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االفتتاحية

طهران إرادة الحياة..
وفلسفة النوروز

بقلم رئيس التحرير
من الصعب تجاوز المحن والشدائد التي عاشتها إيران ومعها
العديــد من بلــدان العالم خالل الســنة اإليرانيــة الماضية
(بدأت فــي  21مارس/آذار  )2019من موجة الســيول
التــي ضربت أربــع محافظات في هي كلســتان ولرســتان
وخوزســتان وشيراز في شهر نيســان ...واالضطرابات التي
شــهدتها لبنان والعراق وبعض المــدن اإليرانية والتي ظهر
جليــا كيف كان محــور المقاومــة وإيران مســتهدفا فيها،
حتى استشــهاد القائدين الكبيرين الحاج قاســم ســليماني
والحــاج أبو مهدي المهندس وما تــاه من ضرب قاعدتي
عين األسد وإربيل في العراق ثم سقوط الطائرة االوكرانية
وذهــاب األوضــاع الــى الحرب الشــاملة مع محور الشــر
االميركي ـ الصهيوني ـ السعودي.
ثم ما وقع من ســيول في جنوب شرق البالد وأخيرا محنة
كورونــا العالمية والتي يحــاول االعالم الغربــي واالعرابي
تحويلها الى قضية إيرانية!!
وقد حصــل كل ذلك في ظل حصار خانــق وظالم تطبقه
ادارة الشــر الترامبيــة وحليفاتهــا االوروبيــات وذيولها في
االقليــم العربي وخاصة الخليجي ،بما يمنع وصول أبســط
مقومات الحياة من أدوية وعالجات وأغذية ألبناء الشعب.
هــذه الصــورة التي تبــدو مربكة بعــض الشــيء والتي لو
حدثت في اي من البلدان المحيطة بإيران النتهت باســبوع
أو شــهر وبعضهــا في ســاعات ـ كمــا عيرها بذلك ســيدها
ترامب من قبل ـ ،نعم هذه الصورة ليست جديدة بالنسبة
للقيادة والشعب اإليراني الذين أدارا شؤونهم في ظل اجواء
الحصار منذ  41سنة مضت هي عمر النظام االسالمي في
إيران.
وال نحتــاج ان نذكر القاريء الكريم بأن جميع ما تم إنجازه
في عهــد الثورة مــن اكتفاء زراعــي وصناعات ســتهالكية
وتقدم طبي وصناعي ونووي وتنمية بشــرية ومحو لالمية
وخدمــات متنوعــة وصناعــات ثقيلة وصواريــخ وطائرات

وغواصــات كلــه حصل في أجــواء فتن وعمليــات ارهابية
واغتياالت وحصار وحروب صلدة وناعمة وعقوبات ذكية
وغبية...
وايضا ال نحتاج ان نســتدل على انتشــار نموذج المقاومة
الــذي بشــرت به الثــورة واعطــى أوكلــه في غــزة ولبنان
والعــراق واليمن والبحريــن وافغانســتان وفنزويال وغيرها
مــن بالد المســلمين والعرب واالحرار فــي العالم ...فيما
مشــاريع العدو االميركي والصهيونــي والوهابي في تراجع
دائم ،بل وفشــل وهســتيريا حتــى صار يمــارس الجريمة
والقتل بابشع صوره للتغطية على اخفاقاته.
مــا أريد قوله هو ان كل ما انجزته إيران االســامية تم في
ظل اجواء ملتهبة وحرب مســتمرة لم تهدأ وتيرتها للحظة
واحــدة ...وهذه بالضبط فلســفة النوروز التــي يؤمن بها
اإليرانيون والعديد من شــعوبنا الشــرق أوســطية ..فال
ربيــع بدون شــتاء قــارص وال زهور وينابيــع وخضرة
وثمــار متنوعــة اال بعــد شــتاء ليس بقصيــر مثقل
بالثلــوج والبرد واالمطار والســيول ...وهكذا هو
األمر حيث يحيي اهلل األرض بعد موتها!
أرادة الحياة التي تملكها طهران ســتجعل هذه
الفترة الصعبة أيضا من الماضي ومن حكايات
االجــداد الحفادهــم في ليالــي يلدا الشــتوية
الطويلــة والجميلة ..وســتكون هــذه المحنة
ســببا آخر في االرتقاء والتطور فيتحول التهديد
الــى فرصة ،كمــا تحولت شــهادة ســليماني
ونهجــه الى مدرســة تقض مضاجــع اللؤماء
في المنطقة والعالم...
ّ
سأعض على الجراح
سأبتسم بوجه األلم
سأضحك للربيع
الرادة الحياة ..لألمل.
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صورة وحدث

مراسم اختتام مهرجان الفجر السينمائي في طبعته ال  38وفيلم خورشيد (الشمس) يحصد العديد من الجوائز.

مسيره  22بهمن ذكرى انتصار الثورة االسالمية في إيران ( 11فبراير  )2020في طهران

أربعينية الشهداء القادة الحاج قاسم سليماني والحاج ابو مهدي المهندس.

وباقي المدن االيرانية.
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صورةوحدث

مقتل مايكل اندريا المسؤول عن اغتيال الشهيدين سليماني والمهندس ،والمعروف في

السي اي ايه بأمير الظالم في افغانستان.

استجواب الرئيس االميركي دونالد ترامب في الكونغرس بعد فضيحة اوكرانيا.

صفقة او سرقة القرن بين الكيان الصهيوني واالدارة االميركية لتسليم فلسطين كاملة للصهاينة في ظل صمت عربي!

انسحاب المرشح لرئاسة الوزراء في العراق محمد توفيق عالوي بعد رفضه من قبل اغلب

الكتل البرلمانية.
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فيروس كورونا يبدا تهديده للعالم وانتشاره من الصين.

مارس/آذار 2020

تحرير سراقب في ريف ادلب وصدامات مباشرة وشديدة بين الجيشين السوري والتركي.

تشكيل الكابينة الوزارية اللبنانية برئاسة السيد حسان دياب بعد اشهر من التجاذبات

االنتخابات التشريعية االيرانية الحادية عشرة في  23فبراير  2020واالغلبية للمرشحين

السودان يبدا خطوات التطبيع مع الكيان الصهيوني بمباركة خليجية ورعاية أميركية.

المبتدئين.

ديربي العاصمة طهران ينتهي بالتعادل (استقالل 2برسيبوليس )2

السياسية والجماهيرية.

بشار رسن افضل العب في العراق .2019
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صورةوحدث

الدنمارك وهولندا تعتقل جماعة ارهابية مناهضة للجمهورية االسالمية وتلقي بهم في

السجن بتهمة التجسس للسعودية والقيام باعمال ارهابية في ايران.

وفاة العالمة السيد هادي خسروشاهي احد اعالم التقريب بين المذاهب االسالمية عن عمر

ناهز  81عاما.

وفاة المفكر وأستاذ التاريخ السوري الدكتور سهيل زكار.

8

الهند ..هجوم الهندوس على احياء المسلمين وارتكاب مجازر فضيعة ..بعد زياره ترامب

ودعمه للتطرف هناك.

وفاة المفكر والكاتب المصري الدكتور محمد عمارة.

وفاه الرئيس المصري األسبق الدكتاتور محمد حسني مبارك.
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مقاالت

االنتخابات اإليرانية استفتاء جديد!
محمد صالح صدقيان
ْ
جرت في ايران يوم الجمعة  23فبراير/شــباط
 2020االنتخابــات البرلمانيــة فــي دورتهــا
الحادية عشــرة في ظل ظروف اســتثنائية تمر
بها ايران.
هذه االنتخابات جرت في ظل عاملين مهمين
اثرا في الناخب االيراني:
العامــل االول ،العالقات المتوترة مع الواليات
المتحدة االميركية بسبب انسحابها من االتفاق
النووي وفــرض عقوبــات اقتصادية متشــعبة
ومعقــدة هي االولــى من نوعها التــي تفرضها
علــى دولة خارجيــة كما صرح بذلــك الرئيس
االميركي دونالد ترامب...
والعامــل الثانــي ،المشــكالت االقتصاديــة
التي يعانــي منهــا المواطنون االيرانيــون جراء
العقوبات االقتصادية التي اثرت في اقتصاديات
األسرة االيرانية ورجل الشارع العادي.
وعلــى الرغــم مــن اتخــاذ الحكومــة االيرانية
الجــراءات احترازية لتخفيف حدة المشــكالت
االقتصادية ،لكن معاناة المواطنين االقتصادية
اليمكــن تجاهلها بهــذه البســاطة والتي القت
بظاللهــا بشــكل واضــح علــى برامــج القوائم
االنتخابيــة التابعــة للتيــار االصالحــي او للتيار
االصولي.
وبالتالــي فــان الجميــع تحدث عــن معالجات
اقتصادية ووعود بتحســين الحالة االقتصادية،
في حين يتطلــع الناخب االيراني للشــخصيات
المؤهلة التي تستطيع التحرك باتجاهين االول
مواجهــة التعنــت االميركي الــذي يريد فرض
مقاســاته على اي مفاوضات محتملة ،والثاني
العمل على اتخاذ سياســات ناجعة لمســاعدة
المواطنين بعد انتقادات شــعبية واسعة للفريق
االقتصادي العامل في الحكومة االيرانية.
اجراء االنتخابات في ايران منذ قيام الجمهورية
االســامية عــام  1980وحتــى االن خطــوة
يفتخــر بهــا النظــام الســباب تتعلــق باعتمــاد
الدســتور االيرانــي على صناديــق االقتراع في
اختيــار اعضــاء االطــر الدســتورية كمجلــس
الشــورى البرلمان ،والمجالس البلدية ،ورئيس
الجمهوريــة ،ومجلس خبراء القيــادة االيرانية
الذي ينتخب المرشــد االعلى ...بالشكل الذي
تشهد ايران حالة انتخابية كل عام تقريبا.
هذه االنتخابات لم تســلم من انتقادات يوجها
التيار االصالحي لمجلس صيانة الدستور الذي
خوله الدســتور بالنظر بصالحية المرشــحين..
وممــا يزيــد مــن حــدة هــذه االنتقــادات ان
اصولييــن متشــددين يســيطرون على مجلس
صيانة الدســتور والذي يتشكل من ستة فقهاء

فــي الشــريعة يعينهم المرشــد االعلى وســتة
قانونيين يرشــحهم الجهــاز القضائي وينتخبهم
البرلمان.
التيــار االصالحــي لديــه مشــكلة مــع حجــم
الصالحيات المعطاة لمجلس صيانة الدســتور
والتــي اقرهــا التعديــل الــذي تــم فــي العــام
 1988على بنود الدســتور بشان صالحية هذا
المجلــس ..لكــن في نهايــة المطــاف يحاول
النظام السياسي ترسيخ قواعد اللعبة السياسية
فــي البلــد الــذي يعاني مــن ضغــوط متعددة
االتجاهات بسبب السياسات التي يتخذها على
الصعيدين االقليمي والدولي.
بينما يحرص النظام على جعل هذه االنتخابات
اســتفتاء شعبيا على مشروعية النظام لمواجهة
الضغوط الخارجية ودعم السياسات المختلفة
التي يتبناه النظام.
وقــد عمد المرشــد االعلى االمام الســيد علي
الخامنئــي الى حث المواطنين على المشــاركة
فــي هذه االنتخابــات لمواجهــة الضغوط التي
تمارســها الحكومــة االميركيــة ،فــي الوقــت
الذي دعا فيه رئيس الجمهورية الشــيخ حسن
روحاني الى اجراء انتخابات نزيهة تعطي مجاال
اوسع للناخب والمرشــح من ممارسة العملية
االنتخابية.
وجــاءت النتائــج بســيطرة المبدئييــن علــى
البرلمــان الجديــد لمواجهــة الضغوطــات
السياســية واالقتصاديــة ،خصوصــا اذ مــا تم
ترحيل”االتفــاق النــووي” لمجلــس االمــن
الدولي كما تتمنى الحكومــة االميركية ،وفي
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هــذه الحالة ليس امام ايــران – كما قالت – اال
الخروج مــن معاهــدة حظر االنتشــار النووي
( )NPTوالبدء ببرنامــج لتخصيب اليورانيوم
بنســب مرتفعة تصــل الى  60بالمئــة او اكثر،
وهذه خطــوة تقلق الــدول المعنيــة باالتفاق
النووي ،وهي الدول االوروبية وروسيا والصين،
اضافــة الــى الواليــات المتحــدة ،ففــي هذه
الحالــة تكــون هنــاك حاجــة ملحــة لبرلمان
متشــدد يأخذ على عاتقه اتخــاذ قرارات حادة
ومصيريــة لمواجهة اي تصعيد محتمل ســواء
قبل االنتخابات االمريكيــة او بعدها ،خصوصا
اذا ما فاز الرئيــس االميركي دونالد ترامب في
االنتخابات الرئاســية ،التي ستجرى في تشرين
الثاني المقبل.
ويعتقــد المســؤولون في ايــران بانهم نجحوا
الى حد بعيد في هذه االنتخابات في ارســال
رســالة واضحــة للخــارج االيرانــي وتحديدا
للواليــات المتحــدة ،تفيــد بــان المواطــن
االيراني ما زال يؤيد النظام السياسي وما زال
يؤمــن بقــدرات قيادته السياســية على تامين
مصالحــه فــي التعاطي مــع جميــع الملفات
الســاخنة ..وبالتالــي فانــه اراد ان يقــول
للحكومــة االميركية تحديدا ،ان الرهان على
تذمــر الشــارع االيراني علــى قيادته ال يخدم
االهداف التي يســير باتجاههــا ،وان الجلوس
علــى طاولــة مفاوضات على اســاس معادلة
(رابح  -رابح) كما تم في االتفاق النووي هي
الطريقــة االكثر عمالنيــة للتوصل مــع ايران
الي اتفاق جديد.
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مقاالت

أكتب لكم من طهران..

إحفظوا هذا المقال في أرشيفكم
كمال خلف

وصلــت إلــى إيران قبــل أيام بعــد أربع
ســنوات عن آخر زيارة لها وكانت وقتها
لحضــور مؤتمــر لدعــم فلســطين في
العاصمة طهران ،والحقيقة أنني تفاجأت
بحجــم المتغيــرات التــي طــرأت على
العاصمة من الناحيــة العمرانية وتطور
البنيــة التحتية ،وبدت طهــران لي دون
أدنــى مبالغة واحدة مــن أكثر العواصم
في العالم جماال وتطورا.
وال يقتصر التغيير على الحجر ،بل ينسحب
علــى البشــر كذلــك ..حجم االنفتــاح في
المجتمــع اإليرانــي أكاد اقــول انــه غيــر
مسبوق عن كل الســنوات السابقة ...وقد
اســتمتعت بالســهر فــي مقاهــي طهــران
المزدحمــة حتى ســاعات الفجــر األولى،
بينما فــي الســنوات الماضية كانــت تقفر
المدينة باكرا.
حجــم الخدمــات ونوعيتهــا المقــدم من
الدولــة للمواطنيين تضاعف ..حتى يصعد
بشــكل مكرر إلــى ذهنك ســؤال ”أين هو
الحصار؟!” .
بالمقابــل تفاجــأت بحجــم تدنــي قيمــة
العملــة الوطنية ”التومــان” أمام الدوالر..
وارتفــاع أســعار الســلع الكماليــة ،بينمــا
هناك مازال فرق شاســع بين أسعار المواد
األساسية في إيران قياسا بمثيالتها بالدول
العربية.
وعلــى ســبيل المثــال يعتبــر الــدواء مــن
أرخص المواد األساســية في إيران وتكاد
تكون أســعاره رمزية ،باإلضافــة إلى الماء
والكهرباء.
أمــا عن الملفات الســاخنة والتي تقع إيران
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فــي صلبهــا علــى امتــداد المنطقــة ،فإن
المستوى السياســي والعسكري في إيران،
يؤكــد على أمــر واحد وهو أن إيــران قوية
ومســتعدة وجاهزة لمواجهــة التحديات
التي تواجهها.
وإذا أردنا أن نفصل أكثر وحسب ما سمعناه
وفهمناه ونحن على األرض االيرانية ..فإن
قــادة إيران يعتبــرون أن الخطط التي يعلن
عنهــا قــادة تل أبيــب لمواجهتهم ،ليســت
إال فــي إطار حرب نفســية وكالميــة ،وأن
“إســرائيل” لــم تعد بالمقياس العســكري
واالســتراتيجي ندا لهم ،بــل هي في وضع
حرج وســتكون بوضع أصعب في المرحلة
المقبلة.
زادت إيران مــن دعمها لفصائل المقاومة
العراقيــة ،وفــي حديــث مــع أحــد قــادة
تلــك الفصائل أكــد أن الخطط العســكرية
واإلمكانــات باتــت مؤمنــة ،وان معركــة
إخراج القــوات األميركية من العراق تنتظر
ساعة الصفر خالل األشهر القليلة المقبلة،
وحســب قول هــذا القيــادي فإننا ســوف
نشــهد نوعا جديــدا متطورا جدا الشــكال
وأساليب المقاومة.
أما فــي ســورية ،فايران تعلل ســبب عدم
الرد على الغارات اإلسرائيلية التي تستهدف
قواعدها هناك في عمق الكيان االسرائيلي
بالتأكيد على عدة أمور هامة:
أولها ،أن الجيش الســوري يدافع مباشــرة
ويســقط هــذه الصواريــخ قبــل وصولهــا
إلــى أهدافهــا ..وإن مســار االســتراتيجية
العسكرية المشتركة بين دمشق وطهران ال
يتأثــر بهذه الضربات العمياء كما يصفونها،
بل إن عملية بناء قدرات عســكرية سورية
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رادعــة إلســرائيل مســتقبال بــل كاســرة
لقواعد االشتباك السابقة حتى قبل الحرب
على ســورية ،تجري بشكل حثيث ودقيق،
وتــدرك “إســرائيل” حجم هذا المشــروع
لذلك ال تملك لتعطيله سوى بضع غارات،
وهي حتى اآلن لم تنجــح في ذلك .وعلى
المــدى البعيــد ســتدرك إســرائيل حجــم
خسارتها.
أمــا عن إيــران ذاتها فــإن الحديــث يدور
عن تطــور كمي ونوعي في قــدرات إيران
العسكرية والصاروخية على وجه التحديد.
وعن اطمئنان عال المســتوى من أن أحدا
لن يجرؤ على مهاجمة إيران في المستقبل
القريب جدا.
تراقــب إيــران التحالــف الذي يتشــكل بين
بعض األنظمة العربية و”إســرائيل” ،ويرى
فيــه اإليرانيــون خســارة كبيــرة للطــرف
العربي ،هــم ال يعتبرون أن ثمــة عداء بين
العالــم العربــي وإيــران ،ألن الــدول التــي
تقع فــي قلب العالم العربي مثل ”ســورية
والعــراق و الجزائــر” تربطهــا بهــا عالقات
ممتــازة ،باإلضافة إلى عالقــات جيدة مع
سلطنة عمان وقطر ولبنان .وحالة ال عداء
وال صداقة مع مصر.
لذلــك يؤكــدون أن حجــم الدعايــة حول
العالقــات العربيــة اإليرانيــة كبيــر وغيــر
واقعــي ..وتفنــد بعــض النخبــة االيرانيــة

مقوالت رائجة وشائعة في البلدان العربية
بسبب الدعاية الموجه ضدهم من وسائل
إعالم خليجية حســب قولهم ..مثل تهمة
التشــييع في المجتمعات العربية ،يعتبرون
المسألة تشابه ما تم استخدامه بعد الثورة
االيرانية من وجود صراع “عربي فارسي”
علــى وقــع الحــرب االيرانيــة العراقية بعد
انتصار الثورة االســامية ..يصرون على أن
هذه التهم تســتخدم في الصراع السياسي
بيــن الجمهوريــة االســامية والواليــات
المتحدة األمريكية وليس لها جذر تاريخي
أو مذهبي.
وال ترى النخبة االيرانية أن هذه المقوالت
أو االتهامــات هــي حواجــز تاريخيــة تقف
حائال أمام حوار وتعــاون عربي ايراني البد
منــه ،وإذا كانت ظــروف وقوع دول عربية
تحت الســيطرة األميركية تجعل من هذه
األنظمة تحدد خياراتها بمواجهة إيران ومد
يد التعاون “إلســرائيل” ،فإن هذا حســب
وجهــة النظــر االيرانيــة خطأ اســتراتيجي،
ستجد هذه األنظمة في نهاية المطاف أنها
أمام حقائق التاريــخ والجغرافيا ،وأنها البد
أن تدرك أن الفضاء اإليراني اإلســامي هو
الوجهة الصحيحة للحوار والتفاهم.
وعندمــا اثرنــا مع بعــض النخبــة االيرانية
التصريحــات الصــادرة مــن إيــران حــول
ســيطرتها علــى أربــع عواصم عربيــة ،قال
اإليرانيــون أن هــذا ليس موقــف الدولة..
وإن ثمــة فهــم خاطيء حتــى لفحوى هذا
التصريــح الغير رســمي ومن شــخصية ال
تشغل أي موقع في إيران.
ويوضــح أن المقصــود هــو أن محــور
المقاومة أصبــح متواجدا في أربع عواصم
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عربية وليس إيران ..ويســتغرب اإليرانيون
كيــف يتــم التركيــز علــى هكــذا تصريــح
هامشــي ،بينما هنــاك عشــرات المواقف
لمرشــد الجمهورية االســامية تدعو إلى
اإلخوة والحــوار مع العــرب ،وهناك عدد
من المبــادرات قدمها رئيــس الجمهورية
حســن روحاني لفتح حوار مع الســعودية
قوبلت بالرفض.
وبعيدا عن وجهة النظر االيرانية التي نقلناها
هنــا ،فإن ثمة عــدم فهم واضــح من قبل
كثير من النخبة السياســية العربية لحقيقة
الموقــف اإليرانــي ،ومــاذا تريد إيــران من
الفضــاء العربي وكيف تنظر لــه ولقضاياه،
ولماذا تدخلت هنا أو دعمت هناك.
ندرك تماما أن هناك ”فيتو” أمريكي كبير
علــى أي نوايــا عربية لحوار مــع إيران ،ألن
اإلدارة األمريكية تدفع هذه األنظمة لفتح
عالقات مــع “إســرائيل” وتحويــل العداء
نحو إيران ..وهو عين الكارثة .كيف نعادي
األمة االيرانية المسلمة العظيمة؟
والمســألة هنا ال تتعلق بنظــام الجمهورية
االسالمية ،إنما بأمة كبيرة وجاره تتشارك
معنــا التاريــخ والحضــارة والجغرافيــة،
بالمقابــل نرتمــي بإحضان عــدو اغتصب
األرض والمقدســات ويحتــل أرضــا عربية
وارتكب المجــازر بحق الشــعوب العربية،
وليــت األمــور تنتهي عنــد هذا الحــد ،بل
األخطــر هــو أن “إســرائيل” التــي تطالب
بيهودية الدولة ســوف لن تقف عند حدود
فلســطين والجــوالن وأجــزاء مــن جنوب
لبنان ،إنما خطرها ســوف يمتــد إلى باقي
األرض والــدول العربية وســندخل جميعا
إلــى العصر الصهيوني ..وقت ذاك ســوف
تدرك األقالم العربية المبشــرة بعالقة مع
“إسرائيل” أي منقلب سوف ينقلبون.
احفظوا هذا المقال في أرشيفكم للسنوات
المقبلة!
كاتب واعالمي فلسطيني
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Al-Wahdah

