
مجلة عربية شاملة تصدر من باريس
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كّتاب األمة ومثقفوها في قفص االتهام

الممثل اللبناني »سمري ناصر« بالدراما الخليجية

ناصرة 
السعدون 
وداعا

نــــــــــــداء أنــــــســــــانــــــي لـــــــــافـــــــــراج عـــنـــهـــمـــا

النجمة نيللي كريم: 
عملنا فى ظروف إستثنائية بسبب الكورونا  

 الوزيرة إيناس عبد الدايم: "إبدأ حلمك" 

الحقبة المظلمة للنظام الطائفي في العراق

االتحاد االوربي ومشاهد المستقبل حتى عام 2030               

الخطاط يوسف 
ذنون في ضيافة 

“كل العرب”:

الكيان الصهيوني يهّدد أمننا المائي
سد النهضة

عالم التجميل



من النظام الداخلي
إلتحاد الصحفيين و الكتاب العرب في أوروبا

اجلمعية العامة: 
تتكون اجلمعية العامة العادية اأو غري العادية من جميع الأع�شاء، و تعقد اجلمعية العامة العادية مرة واحدة على الأقل يف ال�شنة خالل الثالث الأ�شهر من 

نهاية ال�شنة اأو كلما دعت ال�شرورة.
يتم إجراء الدعوة إىل االجتماعات العامة العادية أو غري العادية قبل 15 يوًما على األقل من اهليئة التأسيسية، و بالتشاور مع األمانة العامة. و يتم إبالغ 

االعضاء باإلمييل، و حيدد به املكان و الزمان.
يدير االجتماع اهليئة التأسيسية أو أحد املؤسسني منهم، و األمانة العامة، جبميع أعضائها، أو مبن حضر منهم. و يتم التصويت على املقررات من احلضور، 

أو بالوكالة املخولة و اخلطية أو عرب اإلمييل الرمسي لإلحتاد.
تستمع اجلمعية العامة العادية إىل تقرير األمني العام عن إدارة اإلحتاد وعن وضعه املايل على وجه اخلصوص؛ و يتم املوافقة أو تصحيح حسابات السنة 

املالية املنتهية.
ـ ال ختضع صالحية مداوالت االجتماع العام العادي ألي شرط من النصاب القانوين.

ـ تؤخذ مداوالت و مقررات االجتماع العام العادي بأغلبية بسيطة من األصوات املدىل هبا.
على أن ال تتعارض مع الدستور.

ـ يتم تسجيل املحاضر رمسيا و التوقيع عليها، يف سجل خاص واليت حتتوي على حماضر األمانة العامة، وموقعة من رئيس االجتماع الذي يسجلها. و مبوافقة 
اهليئة التأسيسية.

األمانة العامة:
مع عدم الإخالل باأية اأحكام خمالفة للد�شتور و النظام الداخلي، يتم اإنتخاب اأو تعيني هيئة اإدارية لالإحتاد من قبل اجلمعية العامة و الهيئة التاأ�شي�شية. و 

تكون مدتها عامني.
تتشكل األمانة العامة من:

األمني العام
نائبان لألمني العام

مدير اإلدارة
نائبان ملدير اإلدارة

املسؤول املايل
نائب املسؤول املايل

مدير العالقات العامة
نائبان ملدير العالقات العامة

منسق العالقات مع النقابات الصحفية العربية
منسق العالقات مع النقابات الصحفية األوروبية

مسؤول العالقات مع الصحافة العربية
مسؤول العالقات مع الصحافة العاملية

مستشار عدد اربعة زمالء 
مستشار قانوين اربع حمامني
مدراء مكاب الدول األوروبية

ممثلو االحتاد بالدول العربية والعامل



أتت جائحة الكورونا، بكل ثقلها القاتل على اإلنسان واحلياة، جعلت املجتمع 
البشري يلمس مدى فداحة هذا الوباء، خاصة يف املجتمع الغريب حيث أصيبت 
مئات  عن  عدا  احلياة،  هبجة  واملدن  العواصم  وفقدت  التام،  بالشلل  احلياة 
اآلالف من الضحايا وماليني اإلصابات اليت طالت املتقدمني بالعمر، واخلوف 

من املجهول، يف ظل إنعدام وجود أي عالج أو لقاح هلذا الوباء.

وأدت إىل  ولو يسريًا من هذه اجلائحة،  العربية جزءًا  الدول  نالت  طبعًا، 
املزيد من املعاناة للطبقة الفقرية يف وطننا العريب.

وهنا ال بد يل من التساؤل: هل ستؤدي النتائج الكارثية هلذا الوباء، إلحساس 
العامل باملعاناة والظلم الذي تتعرض هلا شعوب وأوطان منذ عقود وخاصة الدول 
الثروات،  وهنب  للشعوب،  احلريات  وسلب  والغزو  اإلحتالل  وباء  من  العربية، 
وتنصيب أنظمة أدت إىل تفاقم األوبئة اليت ضربت وطننا العريب و دول العامل 

الثالث؟!

هل ميكن بعد جائحة الكورونا أن تعيد الدول الكربى، واملنظمات الدولية، 
رؤيتها للحقوق األساسية لإلنسان وخاصة يف دول العامل الثالث؟!

حنن نرى، أن الظلم الذي يعاين منه شعب فلسطني منذ عقود طويلة أخطر، 
ونتائجه أكثر كارثية من الكورونا، كذلك نرى أن معاناة األحوازيني حتت االحتالل 

اإليراين أكرب من خطر هذا الوباء.

حنن جنزم إن ما إستخدم من سالح تدمريي خالل غزو وإحتالل العراق، 
والنتائج املريعة اليت طالت ماليني العراقيني ما يزالوا يعانون منها حىت اليوم.

من املسؤول عن كل املآسي اليت تعيشها أمتنا العربية؟! أين الضمري العاملي 
هذا  المسه  عندما  يصحو  أن  له  آن  أما  عقود،  منذ  غائبًا  كان ضمريًا  الذي 

الوباء؟!

املفقودة  القيمة  إلعادة  وحقيقية  تارخيية  فرصة  اجلائحة  هذه  تكون  ال  ملا 
لإلنسان..وللشعوب..وللحرية؟!

أ. علي المرعبي

القيمة المفقودة لإلنسان

ــة الـــعـــدد ــيـ ــاحـ ــتـ ــتـ افـ
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جميع الآراء الواردة باملجلة تعرب عن راأي اآ�شحابها ولي�س بال�شرورة اأن تعرب عن راأي املجلة.

في هذا العدد

املوجهة  الرسالة  ضوء  على 
اىل السيدة نيكول بلوبيه، وزيرة 
املطالبة  و  الفرنسية،  العدل 
سراح  بإطالق  إنسانية  لظروف 
سانشيز"  رامرييز  السيد"إيليش 
للسيد  الطلب  ذات  تأكيد  مع 
جورج إبراهيم عبداهلل، كان لنا 
هذا احلوار مع املحامية إيزابيل 

كوتون ـ باير.   

حزب طليعة لبنان يدين 
الرسم الكاريكاتوري

هروب نجل المرجع 
الديين في العراق علي 

السيستاني
المؤتمر الشعيب العربي: 

نحمل اإلستعمار 
الصهيوني مسؤولية 
تفشي الكورونا في 

فلسطني

الـــــــــــــــــــرلـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــان الـــــــــــــلـــــــــــــبـــــــــــــنـــــــــــــانـــــــــــــى يـــــــقـــــــر 
تـــــــــــــــشـــــــــــــــريـــــــــــــــع زراعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الــــــــــحــــــــــشــــــــــيــــــــــش



جـــــبـــــهـــــة فـــــــــــــــريوس كــــــــــورونــــــــــا اإلقــــــتــــــصــــــاديــــــة
نـــــــــحـــــــــن الــــــــــــــعــــــــــــــرب لــــــــســــــــنــــــــا بـــــــــأحـــــــــســـــــــن حـــــــــال

أخــــــــــــــــــــــــــــــــــريًا...مــــــــــــــــــــــــــــــــــوســــــــــــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــــــــــــو 
تـــــــــــبـــــــــــحـــــــــــث عـــــــــــــــــــن بــــــــــــــــديــــــــــــــــل األســـــــــــــــــــد

فرن�صا و االحتاد االوروبي 5 يورو   كندا و اأمريكا: 5 دوالر 
الدول العربية: 

م�صر: 12 جنيه    ال�صعودية: 10 ريال    الكويت: 2 دوالر    البحرين: 1 دينار    االمارات: 10 درهم    ُعمان: 1 ريال    اليمن: 100 ريال    �صوريا: 60 لرية   لبنان: 2000 لرية    
االردن: 1 دينار    فل�صطني: 2 دوالر   ليبيا: 5 دينار    اجلزائر: 5 دينار    املغرب: 35 درهم    تون�س: 3 دينار

ر�شوم ال�شرتاك: 60 يورو �شنويا  - دول اأوروبا  96 يورو �شنوياً -  باقي دول العامل 120 دولر  ) ا�شعار ال�شرتاك �شاملة  ر�شوم الربيد(

ثمن الن�شخة
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مــــراجــــعــــة نــــقــــديــــة لـــلـــحـــقـــبـــة الـــمـــظـــلـــمـــة لـــلـــنـــظـــام 
ــيـــري ــتـــغـ ــــفـــــي فـــــــي الــــــــعــــــــراق ومــــــــشــــــــروع الـ ــائـ ــ ــــطـ الـ

مهام االعام العراقي الوطين اآلن

كتاب األمة ومثقفوها في قفص االتهام

الكيان الصهيوني يهّدد أمننا المائي

الــــــجــــــزائــــــر وـجــــهـــــا لـــــوجـــــه مــــــع فــــــــــريوس كـــــورونـــــا
ــبـــات تــضــامــنــيــة غــــري مــســبــوقــة لــكــبــح الــجــائــحــة هـ

الــعــراق:  فــي الــذكــرى 17 للغزو و اإلحــتــال

األديبة ناصرة السعدونتعزية برحيل 
تتقدم أســرة حترير جملة "كــل الــعــرب" بأصدق 
ــة الـــعـــراقـــيـــة نــاصــرة  ــبــ الـــتـــعـــازيـــي بــرحــيــل األديــ

السعدون بعد حياة حافلة بالعطاء و التميز.
آل  عموم  إىل  نتوجه  احلزينة  املناسبة  هبــذه  و 
السعدون و املختار و الشعب العراقي و للحركة 
اخلــســارة  هــذه  على  بتعازينا  العربية  الثقافية 

الكبرية.
السعدون و  نــاصــرة  العراقية  األديــبــة  رحــم اهلل 
أهلم أهلها و ذويها الصرب والسلوان وإن هلل وإن 

إليه راجعون.

النجمة نيللي كريم: 
عملنا فى ظروف 

إستثنائية بسبب 
الكورونا  

الـــــــحـــــجــــــر الــــــصــــــحــــــي ومـــــــــوضـــــــــة الــــبــــيــــجــــامــــا
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او  مذهبية  او  دينية  ف���وارق  ب��ال  وال��واج��ب��ات, 
عرقية. ونتج عن ذلك غياب �صيا�صي ود�صتوري, 
وعنف مفرط, وازمات حادة, وتفجري �صراعات 
لالإرهاب  �صاحة  اىل  العراق  وحتويل  املذهبية, 
طيلة  البالد  يف  اأهلية   حربا  اأحدثت  ال��دويل, 
عدة اأعوام, قتلت مئات اآالف العراقيني ودفعت 
البالد, وف�صحت  للهجرة خارج  املاليني منهم  
واي��ران(  )تركيا  اإقليمية  اط��راف  امام  املجال 

للتدخل ال�صافر يف ال�صاأن الداخلي العراقي.
بتدمري  يكتفوا  االإحتالل وذيوله مل  ان قوى 
واالدراك  الوعي  تغيري  اإ�صتهدفوا  بل  الدولة, 
ل��دى االن�����ص��ان ال��ع��راق��ي, ك��ون��ه ن��ت��اج عمليات 

ب�صورة  بينها  فيما  تتفاعل  و�صعورية  ذهنية 
ال��ذك��اء  درج���ة  فهناك  ال��وع��ي  الإن��ت��اج  معقدة 
وهناك  وال�صمري,  واالإرادة  والتخمني  واحل�س 
وجت��ارب  والفطرة  والقيم  واالخ���الق  امل��ب��ادئ 
االجتماعية  والنظم  الن�صاأة   وظ��روف  احلياة  
ومنابع الفكر  واملعرفة التي ن�صا عليها االن�صان 

العربي.
ال�صيا�صي  االإ���ص��الم  اط���راف  حت��ال��ف  ان   
الن�صق  م��ن  ج��زء  �صكل  ال��ع��راق,  يف  امل��ذه��ب��ي 
االحتاللية,  لل�صلطة  واالجتماعي  ال�صيا�صي 
حت��ول مع االأي��ام وبدعم م��ن  ق��وى االحتاللني 
بني  عالقات  ت�صكيل  اىل  االإي���راين,  االأمريكي 
نتج  الديني(,  واملذهب  )ال�صيا�صى  عن�صري 
على  يقوم  رج��ع��ي,  مييني  طائفي  منهج  عنه 
التمايزات االجتماعية والثقافية ,اأدى اىل بروز 
�صراعات �صيا�صية بني املذاهب امل�صي�صة, واىل  
ظهور اأحزاب على الن�صق الطائفي  وعلى نظام 
وال�صلطة,  واملال  النفوذ  تقا�صم  املحا�ص�صة يف 
اأبواب التدخل  الذي باركته ايران الأنه فتح لها 
العراقي.  ال�صيا�صي  القرار  والتاأثري يف  املبا�صر 
لتق�صيم  ف��ر���ص��ة  وف���ر  امل��ن��ه��ج  ه���ذا  وب��ال��ت��ايل 
اىل    ال�صهيوين,  بريي�س  م�صروع  ح�صب  العراق 
وعمق  واالك����راد(.  وال�صنة  )ال�صيعة  كيانات 
اإن�صحاب  بعد  املنهج  ه��ذا  االإي���راين  االإح��ت��الل 
القوات االمريكية من العراق عام 2011, حتت 

العراق  واح��ت��الل  لغزو  العميقة   ال��ق��راءة 
اإح��ت��الل  جم���رد  )ل��ي�����س   2003 ني�صان   9 ي���وم 
الهيمنة  او  بديل  بنظام  واملجيء  نظام  الإزال��ة 
اإ�صرائيل  على النفط وال��روات  او �صمان امن 
وه��ي نتائج م��وؤك��دة ملثل ه��ذا احل���دث(  بل ان 
خمطط احتالل العراق, اأريد به  تدمري الدولة 
عقبة  �صكل  الذي  الوطني,  ال�صيا�صي  والنظام 
اأمام امل�صروع االأمريكي �صرق او�صطي,  رئي�صية 
�صكل  ولذلك  االب��ن,  بو�س  ج��ورج  به  كما �صرح 
التاريخ  جمرى  يف  خطرية  اإنعطافة  االحتالل 
ال��ع��راق  يف  يعد  مل  حيث  امل��ع��ا���ص��ر,  ال��ع��راق��ي 
دولة وال موؤ�ص�صات وال جي�س وال قانون, وبذلك 
نفذت االإدارة االمريكية ما قاله جوج بيكر اىل 
املرحوم طارق عزيز: )�صنعيدكم اىل  ع�صر ما 

قبل ال�صناعة(. 
الع�صكري  الفعل  ه��ذا  ال��ع��ب��ارة,  ب�صريح   
االح���ت���اليل االج��ن��ب��ي, ال���ذي م��ث��ل ���ص��اب��ق��ة يف 
نظام  لظهور  املجال  اف�صح  ال���دويل,  القانون 
مع  بتحالفات  اإرتبط  وعرقي,  طائفي  �صيا�صي 
اأم��ام �صراعات  االأب��واب  واي��ران, وفتح  امريكا 
وازمات على ال�صلطة, من ذيول اجلماعات التي 
خدمت  قوى االحتالل, واإتخذت ا�صكال العنف 
الن�صيج  وتدمري  االمن  وفقدان  والقتل  املفرط 
االجتماعي الوطني, حيث كان يعي�س العراقيون 
كافة يف ظل النظام الوطني مت�صاوين يف احلقوق 

د. خليل مراد

مـــراجـــعـــة نـــقـــديـــة لــلــحــقــبــة الــمــظــلــمــة لــلــنــظــام 
ــائـــفـــي فــــي الـــــعـــــراق ومـــــشـــــروع الــتــغــيــري الـــطـ
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قام  و  الوطنية,  العراقية  امل��ق��اوم��ة  �صربات 
العراقي  الواقع  مع  بالتعامل  االأمريكي  املحتل 
املذهبي, الإعتبارات تت�صل بامل�صالح ومراعات 
الو�صع  وا���ص��ب��ح  االإي�����راين,  االإق��ل��ي��م��ي  ال��ب��ع��د 
التي  ال�صروط  وفق  التعقيد,  غاية  العراقي  يف 
يف  االأم��ن��ي(  )امللف  باإ�صتالم  اي��ران  فر�صتها 
العراق. حتول العراق بعدها اىل رهينة لعالقة 
برتاجع  و)اإيذانا  واالإي��راين  االأمريكي  التخادم 
العروبة  فكرة  و�صقوط  العربية  القومية  فكرة 
لتحل حملها فكرة والية الفقية - وكيل اهلل يف 
االأر�س( ح�صب الروؤية اخلمينية.  وا�صبح �صوت 
العمائم والعرق يتجاوز بع�س مفاهيم الد�صتور 
تتحدث  وم�صبوهة,  اأقالم خارجية  كتبتها  التي 
عنها,  بدال  وحلت  والدميقراطية,  املدنية  عن 
فكرة  وه��ي   املذهبي,  ال�صيا�س  االإ�صالم  فكرة 
برواتها  و  العربية  باالأرا�صي  وطامعة  م�صللة 
حتت �صعار ت�صدير الثورة االإ�صالمية, وال�صعي 
امرباطوريتها  اىل  اأخ���رى  ال��ع��راق  �صم  اىل 
ال��ث��وري  احل���ر����س  ف���رع  فت�صكل  امل���زع���وم���ة,  
الدين  ورج��ال  اال�صتخبارية  االأجهزة  وتوغلت 
والتجار االإيرانيني يف ن�صج عالقات مع الطبقة 
احلاكمة, التي حتولت مع االأعوام يف تقريرربط 
يفقد  العراق  فبداأ  اي��ران.  مع  العراق  م�صتقبل 
هويته الوطنية وانت�صر الف�صاد املايل واختال�س 
)تقريرمنظمة  ك�صفه,  ما  وهذا  الدولة  اأم��وال 
الدولية على موقعها االلكرتوين عام  ال�صفافية 
باأ�صاليب  ال�صخمة,  ال�صرقة  بعمليات   )2013
اخلداع وغ�صيل االأموال وتهريب النفط واذكاء 
دوالر  مليار  واختفاء)850(  ال�صيا�صي  العنف 
يف عهد العميل نوري املالكي, التي �صحبت من 
املركزي    العراقي  الرافدين   م�صرف  �صندوق 
ومن املقاوالت والعقود الوهمية و�صراء االأ�صلحة 

من رو�صيا وغريها.
مر  ال��ت��ي  ال��ظ��روف  يف  النظر  اأمعنا  واإذا 
�صهرا  يخلو  مل  ع��ام��ا,   17 خ��الل  ال��ع��راق  بها 
واحدا من االزمات و زيادة االحتقان الطائفي 
واال�صطهادات واالعتقاالت ال�صيا�صية التع�صفية 
املوالية  امليل�صيات  ع�صرات  ظهور  بعد  وخا�صة 
والقتل  اإ���ص��ت��ب��اح��ت احل��رم��ات  ال��ت��ي  الإي�����ران, 
املواطنني  كرامة  على  واالع��ت��داءات  واخلطف 

خارج قوانني الدولة.
لنظام  وطبقا  النيابي  العمل  �صعيد  وعلى 
يجري  الوظيفية  امل��واق��ع  ف���اإن  املحا�ص�صة, 
ا�صغالها يف عموم حمافظات الدولة من خالل 
احلاكمة  ال�صلطة  اأح���زاب  بني  )التفاهمات( 
التفاهمات  ه��ذه  املتنفذة,  الربملانية  والكتل 
االأ���ص��خ��ا���س  ك��ف��اءة  االع��ت��ب��ار  بنظر  ت��اأخ��ذ  ال 
انتماءاتهم  واإمنا  العامة  والوظائف  للمنا�صب 

