربیة  المیاه  على  للسیطرة 
عھد  حیث  ولبنان،  واألردن  فلسطین  فى 
الكیان الصھیوني للقیام بعدة أشیاء تؤكد أنھا 
ال تنوي الخیر للمنطقة العربیة منھا التحالف 
علیھ  أطلق  ما  وتوقیع  وأثیوبیا،  تركیا  مع 
نھرین  أكبر  أن  یعني  بما  السالم،  اتفاقیات 
تحت  سیكونان  والفرات  النیل  المنطقة  فى 
سیطرة ھذا الكیان، إضافة إلى سعیھ إلقامة 
مشاریع مائیة مشتركة . ھذا وتعود األطماع 
مراحل  إلى  العربیة  المیاه  فى  الصھیونیة 
دینیة،  بمعتقدات  مدعومة  قدیمة،  تاریخیة 
وتشیر الدراسات المتخصصة فى المعتقدات 
ھرتزل  تیودور  أن  إلى  الصھیونیة  الدینیة 

الفضل  لھ  كان  العالمیة  الصھیونیة  مؤسس 
الوطن  فكرتي  بین  الربط  فى  األبرز  والدور 
المدركات  فى  القناعة  ھذه  زرع  أو  والماء 
إسرائیل  دولة  إلقامة  الفكریة  الیھودیة 
الكبرى .وفى الختام، تكتسب قضایا المیاه فى 
تعدد  من  وخطورتھا  أھمیتھا  العربي  الوطن 
األبعاد المتعلقة بھا، فھي تشتمل على أبعاد 
سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة، جعلت المیاه 
فى الصدارة،  فى استراتیجیات الدول الكبرى 
كھدف رئیسي یجب امتالكھ والسیطرة علیھ 
أو التحكم فى ه، ویبدو ذلك جلًیا فى مؤامرات 
بالمیاه،  المتعلقة  الصھیوني  الكیان  مخطط 
فمنذ القدم وقبل احتالل فلسطین كانت ھناك 
تحركات ومؤامرات صھیونیة تختص بالمیاه، 
بما یؤكد أھمیة ھذا العنصر فى تحقیق األمن 
السیاسي واالقتصادي واالجتماعي فى أي دولة.

مشروع  انطالق  من  سنوات  عشر      بعد 
«سد النھضة» اإلثیوبي على النیل األزرق، 
ووصول اإلنشاءات إلى نحو ۸۰ فى المائة، 
المصریة  للتحذیرات  رفضھا  إثیوبیا  كررت 
والسودانیة وتمسكھا بملء السد. كما رفضت 
من  رباعیة»  «وساطة  مقترح  أبابا  أدیس 
واالتحاد  المتحدة  واألمم  المتحدة  الوالیات 

األوربي، إلى جانب االتحاد األفریقي.
لقد صبرت مصر كثیراً على التمادي اإلثیوبي 
مصر،  مع  التاریخیة  العالقات  إیذاء  فى 
بإقامة  ووعدت  تستطیع،  ما  كل  وقدمت 
مجاالت  فى  إثیوبیا  مع  مشتركة  مشاریع 
مختلفة، مقابل عدم التعرض لحصة مصر من 
الحكومة  وقعت   ۱۹۲۹ عام  .فى  النیل  میاه 
عن  نیابة  االستعماریة،  بصفتھا  البریطانیة، 
ثالث دول من حوض النیل (أوغندا وتنزانیا 
ُتقِّر  المصریة  الحكومة  مع  اتفاقیة  وكینیا)، 
المكتسبة  مصر  بحصة  الدول  ھذه  بموجبھا 
من میاه النیل، وأنَّ لھا الحق فى االعتراض 
الدول  ھذه  إنشاء  حالة  فى  تو)  (فى 
مشروعات جدیدة على النھر وروافده. وفى 
اتفاقیة  توقیع  القاھرة  فى  تم   ۱۹٥۹ عام 
بین مصر والسودان، جاءت مكملة التفاقیة 
تشمل  «حیث  لھا،  الغیة  ولیست   ۱۹۲۹
من  لكل  الواصلة  النیل  لمیاه  الكامل  الضبط 
مصر والسودان، فى ظل المتغیرات الجدیدة 
التي ظھرت على الساحة آنذاك، وھي رغبة 
ومشروعات  العالي  السد  إنشاء  فى  مصر 
أعالي النیل لزیادة الواردات النھریة وإقامة 
إنجاز  وتم  أسوان».  فى  الخزانات  من  عدد 
لبناء  اإلثیوبي  المشروع  .أثار  العالي  السد 
واحتجاجھا  مصر  غضب  النھضة»  «سد 
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العامة، وألنھ  التفاصیل  استشارتھا فى  لعدم 
أراضیھا،  إلى  النیل  واردات  على  یؤثر 
عدة  مدى  على  اجتماعات  سلسلة  وجرت 
مصریة  ملزمة  اتفاقیة  إلى  للتوصل  سنوات 
- سودانیة - إثیوبیة بضمانات إثیوبیة بعدم 
میاه  من  والسودان  مصر  بحصتي  المساس 
أطول أنھار العالم؛ إال أنَّ االجتماعات فشلت 
جت  تحجَّ أن  بعد  االتفاقیة  إلى  التوصل  فى 
فى  وحقھا  النھر  على  بسیادتھا  أبابا  أدیس 
فى  للتكرار  قابلة  حجج  وھي  السد.  إقامة 
المستقبل لتغییر مجرى النیل كلھ، ما لم یتم 
اإلضرار  بعدم  ملزمة  اتفاقیة  إلى  التوصل 

بحقوق مصر والسودان النھریة .
ومشكلة األنھار عابرة الحدود تعاني منھا أكثر 
من دولة عربیة واحدة، فى مقدمتھا العراق 
الذي یعاني من شحة میاه نھر الفرات بسبب 
السدود التركیة والسوریة منذ السبعینات من 
إلى  باإلضافة  الیوم.  وحتى  الماضي  القرن 
تكرار المشكلة مع نھر دجلة الذي ینبع من 
فى  األناضول  شرقي  جنوب  طوروس  جبال 
سد،  من  أكثر  أنقرة  َبنت  حیث  أیضاً.  تركیا 
فى  تصب  كانت  روافد  ِعدة  مجاري  وحولت 
الحالي  اإلیراني  النظام  وفعل  دجلة.  نھر 
األسلوب نفسھ فى روافد نھر دجلة «الزاب 
والوند  والعظیم  األسفل  والزاب  األعلى، 
ودیالى»، ثم تحویل مجرى نھر الكارون إلى 
داخل إیران بعد أن كان یصب فى شط العرب، 
آالف  منذ  والفرات  دجلة  نھري  ملتقى  وھو 
السیاسیة  العالقات  سوء  .وَتراَفق  السنین 
بین بغداد ودمشق فى السبعینات مع مشكلة 
سد  بإنشاء  سوریا  قیام  بسبب  الفرات،  نھر 
النھر  جفاف  إلى  أدى  ما  النھر،  على  جدید 
والجنوبیة  الوسطى  العراقیة  المحافظات  فى 
الھاي  فى  الدولیة  العدل  محكمة  وشھدت 
خالل العقود الماضیة عدداً من القضایا حول 
استخدام األنھار المجحف أو غیر المنصف، 
إال أن المشكلة ظلت قائمة . وھذا الواقع یدفع 
تعاون  روابط  قیام  إمكانیة  عن  التساؤل  إلى 
بھا  تمر  التي  الدول  بین  مستدامة  وتنمیة 
یمر  الذي  الدانوب  مثل  للحدود  عابرة  أنھار 
فى عشر دول أوروبیة؛ ھي ألمانیا والنمسا 
وبلغاریا  ورومانیا  وأوكرانیا  وسلوفاكیا 
أما  وصربیا.  والمجر  وكرواتیا  ا  ومولدافى 
مر  فى  الجنوبیة  أمیركا  فى  األمازون  نھر 
فى سبع دول؛ ھي البرازیل وبیرو وبولیفى 
ا وكولومبیا وفنزویال واإلكوادور وغویانا..

والیوم  الساعة  موضوع  وھو  النیل،  ونھر 
یحتاج  وإثیوبیا  والسودان  مصر  فى  والعام 
إلى  المنبع  من  فعالة  تعاون  رابطة  إلى 

الدیمقراطیة  الكونغو  فى  یمر  وھو  المصب. 
وبوروندي ورواندا وتنزانیا وكینیا وأوغندا 
وإثیوبیا وجنوب السودان والسودان وینتھي 
یكون  أن  إال  منصف  ألي  یمكن  مصر.ال  فى 
النیل  میاه  فى  والسودان  مصر  حقوق  مع 
النھضة»  «سد  یؤدي  أن  من  وخشیتھما 
من  البلدین  حصتي  تقلیص  إلى  اإلثیوبي 
منذ  ھما  فى  الحیاة  شریان  وھي  المیاه، 

أعماق التاریخ إلى یومنا ھذا .

على  العربیة  الدول  جامعة  مجلس  أصدر 
العادیة  غیر  دورتھ  فى  الوزارى  المستوى 
۱٥/یونیو  الثالثاءالموافق  یوم  المنعقد، 
۲۰۲۱، بالدوحة، عدة قرارات بعد االستماع 
لإلحاطة المقدمة من السادة وزراء خارجیة 
وجمھوریة  السودان  جمھوریة  من  كل 
الصلة  ذات  المستجدات  بشأن  العربیة  مصر 
جوالت  ونتائج  اإلثیوبى  النھضة  سد  بملف 
برعایة  مؤخرة  عقدت  التى  المفاوضات 
التفاق  التوصل  بھدف  اإلفریقى  االتحاد 
النھضة،  سد  وتشغیل  ملء  قواعد  على 
الدول  جامعة  مجلس  قرارات  استذكار  وبعد 
الصادر  القرار  وأخرھا  الصلة،  ذات  العربیة 
عن الدورة غیر العادیة لمجلس جامعة الدول 
العربیة على المستوى الوزارى التى عقدت 
بتاریخ ۲۳ یونیو، وكذلك القرار الصادر عن 
جامعة  لمجلس   ۱٥۳ رقم  العادیة  الدورة 
الدول العربیة على المستوى الوزارى بتاریخ 

٤ مارس  ۲۰۲۰
من  لكل  المائى  األمن  أن  على  التأكید  أوال: 
جمھوریة السودان وجمھوریة مصر العربیة 
ھو جزء ال یتجزأ من األمن القومى العربى، 
بحقوقھما  یمس  إجراء  أو  عمل  أى  ورفض 

فى میاه النیل ..
ثانیا: اإلعراب عن التقدیر للجھد الذى بذلتھ 
رئاستھا  خالل  إفریقیا  جنوب  جمھوریة 
لالتحاد اإلفریقى فى تسییر مسار مفاوضات 
التقدیر  عن  كذلك  واإلعراب  النھضة،  سد 
فى  الرئیس  فخامة  بھ  یضطلع  الذى  للدور 
لیكس تشیسیكیدى رئیس جمھوریة الكونجو 
الدیمقراطیة الرئیس الحالى لالتحاد اإلفریقى، 
من أجل التوصل إلى تسویة عادلة لقضیة سد 

النھضة .
ثالثا: التأكید على أھمیة التفاوض بحسن نیة 
عادل  التفاق  عاجل  بشكل  التوصل  أجل  من 
النھضة  سد  حول  قانونا  ملزم  و  ومتوازن 
الثالث  للدول  المشتركة  المصالح  یحقق 

ویحفظ الحقوق المائیة المصر والسودان .
تعثر  إزاء  القلق  عن  اإلعراب  رابعا: 

االتحاد  برعایة  تمت  التى  المفاوضات 
اإلفریقى بسبب المواقف التى تبنتھا إثیوبیا، 
عقد  الذى  الوزارى  االجتماع  خالل  وخاصة 
فى كینشاسا بجمھوریة الكونجو الدیمقراطیة 

یومى ٤ و ٥ إبریل.
ما  إزاء  الشدید  القلق  عن  اإلعراب  خامسا: 
أعلنتھ إثیوبیا عن نیتھا االستمرار فى ملء 
ضان  الفى  موسم  خالل  النھضة  سد  خزان 
الجارى،   ۲۰۲۱ عام  صیف  فى  المقبل 
قواعد  یخالف  الذى  األحادى  اإلجراء  وھو 
القانون الدولى واجبة التطبیق، السیما اتفاق 
فى  الثالث  الدول  بین  المبرم  المبادئ  إعالن 
الخرطوم بتاریخ ۲۳ مارس، والذى یتسبب 
لمصر  المائیة  بالمصالح  الضرر  إلحاق  فى 
فى  المائیة  المنشآت  والسیما  والسودان، 

السودان وأھمھا سد الروصیرص . 
اتخاذ  عن  باالمتناع  إثیوبیا  مطالبة  سادسا: 
أیة إجراءات أحادیة توقع الضرر بالمصالح 
المائیة لمصر والسودان، بما فى ذلك االمتناع 
عن ملء خزان سد النھضة دون التوصل إلى 

اتفاق حول قواعد ملء وتشغیل السد. 
سابعا: أخذ العلم بالخطابات التى وجھھا كل 
العربیة  مصر  جمھوریة  خارجیة  وزیر  من 
إلى  السودان  جمھوریة  خارجیة  ووزیرة 
مجلس األمن باألمم المتحدة، واالتفاق مع ما 
العواقب  تحذیر من  الخطابات من  بھذه  ورد 
واإلقلیمیین  الدولیین  والسلم  األمن  على 
عادلة  لتسویة  التوصل  عدم  على  المترتبة 

لقضیة سد النھضة.
ثامنا: دعوة مجلس األمن لتحمل مسؤولیاتھ 
عاجلة  جلسة  عقد  خالل  من  الصدد  ھذا  فى 
واتخاذ  الموضوع  ھذا  حول  للتشاور 
تفاوضیة  عملیة  إلطالق  الالزمة  اإلجراءات 
فعالة تضمن التوصل، فى إطار زمنى محدد، 
حول  قانون  وملزم  ومتوازن  عادل  التفاق 
الثالث. الدول  مصالح  یراعى  النھضة  سد 
مجلس  فى  العربى  العضو  دعوة  وأخیرا: 
وكذلك   ،( حالیا  التونسیة  الجمھوریة   ) األمن 
عن  الصادر  القرار  بموجب  المشكلة  اللجنة 
الدول  جامعة  لمجلس  العادیة  غیر  الدورة 
یونیو   ۲۳ بتاریخ  عقدت  التى  العربیة 
الملف  تطورات  بمتابعة  والمكلفة   ۲۰۲۰
الشأن،  ھذا  فى  األمن  مجلس  مع  والتنسیق 
المغرب -  السعودیة -  األردن -  والتى تضم 
العراق واألمانة العامة، إلى تكثیف جھودھا 
واالستمرار فى التنسیق الوثیق مع جمھوریة 
حول  العربیة  مصر  وجمھوریة  السودان 

الخطوات المستقبلیة فى ھذا الملف.
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أصدرت وزارة الخارجیة اإلثیوبیة بیانا ترفض 
سد  بشأن  العربیة  الدول  جامعة  قرار  ه  فى 
لالنعقاد  الدولي  األمن  مجلس  بدعوة  النھضة 
سد  ملء  إثیوبیا  اعتزام  بشأن  الخالف  لبحث 

سد  أزمة  لمناقشة  جلسة  األمن  مجلس  عقد 
نھر  مجرى  على  إثیوبیا  تبنیھ  الذي  النھضة 
النیل وسط اعتراضات مصریة وسودانیة على 
الدول  بین  اتفاق  دون  المائي  الخزان  ملء 
الثالث. ولم یصدر بعد أي قرار بشأن مشروع 
تقدمت بھ تونس ألعضاء مجلس األمن یدعو 
إلى التوصل التفاق ملزم بین إثیوبیا والسودان 
أشھر.  ستة  خالل  السد  تشغیل  بشأن  ومصر 
الخزان  ملء  على  والسودان  مصر  وتعترض 
الدول  بین  التفاق  التوصل  دون  من  المائي 
فى  األعضاء  الدول  باقي  وفود  وشدد  الثالث. 
األفریقیة  الوساطة  دعمھم  على  األمن  مجلس 
اإلثیوبي. المائي  الخزان  حول  الخالفات  لحل 

«سد  بشأن  األمن  لمجلس  رئاسي  بیان  نص 
باإلجماع  تبناه  المجلس  (وثیقة)  النھضة» 
(۱٥دولة)، ودعا فیھ إلى استئناف المفاوضات 

حول السد بقیادة االتحاد اإلفریقي.
كال  األربعاء،  الدولي،  األمن  مجلس  دعا 
استئناف  إلى  والسودان  ومصر  إثیوبیا  من 
«سد  حول  شھور  منذ  المتعثرة  المفاوضات 
النھضة»، وذلك عبر بیان رئاسي تبناه باإلجماع 
(۱٥ دولة). وفى ما یلي نص البیان: «یضع 
مجلس األمن نصب عینیھ مقاصد ومبادئ میثاق 
لمجلس  األساسیة  والمسؤولیة  المتحدة  األمم 
األمن عن صون السلم واألمن الدولیین. یشیر 
مجلس األمن إلى القرارات والبیانات الرئاسیة 
المبادئ  إعالن  اتفاق  إلى  ویشیر  الصلة.  ذات 
الكبیر،  اإلثیوبي  النھضة  سد  مشروع  بشأن 
۲۳ فى  والسودان  وإثیوبیا  مصر  بین  المبرم 

األمن  مجلس  ویحیط   .۲۰۱٥ (آذار)  مارس 
علما بالمفاوضات الجاریة بشأن ھذه المسألة، 
مجلس  ویشجع  اإلفریقي.  االتحاد  رعایة  تحت 
استئناف  والسودان على  وإثیوبیا  األمن مصر 
المفاوضات بدعوة من رئیس االتحاد اإلفریقي 
اتفاق  نص  من  السرعة  وجھ  على  لالنتھاء 
وتشغیل  ملء  بشأن  ن  للطرفى  ومقبول  ملزم 
السد خالل فترة زمنیة معقولة. ویشجع مجلس 
لحضور  دعوتھم  تمت  الذین  المراقبین،  األمن 
المفاوضات التي یقودھا االتحاد اإلفریقي وأي 

النھضة الذي تشیده على النیل األزرق .وقالت 
الخارجیة فى بیانھا إن سد النھضة ھو قضیة 
حل  یمكن  ال  أفریقي.  حل  إلى  تحتاج  أفریقیة 
من  إال  والسودان  ومصر  إثیوبیا  بین  الخالف 

بروح  والتسویة  نیة  بحسن  التفاوض  خالل 
إیجاد حلول أفریقیة للمشاكل األفریقیة.

ووصف أبو الغیط األمن المائى لمصر والسودان 
بأنھ جزء ال یتجزء من األمن القومى العربى. 

تتم  والسودان  وإثیوبیا  لمصر  آخرین  مراقبین 
دعوتھم بالتراضي بشكل مشترك لمواصلة دعم 
المفاوضات، بھدف تسھیل حل المشكالت الفنیة 
والقانونیة المعلقة. ویدعو مجلس األمن الدول 
الثالث إلى المضي قدما بقیادة االتحاد اإلفریقي 

فى عملیة التفاوض بطریقة بناءة وتعاونیة.
یتضمن  ال  البیان  ھذا  أن  األمن  مجلس  ویؤكد 
خاصة  منازعات  أي  فى  سابقة  أو  مبادئ  أي 

بالمیاه العابرة للحدود». 
ھجوم وتعنت.. أول تعلیق من إثیوبیا على بیان 

مجلس األمن بشأن سد النھضة
الیوم  اإلثیوبیة،  الخارجیة  وزارة  ھاجمت 
بیانا  صدوره  عقب  األمن  مجلس  األربعاء، 

رئاسیا بشأن مفاوضات سد النھضة.
اإلثیوبیة:  الخارجیة  عن  الصادر  البیان  وقال   
«تشیر حكومة إثیوبیا إلى بیان رئیس مجلس 
مسألة  بشأن  المتحدة  لألمم  التابع  األمن 
غیر  وبطریقة  الكبیر.  اإلثیوبي  النھضة  سد 
من  أسابیع  تسعة  بعد  البیان  صدر  مسبوقة، 
االجتماع المفتوح لمجلس األمن الدولي بشأن 
المجلس  بأعضاء  إثیوبیا  ترحب  النھضة.  سد 
التي  الثالثیة  المفاوضات  إلى  األمر  لتوجیھھم 
«ومع  وأضافت:  األفریقي».  االتحاد  یقودھا 
نفسھ  المجلس  یعلن  أن  المؤسف  فمن  ذلك، 
فى مسألة الحق فى المیاه والتنمیة التي تخرج 
التاریخیة  تونس  زلة  وإن  والیتھ.  نطاق  عن 
مسؤولیتھا  تقوض  المجلس  قرار  تقدیم  فى 
األمن  مجلس  فى  مناوب  كعضو  الرسمیة 
«وتثني  وتابع:  أفریقي».  مقعد  على  الدولي 
إثیوبیا على أعضاء المجلس الذین قاموا بدور 
فى تصحیح االنتھاكات ضد سالمة أسلوب عمل 
المجلس فى تجھیز البیان. توفر موارد المیاه 
العام  الصالح  لتحقیق  فرصة  للحدود  العابرة 
بیانھا:  فى  واستطردت  اإلقلیمي».  والتعاون 
«موقف إثیوبیا من النیل عادل وتطمح لتحقیق 
حقھا المشروع وبناء صداقة بین شعوب الدول 
حان  قد  الوقت  أن  إثیوبیا  وتعتقد  المشاطئة. 
اآلن لدول حوض النیل لتھیئة وتعزیز التعاون 
على مستوى الحوض. ولن تعترف إثیوبیا بأي 

مطالبة قد تثار على أساس البیان الرئاسي». 
وكانت أعربت وزارة الخارجیة برئاسة سامح 
البیان  فى  ورد  بما  ترحیبھا  عن  شكري، 
مجلس  عن  األربعاء،  الیوم،  الصادر  الرئاسي 
السلم  حفظ  عن  مسئولیاتھ  إطار  فى  األمن، 
وإثیوبیا  مصر  شجع  والذي  الدولیین،  واألمن 
والسودان على استئناف المفاوضات بشأن سد 
النھضة فى إطار المسار التفاوضي الذي یقوده 
رئیس االتحاد األفریقي، بغرض االنتھاء سریعاً 
من صیاغة نص اتفاق قانوني ملزم حول ملء 
زمني  إطار  فى  وذلك  النھضة،  سد  وتشغیل 
البیان  أن  الخارجیة،  وزارة  وأضافت  معقول. 
فى  مشاركتھم  سبقت  الذین  المراقبین  یشجع 
االجتماعات التفاوضیة التي ُعقَِدت تحت رعایة 
االتحاد األفریقي، وأي مراقبین آخرین تتوافق 
علیھم الدول الثالث، على مواصلة دعم مسار 
تسویة  تیسیر  بغرض  نشط  بشكل  المفاوضات 
المسائل الفنیة والقانونیة أو أیة مسائل أخرى 
عن  الرئاسي  البیان  ھذا  صدور  ویأتي  عالقة. 
مجلس األمن تأكیداً لألھمیة الخاصة التي یولیھا 
النھضة،  سد  لقضیة  األمن  مجلس  أعضاء 
ألھمیة احتواء تداعیاتھا السلبیة على  وإدراكاً 
عن  ولمسؤولیتھم  الدولیین،  والسلم  األمن 
عدم  عن  ناجم  األوضاع  فى  تدھور  أي  تدارك 
إیالء العنایة الالزمة لھا. وتؤكد مصر على أن 
البیان الرئاسي الصادر عن مجلس األمن حول 
اإللزامیة،  طبیعتھ  ضوء  وعلى  النھضة،  سد 
إنما یمثل دفعة ھامة للجھود المبذولة من أجل 
ما  وھو  التفاوضي،  األفریقي  المسار  إنجاح 
وبإرادة  بجدیة  االنخراط  أثیوبیا  على  یفرض 
اتفاق  إلى  التوصل  بھدف  صادقة  سیاسیة 
سد  وتشغیل  ملء  قواعد  حول  ُملِزم  قانوني 
النھضة على النحو الوارد فى البیان الرئاسي 

لمجلس األمن.