مقاالت

المحيطة
المعطيات ُ
ُ
بالعدوان التركي
على سوريا
بقلم :موفق محادين
كاتب ومحلل سياسي أردني

ترتبــط باإليديولوجيــا الطورانيــة اعتبارات
تركيــة أخــرى ،مــن بينهــا اســتحقاقات
االنتخابــات المقبلــة بعد خســارة البلديات
ُ
الكبرى ،ومصالح برجوازيــة األناضول التي
ُ
تسيطر على االقتصاد التركي ،وتع ُ ّد المطبخ
الحقيقي إلردوغان وحزبه.
أيا ً كانت خلفيّة رجب طيب إردوغان في عدوانه
على ســوريا ،وحملة التضليل التي ساقها لتبرير
والخ َونة والتكفيريين،
المرتَزقة
َ
ذلك ،ودعمــه ُ
وحديثــه عــن مواجهــة اإلرهــاب ،وهــو أكبــر
حاضنــة لهــم ،و َذ ْرف الدموع على فلســطين،
ِ
وهو يحتضــن أكبر ســفارة للعــدو الصهيوني،
وأكبــر قاعــدة أميركية في الشــرق األوســط،
فللعدوان التركي خلفيّة أخرى.
تنتمي تركيا إلى البلدان التي ال تتح َّدد سياستها
الخارجيــة انطالقا ً من سياســة هــذا الحزب أو
الزعيــم أو ذاك ،بــل مــن منظومــة حســابات
ومعطيــات أبعــد مــن اللحظــات السياســية
ُ
واالســتجابات التكتيكيــة ،ويســتوي في ذلك
اليمين اإلسالموي واليمين ال ِعلماني.
وقــد أظهــرت عقــود القــرن الـــ 20والعقدان
أن السياسات التركية
األوالن من القرن الحاليَّ ،
الصلــة باإلمبرياليات
المذكورة كانت شــديدة ِ
السائِدة واالستراتيجية الصهيونية ،فهي تكثيف
لمثلَّــث اســتراتيجي أضالعــه الطورانية وحلف
ُ
األطلسي والصهيونية.
أوالً ،الطورانيــة ،والمقصود هــو اإليديولوجيا
ذكرنا باإليديولوجيا
العنصرية
التوســعية التي تُ ِّ
ّ
الصهيونيــة ،وتعــود إلــى العقــود األخيرة من
القرن الـ ،19وتداعيات الحرب العالمية األولى،
ومحــاوالت أتاتــورك ،وقبلــه حــزب االتحــاد
ّ
والترقــي ،فقد ظلَّت األوهام ال ُعثمانية القديمة
حاضــرة لديهــم ،على الرغم مــن هزيمة تركيا
ِ
في الحرب التي أ َّدت إلى اتفاقية "ســيفر" قبل
تعديلها في لوزان ،بعد الدعم الروسي ألتاتورك
في أيام لينين.
بدعم
الوقــت
وال
ط
فة
د
ه
ت
ســ
م
ظلَّــت ســوريا
ْ
ِ
ُ
َ
َ
ٍ
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فرنســي ،ثم أميركــي ،لألتــراك ،مــن اقتطاع
مرعش وديــار بكر بعد معركة ميســلون ،إلى
اقتطــاع اإلســكندرون بعــد الحــرب العالمية
الثانيــة ،إلــى محاولــة عدنــان مندريــس فــي
إن إردوغان،
الخمســينات حتى يومنا هذا ،بــل َّ
وتحضيرا ً إللغاء اتفاقية لوزان  1923وقيودها،
التركي ،يســعى إلــى إعادة
بحســب المنطــق
ّ
احتالل شــمال سوريا وشمال العراق ،والعودة
إلى حدود االحتالل ال ُعثماني القديم.
كمــا ترتبــط باإليديولوجيــا الطورانيــة
اعتبــارات تركية أخرى ،من بينها اســتحقاقات
االنتخابــات المقبلــة بعــد خســارة البلديــات
ُ
الكبــرى ،ومصالــح برجوازيــة األناضول التي
تســيطر على االقتصاد التركي ،وتُع ُ ّد المطبخ
الحقيقي إلردوغان وحزبه.
فبعــد أن فشــلت هــذه البرجوازيــة فــي
االنضمــام إلــى االتحــاد األوروبــي ،اخترعت
للضحــك علــى
اإلســام
السياســي كغطــا ِء َ
ّ
شعوب الشرق اإلسالمي ،بدءا ً من حكومات
عدنــان مندريس ،إلــى أوزال ،إلــى إردوغان
وحزبــه (فــي الحقيقــة ،الطورانيــة عنصريّة
للمغ ّفليــن العــرب) .وتزداد
ُمغلَّفــة بالديــن ُ
المنا َفســة
أهميّــة العا ِمل الســابق مع ازدياد ُ
مــن االقتصــاد الصينــي والفييتنامــي علــى
أسواق ُمتشابِهة.
أن الطورانية نفســها مزعومة
يُشــار هنــا إلــى َّ
إلــى ح ٍد كبير ،ســواء في عناوينهــا أو جذورها،
فأبطالهــا السياســيون منذ نهاية القرن التاســع
عشــر ،مــرورا ً بال ُثالثــي "طلعــت" و"أنــور"
و"جمال باشــا" ،وانتهــاء بـ"أتاتورك" ،ليســوا
أتــراكاً ،بل تعــود أصولهــم جميعا ً إلــى منابِت
أن الطورانيــة مــن جذورها إلى
شــتَّىِّ ،
تؤكــد َّ
إردوغــان هي صناعة قــ َّوة إقليميــة ،فهم من
أصــول يهودي ٍة أو كردي ٍة أو غجري ٍة أو مجري ٍة أو
ٍ
ألبانية.
ــل العنصــر
أمــا الجــذور التاريخيــة ُ
لم ْج َم ِ
التركــي (الســلجوقي ثــم ال ُعثمانــي) ،فهــي
ّ
تقــل تزويرا ً عــن تزويــر التاريــخ اليهودي،
ال
فاألتــراك فــي أصولهــم قبائل بدويــة رَعوية
لــم تعرف تركيا أبــدا ً قبل القرن الثاني عشــر،
ويشــبهون اليهــود فــي ظــروف اســتيطانهم
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بتوظيــف مــن قــ َّو ٍة خارجيــ ٍة
الكولونيالــي
ٍ
ألغــراض عســكري ٍة ،فــإذا كانت
اســتدعتهم
ٍ
الدولة العباســية قد استدعت الموجة التركية
المقاتِلــة األولــى ،وهــي الموجــة
البدويــة ُ
الســلجوقية ،لمواجهة البويهيين الشيعة ،فإن
ملك بيزنطة األرثوذكســي اســتدعى الموجة
ال ُعثمانيــة (عُ ثمــان بــن أرطغــرل مــن قبيلة
المق َّدس
القايــي) لمواجهة ُفرســان الصليب ُ
الكاثوليــك بعــد الســقوط األول لبيزنطــة
(القســطنطينية) علــى يــد هؤالء ال ُفرســان،
وتحريرهــا علــى يــد المســلمين وإعــادة
األرثوذكس.
أن الســقوط الثانــي
ومــن ُمفارَقــات التاريــخ َّ
للقســطنطينية األرثوذكســية جــاء علــى يــد
األتراك أنفســهم وتحويلها إلى إسطنبول بدعم
تجار جنوى والبندقية.
الكاثوليك من َّ
ثانياً ،ال ُبعد األطلسي للدور التركي في مواجهة
روسيا األوراسية واقترابها من المياه الدا ِفئة عبر
سوريا ،فاالنبعاث ال ُعثماني األول عبر مندريس
المتأ َ ْسلِم ،ثم عبر إردوغان ،هو انبعاث أميركي،
ُ
كما صاغه اليهودي برنار لويس وبريجنســكي
الصحــوة
لتطويــق االتحــاد الســوفياتي ،ثــم ّ
األوراسية.
أساســي في
كشــريك
الصهيوني
عــد
ثالثــاً ،ال ُب
ٍ
ّ
األطلســي الجنوبــي ،وفــي ســيناريو الشــرق

األوســط الكبيــر (تمزيــق ال ُبلــدان العربيــة،
وخصوصــا ً ســوريا والعــراق) ،وتقاســمها بين
كونفدراليــة واليــات عُ ثمانيــة وكونفدراليــة
كانتونات إســرائيلية .يُشار هنا إلى أن الطورانية
التركية تشــمل غالبيّة يهود "إســرائيل" الذين
يتح َّدرون من قبيلة الخزر التركية.
اآلفاق
المحيطة
فــي
ــن
إن التم ّع
المعطيــات ُ
مج َمل ُ
ْ
َّ
بالعــدوان التركــي ّ
خاســر
يدل على أنه عدوان
ِ
بأهدافه القريبــة والبعيدة ،وســيدفع إردوغان
ثمنه،عاجالً أو آجالً ،في ضوء االعتبارات التالية:
المقاومــة ،وكذلك حلب،
أوالً ،ســوريا الدولة
ِ
فــإذا كانت تجــارب الجيــش العربي الســوري
والمقاومــة الرديفــة طيلــة ســنوات العــدوان
اإلمبريالــي ،الرجعــي ،التكفيــري ،الصهيوني،
جربة وقيادة
وال ُعثماني عليها ،قد أنتجت ق َّوة ُم َّ
فثمــة عنصر مهــم آخر قــد يغيب عن
ُ
صلبــةّ ،
ال ِذهن ،هو مركز المقاومة الشمالية حلب.
ً
خاص
ثمة "ثأر"
ّ
وإضافة إلى تقاليدها الوطنيةّ ،
مع األتراك الذين حرموها من الميناء التاريخي
في اإلسكندرون ،كما أغرقوا األسواق السورية
المنا ِفســة لصناعة حلب .وال ننســى
بالبضائع ُ
ً
أن األتراك قصفوها ســابقا ً بالمدافع في
أيضــا َّ
نهاية القرن التاسع عشر لتدمير مصانعها.

مما
ثانياً ،الموقف الروســي ،وســيكون أصلب ّ
َّ
أن
يتوقع كثيرون
ألســباب عديدة ،على رأســها َّ
ٍ
إدلب معركة روسيّة بقَدْ رِ ما هي معركة تحرير
سوريا ،فالجســم األكبر من اإلرهاب التكفيري
هو جســم خلقته المخابرات األميركية ود ّرَبته
الســتخدامه فــي مــا بعد كجــزءٍ مــن َ
الط ْوق
األطلسي حول روسيا نفسها.
ومن االعتبارات األخرى لروسيا:
 تداعيــات تجربــة يوغســافيا وتفكيكهــاوتداعيــات التجربــة الليبيــة ،بعــد أن برهنــت
األحداث أنها سقطت جميعا ً من خالل اإلرهاب
األصولي في يد المخابرات األميركية.
 تداعيات التجربة العراقية.يخص المياه
مهم لروسيا في ما
 سوريا حليفّ
ّ
الدا ِفئة واألمن البحري لألسطول الروسي.
 تداعيات حــرب الغاز وخطوطه ،وموقع ذلكبالنسبة إلى الغاز الروسي.
إلــى ذلــك ،فــإن للموقــف الروســي تأثيــرات
حاســمة في تركيا ،إذا ما طغت عليها العنصرية
ِ
الطورانية ،وتجا َهلت حقائق التاريخ والجغرافيا،
ومن ذلك:
التركــي لعناصــر روســية
االقتصــاد
 ارتهــانّ
ً
ل التركــي أو الجنوبي
ي
ــ
الس
من
بدءا
طــة،
ضا ِغ
َ ْ ِ
لخطــوط الغــاز الروســية ،وانتهــاء بالقطــاع
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الســياحي ،ســواء من حيث النســبة (أكبر كتلة
ّ
ســيّاح من الروس) أو من حيث االستثمار في
ً
توصف
هــذا القطاع ،وخصوصا المناطــق التي َ
بـ"مــدن الجن ّــة" ،حيــث تحتل االســتثمارات
الروسية واإليرانية نسبة عالية جداً.
المج َّرب
 الق َّوة العســكرية الروسية والموقف ُنــزاع كهــذا ،فاإلنذار الروســي فــي العام
فــي
ٍ
 1956ســاهم في وقف العــدوان التركي على
سوريا آنذاك.
 تذكــر تركيا أنه بُعيد الحــرب العالمية األولى،ولوال الدعم الروســي الذي ق َّدمته ثورة أكتوبر
وتضمن ُمشــارَكة عسكرية برية
بقيادة لينين،
َّ
وبحريــة ،النهــارت تركيــا وتك َّرســت اتفاقيــة
"ســيفر" التــي أعادتهــا إلــى خارِطــة صغيــرة
ُمم َّزقة.
تشكل جزءا ً أساسيا ً من معسكر
ثالثاً ،إيران التي
ِّ
َّ
أن تمــدّد الغزو
والممانَعــة،
وتتذكر ّ
المقاومــة ُ
ال ُعثمانــي في القرن الســادس عشــر للمنطقة،
ارتبط بمعركتين بينهما وقت قصير ،هما معركة
مرج دابــق التي احتــل فيها ال ُعثمانيون الشــرق
العربــي كلــه ،ومعركــة كالديــران التــي أوقفت
الصعود اإلمبراطوري اإليراني.
رابعاً ،تركيا الداخل ،فال ُفسيفساء التركية تنطوي
علــى عناصــر ُمع ّوقــة بالنســبة إلــى إردوغــان،
وقــا ِدرة علــى ُمفا َقمة أزمته ،مثــل الكرد (20
مليونــاً) والكتلــة العلويــة ( 20مليونــا ً أيضاً)،
ً
إضافة إلى نفــوذ منظمة الخدمــة ،بقيادة فتح
اهلل غولــن ،ونســبة كبيــرة مــن قوميــات غير
تركية فا ِعلة في الوســط البرجوازي وغير معنية
باالنبعاث الطوراني.
أن حــزب الشــعب ال ِعلمانــي ،بقَــدْ رِ مــا
كمــا َّ
يشــترك مع إردوغــان في األوهــام الطورانية،
يخص تركيا
فإنه ينتظر ســقوطه .أيضاً ،وفي ما
ّ
الداخل ،فــإن ّ
الع ْث َمنة
كل محــاوالت تجديــد َ
في القــرن التاســع عشــر ،وكذلــك محاوالت
االنبعــاث ال ُعثمانــي فــي القرن العشــرين ،هي
وجزْر في حروب
محاوالت ِ
فاشــلة ،فبعد مــ ّد َ
القرم والبلقان مع روســيا ،خســر األتراك هذه
الحروب ،كما خســروا الحرب العالمية األولى،
شاســعة،
مســاحات
وانحســرت دولتهــم عــن
ِ
ٍ
خارجــي كجــزءٍ مــن
وفشــلوا فــي إنتــاج دور
ّ
حــروب اإلمبريالية فــي الحــرب الكورية ،كما
ُ
ضد ســوريا أيام مندريس الذي أ ْع ِد َم شنقاً.
إن برجوازيــة األناضــول التــي
وعلــى األغلــبَّ ،
ابتدعــت مــع المخابــرات األميركيــة االنبعــاث
ال ُعثمانــي ّ
للضحــك علــى مســلمي الشــرق،
وصنعت أحزاب هذا االنبعاث ،من مندريس ،إلى
أوزال ،إلى فتح اهلل غولن ،وتخلَّصت منهم كلَّما
أخفق أحدهم ،ستبحث في ضوء نيران إدلب عن
ً
فتجمع البريكس
إزاحة أو قتْالً،
بديل إلردوغان،
َّ
ٍ
يضم روســيا والصيــن والهند وأســواقهم
الــذي
ّ
ومواردهــم الضخمة ،أهم بكثير من الحنين إلى
القبيلة البدوية القادمة من آسيا بقيادة أرطغرل.
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مقاالت

في الذكرى الخامسة للعدوان األميركي -
السعودي على اليمن ..كيف بدأ والى أين انتهى؟!
بقلم :محسن علي الجمال
منحت عاصفــة الحزم العدوانيــة التي أعلنها
السفير السعودي لدى العم سام ومن ثم وزير
الخارجية السعودية المدعو عادل الجبير من
واشــنطن في  26مارس 2015على الشعب
اليمنــي على مدى خمس ســنوات متواصلة
أنصار اهلل والجيش اليمني واللجان الشعبية
فرص كبيرة وخدمت أنصار اهلل بشكل كبير
في شــتى المجاالت على المستوى المحلي
والخليجيوالعربيوالعالمي.
ظنــت حينها الســعودية والــدول المعتدية معها
المشــاركة في العدوان على اليمــن التي تعتمد
بشكل أســاس على الدعم األميركي والصيهوني
العسكري واللوجستي أنها ستبتلع اليمن وستكون
لقمــة صائغة يســهل ابتالعها ،خصوصــا بعد أن
تمكنــت المخابــرات الدولية والعالميــة بتواطؤ
ومساعدة العمالء في الداخل من هيكلة الجيش
اليمني إبان حكم حزب اإلصالح من العام2011
وحتى  ،2014والتي رمت بالعقول النيرة األمنية
والعسكرية إلى ســلة المهالت في دائرة التقاعد
وتدميــر أســلحته ،فضــا عــن تفكيك النســيج
اإلجتماعي جراء الغزو الثقافي والفكري والديني
الذي لعبت به السعودية في مختلف المحافظات
اليمنية من خالل الفكر الوهابي ومطاوعة النفاق
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لتدجيــن المجتمع بهــدف لبس الحــق بالباطل
وتهيئة البيئة المناسبة قبل العدوان.
اليوم ونحن على أعتاب دخول العام السادس من
العدوان على اليمن وفي ظل الفشــل العسكري
الكبير لتحالف البعارين!! لم تتمكن تلك العاصفة
من تحقيق أي من األهداف المعلنة عنها ســوى
تدمير البنية التحتية بمختلف المجاالت وارتكاب
المئات من المجازر الوحشــية والشــنيعة بحق
أبناء الشــعب اليمني ،مخلفة عشرات اآلالف من
الشهداء والجرحى ،باإلضافة إلى الحصار الثالثي
الجائــر ..وعــدد مــن الوســائل واألســاليب التي
اســتخدمتها دول العدوان على شــعبنا لمحاولة
تركيعه إال أنه لم يركع ولن يركع وهو ما قاله قائد
الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي بأن هذا
في اليمن غير وارد.
وعودة إلى ما تضمنه العنوان ,فقد خدمت هذه
العاصفــة الهوجــاء التي عصف بها أبطــال اليمن
بجيشه ولجانه ومن ورائهما القبائل اليمنية الحرة
والصابــرة والصامــدة ،حتــى حولوها مســخرة
وفضيحــة مزلزلة لمملكة قرن الشــيطان ومن
يقف ورائهــا أمام العالم في مشــاهد أســطورية
وثّقتها عدسة اإلعالم الحربي ،وبطوالت ال مثيل
لها في تاريخ الحروب.
وهنــا نورد بعــض مما أهدته العاصفــة الوهابية
الهوجاء للشــعب اليمني وما استفاده منها أنصار
اهلل بطريقة مغايرة:
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 .1تعرف الشعب اليمني من خاللها منذ اإلعالن
عنهــا وحتــى اليــوم علــى رواد وحملــة الوطنية
الحقيقون ال المزيفــون التي لطالما تغنى الكثير
بها سابقا ،كما كشفت األقنعة لفرد في المجتمع
فظهــر الصــادق مــن المنافــق والوطنــي مــن
الجملوكي ،فعرف الجميع أهل الوطنية والرجولة
والثبات والبأس من جهة ورموز العمالة والخيانة
وبياعوا األرض والعرض من جهة أخرى.
 .2دفعــت بالشــعب اليمني إلــى االلتفاف حول
المسيرة القرآنية وقائدها العلم السيد عبدالملك
بدر الدين الحوثي وقدمت القبيلة اليمنية فلذات
أكبادها وجادت بمالها بســخاء وكرم في ســبيل
اهلل سبحانه ودفاعا عن المظلومية التي النظير
لها في العالم.
 .3تمكن أنصار اهلل خاللها من تشييد المؤسسة
العســكرية بمســاندة اللجــان الشــعبية وبناءها
بعقيدة قتالية وحب شغوف أرعبت العالم ،وأنمت
معاني الوطنية الخالصة من الشوائب في أعماق
منتسبيها قوال وفعال وعمال ،حيث أبادت بفضل
اهلل سبحانه كل الجيوش الغازية ولفافة المرتزقة
الذين استجلبتهم السعودية من كافة دول العالم
ونكلوا بهم شر تنكيل في مختلف الجبهات.
 .4تمكــن أنصار اهلل خاللهــا من بناء جهاز أمني
ومخابراتــي قــوي ويقــظ ،اســتطاع بفضل اهلل
سبحانه اختراق العدو في كافة مسارح العمليات

وتمكن مــن القضاء على فتنة خيانة عفاش التي
تعد أخطر مؤامرة في أكبر حرب على مســتوى
التاريــخ ،فيمــا تمكنت مــن القضاء علــى أخطر
الشــبكات المخابراتية والجاسوســية العنقودية
وتفتيتها وتفكيكها ووأدها واكتشاف الجريمة قبل
وقوعها ،لينعم المواطنين في كافة المحافظات
الحرة باألمن واألمان الكبيرين.
 .5تمكن أنصار اهلل خاللها مــن اإلكتفاء الذاتي
في القدرات العســكرية تطوير وتصنيع األسلحة
من اإلبرة حتى الصاروخ البالستي والدفاع الجوي
والطيــران المســير بتقنيــات وخبــرات يمنية ال
تمتلكهادولالمنطقة.
 .6دفعــت عاصفــة الحزم بالشــعب اليمني الى
التشبثبأنصاراهللوالتمسكبمنهجهموثقافتهم،
عرفوا من خاللها عظمة اإلنضواء تحت قيادة اهل
البيت عليهم الســام وحبهم والوالء لهم ،وشــعر
الجميــع بفضلهم بالعــزة والكرامة والشــموخ،
وآمن الجميع بماقاله الشهيد القائد السيد حسين
الحوثي :بأن اليهــود ال يمكن أن يهزموا إال تحت
قيادة من أهل البيت عليهم السالم ،ودفعتا الحزم
واألمل بالشــعب كما دفع فرعون بشعبه هدية
لموسى وهارون في يوم الزينة.

 .7اغتنم أنصــار اهلل من عاصفة الحزم وأذيالهم
مــن الخونــة االالف مــن المدرعــات واآلليــات
واألســلحة المتنوعــة التي تشــتريها الســعودية
والــدول المعتديــة بمالها للقتال بهــا في اليمن،
وعرفوا أن ماتدعيه الســعودية من تلقي الحوثي
أسلحة من إيران مجرد كذب وهراء ال أساس له،
بل كذبة كبرى.
 .8أدرك الشعب اليمني من خاللها أن أمريكا وما
تسمى بالدول العظمى مجرد قشة ال وزن لها وال
قيمة أمام اإليمان الصــادق الذي حمله (رجال
صدقوا مــا عاهدو اهلل عليــه فمنهم من قضى
نحبه ومنهم من ينتظر) وأن السالح الحقيقي هو
سالح اإليمان الذي ال يمتكله أعدائنا.
 .9أدركت أميركا وفرنســا وبريطانيا والسعودية
وبقية الدول التي تعقد صفقات أسلحة مع النظام
الســعودي لقتل وإبادة شعبنا أن أسلحتهم مهانة
وصاغرة سقطت هيبتها حصريا في اليمن ،وديس
عرينها تحت أحذية الجيش واللجان الشعبية في
مشــاهد تعكس حجم اإلذالل واإلهانة للسالح
الغربــي ،فــي الوقت الــذي يتصدر فيــه التصنيع
الحربــي اليمنــي مراحل متقدمة أســقطت كل
رهانات العدو وترسانته العسكرية.