الطائفية والعرقية, يتم التو�صل اليها من خالل 
يف  ت�صمن  املر�صح,  يقدمها  خطية   تعهدات 
املقابل ح�ص�س معينة لها من امل�صاريع والعقود 
وغريها  النفط  ت�صدير  واي����رادات  التجارية 
تعهدات  ذلك,  اىل  ي�صاف  الدولة,  م��وارد  من 
مهمة بعدم فتح ملفات الف�صاد للروؤو�س الكبرية  
مع  �صيا�صية  مبواقف  مقرونة  تعهدات  وخا�صة 
ما  على  واحل��ف��اظ  دول��ي��ة  او  اإقليمية  اط���راف 
لهذه االأحزاب او الكتل من ميل�صيات وجماميع 

م�صلحة . 
عام   البا�صلة  ت�صرين  ثورة  انطلقت  هنا  من 
احلجر  رغ��م  ال��ي��وم,  حتى  وامل�صتمرة   2019
ال�صحي, وهي تطالب بتغيري نظام املحا�ص�صة 
)ينبغي  وه��ذا  ال�صيا�صية.  العملية  وا���ص��ق��اط 
العلمي  التفكري  ووف��ق  امل�صتقبل  ب��روؤي��ة  االأخ��ذ 
يف  العميق  للتاأمل  املاألوفة  االأط��ر  وخ��ارج  احلر 
كيفية اخلال�س من الكارثة التي حلت بالعراق 
اىل  ال�صبيل  كيف  وال�صوؤال  العربية(,  واالأم��ة 

ذلك؟!!
كتابات  م��ن  ن�صتقطعها  م��الح��ظ��ات  ع��دة 
وقفات   لهم  اأفذاذ,  اأ�صاتذة ومفكرين عراقيني 
 17 ل��ذك��رى  مو�صوعي  ونقد  حتليل  يف  جريئة 

عاما على االحتالل االأمريكي للعراق :
حيث او�صح اال�صتاذ  عبد الوهاب الق�صاب: 
ان نتائج ما ح�صل يف 9 ني�صان 2003, ان غطاء 
الفعل  ك��ان  العراقي,  املجتمع  عن  ازي��ح  ثقيال 
اىل  العراق  ع��رب  تفتيت  هو  االأعظم  ال�صلبي 
مكونني يعادي بع�صهم بع�صا, واأن هذا التفتيت 
و���ص��ع يف د���ص��ت��ور ك��ت��ب ب���اإم���الءات خ��ارج��ي��ة, 
ت�صاءل:  و  م�صتوردة.  �صيا�صية  لطبقة  وانانية 

مفتت  عراق  انقا�س  على  العراق  ينه�س  كيف 
ومدمر؟ واأجاب الق�صاب باإقت�صاب: ان يعرف 
العقد  ميثل  جديد  د�صتور  ديباجة  يف  ال��ع��راق 
من  ج��زء  ال��ع��راق  وان  للعراقيني,  االجتماعي 
العراقية  االأقليات  دور  و�صمان  العربية,  االمة 
يف عراق عربي, واحلد من �صلطة رجال الدين 
والدولة,  الدين  بني  العالقة  وتنظيم  ال�صلبية, 
ومع  العربي  دول اجلوار غري  مع  ور�صم عالقة 

االأقطاب الدولية حتكمها امل�صالح املتبادلة.
لي�س  كتب:  في�صل  غ��ازي  الدبلوما�صي  اما 
وال�صيا�صات  االأف��ك��ار  ان��ت��اج  اإع���ادة  املق�صود 
ال�صيا�صية  العملية  ا���ص��الح  او  امل��اأ���ص��اوي��ة, 
املنتف�صة,  امل��الي��ني  رف�صتها  التي  الفا�صدة, 
وا�صقاط  املتخلف  اليميني  النظام  تقوي�س  بل 
اأح��زاب  واإزاح���ة  الرجعية,  ال�صيا�صية  الطبقة 
عاما,   17 منذ  احل��اك��م  ال�صيا�صي  االإ���ص��الم 
والذي انتج االإرهاب والعنف, والذهاب للحداثة 
واالجتماعية  ال�صيا�صية  الدميقراطية  ل�صمان 
)ال��ن��ي��ول��ربال��ي��ة(  تبني  دون  واالق��ت�����ص��ادي��ة,  

العاجزة عن حل م�صكالت العامل النامي.
ني�صان    10 يف  االيكونوم�صت  جملة  وختمت 
اإن خماوف  ال��ع��راق:  الأو���ص��اع  اجل��اري حتليال 
وباء  لي�س  واأن م�صكالتهم  تت�صاعد,  العراقيني 
مفل�صة  فالدولة  ال��ع��راق,  يواجه  ال��ذي  كورونا 
وتعاين من عجز كبري يف امليزانية بعد انخفا�س 
دفع  احل��ك��وم��ة  ت�صتطيع  فلن  ال��ن��ف��ط,  اأ���ص��ع��ار 
اعدادهم  البالغة  واملتقاعدين  املوظفني  رواتب 

7 ماليني, واإنهيار الدولة على االأبواب!!   



السياسة

واإنه "يجب هزم االإرهابيني لي�س فقط يف �صاحة 
املعركة لكن اأي�صا يف �صاحة االأفكار".

ب�صعيها  بها  املناط  ال��دور  هيوز  خل�صت  فيما 
تنمية  يف  اإيجابية(  اأمل  )روؤي��ة  اأ�صمته  ما  لتطوير 
اأ�صمتهم  م��ن  وع����زل  ال��ع��امل  يف  ال��دمي��ق��راط��ي��ة 
القيم مع  الدينيني وخلق �صعور بوحدة  املت�صددين 

الثقافات االأخرى.
كما ركزت هيوز يف كلمتها على �صالح االإعالم, 
وزارة  يف  �صتن�صاأ  ال�صريع  للرد  خلية  اإن  وق��ال��ت 
وم�صاعدة  االإع����الم,  و�صائل  ملراقبة  اخل��ارج��ي��ة 
مع  ���ص��ري��ع  ت��ع��ام��ل  اإىل  ال��و���ص��ول  وا���ص��ن��ط��ن يف 
االإ�صاعات واملعلومات التي تفتقد الدقة وخطابات 
التي  ال��ف��ر���س  ا�صتغالل  اإىل  داع��ي��ة  ال��ك��راه��ي��ة, 
اإ�صتخدام مكثف  واأكدت بدء  التكنولوجيا.  تتيحها 
للتكنولوجيا خا�صة االأنرتنت يف ن�صر املعلومات من 
خالل غرف الدرد�صة على االنرتنت و�صور الفيديو 
الهواتف  عرب  الن�صية  الر�صائل  وحتى  الرقمية 

النقالة.
نقودها  ان  يجب  التي  االإعالمية  املعركة  اّن 
يف امليدان ويف خلف الكوالي�س يجب زيادة حدتها 
وتاأثريها لتكون حامية الوطي�س لدرجة اّن االإدارة 
االأمريكية مل تعد وعمالئها قادرين على جتاهلها.

او  �صبغة  يعطي  ان  االم��ري��ك��ي  املحتل  ح��اول 
اإن��ط��ب��اع ب��اأن ال��دول��ة وال��ن��ظ��ام ال��ذي فر�س على 
م�صاحات  فيه  دميقراطيا  نظاما  العراقي  ال�صعب 
ببع�س  ج��اء  مثلما  والتعبري  ال���راأي  ح��ري��ات  م��ن 
فقرات د�صتورهم امللغوم الذي مرروه بالتزوير بعد 

عام 2003م

الد�صتور �صئ ال�صيت بع�س من   جاء يف هذا 
الفقرات التي ت�صري اىل �صرورة ان يكون لالأعالم 
اىل  ر�صائله  م��رور  بد من  وال  احل��ري��ة؟!  ج��وا من 
ي�صرح  م��ا  االأغ���رب  ب��ل  قيد,  دون  م��ن  اجلمهور 
ال�صيا�صيني  ي�صمونهم  مم��ا  االإح��ت��الل,  ذي��ول  ب��ه 
بهذا  اإدع����اءات  م��ن  املتنفذين  ال��دول��ة  ورج���االت 
ال�صاأن, يف حني ان واقع احلال ي�صري اىل عك�س تلك

العراق  يف  االإع���الم  واق��ع  ان  امل���رة.  احلقيقة 
�صاأنه  م�صبوقة,  غري  فو�صى  �صهد  االحتالل  بعد 
املحتل,  العراق  يف  احلياة  مرافق  كل  �صاأن  بذلك 
ال�صكوك  يثري  ب�صكل  االت�صال  و�صائل  فاإنت�صرت 
فهي  ويديرها  اأ�ص�صها  من  وح��ول  حولها  والريبة 
اأجندته  تخدم  وهي  نف�صه  االإحتالل  �صنيعة  حتما 

يف العراق.
الفو�صى  �صفحات  اح��د  هي  االإع���الم  فو�صى 
اخلالقة التي طبقها املحتل االأمريكي يف العراق. 
مع  �صحيفة.  عرب)220(  الفو�صى  تلك  وجت�صدت 
توجهات  ذات  تلفازية  قناة   )56( من  اكر  وجود 
بنف�س  مت��ول  اإذاع��ي��ة  حمطة  و)67(  م�صبوهة. 
والعن�صرية  الطائفية  باالأحزاب  ترتبط  الطريقة 
الهادفة  اأجنداته  لتنفيذ  معه  املحتل  جلبها  التي 
العراقي,  لل�صعب  الوطنية  اللحمة  مت��زي��ق  اىل 
وهي  وال��ف��ن.  البالبل  زرع  ع��رب  عقليته  وتلويث 
توجه �صمومها املدمرة اىل ال�صعب الغارق يف اأتون 
والعن�صرية  الطائفية  موجات  تدفعه  االإح��ت��الل 
والفقر  واالأم��ي��ة  واجلهل  واالإنتهازية  وامل�صلحية 
واملر�س بعيدا عن ال�صالم والوئام والعي�س الرغيد. 
العراقي  لل�صعب  املاأ�صاوي  الواقع  هذا  اأم��ام   

ت��ع��د امل��ع��ارك االإع��الم��ي��ة ال��ت��ي جت���ري خلف 
من  كثري  اّن  لدرجة  خطورة  االأكر  هي  الكوالي�س 
احلكومات قد ترفع الراية البي�صاء نتيجة خ�صارتها 
بحيث  اإعالمهم  توظيف  يجيدون  خ�صوم  اأم��ام 
تكون نتائج اإ�صتخدامه اكر اإيالما على العدو من 
القريب  باالأم�س  يتذكر  وكلنا  االأخ��رى,  االأ�صلحة 
على  ق���ادرة  تكن  مل  االأمريكية  االإدارة  ان  كيف 
ا�صتيائها  املقاوم فعربت عن  االإعالم  تاأثري  حتمل 
االإع��الم��ي��ة,  للمعركة  خ�صارتها  ادرك���ت  اأن  بعد 
معلوماتّية"  ة  خا�صّ "ق��ّوات  ان�صاء  اىل  وب��ادرت 
جورج  وب�صخ�س  االأمريكية  االدارة  قامت  حيث 
املوؤمتنة  )امل�صت�صارة  هيوز  ك��اري��ن  بتعيني  بو�س 
للرئي�س االأمريكي جورج بو�س التي طاملا �صاعدت 
النفاق  ع��رب  ل�صيا�صته  اإيجابية  ���ص��ورة  ر�صم  يف 
اخلارجية  لوزيرة  م�صاعدة  مبن�صب  والت�صويه( 
حر�س  وق��د  ال��ع��ام��ة".  ب�"الدبلوما�صية  املكلفة 
ح�صور  على  املن�صب-  اأهمية  على  دالل��ة   - بو�س 
وهو  االأمريكية,  اخلارجية  مقر  يف  اليمني  اأداء 
االأم��ر  يتعلق  عندما  وفقط  ن��ادرا  اإال  يفعله  مل  ما 
على  يتعني  اإنه  حينها  وقال  احل�صا�صة.  باملنا�صب 
ب�صكل فعال  �صيا�صاتها  ت�صرح  اأن  املتحدة  الواليات 

إ.د. عبدالرزاق الدليمي

ــــام  مــــهــــام االعــ
الــــــــــــــــعــــــــــــــــراقــــــــــــــــي 
اآلن الــــــــــوطــــــــــين 
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   جامعة البرتا الأردنية ـ كلية الإعالم

القراءة  اإم��راأة جتهل  مليون   5 اكر من  وجود  مع 
خ��ارج  معظمهم  يتيم  طفل  مليون   4 و  والكتابة 
العراق, وماليني  يعي�صون خارج  و4 مليون  التعليم 
املهجرين ق�صريا داخل العراق ناهيك عن االأطفال 
وال�صيوخ واملر�صى والقائمة تطول وباإزدياد, يف بلد 
واالإعتقال  واالأذى  للمتابعة  ال�صحفي  فيه  يتعر�س 
القمعية  االأمنية  واأجهزتها  العميلة  احلكومة  من 
العملية  الأح���زاب  التابعة  العميلة  وامليلي�صيات 

ال�صيا�صية. 
ما املطلوب من االعالم الوطني يف العراق؟

ويف  االآن  املقاوم  اإعالمنا  مهام  اأه��م  اأح��د  اإن 
املراحل القادمة هو دعم الثورة العراقية املباركة, 
ودائ��م  يومي  ب�صكل  ودول��ي��ا  عربيا  بها  والتعريف 
الوطنية  االأقالم  اأ�صحاب  املهام  هذه  يف  وي�صانده 

العراقية ال�صريفة.

و�صيبقى  االأع��الم كان  اأن  اإثنان من  ال يختلف 
الإ�صتخدامه  خطط  ما  اذا  االأ�صلحة  واأخطر  اأه��م 
ان  ممكن  اجل��وال  الهاتف  ف�صا�صة  علمي,  ب�صكل 
الدبابة,  و  البندقية  م��ن  اأك��ر  ال��ف��رد  على  ت��وؤث��ر 
و  العقول  و  النفو�س  ي�صيب  املخطط   ف��االإع��الم 
معنويات  على  خطريا  دورا  يوؤدي  انه  كما  القلوب 

االعداء. 
و  الوطني  االإع���الم  اإمكانيات  ان  ي��درك  كلنا 
الظروف  عن  ناهيك  حم��دودة  تكون  قد  امل��ق��اوم 
املالية واملكانية والبيئات ال�صعبة التي يعمل فيها, 
وموؤثرا  فاعال  يكون  ان  من  مينعه  ال  ذلك  اأن  اإال 

حيثما وجد.
و�صتبقى  كانت  العراق  ق�صية  اأ�صل وجوهر  اإن 
للجميع  ثبت  وال��ذي  للعراق,  االأمريكي  االإحتالل 
اإنه بني على افرتا�صات ومعلومات كاذبة, ولذلك 
�صببها  و�صي�صيبنا  كوارث  من  اأ�صابنا  ما  كل  فاإن 
ه��ذه احلقيقة  ���ص��وء  ويف  االأم��ري��ك��ي,  االإح��ت��الل 
املطلقة ننظر اىل تداعيات الق�صايا االأخرى ومنها 
ت�صارك النظام االإيراين مع االأمريكان يف الهيمنة 

على العراق.
واإنطالقا من هذه امل�صلمات يجب على و�صائل 
على  ال��دائ��م  الرتكيز  الوطني  العراقي  االع���الم 

امل�صائل التالية:
وحت��دي��دا  اأن��واع��ه��ا  )ب��ك��ل  امل��ق��اوم��ة  اإن  اأوال: 
ال�صعوب  جلميع  م�صروعة  لالإحتالل   ) االإعالمية 
واملقاومة  ال���دويل,  القانون  يف  وواج���ب  املحتلة, 
اأركاٍن اجلهاد  االإعالمية هي جزء هام وركن من 
واملقاومة وحكمها تتبع للحكم العام فللجزء حكم 
الكل, حتى و اإن مل تندرج املقاومة االإعالمية حتت 
املقاومة امل�صلحة تنظيميا فاإنها م�صروعة و واجبة 

وفر�س على كل قادر ومتخ�ص�س يف ذلك.
جميع  وجود   على  اإحتالل  كلمة  اإطالق  ثانيا: 

القوات االأجنبية داخل العراق. 
امل�صينة  والف�صائح  االإنتهاكات  ف�صح  ثالثا: 
للحكومات  القمعية  واالأج��ه��زة  االإح��ت��الل  لقوات 

العميلة وامللي�صيات املجرمة. 

العملية  يف  واملن�صوبية  املح�صوبية  ف�صح  رابعا: 
ال�صيا�صية. 

خام�صا: تكرار احلديث عن اأزمات املاء امللوث 
اخلدمات  يف  املعيب  والنق�س  والوقود  والكهرباء 
�صفوف  بني  االأمية  واإنت�صار  وال�صحية,  التعليمية 
الأن  وال��ب��ط��ال��ة.  الفقر  م�صتوى  وارت��ف��اع  ال�صعب 
احلديث عن هذه االأمور يعطي االإنطباع احلقيقي 
عن م�صاوئ العراق الدميقراطي الفدرايل املوحد 

اأمام الراأي العام العاملي.
ال�صاأن  يف  االإي���راين  التدخل  ف�صح  �صاد�صا: 
ال��داخ��ل��ي ال��ع��راق��ي وم���ا ي��ق��وم��ون ب��ه م��ن ت��وري��د 

املخدرات واالأدوية امللوثة واملواد الغذائية . 
االإجتماعية  امل�صاكل  الرتكيزعلى  �صابعا: 
واملطلقات,  واليتامى  االأرام���ل  اأع��داد  زي��ادة  مثل 
الطائفية,  الفتنة  ب�صبب  ال��زواج  ن�صبة  واإنخفا�س 

والفتاوى املذهبية.
ثامنا: اإثارة مو�صوع ال�صجناء واملعتقلني �صيما 
الالجئني  مو�صوع  وكذلك  ق�صائية.  مذكرات  بال 

والنازحني.
 ت��ا���ص��ع��ا: ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى م��و���ص��وع م��زدوج��ي 
امل��زورة  العلمية  ال�صهادات  واأ�صحاب  اجلن�صية 

حيث ا�صبح احلكم يف العراق املحتل مرتعا لها.
النفط  لنهب  املنظمة  العمليات  ف�صح  عا�صرا: 
عالوة  وامليلي�صيات,  واالأ�صدقاء  اجلريان  قبل  من 
وعبثها  االأجنبية  االأمنية  ال�صركات  مو�صوع  على 
يف  املو�صاد  ودور  الباهظة,  وتكلفتها  وجرائمها 

العراق.
ال��ع��راق قبل  اأح���د ع�صر: احل��دي��ث ع��ن واق���ع 

االحتالل ومقارنته بالو�صع احلايل.
اجلي�س  اإنتهاكات  مو�صوع  تناول  ع�صر:  اإثنى 
وال�صرطة حلقوق املواطن العراقي, وملفات اأخرى 
ومئات االآالف من اجلرائم املقيدة �صد جمهولني. 
التموينية  ال��ب��ط��اق��ة  م��ف��ردات  ع�����ص��ر:  ث��الث��ة 

والنق�س والغ�س والتالعب فيها.
بعدد  م�صتمر  ب�صكل  ال��ت��ذك��ري  ع�صر:  اأرب��ع��ة 

العراقيني ال�صحايا الذين يقتلون يوميا.
خم�صة ع�صر: حتفيز املواطن العراقي وت�صجيعه 
للمطالبة القانونية بحقوقه وما حلق به من اأ�صرار 
نتيجة اإحتالل بلده يف ني�صان 2003 من خالل رفع 

الدعاوى �صد املحتلني وعمالئه يف العراق.
مبو�صوع  والدائم  اليومي  التذكري  ع�صر:  �صتة 
الف�صاد املايل واالإداري للحكومة و الربملان وطبقة 

ال�صيا�صيني العمالء.
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كاتب و حملل �شيا�شي من البحرين

أ.موفق الخطاب

ــا فـــــــي قـــــفـــــص االتــــــهــــــام ــ ــــفـــــوهـ ــــقـ ــثـ ــ كــــــتــــــاب األمــــــــــــة ومـ
ما  بكل  للثقة  مساحة  هنالك  يعد  فلم   
يكتب وما يقال ألن املواطن قد وصل اىل حالة 
خروجه  بإستحالة  معا  والقنوط  القناعة  من 
اجلميع  وان  فيه,  حشر  الذي  املأزق  من 
يتاجر مبعاناته دومنا خجل وال وجل, وان ما 
ميارسه السياسي من خداع مفضوح وهو كما 
ال  اإلعالمي  الظهور  أو  )الربستيج(  له  يقال 
غري, دومنا توافر النية الصادقة عند اجلميع 
ومعيشته  املواطن  ميس  ملف  أي  مبعاجلة 
هائال  كما  ترك  مما  الشباب,  جيل  وخاصة 
جهة  أي  بإستطاعة  يعد  مل  اليت  املشاكل  من 
جمتمع  منظمات  او  حكومي  جهد  أو  رمسية 
مدين من استيعاهبا وحلحلتها, ومع كل دورة 
تلك  ترحل  تنفيذية  حكومة   وتشكيل  برملانية 
التسويف  بأسلوب  املتفاقمة  الكأداء  العقبات 
حالة  اىل  األوطان  من  الكثري  أوصل  مما 