""
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األمين العام لإلتحاد العربى األمين العام لإلتحاد العربى 
للمحاربين القدماء وضحايا الحربللمحاربين القدماء وضحايا الحرب





             




      




رحلــة حيـــــــاه














Ëó≤dG ≈Hô©dG ÜQÉëŸG 

وداع ا;ميـــن العــام العدد ٤٣ أكتوبر ٢٠٢١

المحاربين القدامى
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الجانب ا7خر ٫٫ للبطل







الدكتــورة أميـــرة
( وحشتنـــى يابابـــــا )

تعلمنا منه الحب والرضا 
واCيثار وأسعد لحظـــات 
حياتــــه مـــع اEحفـــــاد
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تفاصيـــــل خاصـــه جــــدا
             
 




              




الــــــــدرس الكبيــــــر

سألتها وماذا تعلمت منه ؟؟







إنســــان ال يتكـــــــرر
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تقنيات الذكاء اإلصطناعى تحدث ثورة فى عالم الطب

القوة  ھو  االصطناعي  الذكاء  أن  فى  شك  ال 

مردود  إن  الحالیة.  العالم  فى  األكبر  التحویلیة 

الذكاء االصطناعي على أي مجال ھو بمثابة تقدم 

عن  نتحدث  كنا  ما  إذا  سیما  ال  ثوریة.  نتیجة  أو 

الرعایة الصحیة، والذي یعد بالكثیر من التغییرات 

الحیاتیة المؤثرة للغایة. بدایة من غرف الرعایة 

السریریة  التجارب  وحتى  المستشفىات،  فى 

وتطویر قطاع العقاقیر الطبیة. حیث یعمل الذكاء 

القطاع  تطویر  على  تطبیقاتھ  مع  االصطناعي 

سبیل  فى  أعمال،  من  بھ  یتعلق  ما  وكل  الصحي 

تقلیل تكالیف اإلنفاق الخاصة بكل من المؤسسات 

االصطناعي  الذكاء  نعم،  والمرضى.  الصحیة، 

الخیال  ھذا  ولكن  العلمي.  الخیال  بفىلم  أشبھ  ھو 

موجود فى واقعنا الملموس المادي.

تبلغ االستثمارات – سواء الخاصة أو الحكومیة 

قطاع  فى  االصطناعي  الذكاء  استخدام  فى   –

بالفعل.  كبیر  مقدار  والسالمة  الصحیة  الرعایة 

حیث تشیر األرقام أن إجمالي االستثمارات سیصل 

إلى حوالي ٦٫٦ ملیار دوالر بنھایة عام ۲۰۲۱. 

وبالنسبة لألرقام التي تبدو أكثر أھمیة وھي أن 

توفر  أن  شأنھا  من  االصطناعي  الذكاء  تطبیقات 

فىما یقارب ۱٥۰ ملیار دوالر سنوًیا، وذلك بحلول 

عام ۲۰۲٦. ویمكننا القول باختصار أن كل ھذه 

العملیات  أتمتة  من  تأتي  األموال  من  الحصیلة 

عملیات  إلجراء  الكبیرة  المساعدة  التشغیلیة، 

الوقائیة  اإلجراءات  تطویر  دقة،  أكثر  جراحیة 

والعالجیة، وذلك من خالل دقة التشخیص. ولكن 

سیعید  االصطناعي  الذكاء  أن  نجزم  أن  یمكننا 

ھیكلة قطاع الرعایة الصحیة والسالمة من جدیدة 

مع نھایة العقد القادم. 

لذا نحن باالنتظار .




Robotic- الروبوتیــــــة  الجراحــــة  ۱ــ 

assisted Surgery

الروبوت  استخدام  یتم  جراحیة  عملیات  وھي 

وبین  الطبیب  بین  الوصل  حلقة  ھو  لیكون  فىھا 

الروبوتات  تلك  الجراحة.  یجري  الذي  المریض 

یجنب  ما  وھذا  الجراحیة،  التفاصیل  بأدق  تقوم 

للوصول  الجسم  فى  الكبیرة  الفتحات  األطباء 

فى  الروبوت  وباستخدام  فاآلن  المناطق.  لبعض 

الجراحة، بأصغر فتحة ممكنة یمكن للروبوت أن 

یساعد الطبیب فى إتمام المھمة على أكمل وجھة. 

بالرغم من أن تلك الروبوتات بدأت كمجرد آلة، 

تعتمد  ال  أنھا  بمعنى  القرارات،  تتخذ  أو  تفكر  ال 

على الذكاء االصطناعي، إال أنھا اآلن یمكنھا أن 

یتحكم  أداة  مجرد  تكون  أن  من  فبدًال  ذلك.  تفعل 

نقوم  أن  یمكننا  فقط،  مھامھ  إلنجاز  الطبیب  بھا 

بربط كل تلك الروبوتات المستخدمة فى الجراحة 

حول العالم باستخدام تطبیق برمجي واحد، ومع 

ربط تلك البیانات والكالود – التخزین السحابي - 

یمكننا أن نرى تلك الروبوتات تأخذ مساًرا جاًدا 

فى تصحیح بعض القارات للطبیب أثناء الجراحة، 

مثل المكان المناسب للفتح وغیر ذلك.
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تلك  إن  بل  فقط.  الجراحة  على  یتوقف  ال  وھذا 

الروبوتات، والتي تستطیع أن تمدنا بالكثیر والكثیر 

من البیانات، یمكننا – بمساعدة الحوسبة السحابیة 

محاكاة  برامج  نصمم  أن   – االصطناعي  والذكاء 

للعملیات الجراحیة غایة فى الدقة من خالل تخزین 

العدید  ذلك  فى  بما  السابقة  الحاالت  من  اآلالف 

العملیات  أثناء  للجراحین  المھمة  القرارات  من 

للھاتف  تطبیق  على  ذلك  كل  تخیل  الجراحیة. 

مدعوم من الذكاء االصطناعي موجود على ھاتف 

كل طبیب أو طالب. إنھا ثورة بال شك. جدیر بالذكر 

أن ھذا أكثر التطبیقات التي تمتلك استثمارات بما 

یعادل ٤۰ ملیار دوالر بحلول عام ۲۰۲٦.

اإلفتراضییــــن  التمریـــض  مساعـــدى  ــ   ۲

Virtual nursing assistants

وإن  االصطناعي،  الذكاء  عن  نتحدث  اآلن  نحن 

أھم ما یمكننا الحدیث عن في عالقة مؤسسة – 

مستھلك ھو إضفاء الطابع الشخصي على الخدمة. 

االصطناعي  الذكاء  تطبیقات  من  التطبیق  فھذا 

من  مدعومة  واقعیة  تمریض  خدمة  عن  عبارة 

الطابع  إضفاء  سبیل  في  االصطناعي  الذكاء  قبل 

الشخصي على تجربة المرضى في المستشفیات 

والمؤسسات الصحیة. یقوم ھذا التطبیق بمساعدة 

المرضى لمتابعة حالتھم الصحیة من خالل فحص 

األعراض المرضیة، وضع التشخیص المناسب، 

األطباء، وأكثر من  ترتیب مواعید المقابالت مع 

ذلك. فبدًال من أن تشرح للطبیب األعراض التي 

تعاني منھا یمكنك – بمساعدة تطبیقات المحادثة 

التي  األعراض  تحدد  أن   – Chatbots اآللیة

تعاني منھا بدقة ومن ثم یقدم لك نظام التمریض 

الذكي تشخیصك المناسب.

كما یمكن أن تمتد ھذه التقنیات لما ھو أبعد من 

العیادة أو المستشفى. یمكن أن یمتد إلى المنزل 

وفي  الصحیة.  حالتك  معك  لیتابع  بك،  الخاص 

حالة نصحك الطبیب باتباع نظام معین – سواء 

غذائي أو ریاضي أو غیر ذلك – فإنھ ومن خالل 

تقدیم  من  الذكي  التمریض  نظام  یتمكن  الھاتف 

واإلشعارات  الوقت  تنظیم  خالل  من  المساعدة 

وغیر ذلك من تقنیات الذكاء االصطناعي. كما أن 

ھذا النظام یعمل على إجراءات الوقایة الشخصیة 

أو المترتبة على اإلصابة بمرض معین، من باب 

بمساعدة  ذلك  وكل  الطبیب.  زیارة  بعد  المتابعة 

تقنیات التعلم اآللي ML والخوارزمیات وتقنیات 

الجوانب  في  مسبًقا  عنھا  تحدثنا  التي   RPA

اإلداریة. ولذلك لیس من الغریب أن یحصل ھذا 

ملیار   ۲۰ یعادل  فیما  استثمارات  على  النظام 

دوالر بحلول عام ۲۰۲٦.

Dosage Errors ـ أخطـاء استخـدام الدواء ۳ـ 

من التطبیقات الھامة للذكاء االصطناعي في قطاع 

الرعایة الصحیة ھو مراقبة استخدام الدواء من 

القول  یمكننا  بل  األخطاء،  لتقلیل  المرضى  قبل 

الكوارث، الناتجة عن تلك األخطاء. عادة ما تكون 

أخطاء تناول الدواء كارثیة، سواء عدم االنتظام 

في الجرعة، أو تبدیل الدواء بدواء آخر، أو أن 

الطبیب أعطاه دواء غیر صحیح. فكل ذلك یؤدي 

إلى أضرار جسیمة في النظام المناعي في جسدنا. 

التطبیق  ھذا  یتلقى  أن  الغریب  من  لیس  ولذلك 

عام  بحلول  دوالر  ملیار   ۱۷ تقارب  استثمارات 

۲۰۲٦. یتمكن الذكاء االصطناعي ھنا بمساعدة 

المناسب  الدواء  اختیار  من  بدایة  المرضى 

للدواء  المریض  تناول  ضمان  حتى  للمریض، 

الصحیح في الوقت الصحیح.

المرض  تشخیص  من  االصطناعي  الذكاء  یتمكن 

المریض،  عن  یسجلھا  التي  األعراض  وفق 

الحوسبة  استخدام  ومع  سابًقا.  ذكرناه  ما  وھو 

السحابیة وتطبیقات الھواتف الذكیة، یتمكن الذكاء 

االصطناعي من وضع الوصفة العالجیة المناسبة 

بأدویة دقیقة لیس ھنا خطأ في اختیارھا. ذلك ألن 

أغلب أخطاء األطباء في وصف الدواء تأتي من 

وصفھا كإجراء روتیني یومي دوق تحري الدقة 

التشخیص  أو  واألغراض  العالج  ھذا  ارتباط  في 

الذي یعاني منھ المرض. وبالنسبة لتناول الدواء، 

فإن تطبیقات الھاتف تساعد المریض على تناول 

الدواء الصحیح في الوقت الصحیح، مع استخدام 

الذكاء  خالل  من  یتعرف  شخصیة  استطالعات 

االصطناعي على حیاة المریض لیتمكن من تقدیم 

بعض النصائح المھمة، لتساعده على تحقیق تقدم 

ملموس.

٤ ــ إدارة العمل داخل المستشفى

المؤسسات  داخل  العمل  وتنظیم  الملفات  إدارة 

للقطاع  أساسیة  معضلة  شّكل  لطالما  الطبیة 

من  الكثیر  تشھده  ما  ظل  في  عموماً  الصحي 

المستشفیات من ازدحام یؤدي الى ضغط متزاید 

المسؤولین  وكذلك  والممرضین  االطباء  على 

احتمالیة  من  یزید  ما  وھو  االداریة  األعمال  عن 

الوقوع في الخطأ. 

من ھنا، استفادت المستشفیات من تقنیات الذكاء 

االصطناعي الدارة العمل وتنظیم ملفات المرضى 

إلى  الضخمة  البیانات  من  مجموعة  إدخال  بعد 

أنظمة الحواسیب، ما یسمح الوصول الى المعلومة 

بفترة زمنیة أسرع. السجالت الطبیة اإللكترونیة 
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أنواع  ودراسة  البیانات  إستخراج  عملیة  جعلت 

المرضى  ملفات  فتحولت  بكثیر،  أسھل  العالج 

الید  بخط  المكتوبة  الورقیة  الطبیة  والوصفات 

الرعایة  بیانات  فازدادت  الماضي  من  شيء  إلى 

الصحیة اإللكترونیة  بشكل ھائل. وبالتالي، فإن 

حول  معلومات  تضم  التي  البیانات  تلك  تحلیل 

المرضى یمكن أن یتم إنجازه بشكل أسرع ویمكن 

إنقاذ المزید من األرواح عبر تشغیل خوارزمیات 

تم تصمیمھا باستخدام الذكاء اإلصطناعي.  ھذه 

اإلیجابیة من شأنھا أن تساعد أخصائیي الرعایة 

من  الطوارئ  أقسام  في  والعاملین  الصحیة 

الوصول إلى كمیات كبیرة من المعلومات وفرزھا 

في  بالتالي  یسھم  ما  قصیرة،  زمنیة  مدة  خالل 

تقلیص الوقت الحرج الذي یتم تكریسھ للمریض 

الواحد بالشكل األمثل.

والمستشفیات  الصحیة  المؤسسات  إذن  تعتمد 

التحتیة  بنیتھا  في  األنظمة  ھذه  على  العالم  حول 

ویزید  اإلنتاجیة  یعزز  بما  ورقمنتھ  العمل  ألتمتة 

إلى  بذلك  لتتحول  الصحیة،  الرعایة  دقة  من 

عمل  وآلیة  متكامل  نظام  عبر  رقمّیة  مستشفیات 

منصات  خالل  من  بینھا  فیما  مترابطة  رقمیة 

تعرض بیانات تتعلق بالمرضى إلى الحد المسموح 

المریض  خصوصیة  على  الحفاظ  مع  قانونیاً  بھ 

وھي خطوة غایة في األھمیة بحیث یمكن للطبیب 

قبل  بمریضھ  المتعلقة  المعلومات  یستعرض  أن 

على  حصولھ  یضمن  ما  وھو  العالج  آلیة  تحدید 

رعایة صحیة دقیقة وعالیة الجودة بوقت أسرع.

٥ ــ اإلختبارات والتجارب العلمیة

اإلختبارات والتجارب العلمیة واألبحاث السریریة 

من  كبیر  بشكل  إستفادت  العالم  حول  القائمة 

توج  حیث  اإلصطناعي،  الذكاء  خوارزمیات 

العلماء والباحثون إلى إستخدام البیانات التي یتم 

من  اإلصطناعي  الذكاء  تقنیات  بواسطة  جمعھا 

القابلة  واألجھزة  اإللكترونیة  الصحیة  السجالت 

الضخمة  األموال  توفیر  في  أسھم  ما  لإلرتداء 

تسمح  كما  المجال.  ھذا  في  ُتصرف  كانت  التي 

عن  الطبیة  التقاریر  في  بالبحث  التقنیات  ھذه 

التجارب  في  للمشاركة  المؤھلین  األشخاص 

السریریة.

السریریة  التجارب  في  اإلصطناعي  الذكاء  تطبیق 

والمعلومات  البیانات  تحلیل  في  العلماء  یساعد 

العلمیة، وإمكانیة تقسیم المرضى والنتائج التنبؤیة، 

وتعزیز عملیات التحلیل وإتخاذ القرار من البیانات 

بھدف تعزیز معّدالت النجاح للتجارب السریریة
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رئيس استطالع الفرقة رئيس استطالع الفرقة ١٩١٩ مشاه مشاه
 فى حرب اكتوبر فى حرب اكتوبر١٩٧٣١٩٧٣

دور االستطــالع فى المعــارك الحربيــه مهـم وضــروري 
أول ثالث دبابات فى معرض الغنائم هرب منها جنود 
العدو وتركوها لنا مجموعات اCستطالع انقذت مدينه 
السويـس مـن دخـول العـدو وإكتفى بحصارهـا خارجيـا


                










      
      
     
       
     
     
       
      
       
     



صفحـات مـن ذاكـرة العسكريـة المصريــة
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ذاكرة محارب
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 قمة ثالثية بالقاهرة تؤكد على 
                                   «مركزية» القضية الفلسطينية

استضاف الرئیس المصري عبد الفتاح السیسي 
، فى  القاھرة، العاھل األردني الملك عبد هللا 
الثاني والرئیس الفلسطیني محمود عباس، فى  
قمة ثالثیة تھدف إلى تكثیف مستوى التنسیق 
وتناولت  الفلسطینیة.  القضیة  مستجدات  إزاء 
القمة االتصاالت والتحركات األخیرة التي قامت 
اإلقلیمي  المستویین  على  الثالثة  البلدان  بھا 
أفق  إلى إیجاد  تلك الھادفة  السیما  والدولي، 
لحل  الفاعلة  الجھود  إلعادة  حقیقي  سیاسي 
ما  الدولتین. وحسب  حل  أساس  على  الصراع 
جاء فى  البیان الختامي، فإن السیسي والملك 
عبد هللا الثاني أكدا مركزیة القضیة الفلسطینیة 
مصر  مواقف  وعلى  األولى  العربیة  القضیة 
الفلسطیني  الشعب  دعم  فى   الثابتة  واألردن 
وفى   والمشروعة،  العادلة  وحقوقھ  الشقیق 
المستقلة  دولتھ  تجسید  فى   حقھ  مقدمتھا 
یونیو  من  الرابع  خطوط  على  السیادة  ذات 
وفق  الشرقیة،  القدس  وعاصمتھا   ۱۹٦۷
الدولیة  الشرعیة  وقرارات  الدولي،  القانون 
ووجھ  العربیة.  السالم  ومبادرة  الصلة  ذات 
للعمل  الثالث  الدول  فى   المسؤولین  القادة 
الجھود  لتفعیل  تصور  بلورة  أجل  من  معا 

مــع  والعمـــل  الستئناف المفاوضات،  الرامیة 
السالم،  عملیة  أجل  من  والشركاء  األشقـــاء 

وفقاً للمرجعیات المعتمدة.
كما أكد القادة رفضھم «اإلجراءات اإلسرائیلیة 
وتھدد  الدولتین  حل  تقوض  التي  شرعیة  الال 
فى  بما  المنطقة  تحقیق السالم فى   فرص 
فى  الضفة  وتوسعتھا  المستوطنات  بناء  ھا 
الشرقیة  القدس  ھا  فى  وبما  الغربیة المحتلة 
وتھجیر  المنازل  وھدم  األراضي  ومصادرة 
ھذا  فى   وشددوا  بیوتھم  من  الفلسطینیین 
السیاق على ضرورة احترام حق أھالي الشیخ 
جراح فى  بیوتھم». وتابع البیان: «أكد القادة 
التاریخي  الوضع  على  الحفاظ  ضرورة  على 
فى  القدس ومقدساتھا  القائم  والقانوني 
اإلسالمیة والمسیحیة ورفض جمیع الممارسات 
التي تستھدف المساس بھذا الوضع، كما أكدوا 
على أھمیة الوصایة الھاشمیة التاریخیة على 
فى   والمسیحیة  اإلسالمیة  المقدسة  األماكن 
المقدسات  ھذه  حمایة  فى   ودورھا  القدس 

وھویتھا العربیة اإلسالمیة والمسیحیة».
التي  بالجھود  القادة  ورحب  صلة  ذات  أخبار 
تبذلھا جمھوریة مصر العربیة لتثبیت التھدئة 

وإعــادة اإلعمـــار فى  قطــاع غـــزة، ودعوا 
المجتمع الدولي لبذل جھوده لتخفى ف األزمة 
اإلنسانیة فى  القطاع، من خالل المشاركة فى  
التجاوب  وحث إسرائیل على  اإلعمار  جھود 
ألھل  واإلنسانیة  األساسیة  االحتیاجات  مع 
للقانون  وفقا  مسؤولیاتھا  مع  اتساقا  القطاع 
والفلسطیني  المصري  الرئیسان  وأكد  الدولي. 
االستمرار  أھمیة  على  األردني  والعاھل 
الوطنیة  المصالحة  تحقیق  على  العمل  فى  
الفلسطینیة، وتشاوروا حول األفكار المطروحة 
تجاوب  أھمیة  مؤكدین على  السیاق،  ھذا  فى  
الجھود  مع  الفلسطینیة  األطراف  جمیع 
العلیا  المصلحة  وإعالء  مصر  تبذلھا  التي 
أھمیة  كذلك على  وأكدوا  الفلسطیني.  للشعب 
استمرار المجتمع الدولي فى  دعم وكالة األمم 
الفلسطینیین  الالجئین  وتشغیل  إلغاثة  المتحدة 
(األونروا) وضرورة توفى ر الدعم المالي الذي 
الخدمات  تقدیم  قدرتھا  على  للحفاظ  تحتاجھ 
تكلیفھا  وفق  الفلسطینیین  لالجئین  الحیویة 
القادة  اتفق  االجتماع،  ختام  وفى   األممي. 
األردنیة  المملكة  فى   القادمة  القمة  عقد  على 