 .10عرفــت أبنــاء الشــعب بــأن دول العــدوان
مشــروعها فــي المناطــق الجنوبيــة الخاضعــة
لســيطرتها مشــروع احتالل لنهب الثروة اليمنية
والســيطرة علــى مواردهــا وانتهــاك األعراض،
واستباحة الدم اليمني.
 .11حشــدت عاصفــة الحــزم  21دولة معها
بكامــل عدتهــا وعتادهــا للقتــال فــي اليمــن
واشــترت ضمائر العالم بمالها للسكوت وغض
الطرف عن معاناة ومأســاة اليمنيين ،لكنها من
جانب آخر شــدت العالــم بأجمعه إلــى التطلع
والتعــرف علــى أنصــار اهلل وقائدهــم وماهي
العقيــدة القتالية للمجاهدين التي ســطروا بعد
حملها واستيعابها أروع مالحم البطولة وأذهلوا
العالم حين يشــاهدون المجاهد يواجه بسالح
الشخصي المدرعة والدبابة ،رغم الفارق الكبير
في العدة والعتاد.
والكثير والكثير مما ال نســتطيع أن نــورده هنا..
لكنــا نقول فــي األخير أن عاصفــة الحزم أهدت
أيضا الخليج بأكمله ألنصــار اهلل ،فباهلل عليكم
بلغوا الســعوديين وأميركا يشوفون لهم اسم غير
ذا االسم!!
أال ترون أن إسم العاصفة كبير عليهم؟!!

الحرب الجرثومية ..هل بدأت؟

بقلم :محمد صالح صدقيان

أســئلة كثيرة تدو ُر حول مغزى انتشــار فيروس كورونا في الصين
وايــران ومن مدينتين ثقافيتين االولى "ووهان" الصينية التي يبلغ
نفوســها  10ماليين نســمة وتمتاز بمتاحفها وجامعاتها ،لكنها
ليســت مدينة تجارية او صناعية كبقية المــدن الصينية االخرى،
بينما الثانية مدينة “قم” االيرانية التي تحتضن الحوزة الدينية ولها
رمزيتها الثقافية والدينية لدى ايران وبقية دول العالم وايضا ال تمتاز
بصبغة تجارية او صناعية كبقية المدن االيرانية.
بعض العلماء ومنهم العالم الروســي “ايغور نيكولين“ الذي عمل عضوا
في اللجنة الروسية لالسلحة البايولوجية يعتقدون ان انتشار هذا الفيروس
في هذين البلدين وتحديدا في هاتين المدينتين لم يكن وليد الصدفة ..ال
اريد ان اصطف الى جانب ما يعتقده هؤالء العلماء ،لكن ما يتعلق بمدينة
قم االيرانية ،فان كل المؤشرات ال تؤيد انتقال الفيروس اليها عبر طائرات
ماهان االيرانية التي تمتلك رحالت الى الصين او وجود  700طالب صيني
يدرســون في الحوزة الدينية .بكل بساطة ال يوجد مطار في مدينة قم
ليســتقبل طائرات قادمة من الصين ،ومدينة طهــران اقرب للمطار من
مدينة قم ،فلماذا لم يبدأ الفيروس من طهران وانما بدأ من قم؟!
أما حكاية وجود  700طالب صيني في قم فهذا لم يتأكد بعد ،في مقابل
وجود اعداد اكبر بكثير من الصينيين الفنيين العاملين في مشاريع مختلفة
فــي بقية المــدن االيرانية ،لكنه بــدأ من قم والمفتــرض ان تكون بؤرة
الفيروس في المدن االيرانية االخرى؟!
علــى ذلــك ان اصابة مدينة قم بالفيروس تحمل فــي طياتها الكثير من
االسئلة التي ربما المستقبل يجيب عنها بشكل اوضح .

العالم الروسي نيكولين يعطي شــهادة في غاية الخطورة خالل برنامج
عرضته قناة “روســيا اليوم“ ويقول فيهــا :ان الواليات المتحدة رفضت
فــي العــام  2001التوقيــع على بروتوكول للحد من انتشــار االســلحة
الجرثومية على غرار البروتوكول الذي وقع عام  1999للحد من انتشار
االسلحة الكيمياوية ،والذي افضى الى انشاء منظمة دولية للحد من هذه
االسلحة.
القوانين االميركية تمنع تأسيس مختبرات للتطوير البيولوجي في داخل
االراضي االميركية ،مما دعاها الى انشــاء  25مختبرا بيولوجيا في دول
تحيط بالصين وروسيا مثل فيتنام ،تايوان ،كوريا الجنوبية ،الفلبين ،تايلند،
افغانستان ،باكستان ،اوكرانيا ،اذربيجان ،كازاخستان ،ارمينيا ،اوزبكستان..
مســتفيدة من العروض الســخية التي تلوح بها لهذه الدول ومســتغلة
هيمنتها السياسية واالمنية التي تفرضها على مناطق متعددة من العالم.
ان التوصــل لعالج مــرض ما يحتاج الى ســنوات من البحث والدراســة
والتجارب حتى يسمح استخدامه على االنسان ،لكن الواليات المتحدة
قالــت انها مســتعدة لمســاعدة الصين فــي مواجهة “فيــروس كورونا
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المستجد” اذا تحلت بشفافية في االعالن عن تداعيات الفيروس وتطوراته،
وهذا الكالم له معناه في الخطاب االميركي .اما ايران فان وزير الخارجية
االميركــي مايك بومبيو ،قال :ان حكومته عرضت على ايران مســاعدات
لمكافحة ”فيروس كورونا” لكنها رفضت هذه المســاعدة ..ومعلوماتي
تتحدث عن عرض”صفقة” تقدمت بها الحكومة االميركية اليران تتضمن
تزويدها بلقاح للفيــروس مقابل الجلوس علــى طاولة مفاوضات لبحث
المنظومة الصاروخية وملف األمن االقليمي بمعنى “اللقاح مقابل تفكيك
منظومــة الصواريخ وتفكيك محــور المقاومة” ،لكن ايــران رفضت هذا
العرض النه يمس بالسيادة االيرانية ،مكتفية بقدراتها الذاتية ووعي شعبها
لمكافحة هذا الفيروس.
أضف الى ذلك أن هناك الكثير من الظواهر غير المفهومة ،فلماذا ال ينتشر
الفيروس في روسيا على سبيل المثال؟!! علما ان العالقة الصينية الروسية
متعــددة االوجه ،وهي أعقد وأعمق بكثير مــن العالقة االيرانية الصينية؟
لمــاذا الواليــات المتحدة تعتبر مــن المــاذات اآلمنة لفيــروس كورونا
المستجد؟!!

العلماء يتحدثون عن نوع من الفيروسات الجينية تصيب قوميات او عرقا ً
انسانيا ً معينا من دون غيره ،فمثال تعرضت مدغشقر في العام  2017الى
وباء الطاعون ،لكن الغريب انه اصاب السكان المحليين ولم يصب الجنس
االبيض او السياح من اوروبيين او غيرهم!
هؤالء العلماء يتحدثون عن اصابة فيروس ابوال او انفلونزا الطيور وكورونا
المستجد الصينيين والشعوب اآلسيوية االخرى على نحو عام دون غيرهم.
في العام  1999وضع رئيس جهاز المخابرات المركزية االميركية “جورج
تنت” خطة لصناعة اســلحة تؤثر في شعوب بعينها من دون غيرها ،واالن
كما يعتقد العلماء فان عشــرين عاما كافية للقيام بتجارب ميدانية تحول
االرض الى حقل تجارب ..البلدان االنكلوسكسونية قدمت انذارا قبل عدة
سنوات للبلدان غير الناطقة باالنكليزية ،قالوا لهم اما ان تعيشوا وفق قوانيننا
التي نفرضها عليكم او أال تعيشوا على هذا الكوكب .بمعنى اما ان نقتلكم
بسرعة او نقتلكم ببطء!!
يقول العالم الروسي ايغور نيكولين” :هذه هي المشكلة الرئيسة للسياسة
العالمية المعاصرة“.

السالم المسلح بين طالبان واألمريكان

هل يتحقق السالم بين أمريكا وطالبان؟

بعــد  11عا ًمــا مــن الجــري فــي ماراثــون
المفاوضــات ،توصل الوفد األمريكي برئاســة
"زلمــاي خليــل زاد" وممثلــي حركــة طالبان
االفغانيــة أخيــ ًرا إلــى اتفــاق إلنهــاء الحــرب
الدمويــة التي اســتمرت  18عا ًما في هذا البلد
الفقيــر ،وقــام الجانبــان بالتوقيع رســميًا على
هذه االتفاقيــة في العاصمــة القطرية الدوحة
بمشاركة وحضور ممثلين ووزراء خارجية 30
دولة من المنطقة والعالم.
وفي حين كانت قضية خروج القوات االجنبية من
أفغانستان واحدة من أهم نقاط الخالف الرئيسية
التي تم التطرق إليها خالل المفاوضات السابقة،
إال أن الجانبین في هذه المفاوضات االخيرة قالوا
ببيــان مشــترك إن الواليات المتحــدة وحلفائها
سوف تقوم بسحب جميع قواتها في غضون 14
شهراً.
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على ماذا اتفق االمريكيين وحركة طالبان
االفغانية؟

إن االتفــاق الذي وقعه "زلماي خليل زاد" مبعوث
الواليات المتحدة الخاص إلى أفغانســتان ،ونائب
المسؤول السياســي في حركة طالبان المال "عبد
الغني بــرادار" ،بحضور وزيــر الخارجية األمريكي
"مايــك بومبيو" وممثليــن عــن  30دولة ،يمهد
الطريق نحو انسحاب الواليات المتحدة على نحو
تدريجــي من أطــول حروبها وفيما يلــي أهم بنود
اتفاق السالم بين واشنطن وطالبان:
 )1تكمــل الواليات المتحدة وحلفاؤها ســحب
قواتهم المتبقية من أفغانستان في غضون14شهرا
من توقيع االتفاق وتخفض الواليات المتحدة عدد
قواتها العســكرية في أفغانســتان إلــى  8600في
غضون  135يوما.
 )2تلتزم الواليات المتحدة وفقا لالتفاق باالمتناع
عن استخدام القوة والتدخل في شؤون أفغانستان
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الداخليــة وتقــوم الحكومــة األفغانيــة بمخاطبة
مجلس األمن الدولي إلزالة أســماء قيادات حركة
طالبان من القوائم الســوداء وقوائم العقوبات في
أسرع وقت.
 )3تحتــرم الواليــات المتحدة األمريكية ســيادة
أفغانســتان وتدعم واشنطن قوات األمن األفغانية
والمؤسسات الحكومية األخرى وتساعد واشنطن
على خلــق بيئــة داعمة إلحــال الســام النهائي
بأفغانستان من خالل دول الجوار.
)4تلتزمواشنطنبتسييرالمناقشاتبينأفغانستان
وباكســتان لوضع ترتيبات لضمان عــدم تهديد أي
بلد لآلخر ويجب على واشنطن أن تكون مستعدة
لمواصلــة العمليــات العســكرية في أفغانســتان
وبموافقــة الحكومــة األفغانيــة لعرقلــة خطــط
تنظيميالقاعدةوالدولة.

الجزء األول :انسحاب القوات

األجنبية من أفغانستان

 )1وف ًقــا لهــذا االتفــاق ،فلقــد وافقــت الواليات
المتحدة وحلفاؤها على القيام بما يلي في الـ 135
يو ًماالقادمة:
الف :سيتم تخفيض القوات األمريكية إلى .8600
ب :سيتم إخالء جميع القوات بالكامل من الخمس
قواعد الرئيسية الموجودة في أفغانستان.
 )2في غضون  9.5أشهر القادمة ،ستغادر جميع
القــوات األجنبية أفغانســتان وســيتم إخالء جميع
القواعد العسكرية الموجودة في أفغانستان .كما
تعهــدت الواليــات المتحــدة بالتشــاور مع جميع
األطراف لتبادل األســرى كخطوة لبنــاء الثقة بين
الجانبان ،حيــث من المقرر إطالق ســراح 5000
سجين من طالبان و  1000جندي حكومي افغاني
في الـ 10مــارس القادم مع بــدء المحادثات بين
الفصائلاألفغانية.
 )3تم التعهد ً
أيضا بعد إنشاء إمارات اسالمية على
االراضي االفغانية وذلك ألن مثل هذه اإلمارات قد
تحتوي على بعض السجناء الذين قد يشكلوا تهديدًا
ألمن الواليات المتحدة وحلفائها.
 )4مع بدء المحادثات بين الفصائل األفغانية ،سيتم
حــذف عناصر من حركة طالبــان الذين يخضعون
للعقوبات من قائمة العقوبات االمريكية.
 )5وفي نفــس الوقت الذي تبدأ فيــه المحادثات
األمريكية األفغانية ،ســوف يتم التشاور مع أعضاء
األمم المتحدة اآلخرين لرفع العقوبات على حركة
طالبان.
 )6تعهــدت الواليات المتحدة بعــدم التدخل في
الشــؤون الداخلية األفغانية وعدم استخدام القوة
العســكرية ضد القادة السياســيين في هــذا البلد
الفقير.

الجزء الثاني :تعهدات حركة طالبان بعدم
استخدام األراضي األفغانية لمهاجمة
الوالياتالمتحدةوحلفائها

 )1تعهــدت حركــة طالبــان بأنها لن تســمح ألي
جماعة ،بما في ذلك القاعدة ،باستخدام األراضي
األفغانيــة لشــن هجمــات ارهابية ضــد الواليات
المتحدةوحلفائها.
 )2سوف ترسل حركة طالبان رسالة واضحة إلى
الجماعــات التي ستشــكل تهديدًا ألمــن الواليات
المتحدة وحلفائها والتي ســيكون مفادها بأنه لن
يكون لتلك الجماعات مكان في أفغانســتان)3 .
لن تسمح حركة طالبان ألي شخص في أفغانستان
يقوم بتوظيف وتدريب وتقديم الدعم المالي لبعض
الجمvاعات التي تشكل تهديدا ً للواليات المتحدة
ولن تقوم بإصدار جوازات سفر لهم.

الجزء الثالث :الخطوات التالية بعد
االتفاق:

 )1ســوف تحاول الواليات المتحدة دفع مجلس
األمن للموافقة على هذا االتفاق.

 )2ســوف تحــاول حركــة طالبــان بنــاء عالقات
طيبــة مــع الواليــات المتحدة وستســعى جاهدة
إلقامة عالقات إيجابية وبناءة بين الحكومتين في
المستقبل.
 )3ستسعى حكومة الواليات المتحدة إلى إقامة
عالقة اقتصادية جيدة مع الحكومة االفغانية التي
ستتشكل بعد االنتهاء من المفاوضات بين الفصائل
األفغانية.

الحكومة االفغانية تعيش حالة من
الخوف واالمل

ذكــرت العديد مــن المصــادر االخبارية بــأن ابناء
الشعب االفغاني رحبوا بتعهد حركة طالبان والقوات
األمريكيةبخفضالعنففيمابينهما،رغمالشكوك
التي تحيــط بصمود اتفــاق التهدئة بيــن الطرفين
وإبرامهما األســبوع المقبل اتفاق سالم شامل في
بالد تعيش ويالت الحرب منذ سنين طويلة.
ومــن المتوقع أن يعقــب اتفاق الســام المرتقب
تبادل لألسرى ،إذ يجري الحديث عن خمسة آالف
أسير لطالبان وألف للحكومة ،لكن االتفاق المنتظر
بيــن واشــنطن وحركــة طالبــان يلفــه الغموض،
فالطرف الثاني يتحدث عن انسحاب كامل للقوات
األمريكية من األراضي األفغانية ،في حين تتحدث
واشنطن عن انسحاب جزئي فقط مقابل ضمانات
أمنية بعدم اســتخدام أفغانستان منصة لمهاجمة
القواتاألمريكية.
وقبيل بدء حفل التوقيع في الدوحة ،عقد الرئيس
األفغاني "أشرف غني" في العاصمة كابل مؤتمرا
صحفيا مشتركا مع وزير الدفاع األمريكي "مارك
إســبر" واألميــن العــام لحلف شــمال األطلســي
"ينــس ســتولتنبرغ" ،حيث قال "غنــي"" :نرحب
بالمفاوضات بين واشــنطن وطالبان ،وهناك نقاط
سنعمل عليها عبر مفاوضات مباشرة مع طالبان".
وأضــاف الرئيس األفغاني :أن بلوغ الســام تطلب
تضحيات من األطراف المعنية والتوافق بينها على
ضــرورة وقف الحرب ،مؤكدا أن الســام جزء من
خطة حكومته وهدف للمجتمع مــن أجل إعادة
بناء البالد.
أمــا وزير الدفــاع األمريكي فقال محــذرا إنه "في
حــال عدم احتــرام طالبــان اللتزاماتها فستخســر
فرصتها للجلوس مع مواطنيها األفغان ومناقشــة
مستقبلبالدها".

واشنطن تؤكد على التزامها بهذا االتفاق

الــى ذلــك ،أعرب وزيــر الدفاع االمريكــي "مارك
إسبر" أن االتفاق مع طالبان ثمرة جهود شاقة بذلها
من قاتلوا بشــدة في أفغانســتان لصالح الواليات
المتحــدة ،مشــيرا إلــى أن االتفاق خطــوة مهمة
إلحالل سالم دائم في أفغانستان الجديدة الخالية
من القاعــدة وتنظيم الدولــة وأي جماعة إرهابية
تسعى إللحاق األذى بواشنطن.
ومن جهته ،قال وزيــر الخارجية األمريكي "مايك
بومبيو" أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس
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النواب :إن الواليات المتحدة الحظت انخفاضا كبيرا
في العنف بأفغانستان خالل األيام الستة الماضية.
كما أكد وزير الخارجية األمريكي :أن عملية السالم
في أفغانستان "ال تزال في بدايتها" لكن الخطوات
التي اتخذت خالل األســابيع الماضية تظهر أن من
الممكــن تحقيقها ..وقال "بومبيــو" خالل كلمة
له أثناء مراســم توقيع االتفــاق في قطر إن تحقيق
الســام يتطلب "عمال جديا وتضحيات من جميع
األطراف" للحفاظ على الزخــم ،وتابع قائال" :أعلم
أنه ســيكون هناك إغواء إلعــان النصر" ،على حد
تعبيره.
وشــدد وزير الخارجيــة األمريكي علــى أن النصر
للشــعب األفغانــي يكمــن فــي تحقيــق الســام
واالزدهار ،وأكد أن النصر للواليات المتحدة يتحقق
عندما ال تخاف واشــنطن وحلفاؤها من تهديدات
اإلرهــاب القــادم مــن أفغانســتان ،وختــم قائال:
"سنفعل كل شيء لحماية شعبنا".

حركة طالبان تتعهد بوقف اطالق النار

أعلن المجلس الحاكم في حركة طالبان قبل عدة
أيــام أنه وافــق على وقف مؤقت إلطــاق النار في
مما قد يعزّز فرص توقيع اتفاقية سالم
أفغانستان ّ
مع الواليات المتحدة .وكانت واشــنطن قد طلبت
وقــف إطالق النار قبــل توقيع أي اتفاق ســام من
شأنه أن يسمح للواليات المتحدة بإعادة قواتها من
أفغانستان إلى الوطن للمرة األولى خالل  18عاما ً
من ميدان نزاع شهد االنخراط العسكري األمريكي
األطول زمنا ً في تاريخ الواليات المتحدة كله.
وفي سياق متصل ،ذكرت بعض المصادر االخبارية
بــأن حركة طالبان أمرت جميع المقاتلين بالتوقف
عن شــن أي هجوم والتمسك بعملية وقف اطالق
النار من أجل إحالل السالم في أفغانستان.
ومن جانبه أعلن الجنرال "جون نيكلســون" قائد
القوات األمريكية ،أن القوات األمريكية ســتحترم
قرار الحكومة األفغانية بوقف إطالق النار مع طالبان
الذى أعلن عنه خالل الفترة الماضية.

إلغاء االتفاق إذا انتهكت طالبان االلتزام به

علــى الرغم من موجــة األمل التــي أعقبت هذا
االتفاق التــي تم التوقيع عليه بيــن حركة طالبان
والواليات المتحدة بشــأن أفغانستان ،إال أن وزير
الدفــاع األفغاني أعلــن على الفــور إمكانية إلغاء
هذه االتفــاق إذا لم تلتزم حركــة طالبان بجميع
بنــوده .ووف ًقــا لبعض المصــادر االخبارية ،فلقد
صرح "أسد اهلل خالد" ،وزير الدفاع األفغاني الذي
حضر حفل توقيع اإلعالن المشترك حول الشراكة
طويلة األجل بين الواليات المتحدة وحلف شمال
األطلسي مع الحكومة األفغانية ،قائال" :االتفاقية
المزمــع توقيعها فــي الدوحة ثابتة على الشــروط
ونأمل أن يؤدي إلى تراجع العنف وإلى وقف إلطالق
النار وإلى حدوث ســام عام في أفغانســتان ،ومن
المرجــح أن يتم إلغاء هذا االتفاق في أي لحظة إذا
قامت حركة طالبان بانتهاك بنوده".
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الوحـــدة

Al-Wahdah

الملف

تأمالت في النوروز
بقلم :الدکتور محمود روح االمیني

االنســان ومنــذ الســنوات األولــى لحياتــه
االجتماعيــة ،منذ ان كان يعيش على الصيد
ّ
ويتغذى علــى النباتات ،الحظ عــودة واياب
بعض الظواهر الطبيعية ،أي تكرار الفصول.
بــات يميز بين وقت البرد القارص وموســم
االزدهار ،وقت التزاوج بين الطيور والدواب.
الحاجة لحساب الوقت في عصر الزراعة ،اي
الحاجة الى معرفــة وقت الزراعة والحصاد،
كانت الســبب في ايجاد الفصــول والتقويم
الزراعي.
ال شــك ان الحســابات االولــى للفصــول فــي
المجتمعــات تمت على اســاس شــكل القمر
الــذي كان يســهل رؤيتــه الجميــع .ولكن بعد
ان ظهــرت اوجه القصــور والتناقضات في هذا
التقويــم والتقويــم الزراعي وعدم انســجامها،
تــم تعديلهــا باالنتقال الــى التقويم الشمســي
الذي كان مبنيا على دورة كاملة للشــمس في
منازلها.
الســنة عند االيرانييــن لم تكن موســما واحدا
دائمــا ،فاحيانــا كانــت تشــتمل علــى فصلين
فقط :الشــتاء عشــرة أشــهر والصيف شــهران،
واحيانــا كان الصيف ســبعة اشــهر ( بــدءا من
فرورديــن 21/مارس وحتى آبان 21 /أكتوبر)
والشــتاء خمســة أشــهر ( بدءا من آبــان21 /
أكتوبــر وحتى فروردين  21/مــارس) ،واخيرا
وقبــل فترة طويلة جدا تم تقســيمها الى اربعة
فصول.
فضال عن ايران “ فان اعوام واشــهر السغديين،
الخوارزمييــن ،السيســتانيين فــي الشــرق
والكابادوكيين واالرامنة فــي غرب ايران ،ايضا
كانــت ذات االعوام واالشــهر االيرانية بال زيادة
أو نقصان.
بدء السنة
يعتقد علمــاء األنثروبولوجيا ان حســاب بداية
الســنة ،بيــن كافة القبائــل واالقــوام القديمة،
منــذ حقبة الزراعــة كان مصحوبا بمرحلة من
الزراعــة والحصــاد ،وهــذا هو الســبب في ان
بداية السنة الجديدة في غالبية الدول واالديان
كانت في االيام االولى من الخريف او الشتاء أو
الربيع.
بدايــة الســنة االيرانيــة لم تكــن ثابتــة وكانت
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تتبدل بين حين وآخر ،ولكن حمزة االصفهاني
في کتاب “ســني ملوك االرض واالنبـیـــاء” ،و
ابوریحان البـیـروني في “اآلثار الباقیة” يقوالن
بان بداية الســنة االيرانية ،ومنذ بداية البشــرية
( اي بداية االلفية الســابعة مــن تاريخ الكون )
كانت في يوم هرمز من شــهر فروردین ..حين
كانت الشــمس فــي خط الــزوال وفــي نقطة
االعتدال الربيعي ،وبرج السرطان.