الغليان وبعضها  لالنفجار.
كل  يف  املعلومة  نقل  وسهولة  اتساع  ومع   
وسائل التواصل االجتماعي إتسعت معها رقعة 
بلداهنم،  الشباب يف  يعيشها جيل  اليت  التيه 
والذي افرز بسببه تضاؤل إحساسهم باالنتماء 
القيم  حىت  بل  الوطن  يعد  فلم  الوطين, 
يف  حوصروا  ان  بعد  أولوياهتم   من  والدين 
أمنهم ولقمة عيشهم وامتهان كرامتهم وضياع 

مستقبلهم.
تلك  لكل  حتمية  وكنتيجة  ولألسف، 
املتسلطة  والديكتاتوريات  الطائشة  السياسات 
معها  تفشى  طاحنة  حروب  من  افرزته  وما 
واألسري  املجتمعي  والعنف  الفكري  اإلرهاب 
بالدنا  من  الكثري  يف  الضارب  والتطرف 
العربية، وما رافقه من الفساد املستشري يف 
أوساط الطبقة احلاكمة اليت تربعت مبشاركة 
ومحاية املافيات العاملية، اليت وجدت ضالتها 
يف دولنا الغنية بالثروات الطبيعية, واليت تعترب 
استحقاق  هي  األوطان  وخريات  واردات  أن 
وأرث شرعي هلا حصلت عليه، إما بالنضال 
تستحل  فهي  القبلي  بالتوارث  او  الطويل 
االستحواذ عليه مبباركة علماء السالطني  مث 

ترمي بالفتات كهبات على شعبها املسكني.
 كل ذلك أوصل الشباب اىل مرحلة القنوط 
وقد  املنظور,  األفق  يف  األوضاع  حتسن  من 
طريق  بسلوك  منهم  عريضة  بطبقة  دفعت 
واهلجرة  اللجوء  باب  بطرقهم  الالعودة، 

اجلماعية بعد أن فسحت بعض الدول االوربية 
أجزم  واكاد  أراضيها,  عبورهم  هلم  وسهلت 
بأنه ويف حال فتح أبواب اللجوء على مصراعيه 
وختفيف العقبات على دخوهلم ألفرغت بلدان 

بعينها من الشباب.
فال تلوموا ساديت االفاضل، الشاب العاجز 
أمسى  يكون  عندما  اجلميع  عنه  ختلى  الذي 
فرصة  أي  على  حيصل  ان  احلياة  يف  هدفه 

للهروب من وطنه الذي عجز ان حيتويه.
الغري  أقالمنا  من  بعضا  أن  أرى  هنا  من 
مدركة متاما ملآالت األمور وما يبث من قنوات 
وعي  دومنا  نطاقها  اتسع  واليت  وهنارا  ليال 
قد سامهت، عمدا او جهال يف زيادة املعاناة 
الشباب  شرحية  وباألخص  للمواطن  النفسية 
وحطت  مثقفيهم  حىت  بل  منهم،  البسطاء 
اإلعالم  إحنسار  بعد  عزميتهم خصوصا  من 
وبروز  النشر  وأخالقيات  املنضبط  الورقي 
اإلعالم الرقمي املنفلت والذي خرج عن نطاق 

السيطرة.
الثقة  زرع  يعيد  ملن  فاليوم شبابنا حباجة 
الوعي  من  لدرجة  وإيصاهلم  نفوسهم  يف 
وهجرها  األوطان  على  النقمة  عن  باإلبتعاد 
وينعق هبا  االعداء  ليصول هبا  الساحة  وترك 

الغربان،

فاملظلومية اليوم اليت تعاين منها األوطان 
كما يعاين منها الشيبة والولدان, ورمبا تفوق 
اليت  املظلوميات  كل  عن  وظالهلا  حبزهنا 

حييها البعض مع كل ذكرى.
الشباب،  عن  الكتاب  معشر  تغفلوا  فال 
تتخلوا  وال  واحلكومات,  األنظمة  تداهنوا  وال 
العسرة   ساعة  وطنكم  عن  الشباب  معشر 
أنينكم،  ليفوق  أنينه  إن  فتاهلل  فتهجروه, 
الذي  كاألب  فهو  لفراقكم  كاملكلوم  وينحب 
اليت خارت  كاألم  وهو  تقوس ظهره ألجلكم، 
إمث  يفوق  وعقوقه  فهجره  إلسعادكم,  قواها 

عقوقهم.

ككتاب  بأننا  ساديت  معي  تتفقون  لعلكم 
تناول  يف  املاضيني  العقدين  يف  كثريا  أسهبنا 
القضايا السياسية املحلية والدولية بإسهاب, 
وغرقنا يف أدق التفاصيل حول امللفات الساخنة 
يف الوطن العريب كإستعراض وحتليل لألحداث 
وإفرازاهتا بأسلوب التضخيم تارة والتأزمي مرة 
أخرى, دون تبصرة القارئ من طبقة الشباب 
احللول  بوضع  املسامهة  ودون  وإرشادهم, 
والتقصي  بأول،  أوال  األزمات  لتلك  اجلذرية 
واليت  ومسبباهتا,  جذورها  يف  ذلك  قبل 
تعاين منها األوطان واملواطن على حد سواء, 
وحتاشى الكثري مصارحة احلكومات والقيادات 
واليت كان هلا النصيب األوفر بسبب سياساهتم  
اخلاطئة املبنية على قصور يف التفكري لعواقب 
األمور وما يعقبها من قرارات أغلبها تأيت من 
التعنت والتكرب والعجرفة او الركون ملستشارين 
وعمالء,  مدسوسني  يتخللهم  أكفاء  غري 
احلق،  كلمة  قول  عن  منهم  الكثري  فأحجم 
إما ختوفا من املالحقة والتصفية عند غضب 
السترضائهم   والتملق  التطبيل  او  الزعماء, 
البعض  فداهن  وقرهبم,  بسخائهم  وطمعا 
على حساب الوطن حىت اطبقت علينا الرزايا 

والباليا واملحن.
املنهجي  التحليل  عن  كثريا  ابتعدنا  ولقد   
واألسلوب العلمي يف تناول تلك االحداث, وال 
من  اهلائل  الكم  بني  من  املواطن  يعثر  يكاد 
الكتابات والتحليالت على أي حلول وخمرجات 
الضغط  لتخفيف  عليها  التعويل  املمكن  من 
اهلائل الذي يعانيه ومن كل االجتاهات ليشمل 

مجيع الطبقات الكادحة.

ــر ــ ــه ــ ــج ــ ــم ــ ــت ال ــ ــ ــح ــ ــ ت
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أ.ثائر محمد حنني الشولي

نحن 
وشياطين 

طهران

كورونا 
واإلحتالل 
وجهان لقاتل 
واحد

كاتب و �شحفي عربي من �شورية كاتب فل�شطيني

احلاكم وال�صعب ثنائية يجب اأن تتكامل من اأجل تقدم الدول وحياة 
م�صلحة  على  احلاكم  م�صلحة  كفة  ترجح  وعندما  ل�صعوبها,  اأف�صل 
ال��دول  ت��ب��داأ  بالوطن  املرتب�صني  لن�صائح  احل��اك��م  وين�صاع  ال�صعب 

باالنهيار والتفكك.
يف اأمتنا العربية منوذجان لدولتني عربيتني كانتا اأمال ومنارًا مل�صرقنا 
ال�صعب  مطالب  فيهما  احلكام  لرف�س  دول  اأ�صباه  واأ�صبحتا  العربي 
حكامها  ان�صياع  يف  يتمثل  م�صرتك  قا�صم  الدولتني  وب��ني  باالإ�صالح, 
الدور  لعب هذا  ولعل من  اعدائنا حفاظا على كر�صي احلكم,  لن�صائح 

نيابة عن ال�صهاينة حكام طهران احلاقدون على العروبة واالإ�صالم.
ففي �صورية ثار ال�صعب على طغمة حاكمة ت�صلطت على البلد وحكمت 
يف  ال�صعب  وجنح  العباد,  واأذل��ت  البالد  نهبت  والنار,  باحلديد  �صعبه 
اأغرا�صه  احلاكم  ومللم  ال�صورية,  االأرا���ص��ي  معظم  على  اإرادت��ه  فر�س 
للرحيل, فجاء طلب �صياطني طهران اأن ال يرحل, واأمدوه باملال وال�صالح 
والقتلة خالل ت�صع �صنوات حافلة بالقتل والتخريب, حتى اأ�صبحت �صورية 
حممية دولية للرو�س واالأمريكان واالإيرانيني واالأتراك وغريهم, واأحتفظ 
خارج  ممار�صتها  ي�صتطيع  ال  وهمية  وب�صلطة  احلكم,  بكر�صي  احلاكم 

ق�صره, ودفع ال�صعب  والوطن الفاتورة الكربى.
يف العراق يتكرر نف�س ال�صيناريو, فبعد �صبعة ع�صر عامًا من الطائفية 
ال�صيا�صية والقتل والنهب ثار ال�صعب مطالبًا بعودة العراق الأهله, ورف�س 
احلاكم االإن�صياع بطلب من �صياطني طهران, و�صخروا ميلي�صياتهم لقتل 

الثوار واإف�صال ثورة ال�صعب ومازال امل�صهد م�صتمراً.
 ن�صائح �صياطني طهران حلاكم دم�صق حولته اىل دمية بيد املتنفذين 
بامل�صهد ال�صوري, وجعلت م�صتقبل الدولة ال�صورية يف مهب الريح وعر�صة 
اأ�صيادهم  الأوامر  باالإن�صياع  بغداد  حكام  وا�صتمرار  واالنهيار,  للتق�صيم 

اخلمينيني �صتوؤدي اىل م�صري مماثل.
اإن ما يقوم به �صياطني طهران يف منطقتنا مكمل للدور ال�صهيوين 
يتحقق  ان  الدور  لهذا  واإ�صعافها و�صرذمتها, وما كان  اأمتنا  باإ�صتهداف 
بكر�صي  ال�صعب  وم�صالح  الوطن  يبيعوا  ان  اإرت�صوا  حكام  وج��ود  ل��وال 

احلكم.
ويبقى اأمام ال�صعب االإ�صتمرار يف ثورته حتى يحقق اأهدافه باحلرية 
ليعود الوطن اىل اأهله وي�صبح ال�صعب هو �صاحب االإرادة والقرار ملواجهة 
اعدائه, فنحن اأمام عدوين يرتب�صان بنا, اأحدهما عدو وا�صح و�صريح 
االأول, وي�صول ويجول  واالآخر عدو ال تقل خطورته عن  يحتل فل�صطني, 
بيننا باإ�صم ال�صداقة وبحجة تقدمي الدعم ملقاومة العدو االأول وا�صتطاع 

ال�صيطرة على اأربع عوا�صم عربية وبث الفتنة الطائفية بها.
ل��ريوا  ال��ع��رب  بع�س  م��ن  املغيبني  عيون  ع��ن  الغ�صاوة  ت��زول  فمتى   

�صياطني طهران على حقيقتهم؟

أ.زياد المنجد

خال�صة القول

يرزح العامل بأسره هبذه ااّلونة حتت وطأة الرهبة واخلوف والذعر واهللع من 
فريوس صغري فتاك ال يرى بالعني املجردة, حصد من األرواح حىت هذه اللحظة 
أكثر من ثالثني ألف إنسان, وأضعاف أضعاف هذا الرقم ممن أصيبوا هبذا الوباء 
كما  اإلنسانية  أوصال  يف  يسري  زال  وال  وطفيفة,  ومتوسطة  متقدمة  إصابة  بني 
علوم  من  اإلنسانية  احلضارة  إليه  توصلت  ما  كل  عليه  يقوى  ال  اهلشيم  يف  النار 
وتكنلوجيا, مما دفع منظمة الصحة العاملية إعالنه ووصفه باجلائحة األممية اليت 
أصابت املعمورة من مشارقها اىل مغارهبا, وفرضت على دوهلا كافة إختاذ حزمة 
كل  ووقف  والترحال,  التجوال  ومنع  واحلصار  العزل  حد  وصلت  قاسية  إجراءات 
األعمال واألشغال اليت تسببت خالل أيام معدودات فقط خبسائر مادية وإقتصادية 
إيطاليا وإسبانيا  وأوقعت دول تعد متقدمة مثل  الدوالرات,  فادحة تقدر مبليارات 
وفرنسا يف حالة من التخبط واهلسترييا وعدم القدرة على إحتواء الوباء وتفشيه, 
وقدرة جهازها الصحي على إستيعاب األعداد اهلائلة من اإلصابات, مما رفع من 

وترية الوفيات أثار معها اهللع والفزع بني الناس بصورة غري مسبوقة.
من  رافقها  وما  واهللع  الفزع  وحالة  باخلوف  واملليئة  الرهيبة  األجواء  هذه  إن 
إجراءات العزل والتطويق ووقف األعمال، أدى اىل الشلل التام يف مناحي احلياة 
عاشها  الكورونا,  بفعل  األيام  هذه  قاطبة  العامل  شعوب  تعيشها  واليت  كافة, 
ويعيشها بكل تفاصيلها الشعب العريب الفلسطيين منذ ما يزيد على السبعني عامًا 
خلت, جراء فايروس اإلحتالل الصهيوين الذي مارس ضده، وبعد إحتالل أرضه 
العرقي  والتطهري  واحلبس  والتعذيب  والقتل  والترهيب  القمع  ووسائل  صنوف  كل 
واحلصار واإلغالق والتجويع ومنع التجوال واحلركة، اليت راح ضحيتها أكثر من 
مئة ألف شهيد ونصف مليون جريح وما يزيد على املليون أسري حرب وقرابة السبعة 

ماليني طريد وشريد ونازح يف خميمات اللجوء املنتشرة يف أصقاع املعمورة.
وبكل تأكيد إن ما يعيشه شعبنا الفلسطيين اليوم من عزل يف البيوت وإغالق 
بأيام  يذكره  كورونا,  وباء  ومتدد  تفشي  خشية  واملدن  للبلدات  وتطويق  وحصار 
سين  ومثلها   , 1993م   1987- األوىل  اإلنتفاضة  سين  طيلة  عليه  مرت  عصيبة 
اإلحتالل  من رصاص  اخلشية  بسبب  2005م   2000- العام  من  الثانية  اإلنتفاضة 
أصيبوا  الذين  أولئك  وحىت  املارة  رؤوس  على  عشوائي  بشكل  واملنهمر  الطائش 
القنابل ومنها املحرم دوليا واليت  أنواع  لكل  وهم على شرفات منازهلم , إضافة 
إنسكبت كاملطر فوق منازل ااّلمنني يف بيوهتم، وسوهتا بالتراب ليقضي من حتت 
أنقاضها من األطفال والشيوخ والنساء ممن ال حول وال قوة هلم، شهداء يف عليني، 
بالتزامن مع صمت دويل مطبق ومريع وغري مبايل إزاء حجم وهول جرائم احلرب 
واإلبادة اجلماعية، وجرائم التطهري العرقي العنصري املرتكب حبق الشعب العريب 

الفلسطيين.
إن ما تعانيه البشرية اليوم جراء وباء فايروس كورونا جيب أن يذكرهم مبأساة 
ومعاناة شعب يرزح حتت نري اإلحتالل وجرائمه ألكثر من سبعني عامًا وآن اآلوان 
أن ينعم هذا الشعب باحلرية واألمن واإلستقرار وحق تقرير املصري والعودة وحقه 

األكيد يف إقامة دولته املستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
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العقيد ق.خ. جمال الحيالي

اخلمي�س  ي�م   2003 عام  احلرب  دقائق  اأول  بداأت 
القاذفات  من  خا�صة  مكثفة  بغارات  20اآذار/مار�س، 
اأربع  األقت   52 بي  طائرة  من  غارة  ومنها  اال�صرتاتيجية، 
ال�صاعة  900 كلغ على مطعم  القنبلة ال�احدة  قنابل زنة 
بحي املن�ص�ر و�صط بغداد، الأن االأمريكان كان�ا يعتقدون 
اأن الرئي�س �صدام ح�صني يعقد اإجتماعًا به مع كبار �صباط 

اجلي�س وم�ص�ؤويل حزب البعث.
واملتحالفني  االأمريكية  الق�ات  الي�م  ذلك  فجر  بداأت 
اأق�صى  اأم ق�صر يف  بالتقدم الإحتالل ميناء ومنطقة  معها 
الل�اء  من  �صر�صة  مبقاومة  ف�جئ�ا  حني  العراق،  جن�ب 
11 وجمم�عات من فدائيي �صدام واأع�صاء  45 من الفرقة 
عدة  بعد  الرتاجع  اإىل  ق�اتهم  واإ�صطرت  البعث.  حزب 

اأيام ب�صبب خ�صائر كبرية ب�صرية وع�صكرية.
و  العراقي  اجلي�س  قاتل  احلرب  مراحل  ط�ال 
بال�صالح،  الن�عي  الفارق  ب�صرا�صة رغم  العرب  املتط�عني 
العراق.  الذي طبق على  ال�صامل  13 عاما من احلظر  بعد 
لها  امل�الية  للميلي�صيات  احلدود  فتحت  اإيران  اأن  رغم  و 
و  العراقي  اجلي�س  اإ�صتهداف  و  للدخ�ل  بدر  فيلق  مثل 

املتط�عني العرب غدرا من اخللف.

السياسة

لقد حتركت قوتنا من العمليات اخلاصة اليت كانت بأمرة العقيد شهاب العباسي وتوجهنا 
اىل قاطع الفرات األوسط ليلة3/22 وعند وصولنا اىل مدخل حمافظة كربالء تعرضنا لقصف 
جوي بصواريخ كروز من العدو األمريكي. وصلنا اىل مقر املحافظة البديل وكان “منشأة اشور” 
حيت إلتقينا بالرفيق حممد محزه الزبيدي مع املحافظ اللواء الركن لطيف حمل محود. يوم 27 
آذار بدء األنزال على حمور طوريج وقمنا بأطالق 4 صوارخ عليهم لكنها مل تنطلق وتبني هناك 
تشويش على العقل األلكتروين. وعلى الفور عقد أجتماع عاجل وجدنا خيار العمل األستشهادي 
تطوع الشهيد البطل )على جعفر النعماين( هلذا العمل و جتهيز سيارة نوع كابرس و نفذ العملية 
بشكل ناجح. بعد عودتنا اىل بغداد مساء يوم 3/4 كلفنا بالذهاب اىل املطار وعند التحرك 

قامت القوات األمريكية بضرب قنابل تدمريية حسمت املوقف واخلسائر من كال الطرفني. 

العراق:  في الذكرى 17 للغزو و اإلحتال
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لي�صت املرة االأوىل التي ت�صقط فيها بغداد حتت براثن اإحتالل اأجنبي,غزاة 
كثريون احتلوها ثم هزمتهم وحتررت وعادت اىل اأ�صالتها العربية.

واذا كانت الواليات املتحدة االمريكية قد ربحت جولتها الع�صكرية فاإحتلت 
13 �صنة متوا�صلة؛ فاإن حرب  2003 بعد ح�صار دام  بغداد والعراق يف ني�صان 
احل�صار و غزو العراق ك�صفت عن كثري من احلقائق املتعلقة بالواليات املتحدة 

ذاتها وبالنظام العاملي الراهن الذي تتحكم فيه.
قبلها  والغزو,  ال�صبب يف حرب احل�صار  تكن هي  الكويت مل  اأزمة  اإن   �  1
ومنذ ان بداأ بناء دولة قوية و�صناعة حديثة وانطلقت اجلامعات واملدار�س يف 
بناء نه�صة تعليمة بارزة اأعطت مئات العلماء واخلرباء والعقول املتفوقة, كان 
االإ�صتمرار  التجربة ومنعها من  باإجها�س هذه  ال�صهيوين  القرار االمريكي - 
العامل امل�صري يحي  واإغتيال   1980 النووي يف �صنة  فكان �صرب مفاعل متوز 

امل�صد الذي كان م�صوؤوال عنه؛ دليال كافيا على هذا التوجه.
الفل�صطينيني  وتوطني  "اإ�صرائيل"  ب  االإعرتاف  العراق  رف�س  بعد  و   
االإنف�صالية  الكردية  االأحزاب  مع  اجل�صور  مبد  اأمريكا  قامت  العراق,  يف 

وحتري�صها والتخريب من خاللها اأي�صا.
ثم جاء الدعم ال�صهيوين لنظام اإيران يف حربه �صد العراق كتاأكيد اإ�صايف 
وا�صح, حتى اأن بع�س املحللني يعتقدون اأن امريكا �صهلت اإنت�صار اخلميني عام 

1979 متهيدا لدور مذهبي اإيراين يف اإحتالل العراق وتخريبه.