الھاشمیة فى  وقت یحدد الحقا.
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تونـس 
تطـوى
 عقــداً
 مـن 
حكـم
 اإلخـوان

 أصدر الرئیس التونسي قیس سعّید، أمراً رئاسیاً 
شؤون  بإدارة  والمكلف  الحكومة  رئیس  بإعفاء 
الدفاع  ووزیر  المشیشي،  ھشام  الداخلیة  وزارة 
إبراھیم البرتاجي ووزیرة العدل بالنیابة حسناء بن 
سلیمان من مناصبھم، فى ما أّید االتحاد التونسي 
وجوب  سعّید،وأكد  الرئیس  قرارات  للشغل 
الضمانات  من  بجملة  االستثنائیة  التدابیر  مرافقة 
السیاسیة  القوى  أعربت  حین  الدستوریة،فى  
من  أن  معتبرة  للقرارات،  تأییدھا  عن  البالد  فى  
شأنھا أن تنقذ تونس وترسي دعائم االستقرار فى 
ھا.وتبدأ تونس حقبة جدیدة من الحكم على ضوء 
القرارات التاریخیة التي أعلنھا  سعید والتي تمھد 
لطي عقد كامل من الحكم الخاضع لسیطرة اإلسالم 
السیاسي. وبذلك ستكون تونس مقبلة على المزید 
من القرارات الحاسمة فى  مرحلة دقیقة، وفق ما 
أكده الرئیس سعّید الذي أصبح یملك زمام األمور 
تتواصل  وقت  فى   ذیة،  التنفى  السلطة  بشأن 
واسعة  قطاعات  لدى  واألفراح  االحتفاالت  ه  فى 
بتحجیم  ابتھاجاً  مدن  عدة  فى   التونسیین  من 

«اإلخوان» ووضع حد لتسلطھم.
تكلیف الكتاب العامین 

وكلف سعید الكتاب العامون فى  رئاسة الحكومة 
الوزارات  فى   والمالیة  اإلداریة  الشؤون  بتولي 
جدید.وقال  حكومة  رئیس  تعیین  یتم  حتى  مؤقتاً 
الیحیاوي  خالد  كلف  سعّید  إن  أمنیان،  مصدران 
المدیر العام لوحدة األمن الرئاسي، اإلشراف على 
وزارة الداخلیة . كما سیتولى سعّید رئاسة النیابة 
مالحقة  بھدف  مسبوقة،  غیر  خطوة  فى   العامة 
النواب المتورطین فى  قضایا فساد وحق عام بعد 
أن كان رفع عنھم الحصانة البرلمانیة. ویفترض 
أن تشمل ھذه المالحقات عدة نواب صادرة بحقھم 
وبعضھم  القضاء،  لدى  جلب  وبطاقات  محاضر 
لوزیر  إقالتھ  وبجانب  العسكري.  للقضاء  مطلوب 

الدفاع ووزیرة العدل تدور المعلومات حول إمكانیة 
أن تطال اإلقاالت المحافظین فى  أنحاء البالد، ما 
اإلدارة  فى   اإلصالحات  من  واسعة  لحملة  یمھد 
األحد  األول  أمس  أعلن  سعّید  التونسیة.وكان 
عقب اجتماع طارئ عقده فى  قصر قرطاج مع 
مسؤولین أمنّیین،تجمید كلّ أعمال مجلس النّواب 
منصبھ  من  المشیشي  وإعفاء  یوماً،   ۳۰ لمدة 

،معلناً أّنھ سیتوّلى السلطة التنفى ذّیة.
بحث المستجدات مع تبون

الجزائري  نظیره  مع  أمس،  سعّید  وبحث 
عبدالمجید تبون مستجدات األوضاع فى  تونس.

إلى  ة  ھاتفى  مكالمة  خالل  الرئیسان  تطرق   كما 
آفاق العالقات الجزائریة التونسیة وسبل تعزیزھا. 
فى  األثناء،أعلنت األحزاب السیاسیة والمنظمات 
حركة  القرارات،وحملت  لھذه  تأییدھا  الشعبیة 
واالحتقان  العنف  مسؤولیة  اإلخوانیة  النھضة 
انحیازھا  مؤكدة  التونسي،  الشارع  فى   السیاسي 

التام لنضال التونسیین.
الشغل یحیي المؤسسة العسكریة 

الرئیس  قرارات  للشغل  التونسي  االتحاد  وقد أّید 
استثنائیة،  تدابیر  تضمنت  التي  األخیرة،  سعّید، 
االتحاد  العسكریة.ووصف  المؤّسسة  وحّیا 
اّتخذھا  التي  االستثنائیة  ب«التدابیر  القرارات 
من الدستور  رئیس الجمھوریة وفق الفصل ۸۰
السیر  إرجاع  إلى  الداھم وسعیاً  الخطر  من  توّقیاً 
العادي لدوالیب الدولة».وأكد اتحاد الشغل،النقابة 
«على  أمس،  بیان  فى   بتونس،  األكبر  العمالیة 
اّتخذھا  التي  االستثنائیة  التدابیر  مرافقة  وجوب 
الرئیس سعّید بجملة من الضمانات الدستوریة وفى  
مقّدمتھا ضرورة ضبط أھداف التدابیر االستثنائیة 
بعیداً عن التوّسع واالجتھاد والمركزة المفرطة». 
الشعب  حركة  حزب  وأعلن  البیان.  تعبیر  حسب 
الرئیس  جانب  إلى  وقوفھ  الرئیس  من  القریب 

اإلخوانیة  النھضة  حركة  أحزاب  أبدت  حین  فى  
و«ائتالف الكرامة» الیمیني وحزب «قلب تونس» 
معارضتھم لخطوة سعّید. وقال زعیم النھضة راشد 
الغنوشي فى  بیان إّن «ما قام بھ قیس سعّید ھو 
النھضة  وأنصار  والدستور،  الثورة  على  انقالب 

والشعب التونسي سیدافعون عن الثورة».
ضمانات دستوریة لحمایة الدیمقراطیة

ورفض حزب «التیار الدیمقراطي» تأویل الرئیس 
للفصل ۸۰ من الدستور الذي استند إلیھ، لتبریر 
خطوتھ فى ما طالب حزبا «آفاق تونس» و«تحیا 
تونس» بضمانات دستوریة لحمایة الدیمقراطیة 
ولیس  االستثنائیة.  التدابیر  فى   التوسع  وعدم 
لفترة  رتب  قد  الرئیس  كان  إذا  ما  بعد  واضحاً 
حین  إلى  الدستور  ذلك  على  ینص  مثلما  مؤقتة 
استعادة الھدوء أو أنھ یمھد لبناء نظام سیاسي 
لفترة  رجعة  ھناك  یكون  أن  دون  من  جدید 
أصوات  ُسمعت  ذلك،  إلى  یولیو.   ۲٥ قبل  ما 
العاصمة  تونس  شوارع  فى   السّیارات  أبواق 
أتت  التي  القرارات  إعالن  ُبعید  أخرى  ومناطق 
على  األحد،  المدن  من  كثیر  فى   احتجاجات  إثر 
الرغم من انتشار الشرطة بشكل كثیف للحّد من 
باردو  ساحة  فى   مواجھات  واندلعت  التنّقالت. 

أمام البرلمان غداة تجمید أعمالھ
وبعد أخذ ورد وعناد اضطر رئیس البرلمان راشد 
الغنوشي إلى مغادرة ساحة باردو، حیث اعتصم 
فى  سیارتھ مع عدد من أنصاره للمطالبة بدخول 
البرلمان الذي یحرسھ الجیش بعد أن أقفل أبوابھ. 
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رئیسة وزراء تونس المعینة المھندسة نجالء بودن رمضان
بودن  نجالء  المھندسة  سعید  قیس  التونسي  الرئیس  عّین 
في  المنصب  ھذا  تشغل  امرأة  أول  لتصبح  للوزراء  رئیسة 
تونس، وطلب منھا أن تكون أولویة حكومتھا مكافحة الفساد 

وإعادة األمل للتونسیین.
عال  تعلیم  أستاذة  ھي  عاما)   ٦۳) رمضان  بودن  ونجالء 
في المدرسة الوطنیة للمھندسین بتونس مختصة في علوم 
الجیولوجیا وكانت مكلفة بتنفیذ برامج البنك الدولي بوزارة 

التعلیم العالي والبحث العلمي.
وأشار سعید إلى أن تعیین امرأة رئیسة للوزراء ھو تكریم 
وشرف للمرأة التونسیة وأمر تاریخي یحصل ألول مرة في تونس.

وطالب أن تكون مقاومة الفساد أولویة الحكومة
وزیرات یحملن حقائب ھامة مثل المالیة والتجارة والعدل.. 

قراءة في تشكیل الحكومة التونسیة
بتشكیل  تونس،  وزراء  رئیسة  رمضان،  بودن  نجالء  قامت 
حكومة تضم تسع وزیرات تحمل البعض منھن حقائب حساسة مثل المالیة والتجارة والعدل، وبذلك تحتل المرأة فى الحكومة التونسیة الجدیدة 

نسبة أربعین فى المائة، یغلب علیھن طابع التكنوقراط، أى كفاءات 
، بمشروع سیاسى تنفیذى لرؤى قیس سعید، وال شك أن ھناك ملفین حارقین سیولون األھمیة لھما، وھما  فتح ملفات الفساد، وھنا الدور 
المركزى لوزیرة العدل، وأیضا  الملف االقتصادى االجتماعى، فى إتمام میزانیة تكمیلیة للسنة الجاریة وإعداد میزانیة ۲۰۲۲، كما یمكن  
اعتبار وزیر الداخلیة توفیق شرف الدین العمود الفقرى لھذه الحكومة والید الیمنى للرئیس قیس سعید، كما أن كل أعضاء الحكومة مسئولون 
أمام رئیس الجمھوریة ولیس رئیسة الحكومة، وال أمام مجلس نواب الشعب، وذلك بعد ساعات من أداء الیمین الدستوریة أمام الرئیس قیس سعید، 

 الرئيس التونسي يكلف نجالء بودن بتشكيل حكومة 
تكون أولويتها مكافحة الفساد
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إنطلقت فــــى  مصــــر،، فعالیــــات التدریب 
والذي   ،«۲۰۲۱ الساطع  «النجم  المشترك 
سبتمبر   ۱۷ إلى   ۲ من  الفترة  خالل  یستمر 
بنطاق  العسكریة  نجیب»  «محمد  بقاعدة 
وبمشاركة  العسكریة،  الشمالیة  المنطقة 
مصري،  عسكري  بیان  ووفق  ۲۱دولة. 
فإن التدریـــب یأتـي فـــى  إطــــار «حرص 

للقوات  العامة  القیادة 
المسلحــــة علــــى تنفى 
التدریـــــب المشتــــــرك 
النجــــم الساطـــع، الذي 
یعتبــر مــن أكبــر وأھــم 
التدریبـــــات العسكریــة 
علــى المستوى العالمي 
لمــا یتضمنــھ مــن حجم 
القــــــوات المشاركـة». 
التدریب  مدیر  عن  ونقل 
مـــن الجانـــب األمیركي 
للقوات  تقدیره «العمیق 
المصریـــة  المسلحــــــة 
علــى إستضافتھــا للنجم 
الساطــــع ۲۰۲۱ وعلى 
االستقبــــــال  حفــــــاوة 
مؤكــــداً  والضیافــــة»، 
أن «الوالیــات المتحــدة 
تعتــــبر مصـــــر مـــــن 

أھــــم الشركـــاء االستراتیجیین بالمنطقة». 
وأعرب قادة القوات المشاركة عن سعادتھم 
المشاركة  للقوات  العالیة  المعنویة  بالروح 
من مختلف الدول، آملین أن تحقق تدریبات 

المخططة  أھدافھا   ۲۰۲۱ الساطع  النجم 
بین  العسكري  التعاون  عالقات  یعزز  بما 
األیام  شھدت  المشاركة.  الدول  جیوش 
والتحرك  المشاركة  القوات  تدفق  الماضیة 
التخصصیة  التدریب  ومیادین  مناطق  إلى 
لبدء فعالیات التدریب. فى  السیاق  استعداداً 
 - المصري  التدریب  فعالیات  انطلقت  ذاتھ، 

 ،«۲۰۲۱ «بطلیموس  المشترك  القبرصي 
أیام  عدة  مدار  على  فعالیاتھ  تجرى  والذي 
بدولة قبرص، بمشاركة عناصر من القوات 
الخاصة لكال البلدین. تتضمن المرحلة األولى 

المحاضرات  من  مجموعة  عقد  التدریب  من 
المفاھیم  توحید  بھدف  والعملیة  النظریة 
المشاركة  القوات  مھارات  وصقل  القتالیة 
من الجانبین. ویأتي التدریب فى  إطار خطة 
مع  المسلحة  للقوات  المشتركة  التدریبات 
الدول الصدیقة لنقل وتبادل الخبرات وتعزیز 
العمل  وتطویر  العسكري،  التعاون  أوجھ 

المصریة  المسلحة  القوات  بین  المشترك 
والقبرصیة.

إنطالق مناورات 
«النجم الساطع»

 بمشاركة ٢١ دولة
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الرئيس السيسي ووزير خارجية الكويت يؤكدان 
تضافر الجهود لتعزيز التضامن بين الدول العربية

نقل الشیخ أحمد ناصر المحمد الصباح، وزیر الخارجیة بدولة الكویت، رسالة خطیة من أمیر 

الكویت إلي الرئیس عبد الفتاح السیسي.

جاء ذلك خالل استقبال الرئیس السیسي، الموافق ۲۰۲۱-۹-۸

، الشیخ أحمد ناصر المحمد الصباح، وزیر الخارجیة بدولة الكویت، بحضور سامح شكري 

وزیر الخارجیة، والسفى ر محمد الذویخ السفیر الكویتي بالقاھرة.

وقال السفیرر بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمھوریة، إن اللقاء شدد علي 

أھمیة تضافر الجھود خالل المرحلة الراھنة نحو تعزیز التضامن بین جمیع الدول العربیة.
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                              «إتفاق رباعي» على خارطة طريق
 لتزويــد لبنــان بالغــاز المصــرى

األردن  من  كل  فى   الطاقة  وزراء  أعلن 

على  االتفاق   ، وسوریا  ولبنان  ومصر 

لبنان  تزوید  أجل  من  طریق  خارطة 

بالغاز المصري، فى اجتماعھم الذي عقد 

فى  مقر وزارة الطاقة والثروة المعدنیة 

وزراء  اتفق  فقد  عمان.  فى   األردنیة 

طاقة األردن وسوریا ولبنان ومصر على 

بـ  تمثلت  الجال  ھذا  فى   نقطة  من  أكثر 

اإلتفاق على خارطة طریق لتوزید لبنان 

على  اإلتفاق  تم  كما  المصري،  بالغاز 

بحث موقف البنیة التحتیة السوریة لنقل 

الكھرباء، أیضا جرى االتفاق على إحیاء 

خط الغاز العربي.

 بدورھا قالت وزیرة الطاقة االردنیة فى  

الرباعي  االجتماع  بعد  صحفى   مؤتمر 

فى  عمان، بان «االجتماع كان تمھیدیاً 

جاھزة  شبھ  التحتیة  والبنیة  جداً،  وجید 

ویجب  لبنان،  الى  المصري  الغاز  لنقل 

ومرافق  الشبكة  كل  من  نتحقق  ان 

ان  یجب  انھ  الى  ولفتت  الغاز».  تداول 

كي  جاھزة  الحاجات  كل  ان  من  نتاكد 

إلى  ولفتت  فرصة.  باقرب  الضخ  یتم 

البنیة  ستبحث  قادمة  «االجتماعات  أن 

لنقل  المتضررة  سوریا  فى   التحتیة 

الطاقة  وزیر  أكد  جھتھ  من  الكھرباء» 

مباشرة  لدیھم «توجیھات  بأنھ  السوري 

الشعب  بمساعدة  األسد  الرئیس  من 

الغاز  لتأمین  التعاون  خالل  من  اللبناني 

المصري إلى لبنان» وأكد أنھ سیتم العمل 

على خطة العمل إلیصال الغاز للبنان خالل 

األسابیع الثالثة القادمة، موضحاً بأن خط 

نقل الغاز لدیندھم جاھز للعمل تقنیا.

ولفت إلى أن «اتفاقیات التعاون فى  مجال 

خط الغاز العربي موقعة بالفعل لكن تنفى 

ذھا تأخر ألسباب قھریة» وزیر البترول 

والثروة المعدنیة المصري من جانبھ أمل 

أن یتم تصدیر الغاز إلى لبنان «فى  أقرب 

وضع  تم  أنھ  إلى  مشیراً  ممكن»،  وقت 

خارطة طریق مع وزراء الطاقة فى  لبنان 

واألردن وسوریا إلیصال الغاز للبنان من 

بالدنا خالل األسابیع القلیلة القادمة.
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اإلمـــــــارات

وجـــــه بهـــــا خليفـــــة 
وإعتمدها محمد بن راشد 
ومحمــــد بــــن زايــــــــد
مبــــــادئ الخمسيـــــن»..
 اإلمـــارات أفضــل حيــــاة
( بتـــاريـــخ ٢٠٢١/٩/٥ )

«مبادئ  وثیقة  عن  اإلمارات  دولة  أعلنت   

«مشاریع  ضمن  األول  المشروع  الخمسین»، 

بھا  وجھ  التي  الوثیقة  ترسم  بحیث  الخمسین»، 

نھیان،  آل  زاید  بن  خلیفة  الشیخ  السمو  صاحب 

صاحب  واعتمدھا  هللا،  حفظھ  الدولة،  رئیس 

نائب  مكتوم،  آل  راشد  بن  محمد  الشیخ  السمو 

دبي،  حاكم  الوزراء  مجلس  رئیس  الدولة  رئیس 

رعاه هللا، وصاحب السمو الشیخ محمد بن زاید 

األعلى  القائد  نائب  أبوظبي  عھد  ولي  نھیان،  آِل 

لدولة  االستراتیجي  المسار  المسلحة،  للقوات 

المجاالت  فى   الجدیدة  دورتھا  خالل  اإلمارات 

االقتصادیة والسیاسیة والتنمویة والداخلیة .

هللا،  حفظھ  الدولة،  رئیس  السمو  صاحب  وأكد 

اقتصادي..  اإلمارات  لدولة  القادم  المسار  أن 

والسالم  السلم  على  قائم  السیاسي  ومنھجھا 

والحوار.. وتنمیتھا شاملة فى  كافة مناطقھا وعبر 

العلیا  «مصلحتنا  سموه:  وقال  قطاعاتھا.  كافة 

لشعب  حیاة  أفضل  ر  توفى  والرئیسیة  والوحیدة 

االتحاد ولجمیع من یقیم فى  دولة اإلمارات».

آل  راشد  بن  محمد  الشیخ  السمو  صاحب  وأكد 

مكتوم، رعاه هللا: «دولة اإلمارات وجھة واحدة.. 

واحد..  ورئیس  واحد..  وعلم  واحد..  اقتصاد 

الخمسین  فى   واحد  كفریق  الجمیع  وسیعمل 

الخمسین  خالل  «قیمنا  سموه:  وقال  المقبلة». 

الشعب  المؤسسون..  أرادھا  كما  ستبقى  القادمة 

سموه  ودون  عطاء».  واألكثر  واألنبل  األفضل 

عبر «تویتر»: «بتوجیھات رئیس الدولة.. وبعد 

دولة  تعلن  زاید..  بن  محمد  أخي  مع  التشاور 

تحدد  والتي  الخمسین..  مبادئ  وثیقة  اإلمارات 

المسار االستراتیجي للدولة فى  دورتھا التنمویة 

واالقتصادیة  السیاسیة  المجاالت  فى   القادمة 

تدوینة  فى   سموه  وغرد  الداخلیة».  والتنمویة 

أخرى، قائالً: «أولویتنا األولى ھي تنمیة بالدنا.. 

الجمیع  یعمل  أن  وھدفنا  االتحاد..  شعب  وغایتنا 

واحد..  وعلمنا  واحد..  بلدنا  ألن  واحد..  كفریق 

واألجیال  القادمة  والخمسین  واحد..  ورئیسنا 

الفارقة  التاریخیة  اللحظات  ھذه  ستذكر  القادمة 

الشیخ  السمو  صاحب  وقال  مسیرتنا».  فى  

محمد بن زاید: «المبادئ العشرة لدولة اإلمارات 

مرجعاً  تشكل  القادمة..  عاماً  الخمسین  خالل 

وبناء  االتحاد  أركان  لتعزیز  مؤسساتھا  لجمیع 

اقتصاد مستدام، وتسخیر جمیع الموارد لمجتمع 

ودولیة  إقلیمیة  عالقات  وتطویر  ازدھاراً،  أكثر 

لتحقیق مصالح الدولة العلیا ودعم أسس السالم 

السمو  صاحب  ودّون  العالم».  فى   واالستقرار 

«المبادئ  «تویتر»:  عبر  أبوظبي  عھد  ولي 

عاماً  الخمسین  خالل  اإلمارات  لدولة  العشرة 

لجمیع مؤسساتھا لتعزیز  القادمة.. تشكل مرجعاً 

وتسخیر  مستدام،  اقتصاد  وبناء  االتحاد  أركان 

وتطویر  ازدھاراً،  أكثر  لمجتمع  الموارد  جمیع 

الدولة  مصالح  لتحقیق  ودولیة  إقلیمیة  عالقات 

العلیا ودعم أسس السالم واالستقرار فى  العالم». 