نشأة االحتفال بالنوروز
االحتفــال بالنوروز في االدب الفارســي شــأنه
شأن الديانات والعادات والثقافات والحضارات
األخرى يعزى الى الملوك االوائل.
شــعراء وكتــاب القرنيــن الرابــع والخامــس
الهجرييــن ،مثــل :فردوســي ،منوجهــري،
عنصــري ،البـیـــروني ،الطبري ،المسعـــودي،
مســکویه ،الغردیــزي وغيرهــم الكثيــر ،كانت
مصادرهــم التاريخيــة واالســطورية نابعة من
المصــدر االدبــي لالســام ،وكانــوا يعتبــرون
النوروز واقامــة احتفال النــوروز بانه يعود الى
عهد الملك جمشيد ،وعلى سبيل المثال نشير
الى عدة نماذج في هذ المجال:
اجتمع العالم حول عرشه
وهذا يكشف عن حسن طالعه
نثروا الجواهر على جمشيد
ولذلك وصف باليوم الجديد
في بداية السنة هرمز الصالح
بجسم سليم وقلب طاهر
في اليوم الجديد الملك الجديد
جلس على العرش في اليوم السعيد
الشيوخ نظموا حفال للفرح
وطلبوا الشراب والقينات
محمد بن جریر الطبري يعتبر النوروز بانه
بداية عدل جمشید:
جمشــید قــال للعلماء ،فــي ذلك اليــوم الذي
اجلــس للقضاء ،يجــب ان تتواجــدوا انتم ايضا
حتــى تظهروا مــا فيه العــدل والقســط القوم
بتطبيقه .وذلك اليــوم الذي جلس فيه للقضاء
كان يصــادف يوم هرمــز من شــهر فروردین.
لذلك اصبح سنة منذ ذلك الزمان.
ابوریحان البـیـــروني يعتبر طيران جمشــید بانه
منشــأ االحتفال بالنوروز :حين صنع جمشــید
لنفســه عجلــة ،ركبها فــي هذا اليــوم ،االجنة
والشــیاطین حملــوه فــي الهــواء ،وســافر من
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جبــل دماوند الــى بابل في يوم واحــد ،الناس
اســتغربوا وذهلوا من هذا االمــر واحتفلوا بهذا
اليــوم ،والجل رؤيــة هذا اليوم يجلســون على
االرجوحة ويتأرجحون.
وبحســب الغرديزي فان جمشــيد اقــام حفل
النــوروز لشــكر اهلل ،النــه ابعــد الحــر والبرد
والمــرض والموت عن النــاس وكان على هذا
المنوال لثالثمائة عام “.
وفي هذا اليوم ايضا “ ركب جمشيد على عجل
وتوجه نحو الجنوب لحرب الشــياطين وقاتلهم
وانتصر عليهم واستعبدهم.
وأخيــرا ً كتــب خيــام :ان جمشــيد احتفل بعيد
النــوروز بمناســبة عــودة الشــمس إلــى بــرج
الحمــل .الســبب فــي احتفــال نــوروز هــو ان
الشــمس كانت تدور دورتين حول نفسها ،في
احدهــا تعــود الــى برج الحمــل بعــد ثالثمائة
وخمســة وســتين يوما ،لكن لم يكن بامكانها
العــودة في نفس الدقيقة من الســنة القادمة،
ألنه كان ينقص بعض الوقت منها في كل عام،
وبما ان جمشــید ،وصل في ذلك اليوم ســماه
نــوروز ( يــوم جديد ) واحتفل بــه ،واقتدى به
الملوك والشعوب األخرى من بعده.
الجديــر ذكره أن احتفال النوروز كان يقام قبل
جمشــيد ،حتــى أبوريحــان الــذي كان ينســب
االحتفــال لجمشــيد ،يقول “احتفل جمشــيد
بذلك اليــوم الــذي كان يوما جديــدا ،رغم انه
كان يتــم تعظيم وتبجيل نــوروز قبل ذلك ايضا
“ .بغــض النظــر عن إيــران ،فلدينــا معلومات
عن اقامة احتفاالت وطقــوس في اوائل الربيع

التاليــة لخــدام وموظفــي الممالــك ،واأليــام
الخمســة الرابعــة لخــدام وموظفــي البــاط،
واأليام الخمسة الخامسة لعامة الناس وااليام
الخمسة السادسة للمزارعين.
يذكــر الرحالــة كامبفــر فــي كتابه :فــي عهد
الملــك ســليمان الصفــوي ،كانــت تســتمر
الحفالت والعروض واالحتفاالت في الساحة
العامــة لمدة ثالثة أســابيع .امــا “درو ويل”
فقــد كتب بــان االحتفــال بعيد النــوروز كان
يســتمر على مدى اسبوعين في عهد فتحعلي
شــاه .لكــن احتفــاالت ليلة رأس الســنة في
وقتنــا الراهن تبدأ على األقل من يوم األربعاء
األخير من العام وتنتهي في الـ 13من الســنة
الجديدة.
التقاليــد والطقــوس الموروثــة مــن العصــور
القديمــة ،والتــي انتقلــت من جيل إلــى جيل،
ونظرا إلــى التغييــرات التي طرات علــى أنماط
الحيــاة ،التقنيــات الصناعيــة واآلليــة ،الدوائر،
الوظائــف ،القوانيــن ووســائل اإلعــام  -كمــا
ســنرى -تؤدي ال محالة الــى تطورات دون أن
تفقد هويتهــا .ومن التقاليــد القديمة لنوروز،
يمكننــا االشــار الخمســة المســترقة ،احتفال
االربعاء االخير و تنظيف المنازل.
بمناطق آســيا الصغرى واليونــان .ففي منطقة
اليونــان اقــام االلــه “آتيــس” احتفــاالت على
شــرف آلهــة الخصوبــة “ســيبيل” والمعروفة
بااللهة االم ،تزامنا مع دخول الشمس في برج
الحمل واالعتدال الربيعي .ويشــير المؤرخون
الى اقامته في عهد الملك اغسطس في جميع
أنحــاء إقاليم فيري ،ليديا واألناضول .الســيما
االحتفــال الكبيــر الــذي كان يقــام على مدى
ثالثــة أيام من  25-28مارس ( 4-7من شــهر
فروردين ).
صدرالدیــن عیني يقول حــول اقامة احتفاالت
النوروز في طاجيكســتان واوزبكستان“ ...:في
بداية الربيع تســتعيد النباتات نشاطها وهذا هو
موعد حلول العيد ،ولذلك فان طبيعة االنسان
ايضا تنشط .ومن هنا يقول اهالي طاجيكستان
“ الحمل ،كل شيء في العمل “ .وفي الحقيقة
ان هــذا العيد هــو بمثابة مرحلــة لنمو الغالل
والبقوليات وبدء عملية الزرع والعمل وحصاد
المنتجات الزراعية التي تشــبع االنسان وتكون
الســبب فــي بقائــه وحياتــه .وفي جانــب اخر
يقــول ”:في منطقة بخــارا كانوا يعظمون عيد
النــوروز كثيــرا باعتبــاره العيد الوطنــي لجميع
الناطقين باللغة الفارسية .حتى العلماء الدينيين
كان قــد صبغوا هــذا العيد الذي يعــود تاريخة
الى ما قبل االســام وكان يعتبــرا تقليدا وطنيا،
بصبغــة دينيــة اســامية واســتفادوا منــه ولم
يتركوه حتى بعد ان اســلموا .ووصل االمر الى
انهم كانوا يكتبون آيات السالم السبع في القران
ويغسلونها بالماء ومن ثم يشربونها في نوروز.

ولكن مما ال شــك فيه ان اقامة هذا االحتفال
بشــكل واســع ومبهر من قبل جميــع االجهزة
والمؤسســات الحكوميــة واالهليــة وكافــة
الشــرائح الشــعبية ،هــو مــن الســمات البارزة
اليران ،وهــو التقليد الذي بقي قائما من قديم
االيــام في هذا البلــد رغم الحــروب والنزاعات
والهزائــم والتغييــرات السياســية ،االجتماعية،
العقادئيــة ،العلميــة والتقنيــة التــي عايشــتها،
وفضــا عــن ذلــك انتقلــت الــى المجتمعات
والثقافــات االخــرى ،وعلــى ســبيل المقارنــة
يمكننــا القول بانه ال يوجد فــي اي مجتمع او
بلد احتفال يســتمر عدة ايام يحظى باالحترام
الخــاص من قبــل العموم ،ســواء كان فقيرا او
غنيا ،كبيرا او صغيرا وبالتالي حضريا او قرويا او
عشائريا كما هو حال النوروز.
ايام او شهر االحتفال بالنوروز
مــدة اقامة احتفــاالت مثل مهرجانــات العيد
االكبر ،يلدا ،سده وغيرها ال تزيد عادة عن يوم
واحد (أو ليلة واحدة).
لكــن االحتفــال بعيــد النــوروز ،والــذي يجدر
تســميته بـــ “احتفــاالت وطقــوس النــوروز”،
يســتمر أســبوعا أو أســبوعين على األقــل .أبو
ريحان البيرونــي يذكر ان مــدة االحتفال بعيد
النوروز ،بعد جمشــيد كان شهرا واحدا :عندما
توفــي جم ،احتفل الملــوك بالعيد في كل ايام
الشــهر .تــم تقســيم األعيــاد إلى ســتة أجزاء:
خصصــوا األيــام الخمســة األولــى للملــوك،
ّ
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الخمسة المسترقة
وفقــا للتقويــم اإليرانــي القديم ،كل شــهر من
اشهر السنة  30يوما ،ويشار إلى األيام الخمسة
المتبقية باسم الخمسة المسترقة ،بيتك ( في
اللغــة والتقويــم المازندرانــي ) او بهیزك (في
تقويم الزرادشتية ).
وعن الخمسة المسترقة يقول ابو ريحان :كل
شهر من االشهر الفارسية هو ثالثون يوما ،وبما
أن السنة الفعلية هي ثالثمائة وخمسة وستون
يوما ،يســمي الفرس األيام الخمســة األخرى
بالسنة الخماســية “ او الكبيسة ،وكانت األيام
الخمســة األخرى تســمى باأليام المســترقة،
حيث لــم يتم حســابها فــي أي من األشــهر...
وكان االحتفال بالخمسة المسترقة ساريا حتى
عام .)1927( 1304
وكان االحتفــال بااليــام الخمســة المســترقة
تقليدا سائدا بين كافة الشرائح االجتماعية .الى
درجة انه في عــام  1311هجري قمري كتب
احد الصلحــاء فيما يخص انفــاق عوائد عقاره
الموقوف في منطقة اســترك بمدينة كاشان:
“ ...وتتمة عوائد الوقف يتم شــراء االرز بها في
كل عام وتوزيعها في االيام المسترقة بين كافة
اهالي ســترك من الفقير والغني ،الذكر واالنثى
والصغير والكبير على حد سواء “.
فــي التقويم الطبــري حين كان نــوروز يقارن
شــهر مــرداد ( الشــهر االيرانــي الخامــس )
كانت تقام احتفاالت الخمســة المسترقة في
عهــد الصفويين بالتزامن مع احتفال يوم رش
الماء.
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شعوب تحتفل بالنوروز..أواصر البهجة
مراسم واحتفاالت عید النوروز لدى
الشوب لمختلفة
یحتفــل االیرانیــون واالكــراد واالتــراك
وقومیات أخرى بعید النــوروز الذي یصادف
اول ایام الربیع وتحول الفصول.
ویعتــز االیرانیــون علــى اختــاف اعراقهــم
وادیانهــم باحیاء عیــد النوروز (رأس الســنة
االیرانیــة) الــذي یعتبر اهــم واقــدم االعیاد
الوطنیــة والدینیــة لدیهم باعتبــاره جزءا من
الهویة القومیة الفارسیة.
ویحتفــل االیرانیون بالمناســبة القومیة التي
تجمعهم حــول مائدة واحــدة على اختالف

واعتــدال المنــاخ فــي اغلــب مناطــق البالد
الســیما الشمالیة منها التي تستعد الستقبال
سیاحها.
ومــن اهــم الطقوس التــي اعتــاد االیرانیون
القیــام بها منذ زمن طویــل هی اعداد مائدة
العیــد التــي یطلق علیهــا هنا (ســفرة هفت
ســین) حیث تشمل على سبع مواد تبدأ كلها
بحرف الســین كمــا یهتمــون بشــراء الثیاب
الجدیــدة وتغییر اثــاث منازلهم واالســتغناء
عن االشیاء التالفة وغســل السجاد والستائر
استعدادا الستقبال السنة الجدیدة.
یتزامن اول ایام رأس السنة االیرانیة مع بدایة

اعراقهم وادیانهم من مســلمین ومسیحیین
ویهــود واتبــاع باقــی الدیانــات االخــرى
كالزرادشــتیه الذيــن یعتبرون انفســهم ورثة
االیرانیین القدامى.
وعلــى الرغــم من مــرور آالف الســنین على
هــذه التقالید التــي یعود تاریخهــا الى العهد
الساسانی ظل االیرانیون یتوارثونها جیال بعد
اآلخر حیث یتبادلون التهانی بهذه المناســبة
باعتبارها اكبر االعیــاد لدیهم على الرغم من
اعتناق اغلبهم الدین االسالمی الحنیف.
ویتزامــن اول ایــام رأس الســنة االیرانیــة
مع بدایــة اول ایــام الربیع الذي یعلــن انتهاء
فصل الشــتاء وتفتح اوراق االشجار والزهور

اول ایام الربیع الذي یعلن انتهاء فصل الشتاء
وتفتــح اوراق االشــجار والزهــور واعتــدال
المنــاخ فــي اغلــب مناطــق البالد الســیما
الشمالیة منها التي تستعد الستقبال سیاحها
وتشــمل مائــدة العید ســبع مواد تبــدأ كلها
بحرف الســین وهی «سكه» وهی عبارة عن
مســكوكة ذهبیة صغیرة و«سمنو»نوع من
انواع الحلوی و«سیب» ای التفاح و«سركه»
وهــو نــوع خاص مــن الخــل و«الســماق»
و«ســیر» ای الثــوم و «ســنجد» وهو شــبیه
بالبلــح المجفــف ویطلــق علیــه فــى بعض
البلدان العربیة التمر االعجمی.
ویعتقــد االیرانیــون بان اعداد هــذه المائدة

20

مارس/آذار 2020

التي تبدأ بحرف السین تبركا بكلمة «سبز»ای
الخضرة من شــأنها ان توسع في رزقهم كما
یحرصــون علــى زیــارة االقــارب واالصدقاء
خــال ایام عطــل رأس الســنة والســفر الى
المناطــق الســیاحیة الخضــراء لالســتمتاع
بمناخلها الخالب والمعتدل.
مــن اهــم الطقــوس التــي اعتــاد االیرانیون
القیــام بها منذ زمن طویــل هی اعداد مائدة
العیــد التــي یطلق علیهــا هنا (ســفرة هفت
ســین) حیث تشمل على سبع مواد تبدأ كلها
بحــرف الســین كما یقــوم االیرانیون بشــراء
اســماك الزینــة الصغیــرة التي یكــون لونها
احمر وتوضع في اناء زجاجی یتم االعتناء بها
حتى یمر یوم الـ 13من الشــهر االول للسنة
الجدیدة باعتباره یوم نحس وشــؤم حســب
التقالید الفارسیة.
وفي هذا الیــوم یخرج االیرانیون الى احضان
الطبیعــة متشــائمین مــن هــذا الرقــم لكی
یكونوا بمنأى عن النحــس الذي قد یصیبهم
فــي حال عدم الخروج واالرتماء في احضان
الطبیعــة باعتباره یوم نحس وشــؤم حســب
التقالید واالعراف االیرانیة القدیمة.
ویستمر االحتفال بالعید على مدى اسبوعین
على الرغم مــن ان العطلة الرســمیة التي ال
تتجاوز الخمســة ایام اال ان االیرانیین اعتادوا
مواصلــة العطلــة حتى یــوم الطبیعة ال 13
من الشهر االول للسنة الجدیدة ویطلق علیه
(ســیزده بــدر) وذلــك باعتبــاره خاتمة ایام
العید.
مراسم النوروز في الثقافات االخرى
عدا إیران وأفغانســتان ،یحتفل بالنوروز عند
كثیر من شــعوب آســیا الغربیّة حت ّى التي لم
تكن منها تحت الســیطرة اإلیرانیّة ،وتختلف
عــادات االحتفال مــن بلد آلخــر .ومن هذا
الشــعوب شــعوبالقفقاس والبلــدان المطلة
الباكستانی
على بحر قزوین وكذلك والشعب
ّ
التركــی .كمــا یحتفــل الصیادون
والشــعب
ّ
والفالحون في ساحل شرق افریقیا بالنوروز،
ویدعــى في الســواحلیة بـــ «النیروزى».كما
یحتفــل األكــراد بهذا العیــد ،ویعدّونــه عیدا ً
قومیّــاً ،ویــروون أنه الیوم الــذي انتفض فيه
األكراد تحــت رایة كاوه الحــداد ض ّد الملك
الضحاك .
وقد اشــرنا في الموضوع الســابق الى اداب

ومراســم عید النوروز في ایران وأفغانســتان
وباكســتان وطاجیكســتان وآذربایجــان
وقرغیزیــا وتنزانیــا .فيمــا سنسشــیر هنا الى
مراســم وطقــوس عیدالنــوروز فــي البلدان
االخرى.
النوروز في تركمنستان
للشــعب التركمانســتانی تقالیــد خاصة في
عید النوروز تشــمل الماكوالت و المباریات
الریاضیة المختلفة و االلعاب المتنوعة.
عیــد النــوروز فــي تركمانســتان هواحتفال
المزارعین الذيــن یقیمون احتفــاالت كبیرة
بمناسبة حلول هذا العید الكریم .
كان اجــداد الشــعب التركمنســتانی الراهن
یعتبــرون عید النــوزوز رمز الحیــاة الجدیدة
و البركــة والیمــن و الرحمــة و الســعادة و
الرفاهیة و السعة و لذة العیش .
فــي تركمنســتان ،یعطل الیــوم اول و الثانی
من شــهر فروردین المصــادف ل  21و 22
شــهر اذار المیــادی ،و تقــام احتفــاالت و
مهرجانات عدیدة في كافة ارجاء البلد.
في تركمنســتان ،نوروز رمز احیاء العادات و
السنن القدیمة.
بعد اعالن استقالل تركمنستان اعلن الرئیس
التركمنســتانی بدایة العام الجدید "نوروز" و
یوم العید الوطنی لتركمنستان الحیاء تقالید
وعادات تركمانستان القدیمة .
و في عیــد النوروزتقام مباریات المصارعة و
الفروسیة و القفزو غیرها.
نوروز في قزاقستان (كازاخستان)
یعتبــر الشــعب الكازاخســتانی النــوروز بانه
اعتدال الربیع ویقولون ان انجم الســماء في
هــذا الفصــل تصل الــى مرحلتهــا االبتدائیه
وتزدهر األرض وتمأل فرحا وجماال.
یقوم اصحاب البیوت الكازاخستانی في اللیلة
التــى تســبق دوران الســنة بتعلیق شــمعتان
فــوق باب البیــت ویقومون بتنظیــف بیوتهم
ویعتقدون ان نظافه بیوتهم في رأس الســنة
الجدیدة تمنع النحس والفقر وااللم والوجع.
عادات وتقالید الشباب
وفي لیلة النوروز یقمــن البنات القزاق بطبخ
اكلة محضرة من اخــر قطعة لحم للحصان
والتــي تســمی " ســوقیم " بطبــخ طعامــا
باســم "اویقی اشــار" وتأخذن هدایا كالعطر
والمرآه.
وفي لیلة عید النوروز الشباب القزاق یركبون
الحصــان الجامح وفي الســاعة محدده من
اللیــل یقومون بقرع االجــراس المعلقة في

رقبة الحصان الیقاض النــاس ،وبهذا العمل
یعلنون الدخول في ایام العید .
یقومون بطبخ شــورب تسمى "كوجه اش"
وهی تعنی تودیع الشتاء واستقبال الربیع .
ان النوروزعید مقدس برأی القزاق ویتفالون
بهطول المطروالثلج فيه ویعتقدون ان هذه
السنة سنة مباركة.
مسابقة قول ترزاق النوروزیة
وفي هذه االیام تقام مباریات شهیره وأهمها
مبــاراه قول ترزاق التي تجــری بین مجامیع
من الرجال ومجامیع من النســاء فاذا انتصر
النســاء فيعتقــد القــزاق ان العــام عــام خیر
وبركة وامــا اذا فاز الرجال فــان العام یكون
عام عسیر .
وتقام في االیام النوروزیة مســابقات الشــعر
یطلق علیها مسابقه "آیتیس".