العامل  لتجيي�س  املجاالت  كل  يف  قوتها  كل  املتحدة  الواليات  اإ�صتنفرت   �  2
اإ�صتعمارية  حربا  �صتخو�س  اأنها  تدرك  كانت  وملا  العراق.  غزو  يف  للم�صاركة 
من الطراز االأول؛ فاإنها جلاأت اإىل اخلداع والتزوير وفربكة "وقائع" مزيفة 
الإ�صتخدامها كذرائع لذاك الغزو, كما اإىل التهديد واالإغراء والوعيد ملن مل يكن 

يرغب يف امل�صاركة فيه.
3 � اإخرتعت اأكذوبة اأ�صلحة الدمار ال�صامل ثم اإدعاء عالقة النظام العراقي 
بتنظيم القاعدة واالإرهاب العاملي مما يهدد الغرب كله ال بل العامل باأ�صره - 
الباهظة  وتكاليفها  لتربير احلرب  وذلك   - قاطع  ب�صكل  ثبت بطالنه  ما  وهو 
اأمام ال�صعب االأمريكي, والإرغام العامل كله على امل�صاهمة فيها ال �صيما بعدما 
وقعت احداث 11 �صبتمرب, وما تالها من اإ�صطفاف عاملي خلف امريكا بحجة 

حماربة االإرهاب.
املراحل,  كل  يف  لها  والتح�صري  احلرب  يف  ال�صهيوين  الكيان  اإ�صرتك   �  4
وقد حتدثت وثائق امريكية كثرية عن حتري�س �صهيوين متالحق على االإدارة 
املتعلقة  اخلا�صة  غاياته  ال�صهيوين  للعدو  وكان  الغزو.  الإمتام  االأمريكية 
بت�صوراته التخريفية عن دولة عظمى بني الفرات والنيل واإم�صاك زمام القيادة 
واإدارة ال�صيا�صة واملوارد يف كل املنطقة العربية, وت�صكل ال�صيطرة على العراق 

مفتاحا رئي�صيا لذلك امل�صروع.
5 � لعب اللوبي ال�صهيوين دورا بارزا يف تربير احلرب وت�صويغها بل وت�صويقها 
من  العاملي,  ثم  والغربي  االأمريكي  العام  الراأي  اأمام  رابحة؛  �صرورية  ك�صلعة 
خالل �صيطرته على كم هائل من و�صائل االإعالم والدعاية والتي راحت تفربك 
وتزور وتن�صر افالما م�صورة كاذبة ومعلومات و�صورا متنوعة مما و�صع العامل 

اأمام خيار اإلزامي وهو امل�صاركة يف تلك احلرب العدوانية القذرة.

بفعالية كبرية يف  االأمريكية  الراأ�صمالية  ال�صركات  �صاهمت كربيات   �  6
لي�س  و  باأ�صكال متنوعة,  الفعلي فيها  االإ�صرتك  التحري�س على احلرب ويف 
اإ�صتخدام املرتزقة ومنظمات االأمن اخلا�صة واملاأجورة بالف�صيحة الوحيدة 
بها. بل كان اإ�صرتاكها �صبيال لنهب خريات العراق وموارده الطبيعية الهائلة 
ب�صرف النظر عن كل التدمري واخل�صائر الب�صرية ال�صخمة التي �صببتها يف 

العراق.
7 � اإ�صتخدمت كل املنظمات الدولية من اأول االأمم املتحدة وجمل�س االأمن 
ومنظمة الطاقة الذرية وغريها لتغطية حربها على العراق وعدوانها عليه. 
متهيدا  الدولية  املوؤ�ص�صات  تلك  ت�صخيف  جلهة  بالغا  اأثرا  ترك  الذي  االمر 

ل�صقوطها املروع يف معاناة ال�صعب ال�صوري.
8 � اإ�صتهلك النظام العاملي االأمريكي ال�صهيوين يف عدوانه, كل ال�صعارات 
الرباقة التي كان يعي�س عليها ويتعي�س منها ويغطي بها كل �صيا�صاته العدوانية 
يف اأنحاء العامل؛ من اأول الدميقراطية وحقوق االإن�صان اإىل �صعارات ال�صالم 
العاملي وحماربة االإرهاب, وهو ما �صتكون له اآثار اإرتدادية بالغة هزت اأركان 

ذلك النظام الراأ�صمايل الربوي املتوح�س.
ب�صكل  االإميانية  وامل�صاعر  الدين  اإ�صتغالل  اإىل  النظام  ذلك  جلاأ   �  9
مقزز متخلف قبيح لتربير العدوان, من اأول هرجمدون اإىل ياأجوج وماأجوج 
العن�صرية  الو�صطى  القرون  تخر�صات  من  ذلك  وغري  االإلهية  االأوامر  اإىل 

املتخلفة.
10 � يثبت هذا اأن العدوان االإمريكي - ال�صهيوين على العراق كان مبثابة 
ال�صقوط الفا�صح املدوي للواليات املتحدة كقوة عاملية عظمى, و�صقوط كل 
ال�صناعي  املجمع  عمالقة  هيمنة  واإنك�صاف  خلفه,  تختبىء  الذي  الزيف 
الع�صكري مع اللوبي ال�صهيوين على ال�صلطة فيها, وعلى االإعالم االأمريكي 
اإ�صافة اإىل تعرية �صخافة كل املربرات الدينية  واملوؤ�ص�صات الدولية جميعا, 
التخريفية والباطلة التي ا�صتخدمتها الإعطاء العدوان م�صحة دينية اإعتقادية 

وهي على عك�س ذلك متاما.
االإيراين  التخريب  لوال  العراقية,  املقاومة  امام  لي�صمد  يكن  مل  وهو 
الذي جنح لفرتة حمدودة يف التغلغل يف جمتمع العراق بالتحري�س املذهبي 

االإنق�صامي.
لغزو  االإمربيالية  العدوانية  الدوافع  للتيقن من  الأية دالئل  بحاجة  ل�صنا 
ذلك  اأن  فهو  عليه  التاأكيد  ينبغي  ما  اأما  اأدعاءاتها.  كل  وكذب  العراق, 
العاملي  النظام  ت�صدع  يف  واالأ�صا�س  االأول  ال�صبب  كان  الهمجي  العدوان 
املخادعة  �صعاراته  كل  تعرية  اإىل  اإ�صافة  العامل,  على  وهيمنته  االأمريكي 
ملناق�صة  وا�صعا  الباب  فتح  الذي  االأمر  مكان,  كل  يف  لها  الب�صع  واإ�صتغالله 
اإلغاء حق الفيتو واإعادة  اأولها  اأ�ص�س جديدة,  اإقامة نظام عاملي جديد على 
و  اإن�صاين,  الال  النظام  الدولية وف�صلها عن هيمنة ذلك  املوؤ�ص�صات  هيكلة 
االإجتاه نحو نظام عاملي متوازن يحرتم م�صائر ال�صعوب وال ي�صرق مقدراتها 

ومواردها او ينتهك حرماتها.

د. عبدالناصر سكرية

السقوط 
االمريكي في العراق

طبيب و كاتب عربي

نقطة اأول ال�صطر
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السياسة

حميد العسكر
تنادت مجوع غفرية من الشباب العريب للقتال 
والدفاع عن العراق العريب ضد الغزو و اإلحتالل 
من  هم  العرب  املقاتلني  أغلب  وكان  األمريكي، 
و اجلزيرة  الفرات  أغلبهم من منطقيت  و  سورية 

السورية. 
ومن  أقربائي  من  مقاتل   18 من  جمموعة 
من  جمموعة  اىل  انضمت  أختنا  إبن  ضمنهم 
عليها  ويشرف  العراقي  اجلمهوري  احلرس 
الفردي مسدس  بنفسه، وسالحه  الشهيد صدام 
و كالشينكوف ويتنقل بدراجة موتورسيكل يقودها 

ضابط برتبة رائد يقال له أبو قصي.
ملعب  بقاطع  تقاتل  كانت  اختنا  ابن  جمموعة 
وأثخنوا  اجلمهورية  و  الشرطة  جسر  و  الشعب 
األبرامز  دبابات  من  عددا  ودمروا  باألمريكان 
من  إستشهد  وقد  املر،  أذاقوهم  و  املتطورة 
جبراح  مقاتلني   5 أصيب  و  مقاتلني   8 املجموعة 
عالجهم  قبل   3 اجلرحى  من  وإستشهد  بالغة 
السورية  للحدود  نقلهم  مت   2 و  امليداين  باملشفى 
و  أختنا  ابن  أصيب  و  و عالجهم.  ادخاهلم  ليتم 

قطعت ساقه اليسرى و يده ايضا.
و من ناحية أخرى قمت شخصيا وجمموعة من 
اإلخوة عراقيني و سوريني و أردنيني و فلسطينيني 

ومينيني بنقل اجلرحى.
ال يزال عالقا بذهين ذلك الشاب العراقي ابن 
أخوه  العمر  عشريين  الدليمي”  “صباح  الفلوجة 
ضابط باحلرس اجلمهوري. وصل عدد االمريكان 
اىل 26 جندي الذين قتلوا أو جرحوا على يديه، 
و أصيب بفخذه األيسر و بطنه و بعد عالجه ملدة 
7 أشهر رجع للعراق رغم عدم شفائه و أصر على 

العودة ملتابعة القتال و
بذاكريت “حنن  عالقة  زالت  ال  عبارة  قال يل 
جبناء  بأننا  يقولون  ندعهم  ولن  مسلمني  و  عرب 
و  أرضنا  عن  الدفاع  و  املوت  من  خوفا  وهربنا 

عرضنا”. 
دمر  حبيث  قوية  مبعركة  بعدها  إستشهد 
دبابتني و الثالثة صعد على قمرة القيادة و فجرها 

جبسده رمحه اهلل و تقبله يف عليني.
  أمساء الشهداء تقبلهم اهلل:

العلي  عمر  األمحد،  العلي  عبدالرمحن   
موسى  أمحد  املواس،  حممد  عيسى  األمحد، 
احلمدان، ماهر عبد الكرمي العيسى، عمر خليف 
امساعيل  بسام  أمحد،   شيخ  جسام  الياسني،  

اإلمساعيل، سعد عبداهلل املخلف، قتيبة القادر.

رئاسة الجمهورية
كنت اعمل يف رئاسة اجلمهورية واختذنا موقع بديل يف حي الريموك وكنت مع الشهيد عواد 
محد البندر نائب رئيس ديوان الرئاسة ويف يوم 5 نيسان 2003 حضر اىل موقعنا الفريق سلطان 
هاشم وزير الدفاع، وسأله الشهيد عواد البندر عن الوضع وابتسم وزير الدفاع وقال اطمئنوا: 
لكن  تدخل”.  العسكرية مل  الفرق  وباقي  املعركة ثالث فرق عسكرية فقط،  اليوم دخلت  “لغاية 
الذي حصل يف معركة املطار حيث استخدمت امريكا اسلحة سرية جعلت الدبابة العراقية تنصهر 
بالكامل مع الغطاء اجلوي الكثيف فوق بغداد وقطع االتصاالت. و رغم الظروف الصعبة جليشنا 
املناطق  العسكرية  ارتاهلم  وسلكت  قواتنا  مع  املباشر  االشتباك  جتنبوا  االمريكان  فإن  الباسل 
الصحراوية اليت ال يتواجد هبا جيش العراق حىت وصلت مشارف بغداد واكتفت بالقصف اجلوي 

الذي مل يشهد له التاريخ مثيال.
مدير بالق�شر اجلمهوري

شهادة أحد أبناء األعظمية
اخي الفاضل، ان قوات بدر وحزب الدعوة اجنب من يدخلوا. كل ما قاموا به مبساعدة 
بعض احلاقدين بقتل االخوة املجاهدين العرب الذين تاهوا وضاعوا بني احياء بغداد جهة 
إلطالق  للتفاوض  ذهبنا  طيبة  وجمموعة  النعمان  حنيفة  ابو  جامع  وإمام  وأنا  الرصافة. 
سراح 14 شاب من املجاهدين كانوا حمتجزين يف حسينية يف مدينة صدام )الصدر( حاليا 
. طلبوا فدية مقدارها 200 ألف دوالر. مل نكن منتلك هذا املبلغ فعدنا بعد ان أعطونا مهلة 
لليوم الثاين عصرا وذهبنا مرة ثانية لتخفيض املبلغ لكنهم رفضوا بشدة وكنا قد مجعنا 
ان نذهب  بعدها بأهنم سيطلقون سراحهم وعلينا  الف دوالر. اخربونا   90 ما يقرب من 
ألخذهم قرب جسر احلبيبية الذي يعرب هنر القناة. ما ان وصلنا اىل هناك حيث وجدنا 
العرب معصوبني  واذا جبثث االشقاء  القناة الصغري  الناس متجمهرين ينظرون اىل هنر 
األعني ومربوطة ايديهم اىل اخللف وقد القوا هبم بالنهر اآلسن. فورًا نزلنا انا واخويت 
والشباب الذين كانوا معنا اىل النهر وبدأنا بإنتشال اجلثث والدموع والعربات تأخذنا مما 
شاهدنا. عدنا باجلثث ومل يكن هناك مكان يف مقابر اخليزران، هناك حديقة يف داخل 
شاب  بينهم  وكان  غسلناهم.  ان  بعد  العظمى  الروضة  يف  ودفناهم  فحفرنا هلم  اجلامع 

لبناين كاتب على ذراعه “ال اموت إال ثائرا”. 
�شهادة اأحد اأبناء الأعظمية
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األمريكي  الفعل  رد  اطار  يف  الساعة  وليدة  العراق  على  مرت  اليت  األحداث  تكن  مل 
اهليمنة  إىل  اهلادفة  األمريكية  السياسة  يف  مسبق  استراتيجي  نتيجة ختطيط  كانت  إمنا 
امن  محاية  املقدمة  ويف  إمداداته،  وخطوط  البترول  منابع  على  والسيطرة  املنطقة  على 
الكيان الصهيوين بعد خروج العراق منتصرا يف احلرب العدوانية اليت شنتها ايران خالل 
وقيادة  وقتالية عالية،  وقدرات عسكرية  1988، وجبيش ضخم  الفترة من عامى1980 – 
سياسية وطنية واحتياط بترويل كبري، هذه املعطيات كانت ال تالئم مصاحل الواليات املتحدة 
األمريكية يف منطقة اخلليج العريب فأصبح العراق يف دائرة االستهداف األمريكي ووضع 
اخلطط لضربه والتخلص من قدرته العسكرية والسياسية قبل أحداث الثاين من آب 1990.
يف كانون الثاين 2004 نشرت وثائق رمسية أمريكية رمسية تعود اىل العام 1975 مت رفع 
السرية عنها عن حوار جرى يف 17 كانون االول 1975 بني هنري كيسنجر وزير اخلارجية 
االمريكي والدكتور سعدون محادي وزير اخلارجية العراقي وعضو القيادة القطرية حلزب 
البعث العريب االشتراكي، قال كيسنجر حلمادي: "ال أظن ان هناك أي اصطدام أساسي يف 
املصاحل القومية بني العراق والواليات املتحدة " وحني رد عليه محادي: "إن اخلالف يبقى 

بشأن اسرائيل". رد كيسنجر: "ال مساومة على وجود إسرائيل"، وانتهى احلوار.
ذكر اجلنرال نورمان شوارتسكوف الذي قاد عاصفة الصحراء عام 1991 يف مذكراته. 
ان االهتمام األمريكي مبنطقة اخلليج متحور على قدرة العراق العسكرية منذ العام 1988 مع 

هناية احلرب مع ايران، ليصبح العراق يف دائرة االستهداف األمريكي املباشر.
عقدت اللجنة األمريكية – اليهودية للشؤون العامة )إيباك AIPAC(  مؤمترها احلادي 
والثالثني للفترة من 10 – 12 حزيران 1990 واملوقف من العراق يف واشنطن. وكانت اإلدارة 
األمريكية قد وضعت خطة السيطرة على منطقة اخلليج خالل 10 سنوات بدأت تنفيذها من 
العام 1988 وهلذا الغرض كان الزيارات األمريكية املتكررة اىل املنطقة لتخويف دول اخلليج 

من القوة العسكرية العراقية اليت ستشكل خطرا عليها. 
الرئيس  بناء على طلب  القومي األمريكي اجتماعا  23/7/1990 عقد جملس األمن  يف 
خرج  املنطقة،  يف  مصاحلها  على  للحفاظ  املالئمة  احللول  لوضع  بوش  جورج  األمريكي 

االجتماع بالتوصيات اآلتية:
-1ضمان تواجد دائم لنا يف اخلليج والشرق األوسط دون ان يطلب منا اخلروج.

تقرره  ما  يهمنا  وال  املتحدة  الواليات  اىل  واخلليجي  العراقي  النفط  تدفق  ضمان   2-
منظمة اوبك من حتديد سقف اإلنتاج واألسعار. 

زعيم  يعترب  والذي  للمنطقة  السياسية  اخلريطة  من  ونظامه  إزاحة صدام حسني   3-
العربية  للوحدة  والداعني  إسرائيل  مع  للتفاوض  الرافضني  العرب  الراديكاليني  القادة 

وحترير فلسطني. 
والواليات  إسرائيل  بالغ على مصاحل  ملا ميثله من خطر  العراق  البعث يف  إجتثاث   4-

املتحدة األمريكية. 
-5 إزاحة اجليش العراقي بالكامل من طريقنا وذلك حبل هذا اجليش ألن خرباته اليت 

اكتسبها من حربه مع ايران ال ميكن ان متحى اال بإزالته من الوجود هنائيا. 
تعدت  اليت  املجحفة  األممية  والقرارات   1991 يف  األمريكية  العدوانية  احلرب  فكانت 
)76( قرار أممي وفق الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة. مث كان الغزو و االحتالل 
عام 2003 مبسوغات كاذبة، مل يكتشف دليل واحد يؤكد امتالك العراق أسلحة حمظورة، 

أو العالقة باإلرهاب.