فى   وردت  كما  العشرة  المبادئ  یلي  ما  وفى  

«وثیقة الخمسین» التاریخیة:
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العــــــراق
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سوريـــــــا

نفحــات مــن كفــاح الشعــب
                         العربــى فى سوريـــا




ولم  الغربیة  بالدیمقراطیات  فتنوا  الذین 

یفكروا بمن ال یرید لوطننا العربي التقدم 

ونكران  بالوحدة  یتم  وھذا  واالزدھار 

نوع   أي  للعرب  یرد  لم  الغرب  من  الذات 

یرید  واآلن  جزٌء  فھم  الخیر  أنواع  من 

طاھرة   العربیة  فاألرض  المجزأ  تقسیم 

بلدان  مختلف  من  الھجرات  واستوعبت 

بالغربة  تشعرھم  أن  دون  من  العالم 

ما  لھم  مواطنین  أصبحوا  وإنما  والوحدة 

فمحراب  وواجبات  حقوق  من  لألصیل 

دون  من  جمیعاً  لنا  یتسع  العربي  وطننا 

خالف أو قتال لتتالقى أجنحتنا مع بعضھا 

والوئام  المحبة  مظلة  تشكیل  أجل  من 

وسمو  ورفعة  لنھضتنا   المبھر  واإلنتاج 

ھذا الوطن العظیم  من المحیط إلى الخلیج 

ثرواتھ  وصون  األعداء  من  وحمایتھ 

جزٍء  كفاح  من  نفحات  اآلن  ولنستعرض 

من شعب ھذا الوطن 

اجتاحت  عشر  التاسع  القرن  أواخر  فى 

روح  ھي  عاتیة  ریح  بأنواعھا  البالد 

فى  العروبة  أبناء  یقصر  ولم  القومیة 

التیار  مع  االندفاع  فى  العربي  وطننا 

مع  العربیة  البالد  ارتباط  ولكن  القومي 

فكرة  وھیمنة  واحد  بدین  العلیة  الدولة 

الدولة اإلسالمیة الموحدة جعل ھؤالء فى 

بادئ األمر یكتفون بإصالحات بسیطة بدالً 

من مناداتھم باالستقالل الكامل ولكن لما 

نشروا دستور ۱۹۰۸ وخلع السلطان عبد 

بدأ   , االتحادیین  جماعة  قبل  من  الحمید 

المواطنون العرب یشعرون بكثیر من األلم 

بسبب سیاسة التتریك التي اتبعھا الحكام 

بالطورانیة  ینادون  كانوا  الذین  الجدد 

ویحاربون كل ما ال یتفق مع األفكار التي 

فعل  وكرد  ألجلھا  ویعملون  بھا  یؤمنون 

العرب  بدأ  الطورانیة  التتریك  لسیاسة 

دوائر  وبتعریب  بالالمركزیة  مطالبتھم 

وتمثیلھم   , العربیة  الوالیات  فى  الدولة 

وقد  صحیحاً  تمثیالً  النیابیة  المجالس  فى 

وزجوا  المطالب  ھذه  االتحادیون  عارض 

رجالھا بالسجون مما دعا العرب لتشكیل 

الجمعیات السریة بغیة الوصول ألھدافھم 

القومیة.

التكتالت  جمیع  إحصاء  یتعذر  وربما 

للوجود  برزت  التي  العربیة  السریة 

بذكر  سنكتفى  ولذا  الوقت  ذلك  فى 

جمعیتین فقط ھما :


ھي جمعیة سریة شكلھا عدد من الشبان 

سنة  باریس  فى  والعراقیین  السوریین 

جھد  كل  بذل  ھدفھا  كان  وقد   ۱۹۱۱

األمم  مصاف  إلى   العربیة  األمة  إلیصال 

الراقیة المستقلة الحرة الكبرى مما تسبب 

فى مالحقة السلطات االتحادیة ألعضائھا 

بقبول  تتشدد  الجمعیة  ھذه  جعل  مما 

األعضاء الجدد .


أ ــ شفىق وصادق المؤید , الدكتور أحمد 

قدري ,شكري القوتلي , شكري األیوبي , 

وسامي  وفوزي  نسیب  البارودي  فخري 

وشكري الحسیني , تحسین قدري البكري 

إسماعیل  بھجت   , الجبَّان  الدین  محي   ,

القصاب  كامل  الشیخ   , الشھابي  وفایز 

وصبحي   , الركابي  رضا   , مریود  ,أحمد 

سعید   , الحكیم  وخالد  الحسیني  وأحمد 

   , حكیم  أسعد   , شربجي  وشكري  باكي, 

محمد وإسماعیل الطباخ _جمیل مردم بك

المحمصاني  محمد     
قصار  وبشیر   , العریسي  الغني  عبد   ,

وبشیر  حمد  عمر   , الحسامي  ورشید 

نقاش , أحمد نناصفى
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 رفىق سویدي , یاسین 
الھاشمي , مبرور مخلص , جمیل المدفعي 

, علي جودت األیوبي 

الھادي  عبد  عوني    
التمیمي  علي  محمد   , التمیمي  رفىق    ,

عزت   , ملحس  صدقي   , كنعان  حافظ   ,

دروزة , إبراھیم ھاشم , 

أمین میسر ,عبد الوھاب میسر 
سعید  و  رستم  محمد    

ویوسف وإبراھیم حیدر 

عمر   , سلوم  رزق  رفىق   
األتاسي 

 رشدي األمام الحسیني 
, محمد العفىفى 

توفىق البساط 
 معین الماضي 
 محمد شریقي 

رشدي الشوا 
ــ  سلیم عبد الرحمن 

ب -  جمعیة العھد :
اختلفت جمعیة العھد عن الفتاة فى صفة 

المنتسبین إلیھا حیث أنھا اختصرت على 

قبول الضباط العرب فى الجیش العثماني 

قلیل  عدٍد  غیر  المدنیین  من  یدخلھا  ولم 

فى  المصري  علي  الفریق  أسسھا  وقد 

عدد  إلیھا  /۱۹۱۳/وانضم  سنة  األستانا 

افتتحت  أن  بعد  العرب  الضباط  من  كبیر 

فروع سریة  لھا فى كل من حلب وبیروت 

ودمشق والموصل والبصرة .

وقد أدت الحرب العالمیة األولى مساعدة 

قاموا  األتراك  أن  إذ  الجمعیة  لھذه  كبیرة 

كضباط  للعمل  المثقف  الشباب  بدعوة 

احتیاط فكان ذلك سبیالً مشروعاً لالجتماع 

التي  الجمعیة  لھذه  واالنضمام  والتباحث 

الفتاة  بجمعیة  وثیق  اتصال  على  كانت 

اشتركوا  الذین  الضباط  بعض  بوساطة 

بعضویة الجمعیتین ولما جاء جمال باشا 

لقیادة الجیش الرابع العثماني فى دمشق 

وبدأ أعمالھ اإلرھابیة فى سوریة اشمأز 

انضمامھم  وأعلنوا  األتراك  من  العرب 

وأھم  الذكر  سالفتي  الجمعیتین  إلحدى 

الضباط الذین شكلوا ھذه الجمعیة 

ــ من بغداد : نوري السعید , طھ الھاشمي 

, جمیل المدفعي , شریف الشریف , علي 

جودت األیوبى , اسماعیل الصفار , عبد 

هللا دلویمي .

ــ تحسین رشید الخوججي , حمدي ومزاحم 

البازجي. 

ــ من البصرة : حمید الشالجي 

ــ من دمشق : محمد إسماعیل الطباخ , 

مصطفى وصفى , سلیم جزائري , محي 

الدین الجبَّان , خالد الحكیم , یحیى كاظم 

, عارف التوام , أمین لطفى الحافظ , عبد 

القادر سري , علي رضا الغزالي 

ــ من حمص : صادق الجندي 

ــ من القدس: علي النشاشیبي 

الحركة  بازدیاد  باشا  جمال  شعر  حین 

بحل  قام  الشام  بالد  فى  القومیة  العربیة 

حكماً  وأصدر  االحتیاط  الضباط   كتیبة 

باإلعدام على الشھداء التالیة أسمائھم : 

مسلم   , حیدر  صالح   , خلیل  الكریم  عبد 

محمود  و  محمد   , تللو  نایف   , عابدین 

علي    , القاضي  الدین  نور   , محمصاني 

األرمنازي , عبد القادر الخرسا , محمود 

       , عقل  سعید   , األحمد  سلیم   , العجم 

الغني  عبد   , حداد  جرجي   , بالي  بترو 

العریسي , عمر حمد,        توفىق البساط 

أمین   , الشنقیتي  محمد   , طبارة  أحمد   ,

لطفى الحافظ ,     سلیم الجزائري , شفىق 

     , االنكلیزي  الوھاب  عبد   , العظم  مؤید 

الزھراوي  الحمید  عبد   , العسلي  شكري 

رزق  وفىق     , الجزائري  عمر  األمیر   ,

الدین  سیف   , الشھابي  عارف   , سلوم 

الحاج  علي   , الشمعة  ,رشدي  الخطیب 

عمر ,جالل البخاري.

روح  عن  الشھداء  ھؤالء  برھن  وقد 

معنویة عالیة حیث كانوا یرددون وھم فى 

طریقھم للمشنقة أنشودة
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الحمد  رب العالمین والصالة والسالم 
هللا  صّلى   – محمد  األمین  رسولھ  على 
وأصحابھ  آلھ  وعلى   ،- وسّلم  علیھ 
أثرھم  اقتفى  ومن  الطاھرین،  الطیبین 
وسار على دربھم إلى یوم الدین، أما بعد:

أَِبي  َعْن  فىمسنده  أحمد  اإلمام  أخرج 
 ُ هللاَّ -َصلَّى  ِهللا  َرُسولُ  َقالَ  َقالَ:  أَُماَمَة، 
ِتي  َطاِئَفٌة ِمْن أُمَّ َتَزالُ  َعَلْیِھ َوَسلََّم- : (الَ 
ِھْم َقاِھِریَن، الَ  یِن َظاِھِریَن، لَِعُدوِّ َعَلى الدِّ
ِمْن  أََصاَبُھْم  َما  إِالَّ  َخاَلَفُھْم،  َمْن  ُھْم  َیُضرُّ
َكَذلَِك،  َوُھْم  ِهللا  أَْمُر  َیأِْتَیُھْم  َحتَّى  ألََواَء، 
َقالُوا: َیا َرُسولَ ِهللا، َوأَْیَن ُھْم؟ َقالَ: ِبَبْیِت 

اْلَمْقِدِس، َوأَْكَناِف َبْیِت اْلَمْقِدِس)(۱).
نتعرف  السابق  للحدیث  دراستنا  عند 
على فضل بالد الشام عامة، وفلسطین 
-علیھ  رسولنا  َن  َبیَّ حیث  خاصة، 
سیبقى  الخیر  بأن  والسالم-  الصالة 
هللا  صّلى   - أثنى  كما  األمة،  فىھذه 
علیھ وسّلم -  على المسلمین الُمقیمین 
المقدس  بیت  وأكناف  المقدس  فىبیت 
فبیت   ، المنصورة  الطائفة  منھم  وأنَّ 
حصناً  هللا  شاء  إن  سیبقى  المقدس 
الرغم  على  القیامة  یوم  إلى  لإلسالم 
ومن  باألمة،  تعصف  التي  الِمَحن  من 

ـ صّلى هللا علیھ وسّلم  المعلوم أّن رسولناـ 
فىھذه  والمرابطة  كنى  فىالسُّ َب  َرغَّ قد  ــ 
البالد المباركة الطیبة، فبیت المقدس ثغٌر 
من ثغور اإلسالم، وللّرباط فىھ أجٌر كبیر، 
ولإلقامة فىھ وعدم مغادرتھ والھجرة منھ 
ثواٌب عظیم، كما قال رسولنا- صّلى هللا 

علیھ وسّلم - : «ِرَباُط َیْوٍم فِي َسِبیِل ِهللا 
ْنَیا َوَما َعَلْیَھا...»(۲).   َخْیٌر ِمَن الدُّ

إن مدینة القدس تتعرض لمجزرة بشعة 
اإلسرائیلي  االحتالل  سلطات  قبل  من 
والتاریخ  والمقدسات  اإلنسان  تستھدف 
كبیر،  إعالمي  تعتیٍم  فىِظلِّ  والحضارة 
إال أنھا فىالفترة األخیرة أصبحت ُتَجاِھر 
وقلبھا  المقدسة  للمدینة  فىتھویدھا 
آبھة  غیر  المبارك،  األقصى  المسجد 
د  نا ُنَؤكِّ بالمجتمع الدولي وال بقراراتھ، وإِنَّ
المبارك  األقصى  المسجد  أنَّ  على  ھنا 
مسجد إسالمي بقرار رباني ال ُیلغیھ أي 

قرار صادر من ھنا أو ھناك، ولیس لغیر 
المسلمین حقٌّ فىھ.


لقد ربط هللا سبحانھ وتعالى بین المسجد 
الحرام  بمكة المكرمة والمسجد األقصى 
سورة  من  األولى  اآلیة  فى  بالقدس 

سبحانھ  فىقولھ  جاء  كما  اإلسراء، 
َلْیالً  ِبَعْبِدِه  أَْسَرى  الَِّذي  وتعالى:{ُسْبَحاَن 
َن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم إَِلى اْلَمْسِجِد األَْقَصى  مِّ
ُھ  إِنَّ آَیاِتَنا  ِمْن  لُِنِرَیُھ  َحْوَلُھ  َباَرْكَنا  الَِّذي 
ال  حتى  وذلك  الَبِصیُر}(۳)،  ِمیُع  السَّ ُھَو 
یفصل المسلم بین ھذین المسجدین، وال 
فىأحدھما  َط  َفرَّ إذا  فإنھ  فىأحدھما،  ط  ُیَفرِّ
ط فىاآلخر، فرحاب القدس  أوشك أن ُیَفرِّ
المكرمة  مكة  رحاب  مثل  الشریف 

والمدینة المنورة.
إّن المسجد األقصى المبارك ھو ثاني مسجٍد 
فارتبــــاط  فىاألرض،  هللا  لعبادة  ُوِضَع 
المسلمــــین بالمسجد 
األقصــــى ارتـــبــاط 
ولیــــــس  عقــــدي 
انفعالیــاً  إرتبــاطــــاً 
موسمیاً  وال  عابـراً، 
مؤقتاً ، فھو مســرى 
صّلى  محمـد  نبینـــا 
وســّلم  علیـــھ  هللا 
فىھ  َصلَّى  حیث    ،-
صّلـــى  ــ  رسولنـــا 
هللا علیـــــھ وسلــــّم 
بإخوانــــھ  إماماً  ــ 
األنبیـــاء والمرسلیــن علیھــم الصــــالة 
والمعراج،   اإلسراء  فىلیلة  والســــالم 
وھو أحد المساجد الثالثة التي ُتَشّد إلیھا  
رسول  أّن  الحدیث  فى  جاء  كما  َحال،  الرِّ

هللا -صّلى هللا علیھ وسّلم- قال: 

فلسطيـــن

           

القدس ... مدينة فلسطينية عربية إسالمية 
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َمَساِجَد:  َثالَثِة  إَلى  إِالَّ  َحالُ  الرِّ ُتَشدُّ  (ال 
ُسوِل - َصلَّى  اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم، َوَمْسِجِد الرَّ

ُ َعَلْیِھ َوَسلََّم-، َوَمْسِجِد األَْقَصى((٤). هللاَّ



تتعرض   األیام  فىھذه  القدس  مدینة  إِنَّ 
وأخطرھا،  الِمَحِن  أشّد  من  لِِمْحَنٍة 
والمرجعیات  ُتغلق،  فىھا  فالمؤسسات 
ُتالحق،  الوطنیة  والشخصیات  الشرعیة 
ُتنھب،  واألرض  ُتھدم،  والبیوت 
التعلیمیة  والمناھج  ُتَدّمر،  والمقابر 
والھویات  ُتفــرض،  والضرائـب  ُتــَزّور، 
معلم عربـــي وإسالمـــي  ُتسحـــب، وكلّ 
والتھوید،  اإلبـــــادة  لخـــطر  یتعــــرض 
والعالــــم ولألســف ُیغلق عینیھ، ویصّم 

أُذنیھ عما یجري فىمدینة القدس.
اإلسرائیلیــــــــة  اإلعتــــــــــــداءات  إِنَّ 
للمسجـــــــد  الیومیـــــــة  واإلقتحامـــات 
حلقـــــــة  ُتشكـــــل  المبـــارك  األقصـــى 
االحتـــــــــــــــاللي  المخطــــــط  مــــــن 
المقدسـة،  المدینـــة  لتھویــد  اإلجــرامي 
علـــى  اإلسرائیلیـــة  السیـــادة  وفـــرض 
خـالل  المبـارك مـن  األقصـــى  المسجـــد 
ومكانیــــاً  محاولــــة تقسیمــھ زمانیـــــاً 
بالھیكل  ُیَسّمى  مـــا  إلقامـــــة  تمھیـــــداً 
وما  هللا،  سمح  أنقاضھ ال  على  المزعوم 
الحصار الذي یجري فرضھ على المسجد 
واآلخر،  الحین  بین  المبارك  األقصى 
بذریعة  إلیھ  الوصول  من  المصلین  لمنع 
جائحة كورونا وتحت ُحَجٍج واھیة أخرى 
عنا ببعید!، وكذلك الحفریات اإلسرائیلیة 
َبْت  َتَسبَّ التي  المتعددة  واألنفاق  رة  الُمَدمِّ
وإننا  أركانھ،  وزعزعة  بنیانھ  فىتقویض 
د على أنَّ جمیع المحاوالت التي تقوم  ُنَؤكِّ
لفرض  اإلسرائیلي  االحتالل  سلطات  بھا 
المبارك،  األقصى  فىالمسجد  واقٍع  أمٍر 

الحقائق  فىتغییر  هللا  شاء  إِْن  تنجح  لن 
اإلسالمیة  والمقدسات  المعالم  وطمس 
القدس  فمدینة  المقدسة،  فىالمدینة 
التاریخ،  عربیة  الوجھ،  إسالمیة  ستبقى 
االحتالل  یسلبھا  ولن  الھویة،  فلسطینیة 
أوغل  مھما  وھویتھا  وتاریخھا  وجھھا 

فىاإلجرام وتزییف الحقائق.
القدس بحاجة إلى وقفة عربیة وإسالمیة 
نا ُنشید بصمود أھالي المدینة المقدسة  إِنَّ
أقصاھم  عن  بالدفاع  الدائم  وتمّسكھم 
المستــــمر  وتصّدیھـــــم  ومقدساتھـــم، 
اإلسرائیلي،  االحتالل  سلطات  لُِمَخّططات 
األقصى  المسجد  عن  الدفاع  فمسئولیة 
والقدس لیست مسئولیة الشعب الفلسطیني 
وحده وإِْن كان ھو رأس الحربة فىالّذود 
عنھا، إِّنمــــا  ھــــي مسئولیـــة العـــرب 
والمسلمین جمیعاً  فىمساندة ھذا الشعب 
المرابط والوقوف بجانبھ ودعم صموده؛  
ومقدساتھ،  أرضھ  على  للمحافظة 
یتعرض  التي  األیام  فىھذه  خصوصاً 
وحي  المبارك  األقصى  المسجد  فىھا 
الشیخ جراح وحي سلوان وغیرھما من 
األحیاء لمؤامرات خبیثة، وما نجاح َھبَّة 
شـھر  خـالل  العامود  فىباب  المقدسیین 

رمضان المبارك عنا ببعید. 
لذلـــــــك فإنــــنـــا نناشــــد 
أبـــنـــاء األمتیــــن العربیــة 
واإلسالمیـــــة أَالَّ ینســــــوا 
مســــــرى نبیھــــم محمــد- 
صّلـــى هللا علیـــــــھ وسّلم- 
وأھلــــــــھ، وأن یعملـــــــوا 
جاھدیـــــن علـــى المحافظة 
علـــــى ھــــــــذه المدینـــــة 
المباركـــــــــة و حمایـــــــة 
ومقدساتـھــا،  أقصاھــــــــا 
دعـــم  علیھـــم  فالواجـــــب 

المجاالت  فىَشتَّى  المقدسیین  أشّقائھم 
أرضھم  فوق  ثابتین  مرابطین  یبقوا  كي 
المباركة؛ ألّن المواطن المقدسي ھو الذي 
والمقدسات  والقدس  األقصى  عن  ُیدافع 

صباح مساء.
نســــأل هللا أن یحفــــظ شعبـــنا والقدس 

واألقصى والمقدسات من كل سوء ، 
آلھ  وعلى  محمد  سّیدنا  على  هللا  وصّلى 

وصحبھ أجمعین .
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شخصيــات عظيمــة بالتاريـــخ العمانـــىشخصيــات عظيمــة بالتاريـــخ العمانـــى



أسمائھم  سجلوا  رجاالً  عمان  أنجبت  لقد 
من  ذھب،  من  بحروف  التاریخ  بصفحات 
فى  ساھموا  الذین  القادة  واألئمة  العلماء 
من  عدد  وھناك  والبشریة،  عمان  خدمة 
الیونسكو  صنفتھم  العمانیة  الشخصیات 
وتم  عالمیاً  المؤثرة  الشخصیات  أكثر  ضمن 
إدراجھم ضمن برنامجھا للذكرى الخمسینیة 
المھمة  التاریخیة  لألحداث  المئویة  أو 
الخلیل  وھي:  عالمیاً  المؤثرة  والشخصیات 
بن  راشد  والطبیب  الفراھیدي  أحمد  بن 
عمیرة والشیخ نور الدین السالمي والطبیب 
محمد  أبو  الذھبي  ابن  العماني  والفىزیائي 
بن  ناصر  العماني  الشاعر  األزدي  عبدهللا 
سالم الرواحي الملقب بـ (أبي مسلم البھالني 

بسبب إسھاماتھم ودورھم الكبیر فى إنتاج 
الحضارة  رفعة  فى  والمساھمة  المعرفة 

اإلسالمیة .