النوروز في مصر
نوروز مصرمنبثق من الثقافة االیرانیة
بمــا ان نــوروز االقباط في مصــر یختلف عن
نــوروز االیرانیــن مــن حیــث الزمــان ولكن
لدیهما جذور مشتركة الن المصریین اخذوا
هذا العیــد و المهرجان مــن االیرانین و یقام
بنفــس االســم والعــادات والتقالیــد بینهمــا
متشــابهة  .یبدأ نوروز االقباط المصریین مع
بدایــة فصل الزراعة عندمــا یمتلئ نهر النیل
ویروی االراضی من حوله ،بعبارة اخرى یبدأ
في یوم  10او  11من شهرایلول المصادف
الیــوم االول من شــهر توت من اشــهر مصر
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القدیمة.
یقول هرودوت ان المصریین اول من قســم
السنه الى  12شهرواضاف في اخرها  5ایام.
و یقول القلقشــندی في كتابه صبح االعشی
 :ان النــوروز مــن اشــهر أعیــاد المصریین و
اقتبس هذا العید من ایران القدیمه وســمی
نوروز القبطی  .یقام هذا العید بنفس االســم
و الســنن و التقالیــد في مصــر  .ویضیف في
كتاب مناهج الفكر ویقول  :یكون المصریین
فــي هــذا الیــوم مســرورین ،یوقــدون النار
ویســكبون الماء على بعضهــم البعض وهی
اوسع واكبر من الطقوس االیرانیة .
االقوال حول ظهور النوروز في مصر
تختلــف االقــول حــول ظهــور نــوروز فــي
مصــر  .بعــض المورخین یقولــون انه وصل
هذاالعیــد من ایــران القدیمة الــی مصرفي

عهد كمبوجیة (الملك االیرانی الشــهیرو ابن
كوروش مؤســس الهخامنشــیین في ایران)
في ســنة  595للهجــرة القمریــة  .و یعتقد
بعض االخر وصل هذا العید في ایام ســلطنة
خســرو برویز بسنة  .619ویعتقد البعض ان
النوروز اصبح رائجا عند دخول العرب مصر .
یقول الدكتور محمدی من أساتذة جامعات
مصــر  :لم یدخــل النوروز في عصر خســرو
برویــز الن مــدة حكومته لم تكــن طویلة (
 10ســنوات فقط) ولكن عصــر كمبوجیة و
خلفائــه الهخامنشــیین كان طویــاً و یمكن
القــول انه ادخل كمبودجیة عید النوروز الی
مصر.
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الملف

یخالــف الدكتــور فوادعبدالمعطــی صیــاد
اســتاذ فــي كلیــة االداب بعین شــمس رأی
الدكتور محمدی ویقــول  :ان النوروز دخل
مصر القدیمة في عهد حكومة داریوش بعد
كمبوجیة  .في ذلــك الزمان كانت العالقات
بین ایران ومصر مستحكمة .
یقول المــورخ المقریزی حــول عیدالنوروز
بین الفاطمیین (ایام خالفتهم في مصر):
كان النوروز من اعیاد مصر الرسمیة آنذاك
و كانــت تــوزع المالبــس و الماكوالت بین
اعضاء االسرة و تعطى الهدایا بمناسبة هذا
العیــد و كانــوا یرشــون الماء علــى بعضهم

تاریخ النوروز في تركیا
كان االتراك منذ عهد اال مبراطوریة العثمانیة
یحتفلــون بعیدالنــوروز وكانــت االحتفاالت
تســتمر عــدة ایــام  .و في هــذا الیــوم یقوم

البعض.
عــارض الخلیفــة الفاطمــی المعزلدین اهلل
ایقــاد النــار و رش الماء فــي ایام النــوروز و
لكن لــم یلتفت احــد الى هــذا االمرالملكی
و اعتبرالنــوروز من االعیاد الرســمیة في ایام
الفاطمین.
فــي هــذا الیــوم المبــارك ،یرســل النــاس
أحرالتهانــی الــى بعضهــم البعــض و یقــوم
الشــعراء بــأداء افضــل واجمــل اشــعارهم
ویتنافســون مــع بعضهم  .و یمكن االشــارة
الى شــعر تمیم بن المعز لدین اهلل الفاطمی
الــذي قدمــه الى اخیــه العزیز بــاهلل خلیفة
الفاطــی .وهی قصیدة مــن  18بیت ویقول
فيها :
فان طاب نوروز و عید فانما بنورك
اضحی ذا و ذا و هو طیب
یقول محمد االسمر بمناسبة رأس السنة
وتخلیدا لذكرى شهداء مصر على ید

الرجل الذي یســمی (حكیم باشی ) بتجهیز
المعجون الخاص والذي یسمى "النوروزیة"
للملوك و ســاكنی البــاط ،یتم تحضیره من
اربعیــن مادة خاصــة التي تعالــج الكثیر من
االمراض و االوجاع و اآلالم و یقوی الجســم
ویزید مناعته .
یعتبــر ابنــاء الشــعب التركــی فــي العصــر
العثمانــی عید النیــروز بدایة الربیــع و تجدد
الحیــاة والصفاء والنقاوة فــي العالم  .یعتبره
البعــض منهم انه یــوم مقدس كلیلــة القدر
و لیلــة البــراءة (التي نزلــت فيها آیــة البراءة
) و عامــل الوحــدة و االنســجام و التضامن
و ذكــرى مولــد االمــام علــی (ع) و ذكرى
خالفته و یوم زواجه مع سیدة نساء العالمین
فاطمة الزهراء(س) .
النوروز عید رسمی في تركیا:
كان عید النــوروز یحتفل به بین االتراك قبل
تشــكیل جمهوریة تركیا الحالیــة وبعد ذلك
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دقیانوس :
قیل عید النیروز قلت و ذكری هی عندی
بالشعر و النثر احرى
این منها كل المسمی بنیروز هنا اوهناك
في ارض كسرى
ماریاض الربیع اجمل عندی من ریاض
االخالق غصنا
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بدأت مظاهره تقــل تدریجیا واصبحت تقام
االحتفاالت في المناطق الكردیة والشمالیة
فيها فقط .
لكــن الحكومــة التركیــة اعلنــت فــي ســنة
 2005فــي المنشــور الوزاری الــى المراكز
التعلیمــة تطلــب منهم االحتفال بهــذا العید
بصــورة رســمیة و اعلنــت وزراة التربیــة و
التعلیم التركیة لهذا .
و یشــار فــي هــذا المنشــور الــوزاری الــى
احتفاالت عیدالنیروز في بلدان اسیا الوسطی
و یطلب من مدراء الموسســات التعلیمیة ان
تقــام احتفــاالت و برامج ثقافيــة و فنیة لهذا
العیــد فــي الیــوم االول من شــهر فروردین
االیرانی .
و تقــام احتفاالت واســعة و مزدهــرة بعید
النــوروز فــي مــدن جنــوب شــرقی تركیــا
كدیاربكــر و شــافلی اورفــا و مــاراش و
مرسین .
النوروزفي فيتنام
یبدء النوروز في فيتنام اواســط شــهر كانون
الثانی  .بشــكل رســمی العید هــو ثالثة ایام
ولكن قد یستمر لفترة اسبوع واحد.
السنن النوروزیة في فيتنام
یقــوم الفيتنامیون في ایام النــوروز بالذهاب
الــى المقابرلتكریــم امواتهــم و اجدادهم و
شیوخ القوم .
یتبادلــون الهدایــا مــن انــواع مختلفــة من
االطعمة وكذا اشیاء الزینة وامور اخرى.
اینما یكن الفيتنامی یســعى جاهدا للوصول
الــى البیــت لتنــاول الكیــك المربع الشــكل
البرتقالــی مــع انــواع اخــرى مــن االطعمة
الشــعبیة واالشــتراك فــي اداء دعــاء العائلة
 .یتــم تحضیــر مربــا النارجیــل ذات اللــون
االصفربهذه المناسبة.
یتم بیع صناعات یدویة مثل الشــجرة وانواع
من الشوكالته باشكال مختلفة ،جمیع هذه
االشیاء توحی بحیاة ومستقبل جید وسعید.
یقــوم بائعی الطرقــات ببیع الخــوخ الوردی
وهو محمل فــي عرباتهم ویســیرون به في
الشــوارع بحیث یكون منظر الشــارع یشــبه
غابة وردیة متحركة.
یقــوم الفيتنامیــون بتنظیــف بیوتهــم قبیــل
العید و یلبســون مالبس جدیــدة ویقومون
بوضع الفتات حمراء مكتوبــة علیها عبارات
الترحیب بعید النوروزعلى االدارات والمراكز
التجاریة .
یقــوم مئــات الســواح بالذهــاب ســنویا الى
فيتنام من اجل مشاهدة طقوس واحتفاالت
عید النوروز هناك

النوروز في تایلند
"سانج ران" هو نوروز التایلندین
التایالندیــون یســمون عیدالنیــروز "ســانج
ران" ،یبدا كل عام في یوم  13شــهر نیســان
الموافق 25فروردین و تقام بهذه المناسبة
مهرجانات ولمدة ثالثة ایام باسم "مهرجان
المیاة ".
ان "ســانج ران" تعنــی الحركــة باللغــة
التایالندیــه و تعتبــر فرصــة لیجتمــع اعضاء
االســرة و توقیر الكبارمن جانــب االطفال و
الشــباب  .في هذا الیــوم یقــوم الكبار برش
المــاء المعطــر علــى یــد الصغارویقومــون
بمباركتهــم وبعد ذلك یذهبــون الى بیوتهم.
"ســانج ران" یوم لتطهیر الربیع و یعتقد فيها
انه یجب التخلص من جمیع االشیاء القدیمة
الغیرمفيــدة وفق معتقداتهم و ســننهم لكی
یذهب النحس منهم.
طقوس رش الماء على بعضهم
ومن اشــهر طقوســهم هــو رش المــاء على
بعضهــم و یعقد الشــعب التایالنــدی ان هذا
العمــل یذهــب النحــس عنهــم ویعطیهــم
الســعادة و الرفاهیــة  .یذهــب الجمیــع الى
المعابــد ویاخذون الطعام الــى الرهبان  .في
هــذا الیــوم یقومــون بتنظیــف صور بــوذا و
یعتبرون ان هذا العمل یودی الی سعادتهم.
بما ان رش الماء علــى االخرین یعنی احترام
الغیــر ولكن بمــا ان هذا الطقــس یكون في
فصل الصیف ومن اشــد اشــهر السنة حرارتا
في تایلند ،فان طقــوس رش الماء تعتبر من
األلعاب الشــیقة عند الشــباب لقضاء اوقات
ممتعة مع الماء.

و تفكر في الكون و الكائنات
مرحبا بك والسالم علیك
احرالتهانی لك سلطان نیروز
بعد ذلك یقوم البابا رشــادی بایراد المواعظ
والخطابــة ،ثم بعدهــا یتم قــراءة ابیات من
اشــعار نعیم فراشــی الشــاعر االلبانی والذي
كان هو بكتاشــی ایضا  .له اشعار بالیونانیة و
التركیة و ایضا ً اللغة الفارسیة
"نوبهــار دلكــش و ســیمین بــری  ....الربیع
الجمیل والنقی"....
وتستمر اعمال مهرجان سلطان نوروز بلقاء
الناس مع بابا رشادی وسائر قادتهم.

النوروز في البانیا
یقــام فــي ألبانیــا ســنویا مهرجان یســمى"
ســلطان نیروز" وهــو احتفال وطنــی رائع و
مهیب .
و ان اكبــر احتفال یقام في تكیة البكتاشــیین
في تیرانا و بحضور درویش بابا رشادی االب
الروحی لهم و بحضور المریدین له واتباعه .
یخرج اتباع البكتاشــی الى زیارة مقابر القادة
الروحیون السابقون لهم والتي هی في بستان
التكیة ،ویلتقون بالبابا رشادی او كورجوش .
في صبــاح یــوم  22اذار یجتمــع الناس في
حدیقــة التكیــة ویتم عــزف النشــید الوطنی
للبــاد .یبدأ بابارشــادی بمرافقة الدراویش
االخرین بقراءة نشید سلطان نیروز :
مرحبا بك،مرحبا بك یا سلطان نیروز
اهال بك یا سلطان نیروز
انظر الى مستوى مقدرتك
و اقرا كل االوراق

عند مغــادرة التكة تقدم لكل واحد حلویات
" راحت الحلقوم".
النوروز في طاجیكستان
ان للشــعب الطاجیكــی كســائر االیرانییــن
عــادات وتقالید خاصة الحتفــاالت النوروز .
ان بدایة النوروز في
طاجیكســتان  21او  22اذار و یعرف باســم
"خیدیرایام" ای المهرجان الكبیر .
یسمی عیدالنوروز في طاجیكستان و مناطق
أخرى من أسیا الواسطی "عید راس السنة" .
یقــوم الطاجیكون بتنظیف بیوتهم اســتعدادا
الستقبال ایام عیدالنوروز و یعتقدون ان السنة
الجدیدة انظف من قبلها  .والطاجیكیون كما
في ایران یهتمون بمائدة "هفت ســین" التي
یســمونها "دســترخان" ،ینــزل الجمیع الى
الشوارع لیكون الناس فيه سواء و شركاء  .و
في الواقع مظاهر النوروز هی سمة ساحات
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و شوارع المدینة ولیس فقط في البیوت .
مباراة "بزكشی"
مــن طقــوس النوروز فــي طاجیكســتان هو
اجــراء مباراة " بزكشــی" حیــث توضع عنزة
وســط ســاحة ویجتمــع حولها النــاس فيتم
تقیــدم الهدایــا لــم یدور حــول العنــزة دون
توقــف فالذي یشــترك یفــوز بالهدیــة  .من
سمات المباراة وجود قطعتی قماش حمراء
واحــده حــول العنــزة واالخرى بیــد الحكم
الذي هو من شیوخ المدینة وتستمر المباراة
حتى نفاذ المتســابقین  .هــذه المباراة تراث

عظیم ورمزالشجاعة و البسالة.
المأكوالت في نوروز
انــواع مختلفــة مــن الحلویــات و كذلــك
السمبوســة والفطائر ومن الفواكة الرمان و
المــوز و العنب و وكذلك اللوز و المشــمش
مــن الماكوالت علــى مائدة طعام الشــعب
الطاجیكی في عید النوروز.
النوروز في اوزبكستان
منذ استقاللهم عن االتحاد السوفيتی یحتفل
االوزبكیــون كل عام بعید النوروز ویعتبر هذا
االحتفال االهم في البالد .االقوام المختلفة
تحتفــل بالعیــد كل بطریقتــه الخاصــة وان
غالبیتهــم یعتبــرون النوروز هــو وداع فصل
الشــتاء واســتقبال فصل الربیــع  .ان النوروز
كمــا في ایــران فانــه فــي اغلب دول اســیا
الوسطى له مكانته الخاصة .
خالل االعــوام االخیــرة فان النــوروز اصبح
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مــن االهمیة بحیث یتم االحتفال به بشــكل
اوسع في جمیع دول اسیا الوسطى  .ان هذه
االحتفاالت كانت تقام فــي القرون الماضیة
في كل من بخارا ،سمرقند ،خوارزم ،خوقند
و شهرســبز ،بحیــث یمكــن مشــاهدة هذه
االحتفاالت في طیات الكتب .
ان احتفــاالت نــوروز كانــت التقــام في عهد
االتحاد الســوفيتی ( مدة  70عام ) وفقدت
شــئ من رونقهــا و بعــد االســتقالل اخذت
االحتفاالت بالعــودة الى العــادات والتقالید
الســابقة ،لذا في شــهر اذار من العام 1989
تم اعالن یوم نوروز یوم احتفال وطنی وتقرر
ان یكون عطلة رسمیة .
الطقوس النوروزیة
فــي یوم النــوروز یتــم طبخ بعــض االطعمة
الخاصــة بهــذا الیوم ومنها ســمنك ( شــعیر
مطبوخ) حلیم ( شــوربة شــعیر ) سمبوسة
نباتیة من الخضار ،شوربة رز مع خضار .

البنــات یلبســن مالبــس جدیــدة ،الفنانــون
یجبون الشــوارع بالحــان جمیلــة ویتنغنون
بالربیع ،في جمیع ارجاء البالد یســمع طنین
النوروز.
فــي یومنــا هذا فــان احتفاالت النــوروز هی
عامل وحدة الشــعب وتنقیــة الروح ومزجها
بالطبیعــة ،عامل اســتقرار الحنــان والعطف
والمروءة ،االخوة بین الناس ،ترویح االتحاد
بین االقــوام المختلفة ،الحفاظ على الثروات
الطبيعيــة والترویــج لهــا وتنظیــف االماكــن
العامة .
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الملف
النوروز في العراق
یعتبــر العــراق مــن دول المنطقــة التــي
تحتفــل بعیــد النــوروز .و اعلنــت الحكومــة
العراقيــة  5ایــام عطلــة رســمیة بهــذه
المناســبة و یشــارك الجمیــع ومــن ضمنهــم
قــادة الدولــة و خاصــة االكــراد فــي
االحتفــاالت النوروزیــة .
منــذ تأســیس الحكومــة العراقيــة الحالیــة
تــم اعــان یــوم نــوروز عطلــة رســمیة ومــن
االعیــاد واالیــام المهمــة فــي العــراق  .فــي
عهــد صــدام المقبــور وبرغــم عدائــه مــع
الطقــوس الغیــر عربیــة ،كانــت طقــوس
نــوروز تقــام  .بعــد ســقوط النظــام وتأســیس
حكــم جدیــد اخــذ النــوروز اهمیتــه
مضاعفــة .بحیــث یقــوم اركان الدولــة
العراقيــة فــي اول ایــام الربیــع وهــو یــوم
 1فروردیــن (  21اذار) بمباركــة الشــعب

العراقــي عیــد نــوروز.
مــن ضمــن عــادات اكــراد العــراق النــوروز،
اذا فقــد احدهــم طــوال العــام عزیــزا لــه
یبقــى فــي البیــت ویاتــی االقــارب والجیــران
واالصدقــاء الــى بیتــه لتقدیــم العــزاء لــه.
طقوس النوروز عند االیزیدیة في العراق
یوجــد فــي كردســتان العــراق قومیــات
اخــرى تحتفــل بنــوروز  .انهــم االیزیدیــون
الذيــن یقطنــون شــمال العــراق  .یقــول
الدكتــور خلیــل جنــدی رشــو اســتاذ جامعــة
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كوتینكــن فــي المانیــا حــول احتفــال
االیزیدیــن الســنوی  :احتفــال یــوم الثالثــاء
مــن اخــر الســنة والــذي هــو اول یــوم مــن
الســنة االیزیدیــة یقابلــه النــوروز فــي االقــوام
االخــرى ومنهــم االیرانیــون  .لكــن االیزیدیــة
یطلقــون علــى هــدا االحتفــال الســنوی
"چهارشــنبه ســور او چهارشــنبه ســرخ" .
یقــام االحتفــال فــي اول یــوم ثالثــاء مــن
شــهر نیســان .
یقــوم االیزیدیــون بصبــغ بیــض الدجــاج
بالــوان جمیلــة النهــم یعتقــدون ان البیضــة
تشــبه الكــرة االرضیــة وبصبغهــا یرغبــون
ان تكــون ارضهــم بهــذه االلــوان التــي هــی
ســبب ازدهــار وكثــرة الخضــار فــي الســهول
والصحــاری .
ومــن عاداتهــم یقومــون فــي الصبــاح الباكــر
مــن اول یــوم العیــد بالذهــاب الــى الســهول
ویمســحون ایدیهــم ووجوههــم بقطــرات

النــدى ویعتقــدون ان الــذي یعمــل هــذا اذا
كان مریضــا سیشــفى مــن مرضــه.
الطحیــن عنــد االیزیدیــن یلعــب دور محوری
 .یذهبــون لیلــة العیــد الى الســهول ویاخذون
معهــم الطحیــن ویقومــون بعجنــه ،بعــد
ذلــك یغرســون باقــة ورد وســطه ویقومــون
بتعلیقــه فــوق ابــواب بیوتهــم ،هــذا العمــل
یعنــی ان الربیــع قــد دخــل بیوتهــم .
تقــوم النســوة بخبــز نــوع مــن الخبــز یســمى
"ســوك" ویاخذونــه الــى المقابــر للتصــدق
بــه  .االیزیدیــون لهــم طــواف یطلقــون علیــه

" جمــی".
ان اول طــواف یبــدء مــن قریــة ایزیدیــة باســم
"باشــك وبخرانــه" فــي اول یــوم جمعــة بعــد
"جهارشــنبه ســور" وبعدهــا یبــدء الطــواف
فــي ســائر القــری االیزیدیــة  .كل طائــف
عنــد مالئكــة خاصــة بــه  .یســتمر الطــواف
الــى نهایــة الشــهر الســادس المیــادی الــذي
یطلــق علیــه االیزیدیــون "هزیران"،وهــذه
عالمــة النــوروز عنــد االیزیدیــن.
یقومــون باالحتفــال بعــد ثالثــة عشــر یــوم
ویقابلــه عنــد االیرانییــن " ســیزده بــدر".
النوروز في لبنان
عیــد نــوروز لــدى األكــراد یعتبــر عیــدا قومیــا
یحتفلــون بــه فــي جمیــع أنحــاء العالــم .وفــي
كردســتان العــراق یعتبــر عیــد نــوروز مناســبة
رســمیة تعطــل كل الجهــات الحكومیــة
واالهلیــة اعتبــارا مــن  20اذار ولمــدة اربــع
ایــام ویتــم ایقــاد شــعلة نــوروز فــي كل
المــدن الكردیــة .والتــي تســمى شــعلة
كاوة الحــداد .ونــوروز الــذي یصــادف الیــوم
األول للســنة الكردیــة ( 21اذار) ،هــو العیــد
القومــی لــدى الشــعب الكــردی وعــدد مــن
شــعوب شــرق آســیا ،وهــو فــي نفــس الوقــت
رأس الســنة الكردیــة الجدیــدة.
وهــو مــن االعیــاد القدیمــة التــي یحتفــل
بهــا االكــراد والفــرس واالذرییــن ،والــذي
یصــادف التحــول الطبيعــي فــي المنــاخ
والدخــول فــي شــهر الربیــع الــذي هــو شــهر
الخصــب وتجــدد الحیــاة فــي ثقافــات عــدد
مــن الشــعوب االســیویة ،لكنــه یحمــل لــدى
االكــراد بعــدا ً قومیــا ً وصفــة خاصــة مرتبطــة
بقضیــة التحــرر مــن الظلــم ،وفــق األســطورة
التــي تشــیر إلــى ان اشــعال النــار كان رمــزا ً
لالنتصــار والخــاص مــن الظلــم الــذي كان
مصــدره أحــد الحــكام المتجبریــن.
شعلة كاوه
هــذا الیــوم عــدا انــه أول ایــام الربیــع فانــه
مرتبــط بأســطورة كاوه الحــداد الــذي قــاد
ثــورة ضــد الملــك الظالــم واشــعل النــار علــى
ابــراج قصــره ابتهاجــا بالنصــر لذلــك تتعبــر
النــار رمــزا لعیــد النــوروز.
نیروز االسطورة الكردیة
إن النســخ َة الكردی ـ َة للنیــروز هــی أســطور ُة
ّ
القص ـ ِة
(كاوه) الحــداد الــذي تشــبه قصتــه
ّ
فــي أســطورة الشــاهنامة .الــذي ت ُقـ ُ
ـول بأنّــه
فــي قدیــم الزمــان كان هنــاك ملــك اشــوری
ــمى(الضحاك) .كان هــذا الملــك
س ّ
شــری ّ ُر َ
ُ
ـره .الشــمس
ـ
ش
ـبب
ـ
بس
ـا
ـ
ن
ع
ل
ـد
ـ
ق
ـه
ـ
ومملكت
ِ
ِّ

َ
فضــت ْ
ْ
المســتحیل
إلشــروق وكان مــن
رَ
كان
(الضحــاك)
الملــك
غــذاء.
أی
ــو
م
نَ ُ
ّ
َ
ُ
ُ
ِعنْــ َد ُه لعنــة إضافيــة وهــی إمتِــاك أفعییــن
رَبطتــا بأكتا ِفــه .عندمــا كانـ ْ
ـت األفاعــی تكون
عظیــم ،والشــیء
بألــم
كان یشــعر
جائعــة َ
ِ
ِ
جــوع األفاعــی
رضــی
ی
الــذي
الوحیــد
َ
َ
ّ
كانـ ْ
ـال .لــذا كل یــوم یقتــل
ـت أدمغ ـ َة األطفـ ِ
أطفــال ال ُقــرى المحلیّــ ِة وتقــدم
مــن
اثنــان
ِ
أدمغتهــم إلــى األفاعــی.
كــر َه
المحلــی قــد
كان الحــدا َد
) كاوه)
َ
ِ
َّ
ــن أطفالِــه الـ17الذيــن
الملــك مثــلِ 16م ْ
كانــوا َقــدْ ُ
ض ّحــی بهــم ألفاعــی الملــك.
عندمــا وصلتــه كلمـ ً
َ
ـر وهــی
ـ
األخی
ـه
ـ
ل
طف
ان
ـة
َ
جــاء بخطــة النقاذهــا.
بنــت ،ســوف تقتــل
َ
ض ّحــى (كاوة)
ضحــی ببنتِــهَ ،
ـن ْ
بــدالً ِمـ ْ
أن ی َ ّ
َ
َ
ــروف إلــى
الخ
وأعطــى
بخــروف
دمــاغ ِ
ِ
َ
ـم یُالحـ ْ
ـظ .عندمــا ســمع
الملــك .اإلختــاف لَـ ْ
االخــرون عــن خدعــة (كاوه) ع ِملــوا جمیعــا ً
َ