د. ودود فوزي شمس الدين

أسباب غزو 
العراق و احتالله

نداء من كل العرب
يقبع يف سجون السلطات العراقية منذ الغزو واالحتالل 
عام 2003 اآلالف من رجال العراق العسكريني و املدنيني 
صدرت حبق بعضهم أحكام من املحكمة اجلنائية العراقية 
الدولية  املنظمات  مجيع  اعترفت  حماكمات  بعد  العليا، 
شروط  اىل  أفتقرت  أهنا  االنسان،  حقوق  ومنظمات 
احلدود الدنيا للمحاكمة العادلة، و البعض اآلخر دون أي 

حماكمات.
معرضة  حياهتم  باتت  كورونا  فريوس  تفشي  ظل  يف 
للموت بسبب الوباء واإلمهال الطيب وسوء املعاملة، قامت 
من  املجرمني  عتاة  مشل  بإصدارعفو  العراقية  السلطات 
رفضت  و  والفاسدين،  واملزورين  الطائفية  امليليشيات 
املناشدات اإلنسانية إلطالق سراح هؤالء الشرفاء من أبناء 

العراق. 
إننا نطالب الرئيس االمريكي ورئيس احلكومة الربيطانية 
قرار  مبوجب  اإلحتالل  سلطة  دوليت  رئيسي  بإعتبارمها 
االمم  ونناشد   2003 لسنة   1483 الدويل  األمن  جملس 
التدخل  الدولية  املنظمات  و  االورويب،  واالحتاد  املتحدة 

إلطالق سراحهم، و عودهتم اىل أسرهم و عائالهتم.
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 أ.حورية عبيدة

السياسة

الــكــيــان الــصــهــيــونــي يـــهـــّدد أمــنــنــا الــمــائــي
وفلسطني  وسوريا  “لبنان  الشام  ببالد  مروًرا 
األرض”  قبل  “املاء  فـ  لذا  حالًيا”  واألردن 
شعارهم احلايل وفْكرهم االستراتيجي، ولتأمني 
األمن  بالضرورة هتديد  ذلك  يستتبع  مصريهم 
بصفة  واملصري  عامة  بصفة  العريب  املائي 

خاصة.
غينٌّ عن البيان أن الصراع العريب الصهيوين 
بل  فقط؛  ثقافيًّا  أو  فكرّيًا؛  أو  ا؛  يعد عسكريًّ مل 
أجلها  ومن  أولوياته،  تعتلي  املياه  حرب  صارت 
والقتل  األراضي  اغتصاب  لنفسه  عدونا  أباح 
اغتصابه  فمنذ  الّدول،  وتفتيت  والسرقة 
لنهَري  الّطمع  العربية وهو ينظر بعني  ألراضينا 
اجلوالن؛  مياه  حيث  ولسوريا  والريموك؛  األردن 
واملياه  بلبنان،  واحَلصباين  والوّزاين  والليطاين 
وغري  غزة،  وقطاع  الغربية  الضفة  يف  اجلوفية 
خاٍف عالقته بأكراد العراق للسيطرة على هنَري 

دجلة والفرات. 
اختذته  قرار  أول  كان   1948 نكبة  عقب 
العصابات اليهودية بفلسطني تأميم املياه؛ وبعد 
يف  السادات  ُحكم  إّبان  الكيان  خطة  فشلت  أن 

سبعينيات القرن الفائت - واليت مبقتضاها كان 
النيل؛  هنر  مبياه  املحتلة  األراضي  تزويد  سيتم 
عرب سلسلة من األنفاق متر حتت قناة السويس؛ 
عن طريق ترعة السالم؛ لتزويد صحراء النقب 
بـ %1 ِمن حصة مصر من هنر النيل- كان البد 

من الضغط على مصر بطريقة أخرى.
حوض  دول  شْطر  وجهها  الصهيونية  فوّلِت 
التجمع  ذلك  لتفكيك  “األندوجو”  العشرة  النيل 
تكنولوجيا  من  أسلحتها  وجّندت  اإلقليمي، 
بل  والطاقة؛  والري  والزراعة  املاء  جمال  يف 
ورغم  عليها،  للسيطرة  الدينية  ومعتقداهتا 
تشاد  من  كل  قطع  أعقبها  واليت   1967 نكسة 
الصهيوين؛  بالكيان  عالقتها  والكونغو  وأوغندا 
 73 قَطعْت  حيث    1973 انتصار  عقب  وكذلك 
دولة إفريقية عالقتها معه، إال أنه وبعد اتفاقية 
تعود  العالقات  بدأت  “مدريد”  ومؤمتر  السالم 

بوتريٍة متسارعة.
إلعادة  دولة   43 أسرعْت   2010 العام  ففي 
زيارات  الفترة  تلك  شهدْت  حيث  عالقاهتا؛ 
خبرباته  ًحا  ملوِّ ومقصودة؛  متوالية  الكيان  من 

 جاء يف ِسفر يوشع بتوراهتم كما يدعون: “كل 
مكاٍن تدوسه أقدامكم أعطيته لكم، ِمن الربية 
ولبنان هذا؛ إىل النهر الكبري هنر الفرات، إىل 
ال  متشدًدا؛  كن  ختَمكم،  يكون  الغريب  البحر 
كلمُت  كما  معك،  الرب  ألن  ترتعْب؛  ال  َترهْب؛ 
موسى أكون معك؛ ال أتركك، وال أمهلك”. ذلك 
معتقد الكيان الصهيوين، والذي يعين أن “عطية 
الرب هلم” تضم املوارد املائية من العراق ملصر 

اأفاد موقع جريدة )لوبوان( الفرن�صية, اأن رئي�س وزراء اإثيوبيا اأبي اأحمد, 
طلب م�صاعدة فرن�صا يف تعزيز القوة اجلوية لبالده من خالل تزويدها برت�صانة 
متطورة, وذلك و�صط ت�صاعد اخلالفات بني القاهرة واأدي�س اأبابا على خلفية 

ملف �صد النه�صة. 
الرئي�س  اإىل  اأحمد  بعثها  �صفحات  ثالث  من  ر�صالة  على  املوقع  وح�صل 
الفرن�صي اإمانويل ماكرون يف 22 يوليو 2019, وحتتوي على تفا�صيل امل�صاعدة 
ق�صرية(لتلبية  فرتة  )يف  ت�صلمها  يف  ترغب  بالده  اإن  يقول  التي  الع�صكرية 

اأولوياتها الدفاعية.
مروحية  و18  ومرياج  رافال  طائرات  ت�صم  مقاتلة   12 القائمة  وت�صمل 
اإيربا�س و10 طائرات من دون طيار من  وطائرتان للنقل الع�صكري من �صنع 

طراز دا�صو واأنظمة ت�صوي�س اإلكرتونية, وحوايل 30 �صاروخا بعيد املدى.
وا�صتغرب املوقع الذي اختار للمو�صوع عنوان )هل ت�صلح فرن�صا جائزة نوبل 

لل�صالم؟(, من )ال�صهية الع�صكرية( لرئي�س وزراء بلد يعد من اأفقر بلدان العامل, 
م�صريا اإىل اأن قيمة امل�صاعدة التي يطمح يف و�صع يده عليها تقدر بحوايل اأربعة 

مليارات يورو.
لكن )هذه النه�صة اجليو�صيا�صية(, كما ي�صفها املوقع ال ينظر اإليها اجلميع 
باطمئنان, و م�صر على وجه اخل�صو�س, ت�صعر بالقلق من اإ�صرار اإثيوبيا على ملء 
�صد )النه�صة( يف اأقرب وقت ممكن, من دون اإعارة اهتمام اإىل عواقب ذلك على 

اإمداداتها من مياه النيل والتي تروي 90 يف املئة من االأرا�صي الزراعية امل�صرية
ا�صطررنا  )اإذا  املا�صي  اأكتوبر  يف  اأبي  قال  الدبلوما�صية,  االأزمة  اأوج  ويف 

خلو�س احلرب, ميكننا تعبئة ماليني االأ�صخا�س للدفاع عن ال�صد(.
اأقامت  اأنها  خا�صة  ال�صائك,  امللف  يف  التدخل  ر�صمي  ب�صكل  فرن�صا  وترف�س 
�صراكة ا�صرتاتيجية مع م�صر التي تعد م�صرت رئي�صيا لالأ�صلحة الفرن�صية منذ عام 

2014
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عزلته  لكسر  كإغراءات  قّدمها  واليت  واملائية؛  والزراعية  التكنولوجية 
بل  ليس هذا فحسب؛  49 عاًما،  لنحو  امتدت  واليت  السياسية معها؛ 
دعَمته يف  اإلفريقي”،  “االحتاد  مراقب يف  مقعد  على  للحصول  سعى 
ذلك إثيوبيا وكينيا، كما ُيالحظ يف الثالث سنوات املاضية فقط قيام 
نتنياهو بزيارة كل من أوغندا وكينيا وإثيوبيا ورواندا أربع مرات متتالية!
تقسيمه  يف  الفاعل  الصهيوين  الدور  ببعيد  فليس  السودان؛  أما 
لشمال وجنوب، عن طريق مساندة احلركات االنفصالية باجلنوب - 
قناة  يف  مطامعه  لتحقيق  كله-  السودان  تفتيت  ألجل  حالًيا  وبدارفور 
“جوجنلي” جنوب السودان، والذي ُيتوقع أن تتقاسم مصر والسودان 
ماليني  دفع  مع  الثاين؛  النصف  على  عدّونا  ليحصل  مياهه؛  نصف 

الدوالرات لدول املنبع.
تلعب الصادرات اإلسرائيلية دوًرا هاًما كذلك يف حتسني عالقاهتا 
اإلفريقية سيَّما دول “األندوجو”، كما تعمل 50 شركة يف جمال األمن 
الغذائي وتطوير الزراعة وطرق الري والطاقة يف كل من كينيا ورواندا 
وأثيوبيا وأوغندا، وقد َصممْت ونّفذْت هذه الشركات حنو 280 مشروًعا.

وقد أمثرْت حصيلة اجلهود احلثيثة لالستيالء على حصة من هنر 
من  جمموعة  إقامة  عرب  احلوض  دول  حصص  تقييم  وإعادة  النيل 
كانت متهيدية   - ُأخرى  وأربع  فيشا”  “سد  األزرق  النيل  على  السدود 
على  تأثريه  مدى  خيفى  ال  والذي  “النهضة”،  سد  تدشني  سبقْت   -
حصة مصر اليت  تعتمد على مياه النيل األزرق بنسبة %95 من حصيلة 
على  ُأخريات  سدود  ثالثة  إلقامة  الكيان  يسعى  كما  املائية،  مواردها 
حبريات بورندي والكونغو وأوغندا، وإدارة املوارد املائية والري بكينيا، 
نظًرا  وإريتريا؛  بالصومال  التحرير  على حروب  إلتفافه  عّنا  يغيب  وال 
ألطماعه يف مضيق “باب املندب” وموقعه االستراتيجي، وتكالبه على 
جتميع مياه أمطار شرق أثيوبيا وإريتريا وجنوب السودان؛ ليكون له قَدٌم 
على ساحل البحر األمحر؛ لُتنقل املياه عربه؛ من خالل طريق أنابيب؛ 

مروًرا خبليج العقبة.
بدأ  والذي  الشديد،  االهتمام  من  األسد  نصيب  هلا  كان  أثيوبيا 
بزيارات متكررة على أعلى مستوى - رافقها عشرات من رجال األعمال 
الصهاينة - مع احلرص التام على مدها مبا ِمن شأنه تطوير زراعتها 
الكونغو،  تليها   500% بنسبة  هلا  الصادرات  ارتفعْت  كما  تكنولوجيًّا، 
ويزعم الكيان دوًما أن عالقاته بأثيوبيا تربطها معتقدات دينية؛ حيث 
يوجد هبا يهود “الفالشا مورا” ورثة تابوت ُسليمان عليه السالم؛ واليت 

حتاول إسرائيل احلصول عليه بأي مثن؛ ولو أدى األمر لسرقته!
واحلقيقة أن عالقة الدولة العربية بسد النهضة مل تعد خافية، فلم 
تقتصر على استثمارات واضحة والفتة ألثيوبيا؛ إال أن بداية بناء السد 
كان اقتراًحا أمريكيًّا صهيونيا، كما أن اخلرائط اهلندسية ودراسات 
اجلدوى صممتها شركاته، واليت وّقعْت مؤخًرا عقوًدا لتوزيع الكهرباء؛ 
السودان،  وجنوب  كينيا  من  كل  لصاحل  توليدها  سيتم  مبقتضاها 
نشرها  أما  النيل،  حوض  دول  لبقية  مماثلة  اتفاقات  لتوقيع  وتسعى 
بقوة؛  ترددْت  اليت  واألنباء  النهضة؛  سد  حلماية  صواريخ  ملنظومة 
وتراسل اجلانبني املصري والصهيوين حوهلا؛ فيبدو أهنا سُتحدث توتًرا 
شديًدا بينهما؛ ذلك حني ننظر بعني االعتبار لتسريب األخبار اخلاصة 
تردد  كما  باملوساد،  الصلة  وثيقة  مواقع  من  يتم  والذي  بالصواريخ 

العديد من وسائل اإلعالم.

ما  وهو   2020 عام  من  االأول  الثلث  عبور  العامل  يحاول  بالكاد 
الذي  كورونا  وباء  فمن  املتالحقة,  واالأزمات  باملفاجاآت  ملئ  زال 
الدول  من  والكثري  واآ�صيا  اأوربا  يف  االرواح  اآالف  يح�صد  زال  ما 
مع  ذروتها  العاملي  البرتول  اأ�صعار  هبوط  اأزمة  دخول  حتى  االخرى, 
هبوط �صعر الربميل الذي اإقرتب من �صعر وجبة همربكر يف مطعم 
ال�صركات  اآالف  زالت  وال  هددت  العاملية  ال�صحية  فاالأزمة  رخي�س, 
و�صائط  وجميع  والقطارات  الطائرات  حركة  وتوقفت  العامل  حول 
النقل لتوؤثر �صلبا على قطاع ال�صياحة العاملي والذي يقدر �صنويا 1,7 
والذي  التاريخ,   مر  على  له  اإنخفا�س  اق�صى  ليواجه  دوالر  تريلون 
ح�صب  وذلك  االآن  حلد  دوالر  تريليون   1 من  باأكر  خ�صائره  �صتقدر 
تقديرات خرباء االقت�صاد وال�صياحة, لي�صيفوا ان االإنتعا�س وحماولة 
اأزمة كورونا مل  تبعات  ال�صوق �صوف لن تكون عملية �صهلة.  اإ�صتعادة 
تتوقف فقط على قطاعي النقل وال�صياحة بل انها تعدت اىل قطاعات 
اأخرى مثل اخلدمات, امل�صارف واالأ�صهم, �صناعة ال�صيارات, االأندية 
اإقت�صادية  دوامة  جدل  يف  العامل  ليدخل  االأخرى  والكثري  الريا�صة, 
بع�س  باإمكان  كان  واذا  ب�صهولة.  اآثارها  حمو  ال�صعب  من  �صيكون 
الدول تقدمي امل�صاعدات العاجلة تقدر برتليونات الدوالرات مل�صاعدة 
هذه القطاعات كما يجري يف الواليات املتحدة و اأوروبا اإال ان هناك 
حكومات �صوف ال ميكنها تقدمي امل�صاعدة ل�صبب ب�صيط جدا, وهو اأها 
االأزمات.  االأ�صا�س مطلوبة وحتتاج اىل م�صاعدات حتى قبل هذه  يف 
ومع االأ�صف ال�صديد فاإن الكثري من الدول العربية من بني هذه الدول, 
بالرغم  االر�س  على  حقيقّية  اإقت�صاديات  تنّمي  ان  حتاول  مل  التي 
من توفر جميع العوامل الب�صرية واملادية واملعرفية, وكثريا ما كانت 
اإقت�صاديات  ظهور  متنع  التي  هي  والف�صاد  واالإدارة  احلكم  م�صكلة 
العربي  للمواطن  توؤمن  و  الثالثة,  االألفية  يف  ال�صريع  التطور  حتاكي 
اأ�صا�صيات احلياة احلرة والكرمية يف زمن االأزمات العاملية ال�صعبة. 
اأولوياتنا  وبناء  ر�صم  تخطيط  الإعادة  قوية  اإرادة  اىل  بحاجة  نحن 
كمجموعة عربية يف و�صط تكتالت عاملية, ودول �صر�صة اأظهرتها على 
حقيقتها الظروف ال�صعبة احلالية التي مير فيها العامل, وعلينا ان 
اىل  اي�صا  حتتاج  احلقيقة  والقوة  لالأقوى  دائما  البقاء  ان  نن�صى  ال 

اإقت�صاد حقيقي.

أ. هالل العبيدي

عام االزمات

كاتب و حملل �شيا�شي

نقطة اأول ال�صطر

   اأديبة وكاتبة �شحفية م�شرية
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آخر  رآي 

 كاتب و اإعالمي عربي

حدثان حّركا مؤخرًا مياَه امللِف السوري الراكدة، رغم حالِة اجلمود العام يف النشاط السياسِي الدويل متأثرًا بتبعات وباء كوفيد 19. 
فقبَل بضعِة أسابيَع كان تقرير ملنظمة )حظر األسلحة الكيماوية( -  إنتظاره - قد مّحل نظام األسد املسؤولية عن ثالث هجمات 
توّعدت  الصارمة  الغربّية  التصرحيات  من  َتبعتُه محلٌة   .2017 آذار)مارس(  يف  بريف محاه  اللطامنة  مدينة  إستهدفت  كيماوية 

الفاعلني باملحاسبة.
وعلى الطرف اآلخر كانت روسيا ويف سابقة منذ تدخلها العسكري الواسع يف سورية لدعم األسد، قد وصفته عرب وكالة األنباء 
الفيدرالية بـ )الضعيف( غري املتحكم يف وضع البالد، ومسؤولوه "يعيثون فسادًا" وهذا الفساد املستشري "يعيق التعاون بني موسكو 
ودمشق". كما استهدفت صحيفة )برافدا( العريقة عائلة األسد ذاَتها، وأكدت أن الفساد االقتصادي بسببها مل يعد من املمكن 

ضبطه!
وسواء كانت القيادة الروسية قد أوعزت أو مسحت بنشر سلسلة تقارير ومقاالت كهذه، فهذا مؤشر بال شك على أهنا على األقل 

كشفت الغطاء عنه وتتمّلص من مسؤوليات الدفاع عنه الحقا.ً
أفق حل حمتمل

منذ بداية الثورة السورية قبل أكثر من تسع سنوات كان واضحًا أن هذا البلد دونًا عن غريه من أصقاع "الربيع العريب" إرتبط 
حتديُد مصريه بتوافٍق شبه مستحيل بني أطراف شديدة التباعد والتناقض يف مصاحلها، فال دوليًا جنح الغرب يف جتاوز الدعم 
الروسي الصيين وال إقليميًا جنح األتراك والعرب بإجياد توافق على طرد املحتل اإليراين بل على العكس سامهت خالفاهتم وتناقض 
أولوياهتم االستراتيجية يف متكني نفوذ األخري. لكن توايل األحداث واملواقف الدولية األخرية بشكل متزامن يشي بأن الفرقاء قد 

اتفقوا شكليًا أو أرهقهم أمد االنتظار.
نتحدث هنا خصوصًا عن هتاوي أسعار النفط اليت أثقلت مصائب االقتصادين اإليراين والروسي املنهكني أصاًل. وضرورات التفرغ 

الدويل ملواجهة خطر الوباء اجلديد. 
أي أننا أمام عاملني إضافيني حامسني يضافان إىل عوامل أخرى ال تقل أمهية كطي صفحة الدعم الغريب اخلليجي املرتقب خلطط 
إعادة اإلعمار يف سورية، واليت لطاملا سال هلا لعب حلفاء األسد، فالدعم بات مشروطًا حصرًا وبال أدىن شك بتنفيذ القرارات 
الدولية واإلنتقال السياسي للسلطة. كما زاد من جدية الشروط الغربية قانون "قيصر" األمريكي وفتح الباب أمام حماكمات جنائية 

أمريكية وأوروبية بدأت يف أملانيا، تطال جمرمي احلرب يف سورية وسائر اجلهات واملؤسسات املتعاونة معهم.
رحيل األسد وبقاء النظام

أمام جممل ما سبق من تطورات يبدو أسرَع احللول، ورمبا أوحدها أمام احلليف الروسي هو التلويح بوضع "ورقة بقاء األسد" على 
طاولة التفاوض. و اإلسراع يف إظهار جدية بتغيري النظام – وإن شكليًا- وترتيب إستالم شخصيات شديدة الوالء ملوسكو، وتضمن 
احلفاظ على مصاحلها، وال مانع من أن حتظى بشيء من القبول الدويل، كوهنا تساهم يف حتجيم الدور اإليراين بتوافق غريب 

خليجي. 
وصحيح أن ما حيدث اآلن عرب تسريب أمساء بعينها، ليس إال فقاعات اختبار وجس نبض، لكن املؤكد أن خيار البديل مطروحا 

اآلن..وبشدة!