 الذي ولد فى بلدة ودام على ساحل الباطنة 
المطل على بحر عمان عام ۱۰۰ھـ فى زمن 
الخلیفة العادل عمر بن عبدالعزیز وھو أحد 
الشخصیات الُعمانیة البارزة التي تركت أثًرا 

صنــوف وبصمــــة  فى 
والمعرفة؛ العلـــــــم 
الحضارة وأثـــــرى 
اإلنسانیــة 
بعلمـــــــھ 

التألیف  ابتكر  من  أول  یعتبر  حیث  وفكره، 
وألفاظھا،  العرب  لغة  فىھ  وحصر  المعجمي، 
وھو الذي وضع أساس علم النحو باستخراج 
بعلم  شھرتھ  ارتبطت  كما  وتعلیالتھ،  مسائلھ 
العروض، حیث استطاع من خالل ھذا العلم 
أن یحصر كل أشعار العرب فى بحوره. ولذلك 
للذكرى  الیونسكو  برنامج  ضمن  إدراجھ  تم 
التاریخیة  لألحداث  المئویة  أو  الخمسینیة 
فى  عالمیا  المؤثرة  والشخصیات  المھمة 
دورتھا ۳۳ لمؤتمرھا العام فى عام ۲۰۰٥م 
كأول شخصیة عمانیة تدرج فى ھذا البرنامج. 
ومن أھم مؤلفاتھ: كتاب (العین) الذي رتب 
فىھ الكلمات على مخارج الحروف، بادئا 
ألف  ثم  بھ.  سمي  الذي  العین  بحرف 
مؤلفاتھ  ومن  العین):  (فائت  كتاب 
كتاب المنظومة النحویة: وتضم ۲۹۳ بیتا 
(بحر  یسمى  عروضي  وزن  على  وصاغھا 
والضرب،  العروض  الصحیح  التام)  الكامل 
وضمت الكثیر من أبواب النحو العربي وتركت 

سكو 
وتم 
نیة 
ھمة 
لیل 
بن 
یب 
حمد 
بن 
الني 

ج 

الشخصیات العمانیة البارزة التي تركت أثرا 
صنــوف وبصمــــة  فى 
والمعرفة؛ العلـــــــم 
الحضارة وأثـــــرى 
اإلنسانیــة 
بعلمـــــــھ 
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نحویة  أمورا  فىھا  عالج  وقد  منھا،  القلیل 
كثیرة بأسلوب یتسم بالسھولة واالبتعاد عن 
یعزز  الذي  النغم:  كتاب  أیضا  ولھ  التعقید. 
تامة.  معرفة  الموسیقى  بعلم  الخلیل  معرفة 
ثمرة  ویعد من  اإلیقاع:  كتاب  مؤلفاتھ:  ومن 
العروض:  وكتاب  الموسیقیة.  الخلیل  ثقافة 
وقد ضمنھ بما توصل إلیھ فى علم العروض 
التي  العروضیة  والدوائر  الشعر  أوزان  من 
ابتكرھا. وكتاب النقط والشكل: وقد ذكر فىھ 
ما توصل إلیھ فى النقط والشكل من ابتكارات 
لم یسبقھ إلیھا أحد، ومن مؤلفاتھ أیضا: كتاب 
الشواھد: و یحتوي على بعض الشواھد التي 
سمعھا من األعراب، وكتاب العوامل: مختص 
بالعوامل النحویة. وكتاب الجمل: وھو كتاب 
النحو.  فى  العربیة  الجملة  أحوال  فى  مؤلف 
عام  توفى  وقد  األلغاز،  فى  مى:  الُمعَّ وكتاب 

۱۷٥ھـ، رحمھ هللا رحمة واسعة .


الیونسكو  برنامج  فى  إدراجھ  تم  الذي   
لألحداث  المئویة  أو  الخمسینیة  للذكرى 
دورتھا  فى  المؤثرة  والشخصیات  التاریخیة 
۳۷ لمؤتمرھا العام فى عام ۲۰۱۳م باعتباره 
أبرز شخصیة عمانیة مؤثرة فى مجال الطب 
الذین  البارزین  األعالم  من  وھو  والصیدلة، 
أسھموا إسھاماً كبیراً فى المسیرة الحضاریة 
طبیباً  فكان  العریق؛  تاریخھا  عبر  لعمان 
حاذقاً، استطاع أن یعالج كثیراً من األمراض 
وجھة  وأصبح  صیتھ  ذاع  حتى  المستعصیة 

یقصده القاصي والداني، ولم یكتف بممارسة 
الطب؛ بل نقل العلوم الطبیة عبر تعلیم الطب 
والتألیف فىھ. باإلضافة إلى كونھ فقیھاً وأدیباً 
وشاعراً، استعمل ھذه المواھب فى تعلیم الطب 
على  شاھد  وخیر  الطبیة،  الوصفات  ووضع 
ذلك مخطوطاتھ وأراجیزه التي ألفھا بأسلوب 
سھل یجمع بین العلم واألدب، وبین الشمولي 
مطولة  قصائد  نظم  أنھ  فنجد  والتخصصي؛ 
لتشریح جسد اإلنسان كامالً، وخصص أخرى 
لتشریح مواضع معینة كالعین فقط، ومن أھم 
مؤلفاتھ: كتاب منھاج المتعلمین: وھو عبارة 
من  الكثیر  فىھ  ذكر  عمیرة  البنھ  جواب  عن 
فصول  على  واشتمل  وعالجھا،  األمراض 
عدة ذكر فىھا الكثیر من األمراض وعالجھا 
ومنھا أمراض القلب والمعدة والنخاع والرئة 
والعین  والكلى  والثدیین  والمثانة  والرحم 
والطحال  والكبد  والظھر  واألذن  واألنف 
وھو  السبیل):  ابن  (فاكھة  والمرارة.وكتاب 
كسابقھ فى وصف األمراض وأنواعھا وطرق 
ھو  السبیل:  فاكھة  مختصر  وكتاب  عالجھا، 
اختصار لما دونھ من أدویة مجربة فى عالج 
الدلیل  مقاصد  وكتاب  األمراض  من  الكثیر 
وبرھان السبیل، ولھ كتاب زاد المسافر: فى 
الطب. ومنظومات مشروحة فى ذكر األعضاء 
جسد  وتشریح  اإلنسان،  بدن  فى  الرئیسة 
اإلنسان من الرأس إلى القدم. وغیر ذلك من 
الكنوز المعرفىة التي أفاض بھا على المكتبة 
العلمیة والتي ما زالت مخطوطة بانتظار من 
الطب  طلبة  من  تحقیقھا  فى  ویثابر  یجتھد 
وأعالمھ، لترى النور، حالھا حال من سبقھا 
من أمھات الكتب المحققة. وقد عاش الطبیب 
العاشر  القرن  نھایة  فى  عمیرة  بن  راشد 
وبدایة القرن الحادي عشر. أي أنھ عاش فى 
الفترة األخیرة لدولة بني نبھان (٥٤۹ھـ – 

۱۰۳٤ھـ الموافق ۱۱٥٤-۱٦۲٤م).

  



المؤثرة  الشخصیات  ضمن  إدراجھ  تم  وقد 
بالعالم ضمن أعمال الدورة ۳۸ للمؤتمر العام 
مؤلفاتھ:  أھم  من  والذي   ۲۰۱٥ للیونسكو 
كتاب الماء: وھو عبارة عن معجم طبي لغوي 
یكشف عن عالم لغوي وعالم فى الطب فى آن 

مسبوق  غیر  عمالً  المؤلف  ھذا  ویعد  واحد. 
الطب  فنون  بین  ببراعة  جمع  فقد  مجالھ  فى 
وعلوم الصیدلة وتمكن من معالجة األمراض 
العضویة والنفسیة والعقلیة على حد سواء، 
اإلنسان  دم  تبدیل  فكرة  إلى  السبق  لھ  وكان 
الطب  بدائل  المواد  بعض  فى  وذكر  باألغذیة 
ومدى  البدیل)،  (الطب  عصره  فى  المتداولة 
كالرقى  وخطئھا،  وصحتھا  وضررھا،  نفعھا 
علم  من  واالستفادة  بالقرآن،  واالستشفاء 
مرض  إلى  صریحة  إشارة  وفىھ  النجوم، 
وفى  جداً؛  البعیدة  األزمنة  تلك  فى  السرطان 
أتى  وكذلك  الذھبي  البن  علمي  سبق  ذلك 
بفكرة تبدیل الدم منذ ما یزید على ألف عام؛ 

فذلك معناه تجاوز أطباء زمانھ .

 

ضمن  مؤخرا  الیونسكو  صنفتھا  حیث 
دورتھا  فى  العالم  فى  المؤثرة  الشخصیات 
۳۸ لمؤتمرھا العام فى عام ۲۰۱٥م وكانت 
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الحیاة  فى  بالغ  أثر  ذات  السالمي  شخصیة 
ُعمان  فى  والسیاسیة  والدینیة  االجتماعیة 
حیث أثرى المكتبة الُعمانیة والعربیة بالكثیر 
شملت  المجاالت،  مختلف  فى  المؤلفات  من 

والحدیث،  وأصولھ،  والفقھ  الدین،  أصول 
ذلك.  وغیر  والتأریخ،  العربیة،  اللغة  وعلوم 
بین  كتاباتھ  فى  یجمع  هللا –  رحمھ  وكان – 
فى  المختلفة  االتجاھات  ویلحظ  والنقل  العقل 
المتعددة،  الفرق  كتب  من  ویستمد  عصره، 
وقد ساعد على ذلك إتقانھ ألصول الفقھ الذي 
تمزج فىھ أقوال شتى المذاھب واالتجاھات .
    

عالمیاً  المؤثرة  الشخصیات  ضمن  أُدرج 
بمناسبة الذكرى المئویة األولى على وفاتھ، 
حیث توفى عام ۱۹۲۰م وتم ذلك خالل انعقاد 
للیونیسكو  العام  للمؤتمر   ٤۰ الدورة  أعمال 
نوفمبر   ۱٤ بتاریخ  بباریس  المنظمة  بمقر 
البھالني  مسلم  أبي  اختیار  ۲۰۱۹م.وتم 
فى  المھجر  لصحافة  ورائداً  شاعراً  باعتباره 
حدود  تجاوز  عالمیاً  تأثیره  وكان  زنجبار، 
الوطن  من  كثیرة  أجزاء  إلى  لیصل  الوطن 
اسم  یخلد  وبذلك  إفریقیا.  وشرق  العربي 
شاعر عمان الكبیر فى قائمة مبدعي العالم . 
وقد نشأ أبو مسلم وتربى فى منطقة «وادي 
محرم» وأخذ العلم من والده العالمة القاضي 
سالم بن عدّیم البھالني الرواحي وكذلك كان 

ببلدة  الرواحي  سلیم  بن  محمد  على  یتردد 
عنھ  لیتلقى  رواحھ  بني  وادي  من  یح  السَّ
مبادئ علوم العربیة ومن بعض علماء ُعمان 
فى ذلك العصر. اعتمد أبو مسلم بعدھا على 
نفسھ فى تحصیل بقیة العلوم وتأثر كثیرا بـ 
سعید بن خلفان الخلیلي ولقي فى زنجبار جوا 
الكتب  وقراءة  المطالعة  على  ساعده  علمیا 
۱۲۹٥ھـ  سنة  والده  مع  زنجبار  إلى  .انتقل 
(۱۸۷۸م) .وكان أبو مسلم قد تولى القضاء 
فى زنجبار بل صار رئیسا للقضاة ھناك مع 
مقربا  كان  الذین  زنجبار  سالطین  من  عدد 
لتعلیم  حلقة  لھ  كانت  القضاء  ومع  منھم، 
من  العدید  منھا  تخرج  والفقھ  العربیة  اللغة 
بالتألیف  كذلك  اعتنى  واألعالم.كما  الفقھاء 
طبع  الذي  منھا  المؤلفات  من  العدید  وترك 
ومنھا المفقود وبعضھا ما زال مخطوطا لعل 
أبرزھا كتابھ فى الفقھ الذي أعطاه اسم «نثار 
الشیخ  ألرجوزة  شرحا  أراده  وقد  الجوھر» 
نور الدین السالمي الفقھیة المطولة المسماة 
ذلك  لجعل  یخطط  وكان  النظام»  «جوھر 
مجلدات  من  كبرى  فقھیة  موسوعة  الشرح 
منھ  ینجز  ولم  عاجلتھ  المنیة  ولكن  كثیرة 
سوى ثالثة مجلدات أبانت عن قدرتھ الفائقة 
العقیدة  كتاب «  آثاره  .من  العالیة  وإمكاناتھ 
الَوْھِبیَّة « فى العقیدة، حققھ صالح بن سعید 
صاغھ  القنوبي،  سعید  بن  هللا  وعبد  القنوبي 
أبو مسلم على ھیئة حوار بین أستاذ وتلمیذه. 
ولھ أیضا كتاب « اللوامع البرقیة فى رحلة 
بن  محمد  بن  حمود  المعظم  السلطان  موالنا 
سعید بن سلطان باألقطار اإلفریقیة الشرقیة 
مالزمتھ  أثناء  مشاھداتھ  فىھ  سجل   ،»
نثرا  وصاغھ  الرحلة،  تلك  فى  للسلطان 
وشعرا، وفىھ امتدح الدولة البوسعیدیة وأثی 
على سالطینھا. ومن كتبھ فى المولد النبوي 
فى  الصمدیة  و«الكنوز  المحمدي»  «النور 

(مخطوط)  المحمدیة»  بالمعاجز  التوسل 
البریة»،  خیر  مولد  فى  المحمدیة  و«النشأة 
أبي  أذكار  فى  الرحماني  «النفس  كتاب  ولھ 
مسلم البھالني» الذي جمع فىھ ما نظمھ من 
تالوتھ،  وكیفىة  ذكر  كل  شروط  مع  أذكار، 
شكل  الذي  السلوكي  الجانب  الكتاب  ویعكس 

نسبة كبیرة من شعر أبي مسلم.
من آثاره أیضا كتاب «ألواح األنوار وأرواح 
مقدمة  فى  إلیھ  وأشار  مفقود)  األسرار»( 
النفس  أذكار  أول  المقدس»،  «الوادي 
الرحماني، ووصفھ ابن أخیھ سالم بن سلیمان 
البھالني بقولھ فى ترجمة أبي مسلم: «وھو 
كتاب شریف ذو قدر منیف فى طریقة الذكر . 
ولھ كتاب «جواھر األنوار وأرواح األسرار» 
الجوھر»،  «نثار  كتابھ  فى  ذكره  (مفقود)، 
مأثور  فى  األنوار  «بحر  كتاب  أیضا  ولھ 

األدعیة واألذكار» (مفقود). وغیرھا.
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مـا تحتـاج لمعرفتـه عـن المتحــور «دلتــا»مـا تحتـاج لمعرفتـه عـن المتحــور «دلتــا»



تعلم كیفىة الحفاظ على نفسك، وعائلتك، فى 
المسمى  الكورونا  فىروس  متحور  من  مأمن 
«دلتا». یشعر الناس فى جمیع أنحاء العالم 
شدید  الكورونا  فىروس  متحور  إزاء  بالقلق 
أحدث  جمعنا  «دلتا». لقد  المسمى  العدوى 
بعض  عن  لإلجابة  الخبراء  من  المعلومات 
المتحور  ھذا  حول  شیوعاً  األكثر  األسئلة 
كلما  المقالة  ھذه  تحدیث  وسنواصل  الجدید، 

توافر مزید من المعلومات.


متحور  العالمیة  الصحة  منظمة  وصفت  لقد 
بالمتحور  المسمى «دلتا»  الكورونا  فىروس 
العالیة  قابلیتھ  بسبب  القلق،  على  الباعث 
«دلتا»  المتحور  ظھور  فبمجرد  لالنتشار. 
بسرعة  ینتشر  إنھ  ُوجد  علیھ،  والتعرف 

وفاعلیة بین الناس
أُبلغ عن المتحور «دلتا» فى ۱٤۲ بلداً، ومن 

المتوقع أن یستمر فى االنتشار
الخالیا  لدخول  الفىروس  یستخدمھ  الذي 

البشریة. وألنھ مرتبط ارتباطاً وثیقاً بالمتحور 
اختیار  من  بدالً  بلس»  َى «دلتا  ُسمِّ «دلتا»، 
حرف آخر من األبجدیة الیونانیة. حتى اآلن، 
تم العثور على «دلتا بلس» بأعداد منخفضة 
دلتا  ساللة  تسبب  قد  البیانات  نسبّیاً. بحسب 
السالالت  من  خطورة  أكثر  مرًضا  المتحورة 
األشخاص  فى  وذلك  سبقتھا  التي  األخرى 

الذین لم یتناولوا اللقاح، لذا ینصح 
الحساسیة  استشاري  الحداد  أمجد  الدكتور 
تناول  على  المواطنون  یقبل  أن  والمناعة 
الساللة  ھذه  من  أنفسھم  لحمایة  اللقاح 

المتحورة .
دلتا  بساللة  اإلصابة  أعراض  وتتشابھ 
األصلیة  «كورونا»  أعراض  مع  المتحورة 
التي كانت تتمثل فى فقدان التذوق والرائحة 
بحدوث  عنھا  تزداد  دلتا  ساللة  فى  أنھا  إال 
سیالن فى األنف والتھاب فى الحلق وصداع 
العلمیة  اللجنة  «بحسب  الرأس  فى  شدید 

لمكافحة فىروس كورونا».


اإلجابة: نعم. فالمتحور «دلتا» شدید العدوى، 
السابقة.  المتحورات  قدرة  ضعف  حوالي 
بعة،  المتَّ نفسھا  االحتیاطات  فإن  ذلك،  ومع 
والحفاظ  المزدحمة،  األماكن  تجنب  مثل 
وارتداء  اآلخرین،  عن  التباعد  مسافة  على 
الكمامات، یجب تطبیقھا مع المتحور «دلتا».
ضد  فعالة  الكورونا  فىروس  لقاحات  ھل 


فىروس  لقاحات  تزال  فال  نعم.  اإلجابة: 
الكورونا المعتمدة من منظمة الصحة العالمیة 
فعالة للغایة فى الوقایة من أعراض المرض 
المتحور  ذلك  فى  بما  والوفىات،  الشدیدة 
. عندما یحین دورك تأكد من الحصول 
جرعَتْین،  ذا  اللقاح  كان  إذا  اللقاح.  على 
أجل  من  كلیھما  علیھما  الحصول  المھم  فمن 

الوصول إلى أقصى قدر من الحمایة.
مــــن  الناس  معظــــم  اللقاحـــات  وتحمــــي 
اإلصابــــة بالمـــرض، ولكـــن ال یوجد لقاح 
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قلیل  عدد  یصاب  وقد   .٪۱۰۰ بنسبة  فعال 
بعدوى  تطعیمھم  تم  الذین  األشخاص  من 
«العدوى  یسمى  ما  الكورونا، وھذا  فىروس 
المختِرقة»، ولكن المرجح أن تكون أعراضھم 
أخف. لھذا السبب، إذا كنت تعیش فى منطقة 
فىروس  انتشار  من  عالیة  مستویات  ذات 
احتیاطات  اتخاذ  المستحسن  فمن  الكورونا، 
إضافىة. إذا تم تطعیمك بالكامل ولكن ظھرت 
علیك أعراض فىروس الكورونا، یجب علیك 
االتصال بطبیبك حول ما إذا كان یجب علیك 

إجراء االختبار أو ال.
بالعدوى  األطفال  یصاب  أن  المرجح  من  ھل 

بسبب المتحور «دلتا»؟ 
على  األطفال  «دلتا»  المتحور  یستھدف  ال 
وجھ التحدید. فھناك معدالت متزایدة للعدوى 
فإن  ذلك،  ومع  العمریة.  الفئات  جمیع  فى 
المتحور «دلتا» ھو أكثر عدوى من السالالت 
باآلخرین  یختلطون  الذین  والناس  األخرى، 
ھم  اللقاح،  على  یحصلوا  لم  ومن  اجتماعّیاً، 

أكثر عرضة لإلصابة بالمتحور «دلتا




مستوى  بشأن  التقاریر  أحدث  على  باالطالع 
انتشار فىروس الكورونا فى مجتمعك، واتباع 

التوجیھات المحلیة. وبوجھ عام، كلما ارتفع 
معدل انتشار العدوى، زادت مخاطر التعرض 
بعض  إلیك  العامة.  األماكن  فى  المحتمل 

الطرق الرئیسیة لحمایة نفسك وأحبائك: 
الحفاظ  ویجب  المزدحمة،  األماكن  تجنب  ــ 

على مسافة التباعد عن اآلخرین. 
ــ یجب الحفاظ على التھویة الجیدة فى جمیع 
المساحات الداخلیة (مثالً بمجرد فتح النوافذ). 

عندما  العامة  األماكن  فى  كمامة  ارتداء  ــ 
المجتمع  فى  للعدوى  انتشار  ھناك  یكون 
المحلي وإذا كان التباعد الجسدي غیر ممكن.
ــ اغسل یدیك بانتظام بالصابون والماء، أو

  بفرك الید بمادة كحولیة.
فلقاحات  اللقاح.  خذ  دورك،  یحین  عندما  ــ 
منظمة  علیھا  وافقت  التي  الكورونا  فىروس 

الصحة العالمیة مأمونة وفعالة


األمراض  مــن  الوقایـــة  مركـــز  ونشـــر 

الساللــة  ھـــذه  أعــراض  األمریكـــي 
وجــــاءت كالتالـــــي :

۱ــ التھاب الحلق
۲ــ سیالن األنف

۳ــ صــــداع شدیـــد وغیـــر
    محتمــل

٤ــ حمى أو قشعریرة

٥ــ السعال الجاف
ویوضح األطباء المتخصصین أن السعال الذي 
جاًفا  یكون  ما  عادة  كورونا  بفىروس  یرتبط 

«غیر منتج للبلغم».
٦ــ ضیق فى التنفس

۷ــ ألم وضغط مستمر فى الصدر
۸ــ عدم القدرة على االستیقاظ أو البقاء مستیقًظا 

۹ــ الشعور بالتعب
أو  العضالت  فى  آالم  لدیك  یكون  قد  ــ   ۱۰
من  واإلسھال  القيء  أو  الغثیان  الجسم 
أثبت  إذ  إلیھا  االنتباه  یجب  التي  األعراض 
أجھزة  جمیع  یعطل  أنھ  كورونا  فىروس 

الجسم، بما فى ذلك الجھاز الھضمي.
إذا   «: بقولھم  المواطنین  األطباء  ویوصي 
ظھرت علیك عالمات التحذیر السابقة فاطلب 

الرعایة الطبیة الطارئة على الفور».
الوقایة ویؤكد الدكتور أمجد الحداد استشاري 
ھو  الكمامة  ارتداء  أن  والمناعة  الحساسیة 
فىروس  من  أنفسنا  لحمایة  سالح  أقوى 
سالح  بعد  وذلك  المتحورة  وسالالتھ  كورونا 
وارتدوا  التطعیم  «تناولوا  قائًال:  التطعیم 
التجمعات  واجتنبوا  المنزل  خارج  الكمامة 
قبضة  من  وأحبتكم  بأنفسھم  للنجاة  البشریة 

الفىروس القاتلة».