الهــواء مــن شــر عهــ ِد (الضحــاك) .ذلــك
َ
ً
ثانیــة
الشــمس بإلشــروق
الصبــاح بَــدأَت
ُ
واألراضــی بَــدأَت بالن َ ُمــو مــر ًة أخــرى.
هــذه هــی البِدایــة "لیــوم جدیــد" أَو نیــروز
(نـهوروز) كمــا یتهجــى فــي اللغـ ِة الكردیـ ِة.
شــعلة كاوه هــذا الیــوم عــدا انــه أول ایــام
الربیــع فانــه مرتبــط بأســطورة كاوه الحــداد
الــذي قــاد ثــورة ضــد الملــك الظالم واشــعل
النــار علــى ابــراج قصــره ابتهاجــا بالنصــر
لذلــك تتعبــر النــار رمــزا لعیــد النــوروز.
یحتفــل آالف االكــراد المقیمیــن فــي لبنــان
كل ســنة بعیــد النــوروز باعتبــاره عیــد
وطنــی كســائر االیرانییــن فــي داخــل البــاد
و خارجها.ویشــاركهم اللبنانیــون وذلــك
الحترامهــم ثقافــة الغیــر وعلــى الخصــوص
یحتــرم اللبنانیــون الثقافــة االیرانیــة .
ان النــوروز فــي لبنــان یتزامــن مــع عیــد
الحریــة وعیــد الربیــع ،ان االكــراد فــي

ـلون أطفالَهــم
نفــس الشــی ،فــي اللیــل یُرسـ َ
كونون
ــی
س
إلــى
َ
ِ
الجبــال َمــع (كاوه) الذيــن َ َ
الجبــال
فــي
ازدهــروا
األطفــال
بامــان.
ِ
األطفــال إلنْهــاء
ــن
و(كاوه) َخلــق جیشــا ً ِم ْ
ِ
عهــ ِد الملــك الشــری ّ ِر .عندمــا أصبحــت
اعدادهــم عظیمــة بمــا فيــه الكفایــة ،نَزلــوا
الجبــال وإقتحمــوا القلعــةَ( .كاوه)
ــن
ِم ْ
ِ
بنفســه كان قــد إختــارَ الضربــ َة القاتلــ َة إلــى
الملــك الشــریّر(ِالضحاك) .إلیصــال األخبــارِ
النهریــن .
انــاس بــاد مــا بیــن
إلــى
ِ
ِ
ــر
ه
وط
الســماء
أضــاء
كبیــرا
مشــعال
نــى
ّ
بَ
َ
َ
َ

لبنــان لهــم عــادات وتقالیــد خاصــة بهــدا
الیــوم ،ان معظــم االكــراد فــي لبنــان هــم
مــن المهاجریــن مــن ســوریا وتركیــا وایــران
والعــراق ویقــدر عددهــم  35الــف نســمة .
یقــول رشــید مــا مدیــر مكتــب قنــاه
كردســتان التلفزیونیــة فــي بیــروت " :اخــذ
عیــد النــوروز فــي لبنــان خــال الســنوات
االخیــرة رواجــا ً و اســعا ً و یهتــم االكــراد
المقیمیــن فــي لبنــان بهــذه االحتفــاالت
اهتمامــا ً كبیــرا و یعتبــرون هــذا العیــد ،عیــدا ً
وطنیــا ً عظیمــا ً ".

Al WAHDAH, 2020
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الملف

عيد النوروز في الطقوس واالساطير االيرانية
بقلم :مریم مدرس زادة
نظير كلمــة (العيد) في اللغة الفارســية
هو ( جشــن ) یا (یسن) من جذر ( )yaz
بمعنى المــدح والعبادة ،كلمــة ( ایزد –
اهلل ) ايضا التي تعني الممدوح والمعبود
هي من هذا الجذر.
واالحتفال (جشــن) هي كلمة ايرانية دينية
وقديمــة جــدا ،وتحمــل هــذه الكلمة في
طياتهــا معانــي كثيرة عــن التقاليــد الخاصة
بايــران ،وفــي الحقيقــة كانــت تعنــي اقامة
مراسم الدعاء والشكر لمناسبة تحقيق نصر
او ظفر ،او حادثــة اجتماعية بارزة او معجزة
ســماوية او نفع اجتماعي عام .وكان يجتمع
الناس خالل اقامة مراسم التكريم والتعظيم
مــع بعض ويعبدون اهلل عبــر اقامة طقوس
دينية خاصة ،وطقوس العبادة والدعاء هذه
كانــت تتكــرر كل عــام ،للتعبيــر عن الشــكر
واالمتنان لتلــك النعمة او النعــم التي وهبها
اهلل لخلقــه .وكانت تواكب هــذه الطقوس
بالغناء والرقص والنغمات واالناشيد الدينية.
فــي ايــران القديمــة وقبــل ظهور زرادشــت
كانت تقام طقوس تقديم القرابين بعد اقامة
مراســم الدعاء والعبادة .كانوا يضرمون نارا
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عظيمة ويذبحون المئات واالالف من الخيل
واالبقــار والخــراف .ومــن ثــم كاوا يقدمون
جــزءا مــن القرابين الــى الناس ويقســمون
البقية بين الفقرا والمتعبدين .وكانوا يقيمون
االفراح والوالئم بلحم القرابين هذه .حدوث
ظاهرة كونية مثل عودة الشــمس الى نقطة
االعتــدال الربيعــي او الخريفــي ،او االنتقال
من فصــل الصيــف الــى الشــتاء وبالعكس،
كان يمكــن ان يشــكل دافعــا القامــة مثل
هــذه االحتفاالت .هــذه االحتفاالت وخالل
مختلــف الحقب المتتالية علــى حياة االقوام
االيرانيــة كانــت تشــكل اعالنــا لبدء الســنة
الجديدة .ويمكن تصنيف احتفاالت النوروز
والمهرجان الكبير واحتفــاالت انتهاء الصيف
والشتاء في هذا االطار .كما كانت تقام بعض
االحتفاالت االخرى لعبادة القديسين السبعة
وااللهة ،الذين يتولون مسؤولية الحفاظ على
ايام الشــهر وايام الســنة ،وكلمــا كان يتقارن
اسم نوروز مع اسم الشــهر كان يقام احتفال
بهذه المناسبة.
احتفال النوروز
هــذا االحتفــال هــو مــن اقــدم االحتفاالت
االيرانيــة ،ويــرى المحققــون بانــه ال يصنف
ضمن االحتفاالت الهندوايرانية بل يحتملون
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بانه كان خاصا باالقوام التي كانت تعيش في
نجد ايــران ( المنطقــة المركزيــة المرتفعة
فــي ايــران ) قبل الهجــرة وظهــور االريين.
كمــا ان احتفالــي مهــركان ( المهرجــان
الكبيــر ) والنــوروز انتقــا الــى منطقــة بين
النهرين عبر الســومريين وقد تمخضت هذه
االحتفاالت عن ايجــاد احتفالين آخرين هما
( الــزواج المقدس ) و (اكيتــو) في منطقة
بيــن النهريــن .وبعــد فتــرة تم مــزج هذين
االحتفالين واقامتهما في بداية العام الجديد،
ولكن هذيــن االحتفالين وفــق منطقة نجد
ايران كان يتم االحتفال بهما بشكل منفصل
حتى الحقبة االســامية .وبناء على هذا فان
االحتفــاالت الثالثــة نوروز ،مهركان و ســده
ســتكون اقــرب الــى االحتفــاالت القوميــة
االيرانيــة منها الى االحتفاالت الدينية .يشــار
الى انه لم يتم االشــارة الى هذه االحتفاالت
الثالثة في ال" ،غاتاس" و الـ"افستا".
نوروز الصغير ونوروز الكبير
عنــوان النــوروز فــي الثقافــة االيرانيــة كان
يرمز الــى يومين .احدهما اليــوم االول من
فرورديــن (  21اذار /مــارس ) ،حيث كانت
الشــمس تدخــل فــي بــرج الحمــل وكانوا
يســمونه بنوروز الصغيــر او ( العام ) والثاني

هو نوروز الكبير او ( الخاص) والذي هو يوم
خرداد من شــهر فروردین ..ويقولون :نوروز
هو الذكرى الســنوية لخلق الكون واالنسان،
ونوروز الكبير هو اليوم الذي جلس جمشيد
على العرش وطلب الخواص ووضع القوانين
والتقاليــد الحســنة ،وقــال ان اهلل تعالى هو
الذي خلقكم ،لذلك يجب تغســلوا وتغتسلوا
بالمــاء الطاهــر وتســجدوا هلل وتشــكروه
وتحمــدوه ،وان تقيمــوا هــذه الطقــوس
والمراسم كل عام.
نوروز و الفروهر:
شــهر فروردیــن يختص بالـــ فروهريــن" أو
الـــ "فروشــیين" .احتفال النوروز هو مؤشــر
علــى صحــوة الطبيعــة مــن الســبات والتي
ترمــز للبعث والحيــاة ( .فروهر ) هو الروح
االنســان وهــو بمثابــة قريــن البشــر والذي
يُخلق قبــل الخلــق المادي لالنســان ،وبعد
وفاته يعود الى موطنه االول ،وهو منزّه عن
القوى الشــيطانية التي تلوث وجود االنسان
بالذنوب والخطايا.
بنــاءا علــى العقيــدة االيرانيــة القديمة فان
"الفروهــر" كانــت تختــص باالبطــال فقط،
ولكن فيما بعــد حظى الصالحون ايضا بهذه
الموهبــة .هؤالء كانوا يهبطــون مرة واحدة
كل عــام الى بيوتهم للقــاء احبتهم واقاربهم،
ووصــول هــؤالء كان يقتــرن بنــزول البركة
والنعم ،بشرط ان يكون البيت نظيفا وناصعا.
ولكــن حيــن يرون بــان البيــت مبعثــر وغير
نظيــف ،فانهم ال يطلون البركــة له ويتركونه
ويرحلــون .حضور الروح الطاهــرة يبدا منذ
بداية فروردين ونوروز ويســتمر حتى العاشر
مــن فرورديــن وبروايــة اخرى حتى التاســع
عشر منه ،ولذلك فان طقوس اشعال النيران
تقــام على اســطح البيــوت لكي يتم ترشــيد
االرواح الطاهــرة الى البيــوت .والزال بعض
المحققيــن ولحد يومنا هذا يعتقدون بعودة
ارواح الصالحيــن في ايام نــوروز ،وقد يكون
االيمــان بتحــرر الموتــى في ليالــى الجمعة
وعــودة االرواح الــى بيوتهــا نابعــا من هذه
العقيدة.
عالقة نوروز مع الماء:
نــوروز الكبيــر ،هــو يــوم خــرداد من شــهر
فروردیــن ،وخرداد هو االلــه الموكل بالماء
في العالم المادي ،وقد جاء في بندهشــن (
الخلق البدائي ) :جميع المحاسن حين تنزل
من الســماء العلى الى االرض ،تنزل في يوم

خــرداد .نأمل بأن تأتي كل يــوم ،ولكن تأتي
بســرعة .الشــك ال لو لبســوا في ذلك اليوم
ثيابا الئقة وجميلــة ،وتطيبوا بالطيب وتفألوا
بالخيــر و ...فــان ذلــك العام ســيكون عاما
جيــدا لهم وتبتعد عنهم الباليــا .بما ان نوروز
يقع في بداية موسم تساقط االمطار الربيعية
فيمكن مالحظة دالالت وعالئم على وجود
"اردویســور اناهید" فيها .اردویســور اناهید
هو الــه الماء .هو الــذي وبأمر مــن اورمزد
(االله لواحــد) ينزل المطر والثلــوج والبرد
من الســماء .بندهشن يصفه بانه (ام الماء)
والــذي من واجبه ايضــا تطهير نطفة الرجال
وكذلك ارحام النســاء ،ويقال ايضا ان ســبب
اغتسال االيرانيين في نوروز يعود الى ان هذا
اليــوم متعلق باله المــاء .ولهذا فالناس وفي
هذا اليوم يســتيقظون مبكرا ويغتسلون في
مــاء القنوات او االحواض ،واحيانا يســكبون
المــاء الجاري على اجســادهم للتبرك ودفع
الباليا واالفات.
كمــا يــرش النــاس المــاء علــى بعضهم في
هــذا اليوم ،وفيما يخص ســبب القيــام بهذا
العمــل يقولــون بــان ايــران واجهــت جفافا
لفترة طويلة وبعد ذلك هطلت امطار غزيرة
والنــاس تبركوا بتلــك االمطار ورشــوا الماء
علــى بعضهم ،وبقــي هذا التقليد ســائدا بين
االيرانيين الى وقتنا الراهن.
نوروز المظفر:
كما يرمز نوروز الى انتصار الخير على الشــر،
ولهذا الســبب تقام طقوس دعاء ربيتوين في
نوروز .و(ربيتوين) هو اله حر الظهيرة واشهر
الصيف .تزامنا مع هجوم شياطين الشتاء على
االرض يغــوص ربيتويــن في اعمــاق االرض
لكي ينقذ النباتات واالشجار من خالل تدفئة
الميــاه الجوفية .وعودته ســنويا فــي الربيع
ترمــز الى انتصــار الخيــر على الشــر ،وبهذه
المناســبة تقــام احتفاالت وطقــوس خاصة
فــي النوروز لهذا االله بالذات .احد النصوص
الفهلويــة تحــت عنوان (شــهر فروردين يوم
خــرداد) يشــير بكثــرة الى هــذا الموضوع،
اي انتصار الخير على الشــر .فــي هذا النص،
هذا اليوم ،هــو اليوم الذي تمكن فيه الملك
تهمورث من ســجن شــيطان االثم والخطايا
لثالثين عامــا ،منوجهر انتفــض لالنتقام الى
ایرج وقتل سلم و تور ،سام بن نریمان انتصر
على سناوذك الشرير ،کیخسرو وانتقاما لدم
ابيه ،ســیاووش ،قتل افراســیاب ،منوجهر و
آرش اســتعادا االرض من افراســیاب ،واخيرا
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فــي شــضهر فروردیــن ،وفــي يوم خــرداد،
ســيعلن االله القيامة وبعدهــا يجعل االرض
بال مــوت وبال زمــان ونزيهة مــن كل دنس
وخبــث وخبيث .آنذاك ســيتم القضــاء على
الشيطان والشياطين والشررين.
نوروز يوم الدين ويوم الملك:
في شهر فروردین ،وفي يوم خرداد ،فریدون
قســم العالم .منح الروم لســلم ،وترکســتان
لتــور و ایرانشــهر الیــرج ،واحال مســؤولين
تربيــة سیاووشــان الى لهراســب ،زرادشــت
حصــل علــى دیــن الزرادشــتية مــن االلــه،
والملك كشتاسب اعتنق دين زرادشت ،وفي
هذا اليوم قام "بشوتن" بترويج وتبليغ الدين.
كمــا يروى ان کــوروش وبعــد االنتصار على
نصــب ابنه قمبيز ملكا على بين النهرين
بابل ّ
واقام احتفاال بهذه المناسبة.
نوروزوسلیمان
جاء في الحكايات االيرانية ان النبي ســليمان
بن داوود (ع) فقد خاتمه وخرجت السلطة
من يده .ولكــن بعد اربعين يوم وجد خاتمه
ثانية وعــادت الســلطة والقيادة لــه والت ّفت
الطيور حولــه ،وقال االيرانيــون آنذاك :عاد
نوروز.
نوروز وسفرة السينات السبعة:
مــن اهــم تقاليــد وطقــوس نــوروز ،يمكن
االشــارة الى ســفرة نوروز والتي من اشهرها
ســفرة (الســينات الســبعة ) .هذه الســفرة
تبقى ممدودة حتى نهايــة احتفاالت نوروز.
هذه الســفرة هي مزيج متنوع مما يحتاجه
االنسان في حياته .طبعا تحديدها في سبعة
اشــياء تبدأ بحرف الســين ال اســاس له .كما
يمكن ان ترمز هذه الســفرة الى االســتعداد
لضيافــة االرواح الطاهرة التي تعــود لبيوتها
في اول يوم من فروردين.
العــدد ســبعة هو مــن االعــداد المقدســة
عنــد االيرانيين والذي له عالقة مباشــرة مع
المقدسين الخالدن الســبعة "امشاسبند" (
الذين يعادلــون المالئكة المقربين الســبعة
فــي التقاليد الســامية ) .يقولون ان الســين
هي مخفف " ســیني" (صينيــة) والتي تعني
الصينية النحاســية .وكانوا يفرشــون ســفرة
تحتوي على ســبعة اشــياء تختص بالمالئكة
الســبعة .كما انهــم كانوا يضعــون بذورا في
ســبع صوانــي لتنمــو وتجلــب معهــا البركة
والنعمة.
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اسطتالع

بوشهر ..نخلة إيرانية
باسقة على ضفاف خليج فارس
مينــاء بوشــهر شــبه جزيــرة تحيط به
ميــاه الخليــج الفارســي الزرقــاء مــن
ثالثــة جوانــب ،ويرتبــط باليابســة من
جانب واحد فقط ..ســواحل بكر هادئة
ومرافق تصدير صاخبــة ،جبال جميلة،
مساحات شاسعة من النخيل الباسقات
التي يســميها االهالي (نخيالت) وتربو
مســاحتها على  37الف هكتار ..معالم
تاريخية وثقافية...

وبوشــهر واحــدة مــن أهــم المحافظــات
اإليرانية المطلة علــى خليج فارس جنوب
إيــران ،كمــا انها مركــز المحافظــة ..هي
اللؤلــؤ والســمك والتمــر ...هــي الشــاي
والتوابــل القادمــة مــن الهنــد والبضائــع
المصــدرة الى الضفــة المقابلــة والمركز
الذي يتحكم بكال الضفتين!
لم تشــتهر بوشــهر بنخيلها الباســقات التي
تناطــح الغيوم وتجبرها علــي إلقاء ما فيها
من خيــر على تلــك االرض المعطــاء ،بل
شــخصياتها ورجالهــا الذين تركــوا عبقهم
في ســجل التاريخ بالمواقف البطولية التي
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كانت لهــم ،والفــداء والتضحيــه من اجل
هــذه االرض واهلها في مواجهة اســاطيل
الغزاة من برتغاليين وبريطانيين وغيرهم..
رجــال مثل رئيس علي دلــواري الذي اذل
بريطانيا وعساكرها...
وبوشــهر ليســت الماضــي فقــط ،بل هي
الحاضر ايضا ،فعلــى ارضها أقيم واحد من
اهــم المفاعــات النووية االيرانيــة النتاج
الطاقــة الكهربائية ،واالول مــن هذا النوع
فــي ايــران ،ناهيك عــن عشــرات المرافئ
والمصانع والبنى الحديثة...

المدينة القديمة
مدينــة بوشــهر هــي مركــز المحافظــة
وإحــدى البوابات البحرية الرئيســية إليران
على الخليج الفارســي ،ولعل أول ما يشــد
إنتبــاه الزائر للمرة األولى هــو كثرة األبنية
التاريخية في االجزاء القديمة من المدينة.
ويشتمل النســيج القديم عددا ً من البيوت
القديمــة التــي كان يســكنها كبــار تجــار
ووجهــاء بوشــهر ،أو كانــت مراكــز لدوائر
حكومية ،فضالً عن المساجد ،والكنائس،
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واألســواق التراثية القديمة وغير ذلك من
األبنيــة ..مثل :مســجد الشــيخ ســعدون
وعمــارة كوتي في محلــة كوتي القديمة،
وهي مــن األحيــاء القديمــة والعريقة في
بوشــهر ،عمرهــا  300عام ،وقد أسســها
الشــيخ ســعدون الذي كان حاكما ً لبوشهر
خالل عهد الملك كريم خان زند (مؤسس
الساللة الزندية) .وتقع إلى الجنوب الغربي
مــن بوشــهر ويمتد قســم كبيــر منها على
ســاحل البحر .بالنســبة لمســجد الشــيخ
ســعدون  -الــذي يعــرف بإســم المســجد
الكوفي أيضاً -تم تشــييده بأمر من الشيخ
ســعدون بن الشــيخ ناصــر أبــو مهيري آل
مذكــور وشــقيق الشــيخ نصر من شــيوخ
الحجاز ،وهو يستخدم اليوم إلقامة مراسم
العــزاء .أما عمــارة كوتي فهــي عبارة عن
مبنــى أثري يعود تاريخه للعهد الساســاني
وهو مســجل ضمن قائمة التراث الوطني
اإليراني منذ عام .2001
عمارة دهدشتي
وهــي مــن األبنيــة التاريخيــة فــي مركــز

بوشــهر ..يتألف المبنى مــن أربعة طوابق،
 ،مــا يكســبه أهمية خاصــة بيــن المباني
القديمة فــي هذه المدينة والتي ال يتجاوز
عــدد طوابقها فــي الغالب عــن طابقين أو
ثالثة .مــن بين المــواد المســتخدمة في
تشــييد هذا المبنى الجص وخشب الصاج،
أمــا ســقف المبنــى فهــو مغطى بخشــب
الصنــدل ،كمــا أن ســقف صالــة الضيوف
والطعام يحتوي على رســوم ملونة بألوان
زيتيــة في أســلوب مســتوحى مــن الطراز
األوروبــي ،والغــرف واألبواب والشــبابيك
مزينــة بزخــارف وتزيينــات جميلــة ،هــذا
إضافة الى الزجــاج الملون الذي يقلل من
الضوء داخــل للغرف ويبعــث على تلطيف
الفضاء الداخلي.
عمارة ملك
هــذا المبنــى هو واحد مــن أكبــر المباني
التاريخية القديمة في بوشهر ،ويعود تاريخ
بنائــه إلى العهد القاجــاري وهو في األصل
لشــخص إســمه (الحــاج محمــد مهدي
ملك التجار) أكبر وأشــهر أثرياء بوشهر في
حينها.
تبلغ المســاحة اإلجماليــة للمبنى 4000
مترمربع وقد شيد بيد عمال بناء فرنسيين
باســتخدام مواد إنشــائية محليــة ،كما إن
األبــواب والنوافذ تم صنعها تحت إشــراف
مهندسين فرنســيين .إحتل الغزاة اإلنجليز
المبنــى وحولــوه إلــى قاعــدة عســكرية،