أ.هاني المالذي

أخيرًا...موسكو تبحث عن بديل األسد

السياسة
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ما حدث،  ألمر  السبب  ملعرفة  األلسن  تتناوهلا  إستفهامية  ملاذا...كلمة 
هذه  البشرية،  احلياة  العني يف مسرية  تألفه  مألوف مل  لشيء غري  أو 
الكلمة لطاملا توجه يل وبشكل شبه يومي بعد سنة 2003 سنة االحتالل 
يف  عملت  اإلحتالل  بعد  العراق،  لوطين  االيراين  الصهيوين  االمريكي 
االستغناء  يتم  هبا  أعمل  جريدة  كل  ويف  العراقية  الصحف  من  العديد 
ألن  بل  التحرير  رؤساء  كالم  حسب  املهنية  الكفاءة  لعدم  ليس  عين، 
كتابايت يف صحفهم تشكل هاجسا وخطرا عليهم ألين استخدم الكلمة 
يف مقاومة املحتل وكل ذيوله وعمالئه، وحني غادرت العراق مرغما بعد 
هتديدات بالتصفية حاولت أن أجد مساحة يل يف الصحف العربية اليت 
أغلقت أبواهبا بوجهي  متاشيا مع األجواء السياسية السائدة واخلوف من 
وأهداف  املحتل  تعرية  زاد إصراري على  التيار، حينها  السباحة عكس 
و  املخابراتية  السياسية  وعمليتهم  دباباته،  خلف  للعراق  جاء  من  وكل 
ستور نوح فيلدمان املتصهني الذي نص يف احد فقراته على )ان العرب يف 
العراق جزء من العامل العريب( هذه العبارة االنفصالية املشوهة زادتين 
إصرارا على ان أوظف عالقايت بالزمالء الصحافيني العرب العاملني يف 
القنوات الفضائية و أن اطرق أبواهبم ألتكلم يف الشأن العراقي وما جيري 
يف العراق، ويف اول ظهور يل على شاشات الفضائيات قررت مع نفسي 
ان ال تكون فقط كلمايت معربة عن انتمائي العراقي العريب بل حىت يف 
مظهري العام و املالبس او الزي الذي ارتديه فحزمت أمري وظهرت ألول 
مرة يف حيايت وانا ارتدي الزي العريب )الغترة والعقال والدشداشة(، 
ليتفاجىء الزمالء ويوجهون السؤال: ملاذا ترتدي هذا الزي وليس البدلة 
وربطة العنق؟ ويكون جوايب: ألين اريد يشاهدين املاليني من العراقيني 
والعرب هبذا الزي العريب حني يشار يل بالكاتب الصحايف العراقي، و 
إليصال رسالة للمحتل وعمالئه من الصفويني الفرس ان العراق عريب 
وسيبقى عريب رغم أنفكم. وطوال هذه السنني وانا أرفض الظهور على 
ألوان  من  أغري  أخذت  أين  بل  ال  الزي.  هبذا  إال  الفضائيات  شاشات 
)الغترة( اليت أضعها على رأسي فمرة تكون محراء واخرى تكون بيضاء 
العربية  الكلمة  على  تنهال  أيضا  وهنا  األسود،  مع  بيضاء  تكون  وثالثه 
االستفهامية، ملاذا؟ ألجيبهم: ان الغترة باللون األبيض يرتديها الرجال 
يرتديها  واألسود  األبيض  اللون  أما ذات  العراق،  املحافظات مشال  يف 
واألمحر  األبيض  اللون  ذات  والغترة  اجلنوبية،  املحافظات  يف  الرجال 
يرتديها الرجال يف وسط العراق واملنطقة الغربية. وكل هذه ترمز للوحدة 
الوطنية العراقية اليت جتمع العراقيني من زاخو إىل الفاو، ومرة أخرى 
الكلمة  توجه يل كلمة: ملاذا؟ فأقول: ان العني تشاهد اسرع من وصول 
ملسامع املشاهد وهنا تكمن هدف الرسالة، وهي نوع من انواع املقاومة 

االعالمية للمحتل وذيوله من الصفويني.

طائرات وقاصفات حتوم يف السماء تلقي بقنابلها اجلهنمية على مواقع 
عسكرية ومدنية هتز العاصمة بغداد، والبوارج احلربية ترسل رسائل املوت 
هي األخرى من البحر لعناوين ختتارها حمددة او لرمبا عشوائية، بينما 
اإلنزاالت اجلوية تتواىل هنا وهناك..تلك االيام من نيسان عام 2003 ما 

زالت ختيم على ذاكرتنا وال تبارحها، ايام وليال سوداء. 
وأقلب  الصورة  خارج  من  املشهد  أراقب  العراق،  خارج  حينها  كنت 
مسرعا املحطات التلفزيونية واحدة تلو األخرى، واتنقل بني هذه املحطة 
وتلك، كنت أرى مشاهد وصور )ايام قيامة( أحترق فيها كل شيء فتحول 
دامس،  ظالم  اىل  الرومانسية  شوارعه  واضاءات  اجلميل  بغداد  ليل 
خيترقه وهج منبعث من أطنان القنابل اليت تنفجر لتصبح كالشمس يف 
الليل..وحتولت هنارات بغداد اىل مدينة أشباح يغلفها غبار معارك ال ترى 

من معاملها سوى أطالل مدينة تبدو وكأهنا مهجورة.
هاتف  هناك  يعد  ومل  العراق،  مع  اإلتصال  سبل  كل  تقطعت  فجأة 
الطرق  وإنقطعت  االتصاالت،  شبكات  كل  قصفت  فقد  بأحد  يوصلك 
اخلارجية مع دول اجلوار وحتديدا مع االردن وسوريا، فلم يعد هناك أحد 
ميكنه دخول العراق وال أحد يستطيع أن يغادره..أنا حتت رمحة التلفزيون 

إذن وليس يل غريه.
الساعات واأليام متر ببطء قاتل، أريد أن أعرف كيف جتري املعارك 
وما حقيقة ما يقوله اإلعالم االمريكي وشبكة سي إن إن وغريها من اليت 
أصطحب اجليش األمريكي معه مراسليها ومصوريها، والذين ال يتحدثون 
إال عن إنتصارات للغزاة ودمار وتدمري للجيش العراقي وآلياته، كنت أكذب 
الصورة وأصرخ بصوت عال وأنا أجتول يف البيت..أريد صورة أو مشهدا 
ينفي ذلك، أريد أن أمسع احلقيقة، أريد أحدا يتحدث عن أميا انتصار 
للجيش العراقي، أريد أن أمسع عن إندحارات للغزاة..لكنين مل أمسع ومل 

أرى أيا من ذلك..ألن العامل كله حتول اىل شياطني ضد العراق. 
يف صبيحة يوم 8 نيسان شاهدت مراسل قناة )ال يب سي( اللبنانية 
بغداد  قلب  يقع يف  الذي  السعدون(  وقد خرج اىل )شارع  اآلن  إنه  يقول 
أنه ألول مرة يتجول مبفرده دون أن يرافقه أحد من موظفي  ويشري اىل 
حوهلا.. ما  وتصور  تدور  كامريته  وكانت  معتاد،  هو  كما  اإلعالم  وزارة 

األماكن خالية متاما من كل شيء، إال من اإلشارات املرورية. 
لقد قضي االمر..!  

 

أ. جالل النداوي أ.حازم العبيدي

بغداد..
ومخالب 

الشياطين
لماذا...؟

كالم اخـــر 

   اإعالمي من العراق   اإعالمي تلفزيوين و كاتب �شحفي
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السياسةالسياسة

و  وا���ص��ع��ة  ه��ب��ات  م��ن خ��الل  التعقيم,  م���واد  و 
متوا�صلة بادرت اليها هيئات ادارية و موؤ�ص�صات 
اقت�صادية و جمعيات و رجال اعمال و الفالحني 
لدعم  وقفة رجل  وقفوا  الذين  املواطنني  و كذا 

امل�صروع الوطني للوقاية من الوباء.
الهيئات  خم��ت��ل��ف  و  امل��ت��ربع��ون  وت�����ص��اب��ق 
للم�صاهمة يف امل�صروع الوطني و �صملت عمليات 
ال��ب��الد  ت���راب  ك��ام��ل  ال��ت��ربع��ات  و  الت�صامن 
و  الو�صع  احتواء  و  التعبئة  لنداءات  ا�صتجابة 
انطلقت  االآثار االقت�صادية حيث  التخفيف من 
قوافل التربعات للتموين باملواد الغذائية ولوازم 
ال�صيدالنية  املواد  و  الطبية  املعدات  و  الوقاية 

لفائدة ال�صعب و امل�صت�صفيات.               
الوطني  امل��ج��ه��ود  يف  منهم  كم�صاهمة  و 
امل���ب���ذول م��ن اج���ل جم��اب��ه��ة ان��ت�����ص��ار ف��ريو���س 
املجيد  عبد  اجلمهورية  رئي�س  ب��ادر  ك��ورون��ا, 
املبادرة  نف�س  و  راتبه  من  ب�صهر  للتربع  تبون 
ال��ن��واب  بع�س  و  احلكومة  اع�صاء  م��ن  ك��ان��ت 
الربملانيون واطارات الدولة باالإ�صافة اىل قرار 
جمل�س االأمة الذي اعلن التنازل عن ن�صبة من 

التي  ال�صافية  ال�صهرية  الربملانية  التعوي�صات 
ال�صامية  واالإطارات  املجل�س  اأع�صاء  يتقا�صاها 

به ل�صالح مكافحة انت�صار وباء كورونا.
القطاعات  خمتلف  جت��ن��دت  ب���امل���وازاة  و 
و  اخلريية  اجلمعيات  و  اخلا�صة  و  العمومية 
�صركات الت�صنيع اىل م�صاعفة االنتاج, خا�صة 
الوقاية  ل���وازم  و  الطبية  ب��امل��ع��دات  يتعلق  م��ا 
اال�صتغناء  و  امل�صت�صفيات  احتياجات  لتغطية 
خمتلف  م��ق��رات  حتولت  كما  اال���ص��ت��رياد,  ع��ن 
اجلمعيات و اق�صام التكوين املهني اىل ور�صات 
خلياطة الكمامات و الب�صة الوقاية لدعم الفرق 

الطبية و�صبه الطبية. 
منذ  اجل��زائ��ري��ة  ال��دول��ة  خ�ص�صت  ك��م��ا 
اجلزائريني  الإج���الء  ط��ائ��رات  اجلائحة  ب��دء 
الفنادق  لهم  وفتحت  العامل  دول  خمتلف  من 
العمومية و اخلا�صة لالإقامة املجانية طيلة ايام 
احلجر ال�صحي و �صمان كافة ظروف الوقاية و 

التكفل يف اطار العملية الت�صامنية.  
وت�صاعفت يف عز االأزمة االأعمال التطوعية 
املجمعات  و  االأح��ي��اء  م�صتوى  على  الت�صامنية 

ا. حيزية تلمسي

ــا ــ ــــورونــ ــــه مـــــــع فـــــــــــريوس كــ ــــوجــ ــا لــ ــ ــــهــ الــــــجــــــزائــــــر وجــ
هـــبـــات تــضــامــنــيــة غــــري مــســبــوقــة لــكــبــح الــجــائــحــة

غري  وطنية  ت�صامنية  هبة  اجلزائر  ت�صهد 
م�صبوقة منذ بداأ انت�صار فريو�س كورونا و تطبيق 
حيث  اإنت�صاره  ملنع  ال�صحي  احلجر  اج��راءات 
ت�صافرت اجلهود من الدولة و ال�صعب من اأجل 
املت�صررة  العائالت  اإعانة  و  اجلائحة  اإحتواء 
امل�صت�صفيات  دعم  كذا  و  ال�صحي  احلجر  من 
ال�صناعي  التنف�س  اأجهزة  و  الوقاية  مبعدات 
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النفط  كما  ال�صقوط احلر الأ�صعار  اأو  الكبري  االإقت�صادي   الزلزال   
يحلو للمحللني االإقت�صاديني ت�صميته, الذي حدث يف الع�صرين من ني�صان 
اأبريل املا�صي حيث و�صلت اأ�صعار النفط  اإىل ٣٠دوالر ناق�س للربميل  
يعني ان البائع  يدفع فوق نفطه للم�صرتي, ومل يقف خطر اإنهيار النفط 
على الدول املتبارية او التي كانت �صببا يف هذا االإنهيار التاريخي لالأ�صعار 
للنفط   العربية امل�صدرة  لوحدها, واإمنا عم �صر ذلك على كل االأقطار 
وخا�صة البلدان التي يتف�صى بها الف�صاد املايل واالداري, والتي تفتقر اىل 
االإقت�صادي  للنهو�س  ووا�صحة  فاعلة  وخطط  وتنموية  اإقت�صادية  روؤية 
بكافة حلقاته, فاإن االإعتماد على االإقت�صاد اأحادي اجلانب والذي يكون 
فيه النفط هو املمول الرئي�س لواردات الدولة, وترك كل املوارد االأخرى 
وعدم االإهتمام بها او تطويرها, فاإنه ينعك�س ب�صكل كارثي على م�صتقبل 
هذه البلدان, فاالإنتاج الزراعي الوا�صع وما يتبعه من �صناعات غذائية 
تنتج  واأن هناك مناذج لدول ال  االإقت�صادي,  لتطوره  هي عوامل مكملة 
النفط اإ�صتطاعت ان تبني اقت�صادا زراعيا و�صناعيا, وان تهيء ل�صعوبها 
بلدا فيه كل م�صتلزمات  اآخر  الرغيد. ونرى يف جانب  االإن�صاين  العي�س 
اإال  متوارثة,  مهنية  وخربة  ومياه  خ�صبة  اأر�س  من  زراعية  نه�صة  بناء 
انه اأهمل الزراعة وال�صناعة واإعتمد على عائدات النفط بن�صبة  كبرية, 
وكانت موازناته يف اأغلبها ت�صغيلية مل ت�صع يف احل�صبان تقلبات ال�صوق 
النفطية او طبيعة الت�صارع بني الدول املنتجة وما ترتب عليه من هذا 
ال�صقوط احلر يف االأ�صعار, فاإن املواطن هو اأول اخلا�صرين الأن الك�صاد 
و�صياعا  البلد  ذلك  يف  احلياة  عجلة  توقف  يعني  النفطي  ال�صوق  يف 

لفر�س التقدم والنهو�س العلمي واالقت�صادي وبناء االن�صان.
اإ�صتثمارعائداته يف  ال�صروري  زائلة فمن  ثروة  ال�صادة,  اأيها  النفط 
بلد ما, مدعاة الرتاخي يف  النفط يف  البلدان, وان ال يكون وجود  بناء 
ويف  لالإقت�صاد  املكملة  العنا�صر  على  تعتمد  التي  احلياة  منظومة  بناء 
تكميلية,  �صناعات  من  بها  يت�صل  ما  و  هي  التي  الزراعة,  مقدمتها 
على  االإعتماد  وعدم  كافة,  االإقت�صادية  بالقطاعات  النهو�س  و�صرورة 
النفط فقط, فقد قيل �صابقا )الزراعة نفط دائم( وان هذا ال�صعار اأثبت 
�صحته وخا�صة بعد اأن �صاهدنا الزلزال النفطي والهزات االإرتدادية له 
على البلدان النفطية اأحادية اجلانب, فهل ت�صتطيع هذه البلدان التحول 
على  باالإعتماد  منتج   اإقت�صاد  اإىل  ريعي  اإقت�صاد  من  باإقت�صادياتها, 
اآثار  لتجنب  واملختلط  واخلا�س  العام  بقطاعاتها  وال�صناعة  الزراعة 

الزالزل االقت�صادية النفطية؟

أ. علي الزبيدي

السقوط الحر في
 آبار النفط

يف ال�صميم

   �شحفي من العراق

يف  اجلميع  �صارك  حيث  ال��وب��اء  انت�صار  خطر  ملواجهة  ال�صكنية 
الف�صاءات  و  ال�صوارع  و  باالأحياء  التعقيم  و  التنظيف  عمليات 
امل�صرتكة و توفري اأقنعة احلماية و توزيع االإعانات املتمثلة يف املواد 
ال�صحي  احلجر  من  املت�صررين  و  املعوزين  للمواطنني  الغذائية 

باملجان.
الذين  ال�صباب  قبل  من  كبري  اإقبال  امل��ب��ادرات  هذه  عرفت  و 
تزايد  بعد  عامة  منفعة  ذات  اأعمال  يف  فراغهم  اأوق��ات  ميلوؤون 
�صفحات  به  تغ�س  ال��ذي  التطوعي  العمل  يف  االن��خ��راط  ن��داءات 
التكافل  و  الت�صامن  اىل  ت��دع��وا  ال��ت��ي  االج��ت��م��اع��ي,  ال��ت��وا���ص��ل 
االجتماعي يف هاته االوقات الع�صيبة التي تعرفها اجلزائر و التي 
نهاية  منذ  كورونا  بفريو�س  املوؤكدة  اال�صابات  عدد  فيها  جتاوزت 
فرباير اىل اآخر ا�صبوع من �صهر افريل 3000 حالة و ازيد من 450 

وفاة مقابل 1200 حالة �صفاء  خ�صعت للعالج بالكلوروكني.
و كان رئي�س اجلمهورية عبد املجيد تبون الذي يتابع عن كثب 
كل امل�صتجدات و التحديات يف مواجهة الوباء قد ا�صاد من خالل 
االجتماعي,  التوا�صل  مواقع  يف  �صفحاته  عرب  ك��ذا  و  خطاباته 
يف  اجلزائري  ال�صعب  به  متيز  ال��ذي  االن�صاين  الوطني  بال�صلوك 
خفف  ال��ذي  امل�صهد  هو  و  كورونا  وب��اء  مواجهة  يف  ال�صدة  اوق��ات 
عبء اجلائحة و تداعياتها وك�صف عن درجة الوعي و روح املواطنة 
ال�صلطة  م�صاهمات  الوباء  انت�صار  منذ  تتوقف  مل  و  وامل�صوؤولية, 
من  الوباء  ملواجهة  املجندة  اجليو�س  دعم  و  ت�صجيع  يف  ال�صعب  و 
و  املدنية  و احلماية  ا�صالك االمن  و  الطبية  �صبه  و  الطبية  الفرق 

مهند�صو النظافة.

 �شحفية جزائرية
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السياسة

ال�شيدة نيكول بلوبيه
وزيرة العدل الفرن�شية

حتية اإن�شانية وبعد،
نناشدكم بإسم العدالة اإلنسانية ونتقدم بطلبنا 
بأن  عدالتكم،  والثقة يف  األمــل  ولدينا  هــذا، 
اختذمت،  انكم  وخاصة  االعتبار  بعني  تأخذوا 
عــادلــة  ــرارات  ــ ق الفرنسية  احلــكــومــة  بــاإســم 
املساجني يف فرنسا،  اإلفراج عن  وحكيمة يف 
وتعلمون  العاملي،  الكورونا  وباء  تفشي  بسبب 
جيدا باألوضاع الصحية يف السجون الفرنسية 
وخطر  الالزمة،  الصحية  العناية  توفر  وعدم 
تفشي هذا الوباء بني السجناء وما سيؤدي اىل 

كوارث صحية بينهم.
الــظــروف  هـــذه  يف  الــعــدالــة  بــإســم  نطالبكم 
االستثنائية باألفراج عن السيد ايليش رامرييز 
 15 منذ  املسجون  بكارلوس،  وامللقب  سانشيز 
اب عام 1994 وهو اآلن يف سجن بواسي، وكما 
خطرية  وإصابات  حاالت  عدة  فهناك  تعلمون 
السجن.  هــذا  يف  اآلن  ومتـــرد  السجناء  بــني 
كما نطالب بذات الوقت بإطالق سراح جورج 
ابراهيم عبداهلل الذي إنتهت مدة سجنه منذ 

سنوات.
الــســيــد كــارلــوس مــصــاب مــنــذ فــتــرة مبــرض 

الــســكــري نــتــيــجــة أحـــد عــامــا مـــن االعــتــقــال 
االنفرادي والعزلة التامة، وهو اآلن بالسبعني 
عاما، مما جيعله ذلك أكثر عرضة لإلصابة 
عنه  بــاألفــراج  ونناشدكم  الــكــورونــا،  مبــرض 

وعدم االنتظار حىت وفاته يف السجن.
حنن اللجان واهليئات اإلنسانية نثق بإخالص 
ــاع عن  ــدف ــه الــســيــاســي يف ال ــوس وإميــان ــارل ك
العدالة اإلنسانية ومن اجل السالم، ونناشدكم 
ــده األصــلــي  ــل ــراج عــنــه وتــرحــيــلــه اىل ب ــاألفـ بـ
فزنويال، و اإلفراج عن جورج ابراهيم عبداهلل 
ذلك  وان  لبنان،  االصلي  بلده  إىل  ترحيله  و 
إلتزام أخالقي وإنساين على الدولة الفرنسية.

ان جلنة الدفاع عن كارلوس و جورج ابراهيم 
ومستعدة  هــذا،  العفو  بطلب  تتقدم  عبداهلل 
إقامتهم  وتــكــالــيــف  مــصــاريــف  حتــمــل مجــيــع 
القانونية  ــراءات  ــ اإلجـ تتم  أن  إىل  املــؤقــتــة، 
لبنان،  و  فــزنويــال  اىل  وترحيلهما  الــالزمــة 
ــإســم مجــيــع مــنــظــمــات حــقــوق  ــاشــدكــم ب ــن ون
االنسان وبإسم مجيع املنظمات اليت تدافع عن 
احلكمة  بإختاذ  ونطالبكم  والسالم،  العدالة 
واللجوء اىل العدالة اإلنسانية يف هذه الظروف 

االستثنائية.