األمراض  ـن 
الساللــة 
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إنصهـــار ثقبيـــن أسوديـــن ـ رصـــد أكبـــــر 
حـــدث كونـــي منـــــذ اإلنفجـــار العظيـــــم



 تشكل الثقوب السوداء أحد أكبر ألغاز الكون التي 
تم  فقد  طالسمھا.  فك  حاولوا  كلما  العلماء  ُتحیر 
مؤخرا رصد ظاھرة فریدة تتتعلق باصطدام ثقبین 
أسودین عمالقین بقوة جبارة اعتبرھا البعض ثاني 
أكبر حدث كوني منذ االنفجار العظیم حدث فلكي 
وینشتاین،  آالن  وصفھ  المقاییس  بكل  استثنائي 
فى  للتكنولوجیا،  كالیفورنیا  معھد  فى  الفلك  عالم 
«بوبوالر  األمریكیة  العلمیة  المجلة  مع  حوار 
ساینس» بقولھ «إنھ أكبر انفجار رصدتھ البشریة 
تصریح  العظیم».  االنفجار  منذ  اإلطالق  على 
العلمي  الفریق  فى  عضوا  بصفتھ  جاء  وینشتاین 
عمالقین.  أسودین  ثقبین  تصادم  اكتشف  الذي 
من  مزید  تراكم  فى  المساعدة  شأنھ  من  اكتشاف 
األدلة لفھم سبب ظھور الكون بالشكل الذي نعرفھ 
األسودین حدث  انصھار الثقبین  ثم  تصادم  الیوم. 
من  ضوئیة  سنة  ملیارات  سبعة  حوالي  بعد  على 
حتى  البشري  العقل  مخیلة  تعجز  مسافة  األرض. 
الھائلین  الكونیین  الجسمین  اندماج  تخیلھا.  على 
بكمیة  بعث  ما  أضخم،  أسود  ثقب  میالد  إلى  أدى 
واضطراب  اھتزاز  فى  تسببت  الھائلة  الطاقة  من 
مفھوم  ھو  والزمكان  للكون.  الزمكاني  النسیج 
ویمكن  والمكان)  (الزمان  ُبعدي  یدمج  فىزیائي 
(األبعاد  األربعة  بأبعاده  الفضاء  أنھ  على  تعریفھ 
واالرتفاع  والعرض  الطول  وھي  الثالثة  المكانیة 
النسبیة  نظریة  وتتصور  الزمان).  إلى  باإلضافة 

ألینشتاین الزمكان كنسیج أو شبكة تضم وتحمل 
خارجھا.  یوجد  شيء  وال  الكون  فى  شيء  كل 
وتمكن العلماء من رصد ھذا الحدث الكوني الجبار 
النسیج  وتوسع  اھتز  إذ  األرض  كوكب  على  من 
جاذبیة  موجات  ظھور  إلى  أدى  ما  الزمكاني 
وصلت حتى كوكبنا. وبالتالي ال توجد ھناك صورة 
لكن  ذاتھ،  حد  فى  االنفجار  لحادث  فوتوغرافىة 
نتجت  التي  الضوضاء  رصد  من  تمكنوا  الباحثین 
رقم  تحت  تصنیفھا  تم  إشارة  فى  االنفجار  عن 
ثانیة  عشر  سوى  تدم  ولم   ،«GW۱۹۰٥۲۱»
عن  تنتج  جبارة  طاقة  توقعھا.  للباحثین  یكن  لم 

اقتراب ثقبین أسودین من بعضھما البعض



الثقوب السوداء أجسام كونیة تتشكل فى مخاض 
ویمیز  نواتھا.  وانھیار  الضخمة  النجوم  أفول 
السوداء:  الثقوب  من  أنواع  ثالثة  بین  العلماء 
نجم  كتلة  جاذبیة  انھیار  نتیجة  وتتشكل  أصغرھا 
ھو  كما  العمالقة،  السوداء  الثقوب  فئة  ثم  واحد. 
(درب  مجرتنا  یتوسط  الذي  األسود  الثقب  حال 
التبانة) على بعد ۲٦ ألف سنة ضوئیة من كوكبنا، 
وھو ثقب توازي كتلتھ أربعة مالیین ضعف كتلة 
السوداء  الثقوب  من  ثالثة  فئة  وھناك  الشمس. 
المتوسطة الكتلة، سبق وأن رصدھا علماء الفلك. 
وبقوة  بالغة  بكثافتھا  السوداء  الثقوب  تتمیز 

جاذبیة جبارة لدرجة تمنع كل شيء من االنفالت 
بما فى ذلك الموجات الكھرومغناطیسیة كالضوء، 

ولذلك فھي تبدو مظلمة.
وذكرت الصفحة العلمیة لموقع «فرانكفورتھ نویھ 
«ما  أن   (۲۰۲۱ نیسان   / أبریل   ۲۷) بریسھ» 
كان جدیًدا بالنسبة للعلماء ھذه المرة ھو أن أثقل 
وضعیة  فى  كان  المتصادمین  األسودین  الثقبین 
ورغم  الزوجي»  االستقرار  بـ»عدم  علمیا  تسمى 
ذلك فإن كتلتھ كانت توازي ما یعادل ۸٥ ضعف 
كتلة الشمس». وذكر أالن وینشتاین أن النجمالذي 
ثقب  تكوین  على  قادًرا  یكون  أن  ینبغي  ال  ینھار 
كتلة   ۱۲۰ إلى   ٦٥ بین  یتراوح  نطاق  فى  أسود 
بعد  تنھار  الضخمة  النجوم  أن  والسبب  شمسیة. 
ما یسمى بـ»سوبرنوفا». وعادة ما یكون الثقب 
األسود نجًما سابًقا ینھار بعد استھالكھ كل وقوده 
تتجمع  ثم  (سوبرنوفا).  ھائل  بانفجار  وینتھي 
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ھو  ما  كل  وتجذب  السابقة  النواة  حول  الكتلة 
قریب. ویرى وینشتاین أن التفسیر المحتمل ربما 
الھرمیة»،  «االندماجات  تسمى  بنظریة  یرتبط 
حیث تندمج الثقوب السوداء الخفىفة أوال مع 
بعضھا  مع  بالتالي  وتتماسك  النجوم  كتلة 
أسودا  ثقبا  تصبح  حتى  تدریجیا  البعض 

عمالقا.
 

دوران  محیط  فى  الزمكان  یبدو  كیف 
االنصھار؟  وشك  على  أسودین  ثقبین 
الضوء  الھائلة  جاذبیتھما  تشوه  وكیف 
عبر المادة التي تدور من حولھما؟ وكالة 
بھذا  نشرت  «ناسا»  األمریكیة  الفضاء 

المعقدة.  العملیة  ھذه  یحاكي  فىدیو  الشأن 
أسود  ثقب  كل  یبدو  الزمكان،  تشوه  فبسبب 

من األعلى واألسفل الوقت نفسھ. كما أن الضوء 
الصادر من الشریك األصغر یصدر موجات أقصر 

وأكثر سخونة یعكسھا اللون األزرق.
السماویة  األجرام  مراقبة  تشكل  الفلك،  علم  فى 
البعیدة طریقة للسفر إلى الماضي السحیق. قیاس 
قوة جاذبیة الثقب األسود تعكسھا موجات الضوء 
المنحرفة حول النواة السوداء للثقب، فىما تظھر 
وتبدو  جًدا.  فریدة  بطریقة  المحیطة  المناطق 
أسودان  ثقبان  یقترب  عندما  إثارة  أكثر  الصورة 
من بعضھما البعض فى دوران مشترك یقودھما 
فى النھایة إلى االنصھار التام. ویفترض الباحثون 
األنظمة  ھذه  مثل  فى  السوداء  الثقوب  تكون  أن 
تصطدم  لم  المادة  من  بسحب  محاطة  المزدوجة 
من  مالیین  بضع  تدوم  قد  لفترة  الجاذبیة  بمركز 

السنین.



وماذا  الكون  فى  السوداء  الثقوب  تنشأ  كیف   
تخفىھ بالضبط وما سر الجاذبیة الھائلة التي تعجز 
المادة عن مقاومتھا بما فى ذلك الضوء؟ فى عام 
۲۰۱۹ انبھر المجتمع العلمي أمام «أول صورة» 
أسود  لثقب  أخذھا  فى  اإلنسان  نجح  التاریخ  فى 
على اإلطالق. حلقة ذات أطیاف برتقالیة حمراء 
التي   M۸۷ لمجرة  المركزیة  الكتلة  ظالل  تعكس 
تبعد عن األرض بـ ٥٥ ملیون سنة ضوئیة. انجاز 
تحقق بواسطة شبكة من التلسكوبات منتشرة فى 
عدد من مناطق األرض فى ستة مواقع مختلفة تم 
تجمیع بیاناتھا بعد سنوات من التحلیل قبل بلورة 
الصورة. بمعنى آخر فالصورة ھي نتیجة حسابات 

تأخذ  كما  مباشر  بشكل  تأخذ  ولم  ومعقدة  دقیقة 
الصور الفوتوغرافىة العادیة.

فى عام ۲۰۱۹ انبھر المجتمع العلمي أمام «أول 
صورة» فى التاریخ نجح اإلنسان فى أخذھا لثقب 
ألغماینھ  «فرانكفورتھ  كتبت  الصدد  وبھذا  أسود 
أن   (۲۰۲۱ آذار   / مارس   ۲٤) تسایتونغ» 
أساسیة  أھمیة  لھ  المغناطیسي  المجال  «معرفة 
الثقب  حافة  عند  المادة  تتصرف  كیف  لفھم 
كھربائًیا،  مشحونة  بالزما  تتشكل  حیث  األسود، 
تتبع المجال المغناطیسي فى حركتھ وفًقا لقوانین 
من  العدید  ھناك  یزال  وال  الكھربائیة.  الدینامیكا 
ألن  علیھا،  اإلجابة  یجب  التي  المفتوحة  األسئلة 
الثقوب السوداء ترسل تدفقات ھائلة من المادة، 

ما یسمى بالنفاثات العمودیة».
     


التبانة)  (درب  مجرتنا  نجوم  المرء  یتأمل  عندما 
كون  أمام  االنبھار  مشاعر  أحیانا  تنتابھ  لیال، 
ھادئ  ضوء  من  بحر  فى  سكینة  تسوده  شاسع 
یبعث مشاعر سالم أبدي. غیر أن فى قلب مجرتنا 
كل  یبتلع  عمالق  غول  باقي المجراتیختبأ  كما 
نجم وكل سحابة غاز، لیلتھمھا ویدخلھا فى أفق 
العلم  یسبر  لم  فىزیائیة  قوامیس  تحكمھ  زمكاني 
تتوسط  التي  السوداء  فالثقوب  أغوارھا.  كل  بعد 
الشمس.  كتل  من  مالییر  كتلھا  توازي  المجرات 
غیر أن الجھود العلمیة لدراستھا تعاني من حقیقة 
ذاتھا  السوداء  الثقوب  داخل  من  معطیات  غیاب 

التي تبتلع كل شيء.
آینشتاین  أللبرت  العامة  النسبیة  النظریة  وتتنبأ 

قدرة  لھا  معین  حد  إلى  المضغوطة  الكتلة  بأن 
وبالتالي  الزمكان،  «تكسیر»  أو  «تشویھ» 
تشكیل ثقب أسود. وُیطلق على حدود المنطقة 
التي ال ُیمكن الھروب فىھا من جاذبیة الثقب 
حدود  ولعبور  الحدث».  اسم «أفق  األسود 
على  ھائلة  تداعیات  الحدث  أفق  ھذا 
وباإلضافة  نوعھا.  كان  كیفما  األجسام 
الكمي»  «المجال  نظریة  تتنبأ  ذلك  إلى 
یسمى  ما  بانبعاث  المنحني  الزمكان  فى 
بإشعاع ھوكینغ بشكل متوازي مع درجة 

حرارة تتناسب مع كتلة الثقب األسود.



نموذج  على  القائمة  النظریات  تفترض 
االنفجار العظیم أن عمر الكون یقارب ۱۳٫۸

صورة  وضع  من  العلماء  وتمكن  سنة.  ملیار 
الوالدة  حدیث  وھو  الكون  لوضع  متكاملة  شبھ 
غاز  خیوط  من  عنكبوتیة  شبكة  تشكلت  وكیف 
المجرات  نشأة  من  بعد  فىما  مكنت  الھیدروجین 
الغاز  ذلك  فى  العلماء  ویرى  الیوم.  نعرفھا  كما 
وقودا لصنع النجوم التي تتحول فى نھایة عمرھا 
بینھا  فىما  أوال  تتجمع  نجوم  سوداء.  ثقوب  إلى 
لَتتشكل المجّرات. وأظھرت دراسة نشرت نتائجھا 
فى مجلة «أسترونومي أند أستروفىزیكس» (۱۸
من  باحثین  فریق  تمكن   (۲۰۲۱ آذار   / مارس 
نشر أعمق صورة للكون تم الحصول علیھا على 

اإلطالق بشكل أوضح من صور تلسكوب ھابل.
ولھذا الغرض تم استعمال جھاز یسمى «میوز»، 
مثبتا  مطیافاً   ۲٤ من  مجموعة  عن  عبارة  وھو 
تابع  تلسكوب»  الرج  اسمھ «فىري  مقراب  على 
للمرصد األوروبي الجنوبي فى تشیلي. وتمكن من 
بدایتھ  فى  الكون  علیھا  كان  التي  الصورة  رصد 
رغم أن األمر كان صعبا جدا نظراً لضعف سطوع 
برمتھ  المشھد  وبعد  جھة  من  الھیدروجین  غاز 
كوكب  عن  ضوئیة  سنة  ملیار   ۱۲ إلى   ۱۰ بـ 
باكون،  روالن  أوضح  الصدد  وبھذا  األرض. 
فى  الفلكیة  الفىزیاء  أبحاث  مركز  فى  الباحث 
أنھ «بعد  البحث  فریق  قاد  الذي  الفرنسیة  لیون 
عصر مظلم فى بدایاتھ، عاد الكون إلى النور وبدأ 
باكون  واستطرد  النجوم».  من  الكثیر  إنتاج  فى 
موضحا «أحد األسئلة الكبیرة ھو معرفة ما الذي 

وضع حًدا للعصور المظلمة فى تاریخ الكون».
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الرســـم غــــذاء الــــروح فى الـــدول العربيــــة



یعد الرسم من أقدم الفنون على اإلطالق إذ ظھرت 
أشكالھ األولى على صخور وأحجار یعود تاریخھا 
أى  ذلك  من  أكثر  وربما  عام  ألف   ۳۰ من  ألكثر 
العصر  إنتھاء  عقب  الحجرى  العصر  بدایات  فى 
الجلیدى وقد ظھرت بدایة الرسومات على كھوف 
اإلنسان البدائى األول حیث كان یسجل كافة أشكال 
تعامالتھ الیومیة على ھیئة نقوش ورسومات على 
أحجار وجدران الكھوف التى كان یعیش بھا فمثالً 
كان یسجل كیفىة قیامھ بصید الحیوانات والطیور 
لم  جدیدة  وأشیاء  جدیدة  لمھارات  تعلمھ  وكیفىة 
بالنار  معرفتھ  بدایة  مثل  قبل  من  یعرفھا  یكن 
باإلضافة لتسجیل كل مایخصھ من تعامالت یومیة 

وحیاتیة مع األخرین .
 

للبشر  الصناعى  النتاج  إلى  الرسم  تاریخ  یعود 
یمثل  وھو  الثقافات  لكل  ویمتد  التاریخ  قبل  ما 
الرغم  على  القدیمة  العصور  من  مستمر  تقلید 
من إنقطاعھ بشكل دورى وتاریخ الرسم ھو نھر 
والعشرین  الواحد  القرن  حتى  مستمر  لإلبداع 
السنین  أالف  من  والقارات  الثقافات  عبر  وممتد 
المقام  فى  العشرینوإعتمد  القرن  أوائل  وحتى 
األول على األشكال التمثیلیة والدینیة والكالسیكیة 

وفكریة،  تجریدیة  أكثر  نھجاً  ذلك  بعد  إكتسب  ثم 
متبوًعا  النفعیة  األغراض  الرسم  خدم  البدایة  فى 
والمدنیة  والخاصة  اإلمبراطوریة  بالرعایة 
والدینیة ثم وجد الرسم الشرقى والغربى فىما بعد 
جماھیر فى الطبقة األرستقراطیة والطبقة الوسطى 
ومنذ العصر الحدیثعمل رسامى العصور الوسطى 
واألرستقراطیة  للكنیسة  الفنى  النشاط  من  حركة 
الفنانون  تلقى  الباروك  عصر  من  وبدءاً  الغنیة 
األكثر  المتوسطة  الطبقة  من  خاصة  عموالت 
فكرة  بدأت  الغرب  فى  وأخیًرا  وازدھاراً  تعلیماً 
تعبیر  على  العثور  فى  الفن»  أجل  من  «الفن 
فرانثیسكو  الرومانسیینمثل  الرسامین  أعمال  فى 
القرن  وشھد  وتیرنر  كونستابل  وجون  غویا  دى 
الذى  التجارى  الفن  معرض  صعود  عشر  التاسع 

وفر المحسوبیة فى القرن العشرین.
والمشاعر  األفكار  عن  تعبیر  ھو  الرسم  ویعتبر 
األبعاد  ثنائیة  جمالیٍة  صورٍة  خلق  خالل  من  یتّم 
بلغة بصریة ویعبر عن ھذه اللغة بأشكال وطرق 
مختلفة وخطوط وألوان تنتج عنھا أحجام وضوء 
ھذه  كلّ  دمج  ویتّم  مستٍوى  سطح  على  وحركة 
ظواھر  إلنتاج  وذلك  معبرة  بطریقٍة  العناصر 
عالقات  للطبیعةوإلظھار  خارقة  أو  حقیقیة 

ذلك  فى  ویستخدم  أیضاً  بالكامل  مجردة  مرئیة 
الزیتواألكریلیكواأللوان المائیة والحبروغیرھا من 
شكٍل  بإختیار  الرسام  یقوم  المائیةبحیث  الدھانات 
مجموعة  أى  أو  اللوحة  أو  الجداریة  مثل  معین 
ھذه  كلّ  الحدیثةتتضافر  األشكال  من  متنوعة 
الخاص  الفنان  أسلوب  إلى  الخیاراتباإلضافة 
لیحقق بھا صورًة مرئیًة فریدة ومختلفة ، وعندما 
نتحدث عن عناصر فن الرسم فىوجد ھناك عناصر 
األلوان  وھى  الفنیة  للوحة  أساسیة  مكّونات  أو 
ألّنھا  اللوحة  فى  أھمیًة  األكثر  العنصر  وتشكل 
تحدد شعور الرائى إلتجاه اللوحة فىمكن أن تعطى 
دافئة  تكون  أن  یمكن  مختلفة  ومشاعر  أحاسیس 
أو باردة أو قاسیة ویمكن تقسیم األلوان واللعب 
علیھا من ناحیة الكثافة والتأثیر ثم یأتى األسلوب 
اللون  درجة  تأثیر  حیث  من  اللوحة  فى  والتناغم 
إلیجاد  األلوان  إستخدام  ویمكن  فاتحة  أو  غامقة 
الخطوط:   ، المختلفة  بدرجاتھا  صارخة  تباینات 
تشكل الخطوط عالمات مصنوعة بالفرشاة وتحدد 
موضوع اللوحة وتساعد على وضع حركة معینة 
فى اللوحة ویمكن تحدید خط فعلى بالفرشاة أو عدم 
عنھ  التعبیر  یتّم  ذلك  من  وبدالً  الواقع  فى  رسمھ 
بحركة األلوان ، ثم یأتى الشكل حیث ان كلّ عنصر 
من العناصر السابقة تخدم ھذا العنصر ألّنھ یتكون 
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من الخط والمساحة وقد یتكون من إلتقاء الخطوط 
المختلفة ویأخذ الشكل بعداً ثالثاً فى أعمال النحت 
خیارین  ضمن  الشكل  یقع  وقد  المثال  سبیل  على 
وغیرھا  والدوائر  المربعات  مثل  الھندسى  الشكل 
المحددة  غیر  األشكال  وھى  العضوى  والشكل 
عنھ  ویعبر  الفراغ  ،ثم  الطبیعة  من  المستمدة  أو 
بالمساحة أو الحجم ویعبر عنھ بالفضاء فى الفن 
واإلیجابى  السلبى  الجزء  بین  التوازن  وخلق 
تفسیر  فى  تؤثر  بطریقة  بھما  اللعب  یمكن  حیث 
المشاھدین للوحة ،  الملمس: قد ینتج عن أنواع 
اللوحة  تصبح  األلوانوقد  أو  القماش  من  مختلفة 
ضربات  لمس  أحیاناً  ویمكن  عمقاً  أو  سمكاً  أكثر 
الفرشاة على اللوحة ، التكوین: ویقصد بھ ترتیب 
وكلّ  الخلفىة  والعناصر  الموضوع  مثل  اللوحة 
عناصر  وتشكل  اللوحة  إلى  یضاف  صغیر  جزء 
والتناسب  والحركة  والتوازن  والوحدة  التكوین 
والتباین والتركیز والنمط واإلیقاع ، اإلتجاه: كون 
وكیفىة  األشیاء  ووضع  أفقیة  أو  رأسیة  اللوحة 
إستخدامھا بشكٍل یتناسب مع اآلخرین مثل إعطاء 
حركة فى اللوحة من خالل الضوء ، الحجم: مثل 
حیث  من  الداخلیة  عناصرھا  وحجم  اللوحة  حجم 
تناسب حجم اللوحة وحجم األشیاء المختلفة فىھا 
على سبیل المثال لیس من المنطق أن یكون حجم 
التفاحة فى لوحة ما أكبر من حجم الفىل ، الوقت 
المشاھد  یقضیھ  الذى  الوقت  مقدار  والحركة: 
نظره  لفت  خالل  من  وذلك  اللوحة  إلى  النظر  فى 
عناصر  من  مھماً  عنصراً  أیضاً  الحركة  وتشكل 
التكوین ألّنھا تشیر إلى كیفىة توجیھ عین المشاھد 
المختلفة  العناصر  دمج  خالل  من  اللوحة  داخل 
،ونذكر ان التدریب على فن الرسم من أھم أدوات 
الفنانین  من  العدید  یملك  حیث  العربى  اإلبداع 
العرب موھبة وقدرة فطریة على الرسم وبالرغم 
من ذلك یستطیع من ال یملك مثل ھذه الموھبة تعلم 
التدریب  طریق  عن  وذلك  رساماً  ویصبح  الرسم 
أیضاً  ویستطیع  مختلفة  فنیة  وبرامج  دورات  فى 
الجمیلة  للفنون  رسمیة  دراسة  على  یحصل  أن 
خالل  من  الرسم  فن  على  المتدرب  یحصل  وقد 
مجموعة  على  بالتعرف  تسمح  شاملة  دراسة 
متنوعة من الموضوعات الفنیةوالتى تضم دروساً 
مختلفًة فى الفن التجریدى وغیرھا من تصنیفات 
الفن المختلفة باإلضافة إلى التعرف على األلوان 
الفنانین  وتحلیألعمال  والتصمیم  الرسم  وكیفىة 