وعندما تعرض ملــك التجار لإلفالس بعد
ســنوات قامــوا بشــراء مقتنيــات المنــزل
الثمينة بســعر بخس وأخذوها معهم أثناء
مغادرتهم إليران.
عمارة كلشن
مبنــى عمره  170ســنة مؤلــف من ثالثة
طوابــق يعــود للعهــد القاجــاري ،يقع في
الشــارع الســاحلي بمحلــة البهبهانيين في
أقصى شــمال بوشهر ،وهو مسجل ضمن
قائمــة التــراث الوطنــي اإليرانــي منذ عام
.1999
يفصــل هــذا المبنى عــن البحــر  10أمتار
فقط ،وهذا الموقع جعله في مهب نســائم
البحر وهو مصمم بشــكل يسمح بدخول
الرياح الشمالية الباردة إلى داخله .الطابق
األول مــن المبنــى يحتــوي علــى مخزن
للميــاه وحمــام ومرافق صحيــة ومطبخ
وقسم الخدم.
امــا الطابقيــن الثانــي والثالــث فهمــا
مخصصــان للســكن وإســتضافة الضيوف
والقيــام باألعمــال التجارية .هــذا المبنى
إســتملكته مديريــة التــراث الثقافــي فــي
بوشــهر منــذ العــام  1986وهــي ترعــاه
وتقوم بصيانته وترميمه بين فترة واخرى.
وإلــى جانــب المباني هنــاك معالــم وآثار
أخــرى في بوشــهر منهــا :مقبــرة الجنود
اإلنجليز والكائنة في حي بهمني وهو يضم
قبورا ً لجنود بريطانيين كانوا ضمن القوات
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البريطانية الغازية للمدينة .وقد تم تسجيل
هذا األثر ضمــن قائمة اآلثــار الوطنية في
عام ...2000
أمــا متحــف الخليــج الفارســي للمالحــة
البحريــة الــذي يقع في محلة (ســبز آباد)
فيعــود تاريــخ بنائــه لعــام  ،1858وكان
يعــرف فــي الســابق بإســم مبنــى القبعــة
اإلفرنجيــة (كاله فرنكــي) ثم وضع تحت
تصــرف الحكومــة البريطانيــة التي حولته
إلــى مقــر دائمــي لقنصليتهــا فــي مدينة
بوشــهر ،واســتمر األمر حتى نهاية الحرب
العالمية الثانية ،في عام  1946وبعد نقل
الممثلية السياسية البريطانية إلى البحرين
ســلم هذا المبنى للحكومــة اإليرانية التي
وضعته بدورها تحت تصرل القوة البحرية
اإليرانية.
منطقة ريشهر
التــي تقع في الناحيــة الجنوبية من مدينة
بوشــهر ،وهــي مــن المناطق األثريــة التي
تســتحق الزيارة في جنوب إيران .إن اآلثار
التي تــم إكتشــافها خــال أعمــال تنقيب
جــرت فــي الفتــرة بيــن األعــوام 1872
إلــى  1877وكذلك في عــام  1914في
منطقة (ريشــهر) يعــود تاريخهــا للحقبة
التاريخية بين األلفيتين الثالثة واألولى قبل
الميالد ،وهي تشتمل على رقيّمات وألواح
طينيــة مكتوبة بالخــط المســماري تعود
لعصــر الملك العيالمي شــوتروك ناهونته
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ومصنوعات من الفخار المزين بنقوش.
وتشــير الدراســات التي أجريــت على هذه
اآلثار إلى أن (ريشــهر) كانــت منذ األلفية
الثانيــة قبــل الميــاد واحدة مــن المدن
المهمــة التابعــة لإلمبراطوريــة العيالمية،
كمــا تشــير الكتابــات واأللــواح المكتوبة
المكتشــفة إلــى أن إســمها كان فــي ذلك
العصــر (ليــان) .ويبــدو بأن (ليــان) هذه
وبسبب موقعها الجغرافي الخاص والمهم
كانــت تمثل حلقــة الوصل بيــن حضارات
الشــرق والغرب في العالــم القديم ،وذلك
بســبب قــرب الحــدود الجنوبيــة للهضبة
اإليرانية من البحر ،والذي كان يوفر ظروفا ً
مثالية تسهل على سكان شبه القارة الهندية
عملية التواصل التجاري مع حضارات بالد
فارس ووادي الرافدين .تجدر اإلشــارة هنا
إلى أن ريشــهر مســجلة ضمــن قائمة آثار
التراث الوطني اإليراني منذ  16ســبتمبر/
ايلول .1931
محطة بوشهر الكهروذرية
هي محطــة نوويــة لتوليــد الكهرباء تقع
علــى بعــد  17كيلومتــرا إلــى الجنــوب
الشــرقي مــن مدينة بوشــهر فــي إيران،
افتتحت في  12ســبتمبر  2011بحضور
وزير الخارجيــة اإليراني حینهــا علي أكبر
صالحي ووزير الطاقة الروســي ســيرغي
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شماتكو.
تبلــغ قــدرة المحطــة اإلنتاجية نحــو ألف
ميغاواط.
جبل جاشك الملحي
هو جبل من الملح ال نظير له يبعد مسافه
 144كيلومتــر عــن مدينــة بوشــهر على
حدود مدينة دشتي.
قبر الفتاة أو مقبرة الفتيات االيرانيات
وهــو قبر حجــري فــي مدينة دشتســتان
يعود تاريخه الى الحقبة االخمينية (القرن
الســادس قبل الميالد) ويشبه قبر الملك
كــوروش فــي محافظة فــارس المجاورة
لمحافظة بوشهر.
ويقــال انه قبر ام كــوروش او اخته ولربما
إبنته.
قلعة نصوري
وهي قلعة تاريخية يعود تاريخها الى 180
ســنة مضت في العهد القاجــاري ،تقع في
مدينة كنغان وفي ميناء سيراف (طاهري)
بالتحديــد ..وقــد بنيــت هذه القلعــة بأمر
الشيخ جبار النصوري.
خليج نايبند
هــو جزء مــن ميــاه الخليج الفارســي يقع
بين نخل تقي ،عســلوية ،بيدخون وهالة..
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ويمتاز هذا الميناء يمتاز بسواحله الجميلة،
وبالوان شواطئه الزاهية ،ومياهها الصافية،
وترتفــع صخوره الســاحلية بين  1الى 10
امتار.
مسجد بردستان
ويعود تاريخه الى القرون الهجرية األولى.
قلعة خورموج دشتي
بناؤها يشبه مباني العهد السلجوقي وايضا
الساســاني ..لم يبق مــن االثر غير برج من
ثالث طوابق.
قبر الجنرال
هــو قبــر احــد قــادة جيــش االســتعمار
البريطاني والذي قتل على يد اهالي بوشهر
خالل العدوان البريطانــي على المحافظة
ايام الدولة القاجارية ..لكنهم  -اي االهالي
 بنــو له قبــرا ليبقى ذكرى لــكل من يريداالعتداء على تراب وسيادة الوطن!
متحف الشهيد رئيس علي دلواري
هــو فــي الحقيقــة بيــت القائــد المحلي
الشــهيد رئيس علي دلواري قائد المقاومة
فــي جنــوب ايــران بمواجهــة المســتعمر
البريطانــي ..وفي هــذا المتحف يجد الزائر
بنــادق تلــك الفتــرة وحتى وصية الشــهيد
رئيس علي دلواري...

انتاج العلم في سياق
االيديولوجيةالتوحيدية
بعد أن اســتعرض قائد الثورة االســامية
في بيان ( الخطوة الثانية للثورة ) التجارب
التي اكتســتبها الثــورة االســامية على
مــدى االربعيــن عاما الماضيــة معلنا ان
الثــورة “ دخلت المرحلة الثانية من البناء
الذاتي وبناء المجتمــع وصناعة الحضارة
“ .الخطوة الثانية التي يجب أن تتحقق في
اطار “نظرية النظام االسالمي” و “بجهود
وجهاد الشــباب االيراني المسلم “ باتجاه
تحقيق المباديء“ وايجاد حضارة إسالمیة
حدیثة واالســتعداد لبزوغ شمس الوالیة

العظمی (أرواحنا فداه).

بهذه المناســبة كتب الدكتور مهدي كلشني
احد الشخصيات العلمية البارزة على صعيد
البــاد والعضــو الدائم فــي اكاديمية العلوم
االيرانية تحليال اشــار فيه الى دوافع مخاطبة
“الشباب” في هذا البيان..يقول:
 اصــدر قائــد الثــورة االســامية بيانا هامابمناســبة الذكــرى االربعين النتصــار الثورة
االســامية اســتعرض فيه مكاســب الثورة
االسالمية على مدى العقود االربعة الماضية
Al WAHDAH, 2020

مقدما بعض النصح والتوجيهات الى شباب
البالد .برأيي ان ســبب مخاطبــة قائد الثورة
االســامية للشــباب يعود الى انه يعقد امال
كبيــرا على الشــريحة الشــبابية فيما يخص
مســتقبل البالد ،والنه يــرى أنهم ال يهتمون
للمصالحالماديةالزائلة.
لقد وجه قائد الثورة االســامية توجيهات
هامــة جدا ومؤثرة لمســؤولي وســلطات
البــاد خالل االعــوام الماضيــة ولكنها لم
تتــرك تاثيرهــا كما ينبغي ،لــذك فانه وفي
هذه المرة خاطب الشــباب ودعاهم الى “
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وهنا نستعرض على سبيل المثال بعض
التوجيهاتالرئيسيةالتيقدمهاللشباب:
 1ســماحته يقول “ :النقطــة المهمة التيینبغــي علی صنــاع المســتقبل أن یأخذوها
بعيــن االعتبــار هي أنهم یعیشــون فــي بلد
قل نظیره من حیث اإلمکانیــات والطاقات
الطبیعیة والبشریة ،وغالبية هذه اإلمکانیات
لم يتم االســتفادة منها أو قلما استفید منها
بســبب غفلة العاملین ،وستســتطیع الهمم
العالیة ودوافع الشباب الثوریة أن تف ّعل هذه

تقويضهاوتحجيمها.
2الغــرب يعمــل االن على بــث اليأس فينفوس الناس حيال مستقبل البالد ويحاصرنا
اعالميــا .مهمــة الشــباب تتمثل فــي تعزيز
الهوية الدينية – الوطنية الفردية والمجتمعية
وغرس شــتلة األمــل حيال المســتقبل في
المجتمع ورعايتها وابعاد الخوف والياس من
اوساطالمجتمع.
 3احدى العوائق االساسية هي ان الجامعاتتقوم بنســخ العلــوم والتكنولوجيــا الغربية،
دون التطلع الى مســاهمتنا فــي فتح االفاق
الجديــدة للعلم .وهــذا االمر يوجــه ضربة

اإلمکانیات وتثمرها وتخلق قفزة في التقدم
المــادي والمعنوي للبالد بالمعنی الحقیقي
لهذهالکلمة”.
ليس جزافا ان قلنا بأننا حققنا تقدما وتطورا
في مختلف المجاالت بعد الثورة االسالمية،
ولكــن هــذه المكاســب لم تكن بمســتوى
االمكانيــات الهائلــة التي تحظى بهــا البالد،
وهذا االمر هو بســبب غفلة المسؤولين عن
هذه الطاقات واالمكانيات العظيمة ،والدليل
االهــم هو عدم رعاية الكفاءة في التعيينات.
من هنا على الشباب ومن خالل االطالع على
امكانيات وطاقــات البالد ومــع االخذ بنظر
االعتبار ظروف المرحلة القیام بتبيين وتنوير
المجتمع الستثمار الطاقات الوطنية الهائلة
وتحفيز المسؤولين على االستفادة منها.
وينوه قائــد الثورة االســامية الى ســمتين
اساســيتين همــا“ :الطمــوح” و “ الدوافــع
الثوريــة للشــباب “ .وعلى مســؤولي البالد
وشرائح المجتمع ان تفطن جيدا حتى ال يتم

قاضية لمستقبل البالد .نظرا الى تاكيد قائد
الثورة االســامية حيال عدم الوثوق ببعض
الــدول االوروبيــة وامريــكا فلــذا يجب اخذ
الحيطــة والحــذر بشــأن سياســات ومعايير
التقييم العلمي االستعماري لهم– والتي كانت
ومازالت لها تاثيرها على صعيد صنع القرارات
العلمية من قبل مسؤولي االوساط العلمية
في البالد.-
 4قائد الثورة االســامية قال ايضا ”:تعزيزاالقتصــاد المســتقل للبــاد والقائــم علــى
اإلنتاج الوفير وبجودة عالية والتوزيع بعدالة
واالســتهالك بطريقة اقتصاديــة ومن دون
إسراف ،والعالقات اإلدارية العقالنية”.
لالســف ان االهتمام العلمي القتصاد البالد
ليس بالمستوى المنشود ولم يتم االستفادة
من افكار النخبــة في المجاالت االقتصادية
كما ينبغي .لذلك فان تقدمنا في هذا المجال
ال ينســجم مع طاقات وامكانيات البالد .في
حين ان االقتصاد يلعب دورا كبيرا على صعيد
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صيانــة اســتقاللنا وتحصيننا امام غطرســة
االجانب .اننا ومن خــال االقتصاد المقاوم
يمكننا احتــواء الكثير من تداعيــات الحظر،
ولكننا لم نفعل ذلك .بعض المسؤولين في
البــاد الزالوا يتصورون بــان المنقذ الوحيد
هو الغــرب ،في حين ان الغــرب اليريد ايران
مستقلة.
ان عقد االمل على الخارج،وتجاهل الطاقات
والكــوادر البشــرية الوطنية،وعدم التخطيط
االقتصادي الناجــع وعدم رعايــة االولويات
ادى الى خلق صعوبات في حياة الناس مثل
بطالة الشباب ،وقلة دخل الشريحة الضعيفة
وما الى ذلك والتي تزيد من الياس في نفوس
شــرائح المجتمع .والشباب الواعي يستطیع
من خالل تنبيه المســؤولين حيال اخطائهم
وضخ االمل في المجتمع،و تعزيز روح االمل
في مجتمعنــا .وكما ّ
تفضل قائــد الثورة“ :
قلوب المسؤولين في الجمهورية اإلسالمية
يجــب أن تخفق دائمــا ً الزالة الحرمــان وأن
تخاف بشدة من الفواصل الطبقية العميقة“.
وفي هذا المجال فان يقظة الشباب يمكن ان
تلعب دورا حيويا على صعيد تصحيح مســار
المسؤولين.
 5الغرب يســعى الى تغيير ثقافتنا والترويجلنمــط الحيــاة الغربية في بالدنــا .ولتحقيق
هذه الغاية وبمســاعدة عمالئه في الداخل
يســعى الضعــاف هويتنــا الدينية-الوطنيــة
وبث الشــعور بالنقص في االوساط العلمية
لــدى مقارنتهــم بالغــرب .آن االوان الن تبدآ
الجامعات ،الحوزات والشــباب ببذل جهود
كبيرة وجهادية لتعزيز وترسيخ الهوية الدينية-
الوطنيةفيمجتمعنا.
وفــي الختــام وبناء علــى بيان قائــد الثورة
االســامية ،يمكن القــول ان من ضرورات
تحقق الحضارة االسالمية الجديدة ،تواجد
الشباب وتحركهم عبر المشاركة في تجاوز
حــدود المعرفــة وانتــاج العلوم فــي اطار
االيديولوجية التوحيدية ،والذي يلعب دورا
فاعال ومصيريا على الصعد الثقافية ،التقنية
واالقتصادية .ولن تتحقــق هذه التطلعات
اال في ضوء الثقة بالذات ،والتحلي بااليمان
االســامي االصيــل ،والوثــوق بالطاقــات
والقــدرات الوطنيــة وتشــخيص العقبــات
ومكامــن العــداء .طبعــا تحقق مثــل هذا
ماســة الى االهتمام بالوســط
االمر بحاجة ّ
النخبوي واســتخدام االشــخاص الكفوئين
فــي ادارة المراكــز العلميــة والثقافيــة
والتنفيذية للبالد.

مهرجان فجر السينمائي الـ38
تم اإلعالن عن أســماء الفائزيــن بالعنقاء
الكريســتالية لمهرجان الفجر السينمائي
 ..2020في طبعته الثامنة والثالثين.
مهرجــان فجر الســينمائي هو في الواقع
واجهــة الســينما اإليرانيــة وأهــم حدث
ســينمائي تشــهده البالد على مدار العام
منــذ  38ســنة ..لهــذا الســبب يحــاول
المنتجون والمخرجون توصيل أفالمهم
إلى المهرجان كل عام.
هــذا العــام ،تــم تســجيل  115فيلمــا
لحضور المهرجان ،وبعد مراجعة اللجنة
المختصــة تم فرز  85فيلمــا منها ،وفي
النهايــة ،ذهــب  22منهــا إلــى القســم
الرئيسي لنيل العنقاء البلورية.
تجــدر اإلشــارة إلــى أن أفالمًــا مهمــة
إفتقدهــا مهرجان هذا العــام ،مثل فيلم
"مجبــرون" للمخــرج رضــا إبراهيــم
درميشــيان ،و"العنكبــوت" للمخــرج
ابراهيــم ايــرج زاد ،و"قاتــل ومتوحش"
للمخرج وحميد نعمت اهلل.
لكــن أهم ما ميّز مهرجــان هذا العام هو

حضور المخرجيــن اإليرانيين المعروفين
وذوي الخبــرة فــي صناعــة الســينما،
مثــل مجيد مجيدي ومســعود كيميائي
(انســحب الحقا) وإبراهيــم حاتمي كيا،
كمــا ان جــواد عزتي من أكثــر الممثلين
غــزارة في هذا العام ،بخمســة أفالم في
القسم الرئيسي من المهرجان.
يقول أمين مهرجان الفجر الســينمائي
لهــذا العــام ( )2020إبراهيم داروغه
زاده أن المهرجــان الــذي جــرى
فــي الفتــرة مــن  12ـ  22فبرايــر/
شــباط ..2020/خصصت فيــه جائزة
خاصــة بعنــوان "تمثــال الشــهيد
ســليماني" ألفضل فيلــم في موضوع
الجهاد والمقاومة.
أفالم المسابقة
لــم تكن أصوات أفــام هذا العــام عالية
كثيرا ..في الواقع ،فضــل منتجو األفالم
العمــل علــى أفالمهم بصمــت! لذا فإن
العثــور على معلومات حــول بعض هذه
األفالم قد بديء عرضهــا كان أمرا صعبا
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للغاية ..وفيما يلي نبذة مختصرة عن 22
فيلما التــي دخلت منافســات هذا العام
مــن المهرجان في نســخته الـــ 38لنيل
العنقاء البلورية (الكريستال):
آبادان 11/60
يمكــن وصــف آبــادان  11/60بأنه فيلم
مختلــف فــي مجــال الدفــاع المقدس،
يتعامل مع األيام األولى للحرب اإليرانية
ـ العراقيــة .الفيلــم مــن إخــراج مهرداد
خوشــبخت وبطولة حسن مجوني ونادر
ســليماني وشــبنم گــودارزي وعلی رضا
كمالي وحميد رضا محمدي.
أتاباي
هــو الفيلــم الخامــس للمثلة الشــهیرة
نيكــي كريمي الخامس .ســيناريو الفيلم
من تأليف هادي حجــازي فر الذي يمثل
دور البطولــة فيــه بنفســه .وتــم تصوير
الفيلم في خوي (شــمال غــرب ايران)،
ويضــم ممثلين مثل جواد عزاتي ،ســحر
دولتشاهي ودانيال نوروش.
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في تلك الليلة
فيلم تلك الليلة فيــه العديد من الميزات
المثيــرة لالهتمام .فقد تــم إنتاج الفيلم
فــي أمريــكا وشــارك فيــه أمريكيــون،
أمــا النجم شــهاب حســيني فهــو ممثل
وصاحب الشركة التي انتجت الفيلم.
قصــة الفيلم فيهــا الكثير مــن الغموض
واأللغازوهو يتحــدث عن زوجين إيرانيين
مســجونين في أحد فنــادق أمريكا "في
تلــك الليلــة" ..وألنــه األول للمخــرج
کوروش آهاري فسيكون ضمن مسابقات
قسم "نظرة جديدة" في المهرجان أيضاً.
غيمة ممطرة
تدور أحــداث فيلم غيمــة ممطرة حول
ممرضــة تبلغ من العمــر  35عامًا تدعى
(ســارا) تســاعد مرضاهــا علــى الهدوء
والســكينة ،حتى أولئك الذين لديهم أمل
ضئيل في الحياة.
الفيلــم من إخراج مجيــد برزكر ،ويجمع
نخبــة مــن الممثليــن ،بينهــم :نازانيــن
أحمــدي ومــزدك ميرعابدينــي وأرشــيا

نيكبين وعلي ثاني فر.
جلد
قام األخوان (بهمن وبهرام برمك) بعمل
فيلم قصير بعنــوان "الحيوان" لمهرجان
كان السينمائي واكتسبا شهرة من هناك.
اآلن قاموا بصنــع أول فيلم روائي طويل،
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اسطتالع
بعنوان الجلــد ( ..)Skinوالفيلم باللغة
التركية األذرية االيرانية ،ويتناول مواضيع
مثل السحر والخرافات.
تومان
الفيلــم مــن إخــراج مرتضی فرشــباف،
ويتحدث عن حياة ســهراب شــهيد ثالث،
أحد أبــرز المخرجين في تاريخ الســينما
اإليرانية.
فــي هذا الفيلم الذي ال نعرف الكثير عنه،
يمثل مجموعة من الفنانيــن والفنانات،
منهــم :ميــر ســعيد مولويــان ،بردیس
احمدیه ،مجتبی بیرزاده وغيرهم.

ثالث سنوات ،اآلن سنشاهد الجزء الثاني
منه.
مخــرج الفيلــم (بيمــان قاســم خاني)،
ويمثــل فيه كل من :ســام دراخشــاني،
بيجمان جمشــيدي ،أميــر مهدي جوله،
جوهــر خيرانديش ،فرهــاد آئيش ،حامد
كميلي ،ومارال فرجاد.
الشمس
واحــدة من أبــرز أفــام مهرجــان هذا
العام التــي تمتاز بالعديــد من األعمال
الجيــدة ..الشــمس مــن اخــراج مجيد
مجيــدي وقد كتبه ســيناريو الفيلم نيما
جاويــدي الذي شــارك العــام الماضي
بفيلــم (الهنــدي األحمــر) ..كمــا ان
وجود النجم جواد عزتــي فيه يرفع من
حظوظه في نيــل العنقــاء البلورية هذا
العام.