ــــن كـــــارلـــــوس و جــــــــورج ابــــراهــــيــــم عـــبـــدهللا   بـــعـــد تـــقـــديـــم طـــلـــب الـــعـــفـــو عـ
المحامية كوتون - باير: طالبنا باإلفراج عنهما ألسباب إنسانية

نــــــــــــــــــــداء إنـــــــســـــــانـــــــي

موكلي إىل وطنه.
"إيليش  حمامي   1997 يوليو  ومنذ  إنــين   
رامرييز سانشيز" املعروف بإسم كارلوس وهو 
معتقل يف فرنسا منذ 15 أغسطس 1994 أي 

ما يقارب 26 عاما.
ــدأ، ال بد من اإلشـــارة إىل أن  أب أن  قبل 
موكلي كان قد أختطف ومل يتم اعتقاله، يف 
15 أغسطس 1994، يف اخلرطوم  بالسودان 
حيث كان يقيم بطريقة شرعية وسط ترحيب 
السلطات السودانية. إال أنه اختطف من قبل 
األجهزة الفرنسية بتخطيط أمريكي. " كوفري 
املــخــابــرات األمريكية  وكــالــة  رئــيــس   " ــالك  ب
بناء على طلب  أنــه  أكــد  ــذاك،  آن أفريقيا  يف 
السعودية  فإن  األمريكية،  املتحدة  الواليات 
اخلمسني  يقارب  مبا  العملية  بتمويل  قامت 

مليون دوالر.

اىل  املوجهة  الرسالة  ضوء  على 
العدل  وزيرة  بلوبيه،  نيكول  السيدة 
الفرنسية، و املطالبة لظروف إنسانية 
رامرييز  السيد"إيليش  سراح  بإطالق 
سانشيز" مع تأكيد ذات الطلب للسيد 
جورج إبراهيم عبداهلل، كان لنا هذا 
احلوار مع املحامية إيزابيل كوتون ـ 

باير.   

توجيهها  مت  الــتــي  لــلــر�ــشــالــة  بــالــنــ�ــشــبــة  ـ 
اأنها  تعتقدي  هــل  الفرن�شية،  الــعــدل  لــوزيــرة 
�ــشــتــوافــق عــلــى اإطــــالق �ــشــراح الــ�ــشــيــد اإيلي�س 

رامرييز �شان�شيز امللقب كارلو�س؟
ـ سيدي العزيز، لقد سألتين عن الرسالة 
اليت وجهتها مع الفنان "ديودوين" إىل وزيرة 
بإعادة  فيه  نطالب  ــيت  وال الفرنسية  الــعــدل 
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التاريخ  ذلــك  منذ  سجنه  فــإن  بــالــتــايل، 
كما  قانوين،  غري  هو  الفرنسية  السجون  يف 
إحتجاز  مصطلح  إستخدام  األفضل  من  أنه 
أن  إال  الواقع.  مع  أكثر  يتماشى  ما  وإعتقال 
اجلواب األول لكل ذلك هو أن الواليات املتحدة 
من يقرر. اذا، لنرى، لكنين لست متفائال يف 

هذا السياق.
لل�شيد  ــايل  احلـ ال�شحي  الــو�ــشــع  هــو  مــا  ـ 
العديد  ان  خا�شة  �شان�شيز  رامــرييــز  اإيلي�س 
موجود  هــو  حيث  بــوا�ــشــي  �شجن  �شجناء  مــن 
تهديدا  ي�شكل  هــذا  هــل  بــالــكــورونــا،  م�شابني 

على حياته؟
ـ إيليش رامرييز شانشيز، مصاب مبرض 
ما  على   2002 العام  منذ  العضال  السكري 
أذكر، بسبب 11 عاما من العزل واالعتقال،  

وعمره حاليا 70 عاما. 
أن العزلة ال تعين فقط منعه من لقاء أي 
شخص إمنا ومن بينها إيقاظه يف الليل بشكل 
الساعات من قبل احلراس  متكرر على مدار 
الذين يفتحون باب الزنزانة ويشعلون الضوء 
ليصاب يف اضطرابات يف النوم إلحداث أكرب 

ضرر ممكن.
فإن  والعلمي  الطيب  الطاقم  من  بإمجاع 
لفريوس  عرضة  اكثر  هــم  السكري  مرضى 
مضاعفات  مــن  عنه  يترتب  ومــا  الــكــورونــا، 

وتدهور يف احلالة الصحية حىت املوت. 
ــذا الـــفـــريوس  ــي هبــ ــإذا أصـــيـــب مبــوكــل ــ فـ
وتداعياته بسبب حبسه، فإن الدولة الفرنسية 
العامل  أمــام  ذلك  عن  الوحيد  املسؤول  تعترب 

بأسره.
 " بيلوبيه   " والــســيــدة  الفرنسية  ــة  ــدول ال
يقومون بالتعتيم االعالمي حول وضع السجون 
والغموض  الــوبــاء. هــذا الصمت  يف ظل هــذا 
يعين هول الوضع وهذا منطقي إذ إن السجون 
تتسع  بينما  سجني  ألــف   73 تــأوي  الفرنسبة 

لستني ألف سجني.
ــســجــون كـــل لــيــلــة إىل  يــذهــب حــــراس ال
ملزاولة  التايل  اليوم  يف  يعودون  مث  منازهلم 
عملهم وهم من دون أقنعة واقية او قفازات، 
وال تظهر عليهم  للفريوس  يكونون حاملي  قد 

عوارض، عدا تراكم عدد السجناء.
كلنا يعلم كم هو فتاك ومعد هذا الفريوس، 
بسبب  للخطر  معرضة  كــارلــوس"   " حياة  اذا 
عمره ومرضه عالوة عن 26 عاما من احلبس 

ما أضعفه جسديا. 
ـ ال�شيد �شان�شيز منا�شل دافع عن الق�شبة 

ال�شلطة  مـــن  تــنــتــظــري  ــاذا  مــ الــفــلــ�ــشــطــيــنــيــة، 
الوطنية الفل�شطينية؟

عندي  ليس  الفلسطينية  املنظمات  عن  ـ 
جواب، لكن أعلم أن الوضع مأساوي بالنسبة 
من  للخيانة  تــعــرض  لطاملا  شعب  فهو  هلــم 
التمويل  إرضــاء  يفضل  الــذي  العريب  العامل 

العاملي واإلبقاء على اخلطابات الرنانة. 
أسئلتك،  على  أجــبــت  قــد  أكـــون  أن  آمــل 
لكن  قوله،  ميكن  مما  الكثري  هناك  بالطبع 
سيدي  تتقبل  أن  أرجو  الوقت،  لضيق  أعتذر 

العزيز حتيايت احلارة.
ـ ما هو و�شع ال�شيد جورج اإبراهيم عبداهلل 
قــانــونــيــا، و مــا ي�شكل مــن خــطــر عــلــى حياته 

حاليا؟
الوضع  أوضح  أن  أرغب  العزيز،  ـ سيدي 
املخزي ل " جورج إبراهيم عبد اهلل " اللبناين 
الذي حجز أيضا يف السجون الفرنسية، بأمر 
واسرائيل  األمــريكــيــة  املتحدة  ــات  ــوالي ال مــن 
وذلك منذ العام 1984 يف النصف من أكتوبر، 
للظروف  نظرا  عــامــا،  ال36  يــقــارب  مــا  أي 
يفتك  الــذي  الوباء  نتيجة  املستجدة  الراهنة 
بصمت يف السجون الفرنسية، فإن احلكومة 
الفرنسية جمبورة على اإلفراج عنه على الفور 

وترحيله إىل بلده لبنان.
مت  اهلل"  عبد  إبراهيم  جــورج   " أن  أذكــر 
حيازته  حبجة   1985 أكتوبر   24 يف  إعتقاله 
جــواز سفر  كــان حيمل  فقد  ــزورة   مـ ألوراق 
إيـــاه احلــكــومــة اجلــزائــريــة  جــزائــري منحته 
ــذاك. تــعــهــدت الـــدولـــة الــفــرنــســيــة حينها  ــ آنـ
بإطالق سراحه يف أبريل 1985 إال أن الواليات 

على  حرصوا  واإلسرائليني  األمريكية  املتحدة 
الفرنسية،  أجــهــزة  مــع  بالتعاون  ذلــك  منع 

بتلفيق ملف ضده.
مث يف مارس2002، أمرت حمكمة التنفيذ 
الــواليــات  أن  إال  عنه  ــراج  ــاإلف ب الفرنسية، 
لعدم  فرنسا  على  األمريكية ضغطت  املتحدة 
وتكرر  ســراحــه.  إطــالق  وعــدم  احلكم  تنفيذ 
معارضة  و2014   2013 عامي  يف  األمــر  هــذا 
عار  إنــه  ســراحــه.  بإطالق  القضاة  لــقــرارات 

على فرنسا.
االول  املـــســـؤول  الــفــرنــســيــة  احلــكــومــة  إن 
الصحي  الوضع  ومحاية  ضمان  عن  والوحيد 
الوضع  ل" جــورج عبد اهلل" خصوصا يف ظل 
بناء  الفرنسية.  السجون  يف  احلايل  الصحي 
عليه يتوحب عليهم إطالق سراحه مع ضمان 

عودته إىل لبنان.
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السياسة

الوكاالت  وتناقلت  الروسي،  السوري  اخلالف  حول  األنباء  تضاربت 
واملواقع اإلعالمية معلومات متضاربة بشأن خالف بني الرئيس الروسي 

فالدميري بوتني والسوري بشار االسد
ففي سلسلة تقارير نشرهتا وكالة “األنباء الفيدرالية” الروسية، شنت 
هبا هجوما الذعا على األسد وحكومته واهتمتها بتعقيد مشكالت سوريا 
االقتصادية، واصفة الرئيس السوري ب”الضعيف” وحتدثت عن “عدم 
قدرته على حماربة الفساد املستشري يف إدارته واهتمت مسؤويل النظام 

بإستغالل املساعدات الروسية ألغراضهم الشخصية”.
ونقلت الوكالة عن امللياردير يفغيين بريغوجني، أن اهلجوم يستهدف 
تنازالت  تقدمي  على  وإجــبــاره  الــســوري،  النظام  رئيس  فساد  “فضح 
مع  سابقا  األسد  حكومة  عقدهتا  سابقة”  بإتفاقات  الوفاء  أو  إضافية، 
إىل  قاتلوا  الذين  الــروس  للمرتزقة  “فاغنر”  بريغوجني ممول جمموعة 

جانبه يف حربه ضد السوريني منذ سنوات. 

الشعب  يواجه  بات  الكورونا  فايروس  تفشي  “مع  له:  بيان  يف  أوضــح 
الفلسطيين فايروسني خطريين، حيث تتعمد سلطات اإلستعمار اإلسرائيلي 
باملساعدة على تفشي الوباء العاملي يف اوساط الشعب من خالل مستعمراته 
اجلامثة على األرض الفلسطينية، وعرب جنوده وقطعان مستعمريه، الذين 
يقومون بتلويث املنازل والسيارات واملحالت التجارية الفلسطينية والشوراع 

لنشر الوباء يف اوساط املواطنني الفلسطينيني يف ساعات الليل”.
قاموا  بالفريوس  املصابني  الصهاينة  السجانني  “ان  البيان:  أضاف  و 
قاصدين بنقل أعداد من أسرى احلرية ملا خيدم اهدافهم العنصرية يف 
نقل الفريوس العدواين اليهم، األمر الذي يهدد حياهتم  باخلطر. ال سيما 
وان السجون ال23 اإلسرائيلية تضم بني جنباهتا ما يزيد على 5000 اآلف 
معتقل حرية فلسطيين من النساء واألطفال والشيوخ واملعتقلني اإلداريني يف 

اكتظاٍظ خيدم الغايات العدوانية”
التحية  العريب  الشعيب  املؤمتر  يوجه  املناسبة  “هبــذه  البيان:  وختم 
جلنراالت احلرية الفلسطينيني يف يوم األسري الفلسطيين، ويدعم كفاحهم 

حىت بلوغ احلرية وكسر قيد اجلالد الصهيوين”.

  يف ظل أزمة جائحة الكورونا، و تداعيات االزمة االقتصادية و املالية، 
اليت شارفت على اإلفالس بسبب الفساد، وسابقة حجز ودائع اللبنانيني 
يف املصارف، وتدهور األوضاع املعيشية، و بروز حاالت الفقر و اجلوع، 
غياب خطة إقتصادية لإلنقاذ. اتفقت الطبقة السياسية بأطرافها املوالية 
و املعارضة على تأجيل قوانني حماربة الفساد يف املجلس النيايب حبجة 

حتويلها للجان الربملانية املختصة لدراساهتا، والذي يشمل ما يلي: 
قانون حماكمة املسؤولني الوزراء و النواب يف القضاء العادي، قانون 
جملس  واليــة  تقصري  قانون  السياسيني،   عن  املصرفية  السرية  رفــع 

النواب، قانون حلظر صور السياسيني يف االماكن العامة.
و  القوانني  لتشريع  مقربة  تعترب  النيابية  اللجان  ان  املعروف  من  و 

إقرارها.

قامت حكومة عادل عبداملهدي املنتهية الصالحية، يوم 22 ابريل املاضي 
ودجمتها  بــإيــران،  املرتبط  الشعيب”  “احلشد  من  فصائل  إرتــبــاط  بفك 
بالقوات األمنية والقوات العسكرية الرمسية، لتصبح بذلك مؤسسيت األمن 

واجليش العراقيتني مرتبطة بإيران بشكل كامل و صريح    

   أنباء حول خاف سوري ـ روسي

   الطبقة السياسية اللبنانية “تؤجل” 
قوانني محاربة الفساد

  حزب طليعة لبنان يدين الرسم 

  بيان من مجلة “كل العرب”

  أها بالدمج!!

  المؤتمر الشعيب العربي: 
نحمل اإلستعمار الصهيوني مسؤولية تفشي الكورونا في فلسطني

كاريكاتري العار 
أبريل  نيسان/   14 الثالثاء  اليوم  اللبنانية  اجلمهورية  جريدة  نشرت 
2020 رسم كاريكاتري عنصري و حتريضي ضد الشعب الفلسطيين عندما 

شبه وباء الكورونا بالشعب الفلسطيين.
إن أسرة حترير جملة كل العرب تندد هبذا العمل املريب و املرفوض، 
و تطالب إدارة “اجلمهورية” بسحب الكاريكاتري و اإلعتذار العلين للشعب 
الفلسطيين، و نطالب وزارة اإلعالم يف لبنان بإختاذ االجراءات املهنية و 

القانونية ضد رسام الكاريكاتري و املدير املسؤول.
إن وباء العنصرية لدى البعض هو أخطر من وباء الكورونا، من جهتنا 
سنقوم باإلتصال بوسائل اإلعالم الفرنسية و األوروبية لشرح املوقف و ان 

يتخذوا املوقف األخالقي ضد هذه العنصرية البغيضة.

السياسة

أدان حزب طليعة لبنان العريب االشتراكي يف بيان وصلنا نسخة منه، 
رسم كاريكاتوري، يوازي من خالل رمزية الرسم ما بني فريوس الكورونا 

والكوفية الفلسطينية. 
و أضاف البيان: إن هذا الرسم بقدر ما يعرب عن مضمرعنصري، فإنه 
استحضار مقيت لذكرى اليمة، الكل ساهم يف تأجيج اوراها، والكل يتحمل 
املسؤولية يف ما آلت اليه من نتائج وما خلفته من ندوب يف اجلسم اللبناين.  
وكان األحرى بالقيمني على هذه املطبوعة ان يقاربوا هذه الذكرى بغري هذا 
االسلوب الذي يسيء اىل قضية شعب هو ضحية ما تعرض له وما زال من  

مؤامرات كانت احلرب اليت اندلعت يف 13 نيسان واحدة من جوالهتا.  
 و ختم البيان: إننا وحنن ندين نشر هذا الرسم بكل ما ينطوي عليه من 
دالالت، فإننا نطالب جريدة مجهورية نشر إعتذاٍرصريٍح عن هذه  االساءة 

وان تقلع عن االساليب اليت تعيد تعبئة النفوس على اساس الكراهية.
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أقر جملس النواب اللبناين يف جلسته األخرية، قانون زراعة القنب 
اهلندي )احلشيش( لإلستعمال “الطيب والصناعي”.

ل  قوانني  بإقتراحات  تقدمت  قد  النيابية  الكتل  من  عــدد  وكانت 
مع حصر  الدولة،  ومراقبة  إشــراف  احلشيش” حتت  زراعــة  “تنظيم 

االستخدام يف جماالت األدوية والصناعة.
و يعد لبنان من بني أكرب 5 دول على مستوى العامل تقوم بزراعة 
وهتــريــب احلــشــيــش، وفــقــا ملكتب األمـــم املــتــحــدة املــعــين بــاملــخــدرات 

واجلرمية، حيث تنتشر زراعته يف مناطق البقاع واجلنوب اللبناين.
و تشري مصادر كثرية اىل حزب لبناين يقف خلف هتريب املخدرات 
الواسع يف سوريا اىل جانب  بعد تدخله  التمويل  و االجتــار هبا هبدف 

النظام.

   الرلمان اللبنانى يقر تشريع زراعة 
الحشيش

   هروب نجل المرجع الديين في العراق 
علي السيستاني

معهد العالم العربي في البيت

تــســتــعــد الــزمــيــلــة الــكــاتــبــة 
املقيمة  الــعــراقــيــة  ــشــاعــرة  وال
 ، عبداخلالق  هليب  كــنــدا  يف 
كلية  يف  املــاجــســتــري  لـــدراســـة 
جبــامــعــة  ــال  ــصــ ــ واالت اآلداب 
الكندية  فنسنت  سانت  ماونت 
Mount Saint Vin-(
وتشمل   .)cent University
الــــدراســــة الــــيت تــســتــعــد هلا 
ونظرياته  االتــصــال   : الزميلة 
التنظيمية  النظرية  احلديثة، 
ــادة الـــعـــالقـــات الــعــامــة،  ــيـ وقـ
األخالقية،  ــرارات  ــق ال اختــاذ 
إدارة  االستراتيجية،  اإلدارة 

الوسائط الرقمية، العالقات العامة االستراتيجية، اإلعالم والثقافة 
واملجتمع، التواصل السياسي، العالقات العامة وحبوث الرأي العام، 

واتصاالت األزمات.
 1987-2019 6 مؤلفات صدرت بني  وللكاتبة هليب عبداخلالق 
اهنيارين-  )بني  سياسيني،  وكتابني  شعرية،  جمموعات   4 وهي   ،
وهو  الـــدم(  )سوسيولوجيا  و  اجلــديــدة(  األمريكية  االستراتيجية 
باإلضافة  واستراتيجية،  سياسية  وحبوث  حتليلية  مقاالت  جمموعة 

إىل عشرات املقاالت والبحوث املنشورة.

موقع  على  برجمة  النــغ  جــاك  العريب  العامل  معهد  رئيس  أطلق 
وشــبــكــات الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، حــفــالت املــوســيــقــى واملــؤمتــرات 
والورشات، خالل فترة احلجر الصحي املتعلق باإلجراءات احلكومية 

الحتواء انتشار فريوس كورونا، منذ اغالق املعهد.
عروض  مع  يــوم،  كل  وفكرية  ثقافية  أنشطة  الربجمة  تتضمن 
املوسيقى و الرقص بشكل مباشر، وتسجيالت عروض غري منشورة، 
و  والسينما،  التعليمي  واجلمهور  للعائالت  وورشــات  وثائقية  وأفــالم 
سيقوم املعهد العامل العريب بتطوير برناجمه يف الشهر الثاين للحجر 

الصحي. 

املاضي،  أبــريــل  منتصف  منذ  االجتماعي  التواصل  مــواقــع  تضج 
السيستاين،  العراق علي  الديين يف  املرجع  مبعلومات عن هروب جنل 
رفقة رجال دين من اتباعه إىل لندن ودولتني أوروبيتني اخريني وحبوزته 

صناديق مليئة بأموال الشعب العراقي. 
االهتــامــات  هلــا  مناوئة  و  إليـــران  موالية  عراقية  أطـــراف  وتبادلت 
إىل  لندن،  يف  يقيمون  ممن  العراقيني  بعض  وتعرض  والتهديدات، 
مطاردة )قوة من مكافحة اإلرهــاب( طالبتهم باإلفصاح عن “املصدر 
الذي سرب هلم دخول جنل السيستاين إىل لندن”. وقال السيد )ل.ي( 
تعرض  أنــه  أبــريــل   20-21 بــني  يوتيوب  قناة  على  نشره  فيديو  عــرب 
باإلفصاح  وطالبوه  اإلنكليزية”  اإلرهاب  مكافحة  “قوات  من  إلستجواب 
عن اسم الذي سرب له وصول جنل السيستاين إىل لندن، متذرعني بأنه 

“مواطن بريطاين حممي مبوجب القانون”. 
“وفاة  عن  قريب  بإعالن  توقعا  هناك  ان  أخــرى  مصادر  وأضًافت 
املرجع الديين” وإلصاق ذلك بقوى عراقية “سنية” ما قد يربر استمرار 

سيطرة مليشيات أيران على املشهد الذي يتعقد ويزداد قتامة كل يوم.