المعاصرین والقدامى .
تقالید  ذات  حضارة  وھى  القدیمة  مصر  كانت 
مطلى  (كالھما  والنحت  العمارة  من  جدا  قویة 
اللوحات  من  العدید  على  تحتوى  زاھیة)  بألوان 
رسوًما  وُرِسَمت  والمبانى  المعابد  فى  الجداریة 
ما  وغالبا  البردى  مخطوطات  على  توضیحیة 
والرسومات  المصریة  الجداریة  الرسومات  تكون 
الزخرفىة رسومات تخطیطیة وأحیانا تكون رمزیة 
أكثر منھا واقعیة وترتبط اللوحة المصریة إرتباًطاً 

بالھیروغلیفىة  وتسمى  المكتوبة  بلغتھا  وثیًقا 
بین  المرسومة  الرموز  وتوجد  المصریة 
ورسم  المكتوبة  للغة  األولى  األشكال 
اللوحات  ونجت  الكتان  على  أیضا  المصریون 
للغایة  الجاف  المناخ  بسبب  القدیمة  المصریة 
لجعل  لوحات  القدماء  المصریون  وخلق 
وشملت  لطیًفا  مكاًنا  للمتوفى  اآلخرة  الحیاة 
الموضوعات رحلة عبر العالم اآلخر أو اآللھة 
الوقائیة التى تقدم المتوفى آللھة العالم السفلى 
ومن أمثلة ھذه الرسومات لوحات لآللھة رع، 
وأوزوریس،  ونوت،  وأنوبیس،  وحورس، 
وإیزیس وتظھر بعض لوحات المقابر األنشطة 
قید  على  كان  عندما  بھا  المتوفى  شارك  التى 

دفن  تم  بعدھا  وما  الحدیثة  المملكة  وفى  الحیاة 
كان  والذى  المدفون  الشخص  مع  الموتى  كتاب 
تاریخ  ویعود  اآلخرة  للحیاة  للتقدم  مھما  یعتبر 
ماقبل  المصرىإلى  للرسم  تشكیلى  تصویر  أقدم 
المصریین  قدماء  طّور  وقد  بقلیل  سنة   ٥,۰۰۰
معابدھم  زّینوا بھ  لھم  وممیًزا  بھم  خاًصا  أسلوًبا 
األشخاص  صوروا  فقد  ومقابرھم  وقصورھم 
صوًرا جانبیة ورتبوا الناس حسب وظائفھم فكلما 
وقد  الصورة  فى  حجمھ  َكُبر  الشخص  رتبة  علت 
الحضارة  وكانت  كثیرة  بصور  مقابرھم  زینوا 
المینوسیة موجودة فى جزیرة كریت شمال مصر 
قصر  فى  الموجودة  الجداریة  اللوحات  وكانت 
كنوسوس مشابھة لتلك الموجودة لدى المصریین 
ولكنھا حرة أكثر فى األسلوب ثم غزت قبائل من 
جدیًدا  إتجاًھا  الیونانى  الفن  فإتخذ  الیونان  شمال 

حوالى عام ۱۱۰۰ قبل المیالد.
أو  البشر  تصویر  اإلسالمى  الرسم  فن  یحظر 
داخل  أخرى  رمزیة  مواد  أى  أو  الحیوانات 
اإلسالم لمنع المؤمنین من الوثنیة لذلك ال توجد 
منحوتات ذات دوافع دینیة داخل الثقافة اإلسالمیة 

مع  األرابیسك  إلى  التصویرى  النشاط  تقلیل  وتم 
ویرتبط  ونباتیة  زھریة  أنماط  أو  ھندسى  تكوین 
الفن اإلسالمى بقوة العمارة والخط الذى یستخدم 
على نطاق واسع لطالء البالط فى المساجد أو فى 
إضاءات حول نص القرآن وغیرھا من الكتب وفى 
الواقع الفن التجریدى لیس إختراعاً للفن الحدیث 
الكالسیكیة  قبل  ما  ثقافات  فى  موجود  ولكنھ 
فن  األساس  فى  وھو  قرون  عدة  قبل  والبربریة 

زخرفى .


اإلسالمى  العالم  فى  التشكیلیون  الرسامون  إھتّم 
قدیًما بالرسم بالخطوط الجمیلة فقد خّط الفنانون 
الكتب بخطوط جمیلة ورشیقة وزّینھا المصورون 
بلوحات تتناسب والخط الجمیل وإقتصر الفنانون 
المسلمون األوائل على الزخرفة المجردة والتذھیب 
بعض  أضاف  بینما  الكریم  القرآن  لنصوص 
الرسامین المتأخرین فى بالد فارس صوًرا ألناس 
وحیوانات والرسم اإلسالمى یتمثل فى تزیین كتب 
القصص والتاریخ والعلوم الطبیعیة ومما إتصف 
بھ أن الفنان كان یرفع الخلفىة لیمّكن المشاھد من 
رؤیة كل أجزاء المنظر بوضوحوالرسم اإلسالمى 
تفاصیلھ  بكل  ھو  كما  الواقع  تصویر  الیحاول 
الذى  المترف  المناسب  الوضع  منھ  یختار  ولكنھ 
یعطى المشاھد متعةویثیر خیالھولعل عبقریة الفن 
اإلسالمى تتجلى بوضوح فى فنون بجانب الرسم 
والنقش،  والزخرفة  والعمارة  العربى  الخط  وھى 
(أى  القدیمة  النوبة  فى  كوش  مملكة  وأنتجت 
السودان الحدیث) مجموعة واسعة من الفنون بما 
المرسومة  واألشیاء  الجداریة  اللوحات  ذلك  فى 
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كرمة  ثقافة  مركز  السودانى  كرمة  موقع  وفى 
تعود  مجزأة  لوحة  كوشتظھر  مملكة  سبقت  التى 
إلى عام ۱۷۰۰ قبل المیالد من قبر ملكى تصّور 
المشاھد  تشبھ  بساللم  ومنازل  شراعیة  سفىنة 
حتشبسوت  المصریة  الملكة  عھد  من  المعزولة 
وإستمرت  المیالد)  قبل   ۱٤٥۸-۱٤۷۹ (حوالى 
التقالید القدیمة للوحات الجداریة التى وصفھا أبو 
صالح ألول مرة فى القرن الثانى عشر المیالدى 

فى فترة النوبة فى العصور الوسطى.


أمثال  الفنانون  أصبح  العشرین  القرن  بدایة  فى 
ومودیجلیانى  غوغان،  وبول  وماتیس،  بیكاسو، 
مدركین للفن العربى وخاصة اإلفریقى الذى أظھر 
قوة األشكال األكثر تنظیما بشكل جید ورأى ھؤالء 
رسمًیا  ورقًیا  كماًالً  األفریقى  الفن  فى  الفنانون 
وتتطابق   ، إستثنائیة  تعبیریة  قوة  مع  موحدین 
تطورات الرسم الشرقى تاریخًیا مع تلك الموجودة 
قرون  بضعة  قبل  عام  بشكل  الغربى  الرسم  فى 
وكان لكل من الفن األفریقى والفن العربى والفن 
والعكس  الغربى  الفن  على  كبیر  تأثیر  اإلسالمى 

صحیح.


ھذه  ومن  زمن  منذ  بالفنون  العرب  إشتھر 
الخطابة  فنون  العرب  بین  ظھرت  الفنون 
والّشعر والرسم مع ذلك ال تتلقى ھذه الفنون 
الرغم  على  واسًعا  إھتماًما  العربى  الوطن  فى 
من أھمیتھا فى نقل الرسالة والتوجیھ المباشر 
أشھر  راقیةومن  فنّیة  بطریقة  والالمباشر 
رسام  وھو  الحالج  العربمصطفى  الرسامین 
بالقضیة  تأّثرت  قد  أعمالھ  وكانت  فلسطینى 
قصص  من  الفلسطینى  والتراث  الفلسطینیة 
مصطفى  لُّقب  قدیمة  وحضارات  وأساطیر 
أعمالھ  أشھر  ومن  الفنانین»  «شیخ  ب  الحالج 
«إرتجاالت الحیاة» وھى أطول لوحة جداریة فى 
العالم تعّرضت معظم أعمالھ للحریق فى معرض 

ناجى العلى ألسباب سیاسیة.
عراقى  وخطاط  رسام  وھو  شاكر  على  محمد 
بالحفر  متخّصصة  شھادة  على  حاصل  ومشھور 
الجوائز  من  العدید  حصد  والرسم  اللیثوغرافى 
األخرى  الدول  ومن  إیطالیا  فى  كانت  أغلبھا 
حصـــــد المدالیــــــة الذھیبة و جائزة سان باولو 
وجائزة بالیاتو سیتى وباإلضافة الى جائزة تي 

المركوتا.
فادى یازجي یصنف رسام ونحات سورى كان 

یھدف من خالل أعمالھ بأن 
یعید إحیاء الفّن وأن یعیش 
الناس ضمن الفن وقد كانت 
المعارض  من  العدید  لھ 
حول  والجماعیة  الفردیة 

العالم .
رسام  أشھر  المصرى  ھانى 
ومصمم  تشكیلى  وفنان 
فى  ُولد  الجنسیة  دیكورمصرى 

«السیدة  لوحاتھ  أشھر  فىھاومن  ودرس  مصر 
حصد  الصینیة»  «المدینة  ولوحة  اإلفریقیة» 
كمصمم  عمل  الرسم  فى  ومحلیة  دولیة  جوائز 
دیزنى كما أّنھ شارك فى  دیكور فى شركة والت 
مثل  شھیرة  مصریة  لمسرحیات  الدیكور  تصمیم 
«شاھد  ومسرحیة  كبرت»  «العیال  مسرحیة 

مشفش حاجة».


الفرد  علیھا  یحصل  موھبة  الفن  كان  لطالما 
نتیجة التعلیم والتدریب المستمر أو أن تنتقل إلیھ 
بالفطرة لكن مع تطور الحیاة وإختالف الوجھات 
واإلبتعاد  المادّیات  نحو  الدائم  والسعى  والمقاصد 
المعاصر  الفّن  أصبح  فھل  والجمال  الخیال  عن 
ھّم  ومن  واإلحساس؟  المشاعر  من  مجّردة  مادة 
أشھر الفنانین العرب فى العصر الحالى إّنھم قّلة 
قلیلة فھل أصبح ھدف الفّن كسب لقمة العیش فى 
اإلقتصادیة  األوضاع  لسوء  نتیجة  العربى  الوطن 
على  ولكن  واقع  إّنھ  نعم  المال؟،  كسب  وصعوبة 
نفقد  ال  حتى  واحد  لسبب  ذلك  مواجھة  األفراد 
الجمال والسحر من حیاتناویتّم ذلك من خالل دعم 
الفنانین العرب من خالل نشر أى نشاط ثقافى وأن 
نشارك فى الفّعالیات الثقافىة والفنیة وأن ال تضیع 

موھبة الفنان ألجل لقمة العیش.
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كيــف نعالـج أنفسنـا مـن الغرور وآفاتــهكيــف نعالـج أنفسنـا مـن الغرور وآفاتــه


اإلنسان 
المؤمن 

على  وجل  عز  هللا  یشكر  إنما 
على  یترتب  وقد  تحصى،  وال  تعد  ال  التي  نعمھ 
كثرة النعم أن اإلنسان یغتر بھذه النعم، ویظن أنھ 
الغرور  العلماء:  قال  ولھذا  جمیعا.  الناس  فوق 
(بضم الغین) الباطل، وھو تزیین الخطأ بما یوھم 
أنھ صواب،أما الغرور (بفتح الغین) فىطلق على 
كل ما یغر اإلنسان من مال وجاه. وقیل: الغرور: 
ما رأیت لھ ظاھرا، تحبھ وفىھ باطن مكروه، أو 
مجھول. وقال بعض العلماء: الغرور ھو سكون 
الطبع  إلیھ  ویمیل  الھوى  یوافق  ما  إلى  النفس 
عن شبھة وخدعة من الشیطان الرجیم.  واتفق 

الفقھاء على أن الغرور حرام ومذموم شرعا. 
واستدلوا على ذلك بما جاء فى سورة لقمان فى 

قولھ جل شأنھ: 
با  یغرنكم  وال  الدنیا  الحیاة  تغرنكم  «فال 

الغرور». 
وجاء فى سنن الترمذي أن سیدنا رسول هللا صلى 

هللا علیھ وسلم قال: 
الموت،  بعد  لما  وعمل  نفسھ  دان  من  «الكیس 
والعاجز من اتبع نفسھ ھواھا وتمنى على هللا».

وفى بعض األحیان قد یكون الفھم الخاطيء سببا 
فى غرور اإلنسان، وقد یستدل فى بعض األحیان 

سنة  أو  وجل  عز  هللا  كتاب  فى  جاء  ما  على 
النص  ویغیر  وسلم  علیھ  هللا  صلى  هللا  رسول 
أحدھم  یتكل  قد  ذلك:  فمثال  ھواه،  حسب  على 
على ما جاء فى سورة الزمر فى قولھ جل شأنھ: 

«إن هللا یغفر الذنوب جمیعا». 
جھل  على  یدل  فإنما  شيء  على  دل  إن  وھذا 
اإلنسان وعدم فھمھ الفھم الصحیح لما جاء فى 
أن  فى  العلماء  بین  خالف  وال  والسنة،  القرآن 
اآلیة السابقة خاصة بمن ارتكب معصیة ثم تاب 
هللا  أن  المعنى  ھذا  ویؤكد  وجل-  –عز  هللا  إلى 
توعد العاصین بالعذاب األلیم إذا لم یتوبوا وماتوا 
عز  هللا  من  الشدید  العذاب  فلھم  المعصیة،  على 

وجل. 
ما  على  یتكل  اإلنسان  نرى  األحیان  بعض  وف 
فى  جاء  ما  مثل  وذلك  األحادیث،  بعض  فى  جاء 
مسند اإلمام أحمد أن سیدنا رسول هللا صلى هللا 

علیھ وسلم قال حاكیا عن ربھ: 
«أنا عد ظن عبدي بي فلیظن بي ما شاء». یعني 

ما كان فى ظنھ فإنھ فاعلھ بھ. 
وال شك أن حسن الظن إنما یكون مع اإلحسان، 
أما المسيء المصر على المعصیة وفعل المنكرات 
 . فإن وحشة المعاصي تمنعھ من حس الظن با
المؤمن  إن  البصري:  الحسن  اإلمام  قال  ولھذا 
الفاجر  وأن  العمل،  فأحسن  بربھ  الظن  أحسن 

أساء الظن بربھ فأساء العمل. 
فنراه  وكرمھ  هللا  بعفو  یغتر  من  العصاة  ومن 

یقول: 
أمثال   » عفوه  على  نتكل  وإنما  كریم  هللا  «إن 
هللا  عفو  على  اعتمدوا  المغرورین  من  ھؤالء 
شدید  أنھ  ونسوا  ونھیھ  أمره  فضیعوا  وكرمھ 
على  واإلصرار  العفو  على  اعتمد  ومن  العقاب. 

الذنب فھو كالمعاند.

ال  من  لرحمة  «رجاؤك  الكرخي:  معروف  قال 
تطیعھ من الخذالن والحمق». 

تعالى  هللا  أن  ولیعلم  الحنبلي:  قدامة  ابن  وقال 
مع سعة رحمتھ شدید العقاب، وقد قضي بتخلید 

الكفار فى النار مع أنھ ال یضره كفرھم». 
مثل  على  االعتماد  ھو  الغرور  سبب  یكون  وقد 
یقول  حتى  عرفة  یوم  أو  عاشوراء  یوم  صوم 
العام  ذنوب  یكفر  عاشوراء  یوم  صوم  بعضھم: 

كلھا ویبقى صوم یوم عرفة زیادة فى األجر. 
وقال اإلمام ابن القیم: لم یدر ھذا المغتر أن صوم 
شھر رمضان والصلوات الخمس أعظم وأجل من 
صیام یوم عرفة وعاشوراء، وإنما ھي تكفر ما 
بینھما ما اجتنبت الكبائر، فرمضان إلى رمضان 
تكفىر  على  یقویان  ال  الجمعة  إلى  والجمعة 
الصغائر إال مع انضمام ترك الكبائر إلیھا. فىقوى 

مجموع األمرین على تكفىر الصغائر. 
من  أكثر  طاعاتھ  أن  یظن  من  المغرورین  ومن 
وال  سیئاتھ  على  نفسھ  یحاسب  ال  ألنھ  معاصیھ 
بھا  واعتد  حفظھا  طاعة  عمل  وإذا  ذنوبھ  یتفقد 
كالذي یستغفر هللا بلسانھ أو یكثر من التسبیحات 
أو  قعوده  أثناء  دائما  بھا  یسبح  بیده  والمسبحة 
حركاتھ، ثم بعد ذلك نراه یغتاب الناس ویقع فى 
أعراضھم وینطق كلمات ال ترضى هللا وال ترضى 

سیدنا رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم.

اإلنسان 
المؤمن

»
و
ا
ا
ا
إ
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التسبیحات  فضائل  فى  یتأمل  نراه  ھؤالء  فأمثال 
عقوبة  من  ورد  ما  إلى  یلتفت  وال  والتھلیالت 

المغتابین والنمامین.
إذا  فالبعض  العلم  أھل  من  الغرور  یكون  وقد 
جوارحھ  أھمل  لكنھ  بھ  واشتغل  العلم  فى  تعمق 
والقال  القیل  أو  الكذب  من  ألستنھم  یحفظوا  ولم 
بمكان،  هللا  عند  أنھم  وظنوا  بعلمھم  واغتروا 
وأنھم قد بلغوا من العلم مبلغا: ال یعذب هللا مثلھم 

بل یجعلھم یشفعون لغیرھم یوم القیامة. 
 فأمثال ھؤالء لو نظروا بعین البصیرة علموا أن 
علم المعاملة ال یراد بھ إال العمل، ولوال العمل لم 
یكن لھ قدر، قال جل شأنھ: «قد أفلح من زكاھا». 

ولم یقل: أفلح من تعلم كیف یزكیھا. 
أما عن كیفىة التخلص من الغرور فنوجزه فىما 

یأتي: 
 العقل.

 المعرفة.
 العلم.

ونوضح ذلك بشيء من اإلیجاز: 
 العقل، وھو النور الذي یدرك بھ اإلنسان 

حقائق األشیاء. 
اإلنسان  یعرف  أن  بھا  والمراد  المعرفة،   

ویعرف  ربھ  ویعرف  نفسھ  یعرف  أمور:  أربعة 
الدنیا ویعرف اآلخرة. 

فىعرف نفسھ بالعبودیة والذل وبكونھ غریبا فى 
ھذا العالم.

والنظر  تعالى  هللا  معرفة  ھو  طبعا  لھ  فالموافق 
إلى وجھھ فقط.

فال یتصور أن یعرف ھذا ما لم یعرف نفسھ ولم 
والرغبة  المعارف  ھذه  حصلت  فإذا  ربھ،  یعرف 
عن الدنیا، ویصیر أھم أموره ما یوصلھ إلى هللا 

تعالى وینفعھ فى اآلخرة. 
وإذا غلبت ھذه اإلرادة على قلبھ صحت نیتھ فى 

األمور كلھا واندفع عنھ كل الغرور.
تعالى  هللا  حب  غلب  إذا  أنھ  ومعناه  العلم،  ثالثا: 
على قلب اإلنسان لمعرفتھ بھ وبنفسھ إحتاج إلى 

العلم بما یقربھ من هللا ویبعده عنھ. 
فإذا أحاط اإلنسان بذلك أمكنھ الحذر من الغرور. 
وبعد ذلك نستطیع أن نقول: «یا أیھا اإلنسان ما 
الذي غرك بربك الكریم»؟ أغرك بربك ان جعلك 

ذا مال أو علم أو جاه أو سلطان؟ 
إعلم أن دوام الحال من المحال، وكل من علیھا 
فان، ولن یستفىد اإلنسان بشيء فى حیاتھ أفضل 

من عملھ الذي قدمتھ یداه. 