خروج
تعد مؤسســة أوج السينمائية واحدة من
أبرز الناشــطين في مهرجان هــذا العام.
حيث تشــارك بفيلــم آخر فيلــم آخر من
اخراج ابراهيم حاتمي كيا.
واحدة من األشــياء المثيرة لالهتمام في
هذا الفيلم هو اســناد دور البطولة للنجم
(فرامز غريبيان) والذي يعود إلى السينما

وجرت الدماء
فيلم جديد للمخرج المخضرم مســعود
كيميائي ،الــذي غاب عن الســينما فترة

بعد انقطــاع طويل ..الى جانب مجموعة
من الســوبر ستار االيراني ،مثل :جهانكير
الماســي ،محمد رضا شريفي نيا ،مهدي
فقيه ،فرزاد حسني ،،بانتآ بناهيها .
جيد ،سيء ،جلف  :2الجيش السري
تم عــرض الجزء األول من فيلم Good،
 Bad، Kittyفــي مهرجــان الفجر قبل

بعــد اخراج "قاتــل أهلي!" .اليــوم يعود
ومعه نخبة من النجوم ،مثل :ســعيد أغا
خاني ،سيامك أنصاري ،هومن برق نفرد،
نسرين مقانلو وآخرين.
تجــدر اإلشــارة إلــى أن مســعود
كيميائي انســحب مــن المهرجان في
 21يناير.
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شجرة الجوز
للمخــرج محمــد حســين مهدويــان
وبطولة :بيمان المعادي ومهران مديري.
برمائي
فيلــم اجتماعــي ال يخلو مــن الكوميديا
للمخرج الشــهير برزو نيكنجاد وبطولة:
جواد عزاتي ،بيجمان.
البلوى
من إخراج بهــروز شــعيبي وبطولة بابك
حميديــان ..تــدور أحــداث الفيلم حول
أســتاذ جامعي وتلفزيوني مشهور يدعى
عماد ،يواجه العديد مــن التهم الباطلة..
يشــارك في البطولة :داريــوش أرجمند
وليلى زاري.
يوم الصفر
يــوم الصفــر هــو أول تجربــة إخــراج لـ
مســعود ملــكان ،الــذي كان حاضرا ً في
مهرجان الفجر كمنتج لفيلم "تختي" في
العام الماضــي .كتب مالكان الســيناريو

ايضــا الــى جانــب بهــرام توكلــي ،وقام
بالبطولة أمير جديدي وساعد سهيلي.
ثالث جرعات حبس!
الفيلم دراما اجتماعية من إخراج سامان
سالفير الذي شارك آخر مرة في مهرجان
فجر السينمائي عام  2013مع "التوت".

يقوم ببطولــة الفيلــم مجموعةمن ابرز
الفنانيــن ،مثل :محســن تنابنــده ،بریناز
ایزدیار ،متین ســتوده ،علي رضا مهران و
سمیرا حسنبور.
سينما مدينة الحكايات
فيلم آخــر لمهرجان هذا العــام ال نعرف
الكثيــر عنــه .الفيلم مــن انتــاج واخراج
كيوان علي محمدي وعلي أكبر حيدري،
وتمثيل علي أوجي.
سباحة الفراشة
فيلم سباحة الفراشة ذو طابع االجتماعي
وهــو مــن إخــراج محمــد كارت وانتاج
رســول صــدر عاملــي ..وبطولــة :جواد
عزتــي ،پانتآ بهــرام ،امیــر آقائــي و طناز
طباطبائي.
شعبوي
تناول ســهيل برقي مــرة أخرى موضوع
نساء المجتمع بعد فيلمه الشهير "العرق
البــارد" .تمثــل الفنانة القديــرة فاطمة

معتمــد آريــا دور امــرأة فــي األربعينات
من العمــر .كما يمثل في الفيلم كل من
هوتن شكيبا وباران كوثري.
قصيدة البقرة البيضاء
بعد إنتاجه أول فيلم روائي طويل "ممكن
مطــر حامضي!" في عام  ،1993يعرض
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"بهتــاش صناعــي هــا" فيلمــه الثانــي،
قصيدة البقرة البيضاء.
طاقم التمثيل يضم كل من :مريم مقدم،
بوريا رحيمي ســام ،علي رضا ثانيفر ،و
آفین بورئوفي.
الموت في الماء المطهر
نويــد وجمشــيد محمودي ،مــرة أخرى
في قصة حــب .الموت في الماء المطهر
هو أحــدث إبــداع لألخويــن محمودي،
يرويان به قصة هجرة العديد من الشباب
األفغــان إلــى أوروبا .الفيلم مــن بطولة:
علــي شــادمان ،نــدا جبرائلــي ،صــدف
أصغري ،ومتين حيدرنيا.
نخاع العظم
حميد رضا قربانــي ،الذي حضر مهرجان
الفجــر الرابع والثالثيــن بفيلمه "بيت في
الشــارع  ،"41يشــارك اآلن بهذه الدراما
االجتماعيــة ..الفيلم مــن بطولة :جواد
عزتــي ،بریناز ایزدیــار ،بابــك حمیدیان،
بهروز شعيبي.

أنا خائف
اســتطاع بهنام بهــزادي بفيلمــه الناجح
سنة ( 2015المعكوس) جلب االهتمام
اليــه ..وفي هذا العام يشــارك بفيلم "أنا
خائف" ..الفيلم من بطولة الســوبر ستار:
الناز شاکردوســت ،امیر جعفري ،مهران
احمدي و بوریا رحیمي سام.
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سياسي

ارجوزة للشاعر اليماني معاذ الجنيد ،عنوانها:
صرٌ ُسليماني
َع ْ

ميدان
الجها َد الذي في كل
كان ِ
ِ
كأنّهُ ٌ
مران)
(آل ِع
آية من ِ
ِ
ّ
كان السالحُ الذي في كل معرك ٍة
(سليماني)
علي ِه من بأس ِه َخ ٌ
تم ُ

ُ
قيادات أمريكا بثأرِهما؛
فما
ّ
ان)
إال ك َذ ّر ِة رَ ٍ
مل عند ( َعط ِ
لقد أرادهُ ما الرحمنُ خاتمةً
ّ
لكل أفراح (أمريكا) وأحزاني
ِ

ُ
و(فيلق القدس) قالوا :كان قائ َد ُه
الفيلق الثاني
أقول :بل كان فيه
َ
حسيني  ..لحيدر ٍة
محمدي
ٌّ
ٌ
والؤهُ ..فهو رِب ِّ ٌي ورَبّاني

ً
دولة َظل َ َمت
نهي
فاهلل ْ
شاء يُ ْ
إن َ
ُ
َ
غيان؛
إهالك
شاء
أو َ
قوم بعد ط ِ
ٍ
براجف ٍة
عقيم ..أو
بريح
أتَى
ِ
ٍ
ٍ
(سليماني)
أو صيح ٍة ..أو
عذاب ..أو ُ
ٍ

ّ
ص ٌ
بكل ُم
لة
ف ُح ّ ٍر لهُ ِ
ستضع ٍ
َ
ِ
رحمن
كف
كأنّهُ َم َد ٌد من ِّ
ِ
روب ..ب ِ ِه
سمهُ كان تاريخَ ُ
وج ُ
ِ
الح ِ
ٌ
ّ
ُ
ُ
أشجان
ذات
صول
ف
رح
ج
لكل
ُ
ِ
ِ
ٍ

* * *
القاص ُم الك ّرا ُر حيدر ٌة
(القاس ُم)
ِ
ِ
ُ
العاشق المستغف ُر الحاني
المؤمنُ
أنَّى مضى وجهُ (أمريكا) و ُوجهتُها
ُ
عزرائيلها الثاني
(قاس ُم)
فث ََّم
ِ

والسوري ُمجتمعا ً
العراقي
كان
َّ
َّ
ً
ً
ُ
ومقدسيّا ..يمانيّا ..ولبناني
ِ

الكويتي في (األحساء) بل َدتُهُ
كان
َّ
وكان في ثور ِة (البحرين) بحراني
جزائري لهُ في َ
(طنج ٍة) وطنٌ
ٌ
ومصري وسوداني
وتونسي
ٌ
ٌّ
ّ
(فنزويل) ومن (نِيجيريا) ومن
من
ُ
وبي وأفغاني
َ
(الرهونج) و(الهند) ..ك ٌّ
وعال َ ٌ ُ ّ
ب
ل األرض ُم ِ
نتس ٌ
مي لك ِ
ّ
ْ
وبعد سبعين ُقط ٍر ..كان (إيراني)
* * *

بَكتهُ (بغدادُ ) قالت :كان عاصمتي
مهدي) شرياني
عصمي ..و(أبو
ّ
و ِم َ
والتحريــر ..مــن
س) (الحشــ ِد)
ُ
(مهنــ ِد ُ
ِ
هرب َ ْ
ت
َ
ٌ
نسوان
زي
في
)
(داعش
ه
بأس
من
ِ
ّ
ِ
ِ
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ُ
مشيئة اهلل ..ثأ ُر اهلل ..سطوتُهُ
ونُصر ُة اهلل للقاصي وللداني
(يماني) ..فتحسبهُ
بأس
علي ِه ٌ
ٌّ
فيان)
سلمان) أو من
(جرف
من
ِ
ِ
(حرف ُس ِ
ِ
الكون و ّز َعهُ
كـ(جن ِد بدرٍ) إلهُ
ُ
ِ
نقصان
بعدل دون
في المؤمنين
ٍ
ِ
(دمشق) يدا ً
ً
تموز) نصرا ..في
في (حرب ّ
َ
شيطان
قد ط ّهرت (سوريا) من كل
ِ
ُ
أنفاق (غ َّز َة) مدّت من أصابع ِه
ً
ّ
ّعم خطين :ناريّا ونُوراني
للد ِ
المستَب ِ ُ ّد هنا
واهلل لوال الحصا ُر ُ
َ
(نجران)
فتح
ِ
لكان شارَكنا في ِ
* * *
حاسما ً في كل معرك ٍة
(قاسماً)
يا
ِ
ِ
ً
ُ
مجاهدا في سبيل اهلل قرآني
تحرير موطن ِه
سهم المر ُء في
قد يُ ُ
ِ
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أوطان
أسهمت في تحرير
وأنت
َ
ِ
طاغوت أمريكا وأنت إلى
أركعت
َ
َ
ظمئان
سعي
يل الشهادة تسعى
نَ ِ
ِ
َ
ً
فمدّك اهلل تكريما ُ
يليق بما
وإحسان
بذل
َ
قدمت في اهلل من ٍ
ِ
شهاد ًة ُ ّ
كل آل البيت قد حضروا
العاشق الفاني
وكنت الشهي َد
فيها..
َ
َ
صعدت لهُ
رأس
َ
كما (الحسين) بال ٍ
الذراعان
كـ(جعفر) ُمزّقت عنك
ِ
ٍ
علي) دونما جس ٍد
كـ(زي ٍد بن
ٍّ
ً
نيران
هلل تسمو ُرفاتا بعد
ِ
َ
السبط) منك بدا
حتى رأينا
(الحسين ِ
َ
آن
في
)
(العباس
)
مهدي
(أبي
ومن
َ
َ
ِ
و ِف ُ
َ
ف) الحوا من رفاقكما
تية
(الط ِّ
ان)
( َع ْونٌ )
(حبيب) (زُهي ٌر) و(ابنُ
ٌ
ّ
حس ِ
واإليمان قد م َز َجت
الدم
أخ ّو ُة
ِ
ِ
(طهران)
شريان
دماء (بغداد) في
َ
ِ
ِ
ً
قاطبة
األرض
لكن ّما الثأ ُر ثأ ُر
ِ
ديني وإنساني
فثأ ُرنا اليوم
ٌّ
ومهلِكها
ونحنُ أولى بأمريكا َ
ّ
عدوان
ظل
وشع ُبنا لم يزل في ِ
ِ
فيا صواريخ ُغوصي في (بوارجها)
وانسف أساطيلها يا َّ
ركان)
كل (بُ
ِ
ِ
ً
ُ
إن لم يك الر ُ ّد إنصافا لثأرهما؛
َ
ضحيان)
(أطفال
الفضل) أو
فانصف (أبا
ِ
ِ
ِ
ً
ولترحلي اآلن ُذال يا (قوا ِع َدها)
(سليماني)
فالعص ُر ..عص ُر
ٍ
انتصارات ُ
معاذ الجنيد
/5يناير2020/

عراق اليوم وغدا
د .عبد علي سفيح الطائي ـ فرنسا

إن هناك قاعدة اجتماعية عامة تفسر لنا ظواهر اجتماعية مهمة ،وهي( :عندما
لم تأخذ عامة الناس دورها االجتماعي الصحيح ،وتقف فوق التل متفرجة
نتيجة الحذر والخوف من المستقبل المجهول ،ستبرز نواة صلبة من الشباب
المتحمسين يغيرون مجرى حركة التاريخ ولكن بصورة عنيفة).
ولتوضيح هذه القاعدة االجتماعية سوف نأخذ األمثلة التالية:
 .1الجزائر :بعد الحرب العالمية الثانية ولد شعور
االستقالل من االســتعمار الفرنسي في الجزائر.
فالنخــب الجزائريــة وخاصة فــي المهجر والتي
كانت تمثل أحزاب االســتقالل والتحرير ،ففري
ق منهــم اعطــى اولويــة للمباحثات مع فرنســا
للوصول الى حل يرضي الطرفين ،وفري ق آخر
اعطــى األولويــة للمباحثات مع أمريــكا كدولة
منتصــرة في الحرب الكونية الثانية لتســاعدهم
في نيــل االســتقالل ،علما بــأن الفريقين كانوا
ال يحبذون انتظر الشــعب الجزائــري طويال ولم
تظهر بــوادر المخاطــرة بعمل انتفاضة شــعبية
عارمــة .في تلــك الفتــرة ا ال تتجــاوز اعمارهم
الثالثيــن الحل مــن اي الفريق يــن .بعدها بمدة
قصيرة بــرزت مجموعة صغيرة من  22شــاب
سنة بقيادة الباجي مختار ومعه رمضان بن عبد
الملك وبلقاسم غرين ،برزوا من ريف الجزائر من
جبال األطلس في شمال شرق الجزائر وبمباركة
رجال الدين ،واعلنوا ثورة التحرير المسلحة والتي
اعطت مليون شــهيد  .والجزائر ليومنا هذا تدفع
ثمن نتائج هــذه الثورة العنيفة ،التي لم تســمح
للجزائر ببناء دولة مواطنة حديثة  ،بســبب تأخر
النخب عن وضع الحلول.
. .2مصر :تحكم مصر في بداية القرن العشرين
مرجعيتــان مهمتــان هما :الحكومــة المصرية
(المتمثلــة بالملــك ،و )...والمرجعيــة الدينية
(المتمثلــة باألزهــر الشــريف) .عندمــا وجدت
النخب المصرية بــأن األزهر لم يلعب دوره ا عن
واقــع معانــاة النــاس االجتماعي التحــرري ،بل
أصبح أداة بيد رغبــة الحكام واصبح األزهر بعيد
وحاجاتهــم ،فــي تلك الفتــرة وفي عــام 1928
نشــأت جماعة االخوان المسلمين ،وبدأ نشاطه
باســم جماعة االخوان في عــام  1938وبقيادة
حســن البنا .وهذه الجماعة ـ في بدابة تأسيسها
ـ ال تؤمــن بالثــورة العارمــة ،وبعــد ســنين ولد
من رحمهــا مجموعــة صغيــرة متطرفة وهي
مجموعة )التكفيــر والهجرة(وعلى يدها اغتيل
الرئيس المصري محمد أنور السادات ،ومن هذه
المجموعة ولــدت القاعدة ،واحــد رموزها هو

أيمن الظواهري ،جده الشــيخ محمد األحمدي
الظواهري كان أحد شيوخ األزهر في مصر.
. .3المرجعية الدينية الشيعية :هنا البّد ان نفصل
الكالم عن مرجعيتين شيعيتين هما:
أ .المرجعية الدينية الشيعية في النجف األشرف:
تمثل مرجعية النجف األشرف المرجعية الدينية
التقليدية ،ولقد اتهمت المرجعية بانها ال تماشي
التطور االجتماعي والسياســي السريع ،ولم تكن
قادرة ان تقف أمام الغزو الثقافي والعقائدي غير
األســامي واتهمــت بأنها مرجعية خاملــة ..برز
من رحم هذه المرجعية شــاب ال يتجاوز عمره
 23سنة وهو السيد محمد باقر الصدر ودعا الى
بناء المرجعية الرشيدة او الصالحة .فالتف حول
الســيد محمد باقر الصدر نواة صلبة من شباب
الحوزة واسســوا حزبا سياســيا ســموه بـ(حزب
الدعوة االسالمية) ،والذي يهدف الى بناء الدولة
االسالمية ويؤمن بالثورة الشعبية.
تــم اعــدام الســيد محمد باقــر الصدر فــي عام
 ،1980واســتمر على هذا النهج الســيد محمد
محمــد صــادق الصدر والذي ســجن فــي عام
 1972مــع الســيد محمد باقر الصدر والســيد
محمد باقر الحكيم ،وفي التسعينات اطلق السيد
محمد محمد صادق الصدر تســمية المرجعية
الناطقة على مرجعيته ،وقد اغتيل في  19فبراير/
شباط .1999
ب .المرجعية الدينية الشيعية في قم :تتميز ايران
بثنائيــة الدين والدولــة ،وذلك مــن زمن العصر
االخمينــي وليومنــا هــذا .فالدولة اكلــت الدين
والدين اكل الدولة ال في حالة حكم الشــاه األب
واألبــن حيث قاما بإلغــاء دور الدين ،وحاول بناء
دولة علمانية حديثة على غرار تركيا اتاتورك.
في هــذه الفتــرة ـ أي اربعينيات القــرن الماضي
ـ بــرز شــاب من رحــم المرجعية الدينــة في قم
المقدســة ،لم يتجاوز األربعين عاما ،وهو السيد
روح الموســوي الخمينــي ،والذي نــادى بفكرة
الحكومة االسالمية وضرورة النهوض القامتها،
وقد وضح هذه الفكرة في كتابه كشــف األسرار
في عام .1944
لــم يكــن الســيد الخمينــي األول فــي التراتبية
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الهرمية للمرجعية الشيعية في ايران ،بل كان يأتي
في مرحلة تالية بعد آية اهلل المرعشــي النجفي
وآيــة اهلل الكلبايكاني وآية اهلل شــريعتمداري،
لكن السيد الخميني اشتهر بكونه يؤمن بالعمل
السياسي وبإقامة حكومة اسالمية.
قاد الســيد الخمينــي الثورة فــي  ،1979ولحد
يومنا هــذا الزال زلزال هذه الثــورة يحرك ايران
ويؤثر علــى المحيط االقليمــي والعالمي في آن
واحد.
الملخص:
ما يهمنا اليوم هو المســألة العراقيــة التي تزداد
تعقيــدا وعنفا ،ويضعف األمل بإيجاد حل يرضي
الجميع في األيام القريبة القادمة ..فهل المعادلة
االجتماعية التي شــرحناها سوف تساعدنا برؤية
المسار العراقي بصورة أكثر وضوحا؟
الجــواب :نعم ..إن العراق اليوم يشــابه أيام ازمة
الجزائر بعد الحرب العالمية الثانية ،فالعراق اليوم
فريقان ،احدهما ينتظر الحل من ايران وهم فريق
األحزاب والتيارات الحاكمة ،وفريق ينتظر الحل
من المرجعية الدينية الشيعية في النجف األشرف
وهو الحراك الشعبي.
والجــواب تأخر ،بل أصبح أكثر تعقيدا ،والفريقان
ال يســتطيعان أن يحســما الموقف ،فالمرجعية
الدينيــة تدعو الى الحل الســلمي وتنبــذ العنف،
امــا الســلطة الحاكمة فاســتخدمت العنف ضد
الشــارع مما ادى الى قتل المئات وجرح اآلالف
من المتظاهرين ،والســبب هو القــراءة الخاطئة
التي اتخذتها الســلطة للحراك الشعبي واعتبرته
ثورة شــعبية حقيقية ضد الســلطة ،فكما أخطأ
حزب البعث في قراءة االحتجاجات الشعبية في
 1977والتي ســميت انتفاضة صفر فالســلطة
الحاكمــة ـ حينها ـ اعتبرتها ثورة شــيعية حقيقية
ضد السلطة الحاكمة.
إن الثورة الحقيقية هي التي تغير عالقة المجتمع
بالتاريخ وبالسياســة كما حــدث في عام 1789
للثــورة الفرنســية ،وفــي عــام  1917للثــورة
البلشــفية الروســية ،وفــي عــام  1979للثورة
االسالمية االيرانية..
إن المتوقع ان يحدث في العراق إذا طال االنتظار
هو بروز نواة صلبة من الشــباب الذي يؤمن بأن
التغ يير هو بالقوة والعنف ،كما حدث في الجزائر
عندمــا تكونت هــذه النواة في الريــف الجزائري
وسحقت كل ما يقف امامها.
إن الذي يؤخــر بروز هذه النواة اليوم في العراق،
وان تكســب مســاحة جغرافيــة ،هــو وجــود
المرجعيــة الدينية فــي النجف األشــرف ،وليس
المقصــود بأن المرجعية ال تســمح ببروزها ،بل
تؤخر بروزها ،وســوف تبرز فيما لو لم تســتجب
الســلطة الحاكمة لنــداء المرجعيــة الدينية في
النجف األشــرف ،ولســوف يحصد العراق سنين
طويلة مــن المعاناة نتيجة ضيــاع هذه الفرصة
الثمينة.
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قبل الوداع

انهى التي اشتاقت إليه عذابها
معذب
وظل من لم تلتقيه
ُ
من نال إحدى الحسنيين بسعيه
هل ميت هذا ليبكى ويندب ُ
اهلل اخبر في الكتاب بحالهم
هل قول رب العالمين يكذب ُ
تعطي الشهادة باليمين كتابها
يكتب
من يرضي ربه فاسمه به
ُ
النصر مسعى من ينال شهادة
اقرب
بها ناله حتما وربك
ُ
هو ابتالء اننا من أمة
تنجب
من أنجبت قاسم تبقى
ُ
وسيخرج االالف بعد رحليه
وترعب
تغيظ أعداء السالم
ُ
والصدق من أعطى الشهيد مجده
يرحب
درب بخير المؤمنين
ُ
والخزي قبر الشامتين بموتهم
والعاشقون لسعيهم قد خيبوا
يأتي انتقام اهلل في الدنيا
خائب
ومن ،يشك باهلل فظنه
ُ
من لم يعزي بموتهم خزي له
تحطب
وسيصلى في نار وكفه
ُ
هذا ابتالء للورى من ربهم
خسروا به كل الذين جربوا

الى الشهيد الرمز
الحاج قاسم سليماني
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ان التجبر البن آدم مهلك
ويغضب
ال يرضي ربك بل يغيظ
ُ
من سار في درب التقاة مصيره
المكسب
في جنة الفردوس فهو
ُ
الحزن انا النراهم بيننا
الملعب
ولهم كما نحن يريد
ُ
هم يرغبون االن ان نلحق بهم
يهرب
لكن بنصر من يعافه
ُ
الشاعر األستاذ
جليل السيد هاشم البكاء

دعوة للكتابة

ترحب مجلة الوحدة بالمقاالت السياســية والثقافية واالقتصادية وتفتح أبواب صفحاتها لجميع االساتذة
الكتاب واالعالميين واألدباء الراغبين بنشر نتاجاتهم في المجاالت المذكورة وفقا لشروط النشر الخاصة
بالمجلة ،وهي كالتالي:
 .1ان يكون المقال باللغة العربية او مترجما اليها.
 .2يرفق المقال بسيرة ذاتية للكاتب أو المترجم للمرة االولى فقط ،اضافة الى صورة شخصية لغرض استخدامها
عند نشر المقال.
 .3ان يكون المقال منسجما مع خط ونهج المجلة سياسيا وفكريا في الدعوة الى الوحدة وااللتزام بخط المقاومة
ومناهضة الصهيونية والتفرقة والتجهيل وكل ما يسيء الى التعايش الديني والمذهبي واالنساني.
 .4أن ال تتجاوز عدد كلمات المقال  1500كلمة.
 .5يشترط في المقال أن ال يكون قد نشر سابقا.
 .6ترسل نسخة من المجلة للكاتب بعد نشر مقالته.
 .7جميع اآلراء الواردة في المجلة تعبر عن وجهة نظر أصحابها دون أن تعكس بالضرورة وجهة نظر المجلة.
 .8جميع المراسالت تتم باسم رئيس التحرير alarezaei@gmail.com

رودبر سبرينج نيتشر  ،جيالن  ،إيران