قال تعالى: «یا أیھا اإلنسان ما غرك بربك الكریم 
الذي خلقك فسواك فعدلك فى أي صورة ما شاء 

ربك». 
ال تكن كإبلیس حینما ظن أنھ خیر من آدم طرده 
هللا وغضب علیھ فى الدنیا واآلخرة فكن عبدا نقیا 
راقب هللا فى السر والعلن واعمل لیوم ال ینفع فىھ 

مال وال بنون إال من أتى هللا بقلب سلیم.
بھدیك  المھدین  بك  المؤمنین  من  اجعلنا  ربنا  یا 
واحفظ مصرنا الحبیبة من كید الكائدین وعدوان 
األمن  األوطان  ولجمیع  لوطننا  وحقق  الظالم 

واألمان ونسأل هللا القبول. 
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التمكين اإلقتصادى واإلجتماعى للشباب العربى
لدفع عجلة التنمية والتقدم فى البلدان العربية



عماد  وھم  لألمم  المستقبل  ذخیرة  ھم  الشباب 
لذلك   ، نموھا  أساس  وھم   ، وتقدمھا  نھضتھا 
وتعدھم  بالشباب  اإلھتمام  علي  البلدان  تحرص 
لیكونوا قادة المستقبل ، ومن أجل ذلك تعمل البالد 
العربیة علي تمكین الشباب العربي لیأخذ مكانتھ 
المرتقبة بین شباب العالم ، ویكون تمكین الشبان 
التمكین  ویأتي  المستویات  جمیع  علي  العرب 
اإلقتصادي واإلجتماعي علي رأس أولویة الدول 
بالتمكین  العربیة  الدول  تھتم  حیث   ، العربیة 
ومن   ، العربي  للشباب  واإلجتماعي   اإلقتصادي 
أجل ذلك تبذل أوطاننا العربیة كل الجھد والوقت 

وما تملكھ من ثروات لتمكین شبابھا العربي .
البالغ  الشباب  بملف  واالھتمام  الزخم  نري  لذلك 
القیادات  وتفھم  وعى  یعكس  والذى   ، األھمیة 
وخطورة  ألھمیة  وذلك  العربیة  للدول  السیاسیة 
تجر  التى  القاطرة  باعتباره  العربي  الشباب  دور 
التى  المتجددة  والطاقة   ، العربیة  المجتمعات 
العربیة  ألوطاننا  المستدامة  التنمیة  وتحقق  تبنى 
ھذا  فى  العمل  من  الكثیر  أمامنا  مازال  أنھ  إال   ،
المجال ،  فمازلنا فى حاجة إلى العمل الجاد لكى 
التعلیم  من  العادلة  الفرصة  عربي  شاب  كل  یجد 
والتدریب   ، المیسرة  العامة  والخدمات   ، الجید 
 ، إمكانیاتھ  یناسب  الذى  العمل  فى  والتوظیف 

فى  سعیدا  مواطنا  ویجعلھ   ، طموحاتھ  ویحقق 
حیاتھ ومتطلعا إلى المستوى األعلى من الرفاھیة 

والنھوض بنفسھ وأسرتھ ومجتمعھ  . 
لذلك ھناك مجموعة من الخطوات التي یجب علي 
البالد العربیة إتباعھا من أجل التمكین اإلقتصادي 

واإلجتماعي للشباب العربي وھي : 
ُیَمِكن  والذى  والمتطور  الحدیث  التعلیم    
الشباب العربي من مسایرة العصر والمنافسة فى 

سوق العمل على المستوى المحلى والدولي .
یصون  الذى  المتكامل  الصحى  النظام   
فى  لألفراد  النفسى  والتوازن  الجسمانیة  الصحة 
مجتمعاتنا العربیة ، وھذا لن یتحقق إال بمنظومة 
فى  بقعة  كل  تغطى  التى  الشامل  الصحى  التأمین 

البالد العربیة .
تثقل  التى  واآلداب  والفنون  الثقافة   
المعارف وتنمى الوجدان للشباب العربي ، وتقوى 
جھاز المناعة لمقاومة أى اختراق فكرى من أى 

تنظیم داخلى أو من أى تھدید خارجي.
المجال  وإفساح  السیاسیة  المشاركة   
للشباب العربي للتعبیر عن نفسھ ، وتحقیق ذاتھ 

واالنخراط فى العمل العام.
المشاركة  من  العربي  الشباب  تمكین   
الفعالة فى إدارة الجھاز اإلدارى للدولة وضرورة 

تواجده فى جمیع مؤسسات الدولة وبنسب جیدة 
فى  الشباب  لتعداد  النسبى  الوزن  مع  تتناسب 

المجتمعات العربیة المختلفة .
واإلجتماعي  اإلقتصادي  التمكین  ھدف  ولتحقیق 
للشباب العربي یجب أن تعمل الدول العربیة على :
العربیة  المدنیة  المجتمع  ھیئات  تشجیع    
غیر  األھلیة  والجمعیات  األحزاب  وخاصة 
السیاسیة  التربیة  فى  دورھا  بلعب  الحكومیة 

للشباب العربي . 
 تشجیع القطاع الخاص فى الدول العربیة 
علي النھوض والتوسع فى إدارة االقتصاد وتوفىر 

فرص عمل جدیدة للشباب العربي . 
 االھتمام بالثقافة العامة واجتذاب الشباب 
فى  القیادات  مع  جادة  مناقشات  فى  العربي 
العربیة  بالدول  المختلفة  والقطاعات  المحافظات 
وأخري  محلیة  ومؤتمرات  منتدیات  شكل  فى 
خارجیة على غرار مؤتمرات الشباب العربي التى 
شبابنا  فىھا  یشارك  التي  العربیة  الدول  تنظمھا 

العربي من مختلف أوطاننا العربیة .
عن  للتعبیر  العربي  للشباب  الفرصة  إتاحة   
وفى  مباشرة  لقاءات  فى  نظره  وجھة  وشرح  نفسھ 
وسائل اإلعالم والصحافة العربیة واإلقلیمیة والعالمیة .
البالد  فى  الدینیة  القیادات  تشجیع   : خامسا 
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مع  للتواصل  والكنیسة  األزھر  مثل  العربیة 
الشباب العربي عن طریق الخطاب الدینى المعتدل 
، وأال نترك شبابنا العربي فریسة لألفكار الھدامة 
بھ  تنتھى  والتى  المتطرفة  الجماعات  تبثھا  التى 

إلى اإلدمان والتطرف والعنف.
وفى ھذا السیاق نجد أن الدول العربیة أخذت عدة 
خطوات بھدف تمكین الشباب العربي فى مختلف 
فى  التنمیة  فرص  زادت  كلما  وأنھ   ، المجاالت 
أي دولــة عربیـــة  كلمــا خفــــــت النزاعـــــات 

والقالئــل  والمشاكـــل 
فى تلـــك الـــــدول .

العربیة  الدول  وتعمل 
النمــو  تعزیـــز  علــي 
المطــّرد  االقتصـــادي 
للجمیــــع  والشامـــل 
والعمالة   ، والمستدام 
 ، والمنتجـــة  الكاملــة 
للجمیع  الالئق  والعمل 
تستخـــــدم  حیــــث   ،
العربیـــــة  البلــــــدان 
أدوات  بـــاستــــمرار 
جدیــــدة  وبـــــــرامج 
لتمكیــــن  ومبتكــــرة 
مـن  العــربي  الشبــاب 

والتدریب  التوجیھ  خالل 
المھني للتوظیف المباشر، وتعمل تلك الدول أیًضا 
على دعم األنشطة المدرة للدخل من خالل التعاون 
المشروعات  ومؤسسات  المالیة  المؤسسات  مع 
الصغرى ، حیث تعمل برامج تطویر المؤسسات 
على توفىر ضمانات القروض ، فضالً عن تدریب 
رواد األعمال وبناء قدراتھم من خالل المبادرات 
التي تم تطویرھا بالتعاون مع الشركاء الدولیین. 
وتقوم الدول العربیة بتعزیز وسائل تنفىذ وتنشیط 
المستدامة  التنمیة  أجل  من  العالمیة  الشراكة 
الدولیین  الشركاء  خالل  من  حیث  العمل 
الخاص  القطاع  من  بدًءا  والمحلیین  واإلقلیمیین 
، والمنظمات المانحة ، والحكومات ، والمجتمع 
برامج  لتطویر  األكادیمیة  واألوساط   ، المدني 
للشباب  االقتصادي  التمكین  إلى  تھدف  شاملة 
العربي ، ویتم تنفىذ ھذه البرامج على المستوى 
المحلي للحفاظ على األداء ونقل الخبرات وتطویر 

الكفاءات.
وتقوم إستراتیجیة األمم المتحدة لتمكین الشباب 
لتضخیم  والمناصرة  والمشاركة  علي االنخراط 
یسوده  عالم  تعزیز  أجل  من  الشباب  أصوات 
التمكین  ویكون   ، واالستدامة  والعدالة  السالم 
االقتصادي من خالل العمل الالئق ودعم وصول 
الشباب بشكل أكبر إلى العمل المناسب والعمالة 
المنتجة ، ویكون بناء السالم والصمود من أجل 
واألمن  السالم  فى  مساعد  كعامل  الشباب  دعم 

والعمل اإلنساني. 
العربي  للشباب  المساعدة  العربیة  الدول  وتقدم 
الثالثة  برامجھا األساسیة  خالل مجاالت  من 
 ، المشاریع  وتطویر   ، التوظیف   : وھي  أال   ،
التوظیف  وحدة  وتدعم  والسیاسة.  والبحث 
تطویر آلیات  خالل  من  الشبابي  التوظیف  جھود 
تقوم بالربط بین الباحثین عن عمل  وبین فرص 
تحویل  كیفىة  العربي  الشباب  وتعلیم  ؛  العمل 
؛  عمل  إلى  بنجاح  والخبرات  والمھارات  الوعي 
والعمل مع جھات العمل لتعزیز ممارسات توظیف 
الشباب العربي . مع ربط جھات العمل والباحثین 
المنصات  خالل  من  الشباب  من  عمل  عن 
لھم  وتوفر   ، المبتكرة  التكنولوجیة  والخدمات 
والتدریب  التوجیھ  خدمات  إلى  الوصول  إمكانیة 

المھني .
تساعد   ، المؤسسات  تطویر  برنامج  خالل  ومن 

الدول العربیة رواد األعمال للشباب العرب على 
إنشاء ودعم المشاریع الناجحة من خالل تزویدھم 
بإمكانیة الوصول إلى التمویل والتدریب واإلرشاد 
عدد  أكبر  إلى  للوصول  وذلك  الجدیدة  واألسواق 
من الشباب ، كما تشجع الدول العربیة المؤسسات 
المالیة على إقراض الشباب العربي حتى یتمكنوا 
من بدء أعمال تجاریة من خالل الجمع بین الدعم 
الفني وأنواع مختلفة من أدوات التمویل المبتكرة 
فى  المالیة  المؤسسات  الدول  تلك  تساعد  كما   ،
القروض  منتجات  تصمیم 
وتزوید  خدماتھا  وتسویق 
ببرامج  االئتمان  موظفى 
تدریب مركزة وتنفىذ أفضل 
الشباب  لفائدة  الممارسات 

والمؤسسات المالیة. 
التمكیـــن  إلـــى  باإلضافــة 
الدول  تعمل   ، االقتصــادي 
التمكین  تعزیز  على  العربیة 
االجتماعي للشباب العربي ، 
المجتمعات  على  یؤثر  مما 
تؤمن  حیث  فىھا  تعمل  التي 
تلك الدول بأھمیة المشاركة 
العربي  للشباب  المدنیة 
عملیة  فى  ومشاركتھم 
صنع السیاسات ، حیث إنھم 
ھذا  وضمن   ، للتنمیة  المحركة  القوى  بمثابة 
مع  شراكة  العربیة  الدول  بعض  عقدت  السیاق 
وبرنامج   ، للدیمقراطیة  المتحدة  األمم  صندوق 
األعمال  ریادة  برنامج  لتنفىذ   ، للتنمیة  تمكین 
وإدماج الشباب ، الذي یدعم التمكین االقتصادي 
واالجتماعي للشباب العربي من خالل مساعدتھم 
العملیة  فى  مشاركتھم  وزیادة  ثقتھم  بناء  على 

الدیمقراطیة. 
الوسائل  توفىر  على  حریصة  العربیة  الدول  إن 
حمایة  شأنھا  من  التي  المناسبة  والحلول 
العنیف  والتطرف  األصولیة  من  العربي  الشباب 
الھجرة  من  الشباب  حمایة  إلى  باإلضافة   ،
فى  الشباب  مشاركة  وزیادة   ، الشرعیة  غیر 
السلبیة  اآلثار  وتخفىف   ، االجتماعیة  المسئولیة 
وإعادة  اإلدماج  إعادة  خالل  من  والحرب  للنزاع 

التأھیل وتمكین الشباب العربي فى المجتمع. 
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In (Libya), the Prime Minister of the Libyan Government of National Accord (Fayez Al-Sarraj) congratulated the leaders 

of the Gulf states on this important and great achievement, stressing “the building of this agreement in order to consolidate 

full commitment to the principles of mutual respect, the sovereignty of states and their national unity, and to ensure security 

and maintain stability.”

 In a statement issued by the Ministry of Foreign Affairs, (Tunisia) praised the joint will that resulted from the Gulf summit 

that supports the unity of the Gulf family, in a way that responds to the aspirations of the peoples of the region towards a 

better future.

For its part, (Algeria) welcomed the fruitful talks; To end the Gulf crisis and reach a final agreement that achieves permanent 

solidarity and enhances stability in the region.

The Secretary-General of the League of Arab States (Ahmed Aboul Gheit) also welcomed the outcomes of the summit, 

noting that: “Any effective move that leads to the liquidation of the Arab atmosphere, serves the collective Arab system, 

and enhances the strength and influence of the Arab League,” noting that “the huge challenges facing the Arab League are 

welcome.” The Arab world calls for bridging the rift as soon as possible.”

 Towards finding a solution to the conflict, she also expressed her hope to find a complete and lasting solution to the conflict 

on the basis of mutual respect for the sovereignty of the two countries, and to lift other sanctions imposed on the Qatari 

people as soon as possible.

At the international level, the Secretary-General of the United Nations (Antonio Guterres) welcomed the (Al-Ula statement), 

noting that: “It recognizes the importance of unity among the member states of the Gulf Cooperation Council, and aims to 

enhance security, peace, stability and prosperity in the region. The Secretary-General also welcomed the opening of airspace 

and borders.” land and sea between the four countries on the one hand and Qatar on the other, expressing confidence that all 

concerned countries will continue to work in a positive spirit; to strengthen the relationships between them.

As for the (European Union), it issued a statement welcoming the Gulf reconciliation and signing the (Al-Ula statement), 

stressing that this step enhances regional stability and restores the unity of the entire Gulf Cooperation Council. The union 

also praised the (American and Kuwaiti) mediation role.

Steps on the path to the success of the Gulf reconciliation:
It is worth noting that following the end of the Al-Ula Summit, the four countries (Saudi Arabia, the UAE, Bahrain and 

Egypt) began implementing the mutual commitments contained in the Al-Ula Statement, as they announced the reopening 

of their borders and ports (land, sea and air) with Qatar, and then lifted The air ban imposed on Qatar flights.

For its part, (the Arab Republic of Egypt and the State of Qatar) exchanged two official memoranda on January 20, 2021 AD, 

according to which the two countries agreed to resume diplomatic relations between them. Egypt also sought to set a date 

for holding bilateral committees in coordination with Qatar. To discuss the outstanding issues between the two countries at 

the bilateral level,

In implementation of the joint final statement issued by the Gulf summit, the (Bahrain Ministry of Foreign Affairs) invited 

its (Qatari) counterpart; to send an official delegation to Bahrain as soon as possible; To start bilateral talks on the outstand-

ing issues between the two countries

Meetings that reflect the success of the Gulf reconciliation

1- Relations between the Kingdom of Saudi Arabia and Qatar are in constant development, reinforced by the multiplicity of 

visits and discussions between the two sides, as the Emir of Qatar visited the Kingdom on May 10 and met with its Crown 

Prince Mohammed bin Salman, while a number of Saudi officials visited Doha, most notably the Minister of Foreign Affairs 

Prince Faisal bin Farhan. .

2- The visit of the Emir of Qatar to Kuwait

3- The Emir of Qatar meets with President Al-Sisi and the ruler of Dubai in the first meeting since the Gulf crisis on the 

sidelines of the Baghdad Summit for Cooperation and Partnership.
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is coming in terms of giving priority to reconciliation and confidence-building measures.

In a serious step towards ending the Gulf crisis and achieving reconciliation, the summit participants signed the joint final 

statement called (the Al-Ula Declaration), which in its entirety reflected the intention of the parties to start a new page in 

order to achieve the security and stability of the region and its peoples and give priority to their higher interests in a manner 

that consolidates the principles of good Neighborhood and mutual respect, and the items contained in (Al-Ula Statement) 

reflected this trend as it stipulated: “Achieving cooperation, interdependence and integration among the GCC states in all 

fields to reach their unity, strengthening their regional and international role and working as a single economic and political 

group to contribute to achieving security, peace, stability and prosperity in the area 

In the context of restoring the unity and cohesion of the Gulf ranks and strengthening the GCC system in the face of Iranian 

threats, the final statement stressed: “Strengthening military integration among the GCC states under the supervision of the 

Joint Defense Council, the Supreme Military Committee and the Unified Military Command of the Cooperation Council; to 

face emerging challenges.

Referring to the Gulf reconciliation without addressing it directly, the final statement clarified that: “Citizens of the coun-

tries of the region hope that (the Al-Ula statement) will restore joint action to its natural path, and strengthen the bonds of 

friendship and brotherhood among the peoples of the region.” And the Gulf leaders’ keenness to strengthen Joint Gulf action 

in facing economic challenges - perhaps the most prominent of which is the repercussions of the (Coronavirus) pandemic 

on the economies of the Gulf states and the decline in oil prices - included (the Al-Ula statement): “The establishment of 

the Gulf Center; To prevent, control and quickly activate diseases; To coordinate joint Gulf action to confront the (Corona) 

pandemic... and other epidemics. The statement also called for: “Completing the elements of economic unity and the re-

quirements of the customs union and the Gulf common market.”

The (Al-Ula Statement) also included provisions for a number of mechanisms, which help to promote joint Gulf action, 

such as:

Strengthening tools of governance, transparency, accountability, integrity and combating corruption through joint Gulf 

action and in all GCC organs, offices and specialized organizations.

Developing technical capabilities in government agencies, including artificial intelligence, developing educational curricula, 

healthcare and digital trade.

Benefiting from the advanced tools developed for cooperation within the framework of the (Group of Twenty) during the 

presidency of the Kingdom of Saudi Arabia in all areas, including stimulating the economy, engaging the business sector 

and civil society institutions, empowering women and youth more in economic development, and encouraging initiatives 

related to the digital economy .

It should be noted that the Saudi Foreign Minister (Faisal bin Farhan), said in statements to the media that: “The outcomes of 

the summit confirmed a complete closure of the points of disagreement with Qatar, and then a complete return to diplomatic 

relations between (Saudi Arabia, the UAE, Bahrain and Egypt) on the one hand and (( Qatar) on the other hand

(Al-Ula Summit) .. Wide welcome at the regional and international levels:
Positive reactions continued, welcoming the results of the (Al-Ula summit) at the regional and international levels. For his 

part, the Lebanese Prime Minister-designate (Saad Hariri) affirmed that: “(The Al-Ula Summit) establishes a new phase of 

joint Arab action, in the face of challenges.”

 (Jordan) also praised, through a statement of the Ministry of Foreign Affairs, that “the summit is a great achievement and 

the return of fraternal relations to their normal course to heal the rift and end the Gulf crisis.”

(Iraq) also welcomed the outcomes of the summit, stressing that “the signing of the (Al-Ula Declaration) strengthens the 

progress of the Cooperation Council and the unity of the Gulf and Arab ranks in general.”

For its part, the Moroccan Foreign Ministry expressed the Kingdom’s satisfaction with the positive development witnessed 

by the Kingdom of Saudi Arabia and the State of Qatar and the signing of the (Al-Ula Declaration), noting its hope that these 

steps would constitute the beginning of reunification, building mutual trust and overcoming the crisis.
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Gulf Reconciliation

In a serious step towards ending the Gulf crisis and achieving reconciliation, the leaders of the Gulf Cooperation Council 

countries, in addition to Egypt, and the participants in the 41st Gulf Summit, which was held on January 5, 2021 AD, signed 

in the city (Al-Ula) northwest of Saudi Arabia.

 (Riyadh) has chosen to move forward towards reconciliation with (Doha), based on its full conviction that the continuation 

of the crisis does not serve the interests of the Gulf Cooperation Council countries and does not serve the peoples of the 

region, but rather opens the door to more regional and international interventions, which negatively affects the Security and 

stability of the Gulf region.

There is no doubt that Gulf reconciliation will contribute to alleviating tensions in the Gulf region, which will reflect posi-

tively on its security and stability.

Signs of a crisis relief:
At the end of the year 2020, signs of a thaw in the Gulf crisis appeared in light of (Saudi Arabia and Qatar) announcing the 

start of dialogue between them. Dialogue with Qatar, for its part, (Riyadh) saw an urgent need to expedite the healing of the 

rift that affected the Gulf house, and the importance of moving to a new phase of joint Gulf action in light of the challenges 

and dangers facing the stability and security of the (Arabian Gulf) region.

It is also worth noting the important role played by Kuwait through its mediation efforts. To bring the views closer since 

the beginning of the crisis and its keenness to achieve tangible progress in the direction of turning the page of the crisis and 

achieving Gulf reconciliation.

Summit (41) of the Gulf Cooperation Council:
The summit was held under the chairmanship of the Saudi Crown Prince, Deputy Prime Minister and Minister of Defense 

(Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud), and in the presence of the Emir of Qatar (Tamim bin Hamad Al Thani), 

and Kuwait participated in the presence of the Emir of the country, Sheikh (Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah), as well as 

Bahrain. Represented by the Crown Prince of the Kingdom (Salman bin Hamad Al Khalifa), the UAE delegation was head-

ed by Sheikh (Mohammed bin Rashid), UAE Prime Minister and Ruler of The Sultanate of Oman also participated in the 

summit, headed by its delegation (Fahd bin Mahmoud Al Said), Deputy Prime Minister for Cabinet Affairs. As for Egypt, it 

participated in the summit through the presence of its Minister of Foreign Affairs (Sameh Shoukry), and Jared Kushner, an 

advisor, also participated in the summit. Former US President (Donald Trump).

A positive atmosphere prevailed prior to the summit, which was reinforced by (Riyadh) announcing the opening of Saudi 

airspace to Qatari aviation. The Saudi political and media discourse before and during the summit was in harmony with what 

Maj.Gen/ Ibrahim Maghar Ibrahim
Chief Of Arab Union For Veterans Federation
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