لهيب عبدالخالق
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االقتصاد

من الصعب جدا على أي حملل اقتصادي 
االقتصادية  اخلسائر  حبجم  اليوم  يتنبأ  ان 
جراء  من  العاملي  اإلقتصاد  سيتحملها  الــيت 
غالبية  طالت  اليت  الكورونا  فــريوس  جائحة 
فــتــرة زمنية  الــتــأكــد مــن  لــعــدم  الــعــامل  دول 
إلنتهاء هذه اجلائحة والتوسع اجلغرايف هلا، 
على  مقبل  العامل  بــأن  القول  لنا  ميكن  لكن 
أسوأ وأقسى أزمة إقتصادية مل يشهدها منذ 
ازمة ال "1929 – 1933" من القرن املاضي، 
واليت أتت بالتزامن مع احلرب التجارية بني 
بتبعاهتا  وألقت  والــصــني،  املتحدة  الــواليــات 
العامل، فكلما طالت معركة  على إقتصاديات 

أ.د. غسان الطالب

مشاكل  ستتضاعف  الفريوس  هذا  مع  العامل 
ــاالت إفـــالس  ــة مـــن حــ ــصــادي ــت ــلــدان اإلق ــب ال
البطالة  ملعدالت  وإرتفاع  املشاريع  من  للعديد 
النمو  معدل  تــراجــع  اىل  حتما  ســيــؤدي  ممــا 
اإلقتصادي العاملي عموما، و يتسبب كذلك يف 
إلعادة  احلكومات  على  هائلة  خلق ضغوطات 
عجلة اإلقتصاد لتحقيق اإلستقرار اإلقتصادي 
التعاون  منظمة  تــقــول  حيث  واإلجــتــمــاعــي، 
االقتصادي والتنمية "أن النمو اإلقتصادي قد 
ينخفض إىل النصف يف حال إستمرار إنتشار 
فريوس كورونا، ما قد يدفع اإلقتصاد العاملي 
إىل أسوأ حاالته منذ األزمة املالية العاملية"، 
نسبة  "أن  تقريرها،  يف  املنظمة  قدرت  حيث 
ستكون  العاملي  اإلمجــايل  املحلي  الناتج  منو 
مبعدل %1.5 للعام 2020، اي تراجع حبدود 
ال %50من توقعاهتا اليت قدرت ب %2.9 قبل 
ظهور أزمة الكورونا فريوس، مما سيؤثر بكل 
تأكيد على إقتصاديات الدول الكربى متسببا 
يف حالة ركود قد تأخذ بعض الوقت للتعاىف، 
آند  "ستاندرد  وكالة  توقعات  اكدته  ما  وهــذا 
والصادر  األخــري  تقريرها  يف  جلوبال"  بــورز 
يف شهر آذار ـ مارس أن "يشهد العامل خالل 
2020 ركودًا إقتصاديًا مع تصاعد إنتشار وباء 
اإلقتصادي  النمو  وتــراجــع  فــريوس،  كــورونــا 
وزيــادة  األســواق  تقلبات  بسبب  حــاد،  بشكل 

ناهيك  االئــتــمــان"،  مستويات  على  الضغط 
عــن خــســائــر األســهــم والــســنــدات املــدرجــة 
بعشرات  تقدر  الــيت  العاملية  الــبــورصــات  يف 
الــدوالرات، نسبة كبرية من  التريليونات من 
املدرجة يف  كانت على األسهم  هذه اخلسائر 

اسواق الواليات املتحدة وحدها. 
املتحدة،  لألمم  العام  األمني  ذلك  ويؤكد 
الــركــود  إن  قــال  حيث  غــوتــرييــش،  أنطونيو 
الــعــاملــي يف ظــل تفشي فــريوس  االقــتــصــادي 
كـــورونـــا أصــبــح شــبــه مــؤكــد، ورمبـــا مبعدل 
بوفاة  سيتسبب  الفريوس  هــذا  وأن  قياسي، 
ماليني األشخاص ما مل تعزز حكومات الدول 
أن  وأضاف  إنتشاره،  على  للسيطرة  جهودها 
عاملية ال  أزمة صحية  تواجه  املتحدة  )األمــم 
وهي  عاما،   75 البالغ  تارخيها  يف  هلا  مثيل 
أزمة تنشر املعاناة يف أوساط البشرية، وتؤثر 
الناس.  حياة  وتقلب  العاملي،  االقتصاد  على 
والركود اإلقتصادي العاملي أصبح شبه مؤكد، 
ورمبا مبعدل قياسي(، مما يعين ان جائحة 
فــريوس كــورونــا  ســتــؤدي إىل إحـــداث عــدوى 
مالية تعم إقتصاد العامل إضافة اىل ما يعانيه 
من إختالالت جراء األزمة املالية العاملية منذ 
اليت  الديون  تبعات  يف  خاصة   ،2008 العام 
كانت  ما  الكثري  بالكثري  وفاقت  كاهله  أثقلت 
وحسب   ،2008 ال  أزمـــة  ــدالع  انـ عند  عليه 

جـــــــــــــــبـــــــــــــــهـــــــــــــــة فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريوس كــــــــــــــــــــــــــــــورونــــــــــــــــــــــــــــــا اإلقــــــــــــــــــتــــــــــــــــــصــــــــــــــــــاديــــــــــــــــــة
نـــــــــحـــــــــن الـــــــــــــعـــــــــــــرب لــــــــســــــــنــــــــا بـــــــــأحـــــــــســـــــــن حـــــــــال
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  اأ�شتاذ جامعي و باحث اقت�شادي

الــدويل، يف  التمويل  معهد  تقرير صادر عن 
شهر يناير/ كانون ثاين، "إن إمجايل الديون 
عند  قياسي  مستوى  إىل  وصــلــت  الــعــامل  يف 
من   322% حنو  ميثل  ما  دوالر  تريليون   253
الناتج املحلي اإلمجايل العاملي، بنهاية الربع 
األسواق  ديون  إن  املاضي،  العام  من  الثالث 
الناشئة بلغت 72 تريليون دوالر بنهاية سبتمرب 
املاضي، متثل %223 من الناتج املحلي لتلك 
الــدول، فيما وصلت ديــون األســواق املتقدمة 
إىل 180 تريليون دوالر ما ميثل %383 مقارنة 
بالناتج املحلي اإلمجايل"، أي ان هذه االرقام 
العامل  دخول  قبل  هي  العامل  مديونية  حلجم 
يف ازمة فريوس كورونا، وهذا يؤكد ما ذهبت 
الدويل،  النقد  لصندوق  العامة  املديرة  اليه 
أبلغت  هلا  بيان  يف  جورجيافا،  كريستالينا 

فيه وزراء املال وحكام املصارف املركزية بأن 
إمكانات النمو العاملي "سلبية" للعام 2020 وأنه 
األزمــة  خبطورة  خطري  "انكماش  توقع  جيب 

املالية العاملية إن مل يكن أسوأ".
حال  بأحسن  نكن  مل  الــعــريب  وطننا  يف 
مبديونية  مثقل  وطن  العامل,  دول  بعض  من 
حتديا  نواجه  حيث  دوالر،  ترليون   1 تقارب 
خطريا جدا من تداعيات فريوس كورونا على 
معدل  يف  إرتفاع  من  تعاين  واليت  جمتمعاتنا 
الفقر حيث يبلغ عدد الفقراء حوايل 93 مليون 
مواطن فقري، منهم حوايل 50 مليون مواطن 
أزمة  قبل  ما  هذا  التغذية،  سوء  من  يعانون 
يضاف  ان  املتوقع  من  حيث  كورونا  فايروس 
اىل هذا الرقم ما يقرب من العشرة ماليني 

فقري بسبب هذه االزمة، وأن يفقد حوايل 2 
مليون عامل عمله لتوقف العديد من املشاريع 
اإلنتاجية عن اإلنتاج او خروجها من النشاط 
اإلقتصادي بسبب افالسها، عدا ما سيتحمله 
واليت  واملتوسطة  الصغرية  املشاريع  اصحاب 
توظف ما بني -85 90 باملئة من حجم العمالة 
الذي  التجول  حظر  بسبب  العريب  الوطن  يف 
وتوقف  التجارية  للمحال  إغـــالق  يف  تسبب 
حنن  إذا  واخلدمية.  اإلقتصادية  ألنشطتهم 
يف الوطن العريب أمام أزمة إنسانية تتخطى 
املـــايل، أزمــة  والــقــطــاع  القطاع اإلقــتــصــادي 
تضعنا وجه لوجه أمام تردي القطاع الصحي 
املــســؤول عــن حــيــاة اإلنــســان يف الــعــديــد من 
اإلمكانيات  نقص  بسبب  العربية  أقــطــارنــا 
املادية مع قناعتنا التامة بأن هذا القطاع هو 
املسؤول كذلك عن صحة القطاع االقتصادي، 
"فالعقل السليم يف اجلسم السليم"، مع العلم 
ان التقديرات بتراجع الناتج املحلي اإلمجاىل 
42 مليار دوالر  للدول العربية مبا ال يقّل عن 
ــذي يقدر حبــدود ال  جــراء هــذه االزمـــة، وال
2.8 ترليون دوالر مبا يعادل حوايل %3.7 من 
جمموع الناتج اإلمجايل العاملي. رقم قد يأخذ 
منحى أكثر خطورة إذا ما إستمر اإلخنفاض 
التام  الشلل  شبه  وحــالــة  النفط  أســعــار  يف 
اليت  اإلغــالقــات  بسبب  اإلقتصادية  للحياة 
اخلاص  والقطاع  الــدولــة  مؤسسات  شهدهتا 
سويا يف معظم االقطار العربية، فمن املنطقي 
أن نتوقع األسوأ كلما طالت فترة املواجهة مع 
هذا الفريوس وما سيتحمله االقتصاد من كلفة 

عالية جدا.
حنن اليوم امام مسؤولية تارخيية  تتطلب 
تضامنا بني أقطارنا العربية، حيث أن هناك 
بعض األقطار متتلك إمكانيات مادية ضخمة، 
وأخرى يف حالة العوز ومثقلة بالديون، وإنين 
على يقني من أننا منتلك من العقول والكفاءات 
وهذا  ألمتنا،  الكثري  تقدم  ان  بإمكاهنا  اليت 
ما شاهدناه من هذه الكفاءات يف دول عديدة 
ملكافحة  األوىل  الصفوف  يف  تقف  العامل  من 
إستقطاب من  لسياسة  وكنتيجة  الوباء،  هذا 
تتوقف  مل  الــيت  الغربية  الـــدول  مــن  العديد 
و  الطبية  الكوادر  عن تقدمي إغراءات جلذب 
ووفقا  العربية،  بلداننا  من  الكفؤة  الصحية  
العربية فإن  العمل  لتقرير صادر عن منظمة 
يف  والعاملني  العرب  األطباء  من  املئة  يف   50
املهن الطبية هاجروا خارج أوطاهنم، خاصة 
حبــدود  تستأثر  الــيت  املتحدة  الــواليــات  اىل 
لسياسة  نتيجة  الكفاءات  هذه  من  باملئة   39

االستقطاب هذه.
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إستشــراف  إىل  ســنعمد  املقــال  هــذا  يف 
مستقبالت اإلحتاد االوريب خالل زمان املستقبل 
املتوســط, الــذي ميتــد مــن اآلن, أو مــن زمــان 
إفتراضي ســابق على اآلن, إىل عشــرين عاما, 
وذلــك انطالقا من الســؤال املركــب اآليت: كيف 
ميكــن أو حيتمــل أن تكــون مســتقبالت االحتــاد 

االوريب حىت عام 2030؟
تنــاول هــذه املســتقبالت مــن املفيــد  وقبــل 
التذكــري ان اإلحتــاد االوريب قــد مــر مبحطــات 
كــربى ومهمــة مــن التطــور العمــودي منــذ بداية 

التأسيس حىت اآلن.
ملحة تاريخية

علــى الرغم من أن اجلذور التارخيية للزنوع 

أ.د. مازن الرمضاني

األوريب حنــو التكامــل تعــود إىل مــا قبل التاســع 
مــن ايار/مايــو 1950, إال أن هــذا اليــوم شــهد 
قيام روبرت شــومان, وزير اخلارجية الفرنســية 
يف وقتــه واألب الروحــي لفكرة التكامل األوريب, 
عندمــا  األوريب  البنــاء  يف  حجــر  أول  بوضــع 
اقترح على املانيا, بعد مخس ســنوات فقط من 
إستســالمها يف احلــرب العامليــة الثانية, حتقيق 
التكامــل بــني فرنســا واملانيا على صعيــد الفحم 
والصلــب يف اطــار منظمــة ال تقتصرعضويتهــا 
عليهمــا وأمنــا تنفتح على مجيع الــدول األوربية. 
لــذا, ويف18 شــباط مــن عــام 1951, مت والدة 
اجلماعــة األوربية للفحــم والصلب واليت مجعت 
بني فرنسا, املانيا, بلجيكا, هولندا, ايطاليا, 
واللوكســمبورغ. وســتكون هــذه اجلماعــة مبثابــة 
النــواة لقيــام الســوق األوربيــة املشــتركة ومن مث 

اإلحتاد األوريب الحقا.
وجــراء   ,1975 عــام  آذارمــن    25 ويف 
اتفاقيــة رومــا, مت التوقيع على إنشــاء املجموعة 
االقتصادية األوربية, املعروفة حتت اسم السوق 
االوربيــة املشــتركة. وقــد تبــع اإلعالن عــن قيام 
هذا السوق انشاء مؤسسات رمسية أوربية. وُتعد 
مدينــة بروكســل البلجيكيــة مبثابة املقــر الدائم 
ستراســبورغ  مدينــة  أمــا  األوربيــة.  للمفوضيــة 

الفرنسية فهي مقر الربملان األوريب.
 كما مت التوســع التدرجيي يف عضوية السوق 
األوربية املشتركة ومن مث االحتاد األوريب الحقا. 
فبعــد دخول اململكة املتحدة إىل الســوق األوربية 

املشــتركة عــام 1973, بعد رفع الفيتو الفرنســي 
ايــام اجلنرال ديغول علــى دخوهلا اليه, وكذلك 
دخول الدمنارك وايرلندا يف العام ذاته, استمر 
إنضمــام الــدول األوربيــة  تباعا إليــه, حىت بلغ 
عدد الدول االعضاء يف االحتاد اآلوريب اآلن 18 
دولــة. ومثــة دول أوربية اخــرى تنتظرعلى قائمة 

الدول املرشحة لإلنضمام إليه.
وقــد شــكلت معاهــدة ماســترخت, الــيت مت 
التوقيع عليها يف 7 شباط من عام 1992 ودخلت 
حيز التنفيذ يف اآلول من شــهر تشــرين الثاين/

إىل  افضــت  والــيت   ,1993 عــام  مــن  نوفمــرب 
اآلخــذ رمسيــا بتســمية اآلحتــاد اآلوريب بديــال 
عن تســمية الســوق اآلوربية املشتركة, أحد أهم 
املنعطفــات اليت حددت مســرية االحتاد اآلوريب 
منــذ بدايــة اآلخــذ هبا, ســيما وإهنا اســتهدفت 
حتقيــق مثــة اهــداف يف غايــة اآلمهيــة أوربيــا، 
وبضمنــه احليلولــة دون اندالع حــرب جديدة يف 
اوربــا وحتقيق تكاملها على شــىت الصعد, وإمنا  
أيضــا أن يكــون  املدخل لفاعليــة خارجية مؤثرة 
, ومن مث الســبيل لدور أوريب اجيايب ومؤثر يف 

تفاعالت السياسة الدولية.
بيد ان هذه اإلجيابيات ال تلغي موضوعيا أن 
االحتــاد االوريب مل يكن مبعــزل عن تتابع اندالع 
ازمــات هيكليــة عاشــها, واليت شــكلت حتديات 
حقيقيــة لــه. فمــن اآلزمــة املاليــة احلــادة الــيت 
عاشــتها اليونــان وايرلنــدا واســبانيا والربتغــال 
عــام 2010, أثــر اآلزمــة املاليــة العامليــة عــام 

العــلوم

ــبــــات: االتـــــــحـــــــاد االوربــــــــــي  ــقــ ــتــ دراســـــــــــــات الــــمــــســ
                2030 عــــــــــام  حــــــــى  الــــمــــســــتــــقــــبــــل  ومــــــشــــــاهــــــد 
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2008 ,إىل أزمــات مهمــة اخــرى, ومثاهلا أزمة 
انســحاب  أزمــة  وكذلــك  املمتــدة,  املهاجريــن 
اململكــة املتحــدة مــن هــذا اآلحتاد, هــذا فضال 
عن أزمة انتشار فايروس كورونا, وعدم االتفاق 
اآلوريب علــى كيفيــة التعامــل معه، ممــا تنعكس 

سلبا على الزنوع األوريب حنو التكامل.
ويف ضــوء هــذه املســرية الطويلــة لالحتــاد 
اآلوريب , والــيت ختللهــا مزيــج مــن االجنــازات 
واإلنكفــاءات, نعــود إىل الســؤال اآلســاس هلــذا 
املقــال: مــا هي املشــاهد املمكنــة واملحتملة اليت 
قد يقترن هبا مستقبل االحتاد اآلوريب حىت عام 

2030؟

م�شاهد م�شتقبل الآحتاد الآوربي 
حتى عام 2030

ابتداء, نقول إذا كان املرء ال يستطيع التنبؤ 
مبــا هــو ممكــن او حمتمــل الن املســتقبل ال يقبل 
االنغــالق موضوعيا على مشــهد واحــد وحتمي, 
بيد أنه يســتطيع, مع ذلك, استشراف املشاهد 
البديلة واملتعددة له, سيما وان املستقبل  يقترن 
خباصيــة االنفتــاح على مثــل هذه املشــاهد. لذا 
نــرى ان مســتقبل موضوعنــا, ينفتــح على ثالثة 
مشــاهد بديلــة, هــي: اوال, مشــهداإلجتاه حنــو 
مشــهد  وثانيــا,  واإلرتقــاء.  التماســك  دميومــة 
اإلجتــاه حنــو التراجــع والتفكك. وثالثا, مشــهد 

اإلجتاه حنو دميومة معطيات الوضع الراهن.
 ـ م�شهد الإجتاه نحو دميومة التما�شك 

والإرتقاء:
يتأســس هذا املشهد على فرضية مفادها ان 
خمرجات اإلجنازات اآلوربية اليت تشكل قاعدة 
العمــل اآلوريب املشــترك هي الــيت جتعل االحتاد 

اآلوريب منطقة حمصنة يف مواجهة حتدياته.
صحيــح أن القــارة االوربيــة هــي اكرب من ان 
تنصهــريف دولــة واحــدة خــالل زمــان املســتقبل 
املتوســط, ولكــن ايضــا ان كل  دولــة اوربيــة, 
حــىت وان توافــرت على فاعليــة داخلية رصينة, 
هــي اصغــر مــن ان تســتطيع منفــردة, مواجهة 
حتديــات عامل يتغري على حنو غري مســبوق. لذا 
يبقــى االحتاد اآلوريب هو الكيان اآلوريب الوحيد 
القــادر علــى الصمــود واالرتقاء باســتجابته إىل 
مســتوى هــذه التحديات واالندماج مــع املنظومة 

االستراتيجية للقرن احلادي والعشرين.
 لذا تنتشر رؤية بني كثري من الدول االوربية 
تدعــو مضامينهــا إىل دعــم الفاعليــة الداخليــة 
االســاس  املدخــل  بإعتبارهــا  االوريب  لالحتــاد 
لإلرتقاء به, وبضمنه احتواء اخلطاب الشعبوي 
واالنفصــال  التجزئــة  اىل  الداعــي  اآلوريب 
والعزلــة. ومن هنا ينبع التوجه حنوعدم التمييز 

ملواجهــة التحديــات االوربيــة والعامليــة". كمــا أن 
التعــاون الثنائــي اآلملاين-الفرنســي علــى صعــد 
عدة ميكن أن يشكل مدخال لتعاون اوريب-أوريب 
اكثــر مشولية. ومما يؤكد ذلــك البيان االملاين- 
الفرنســي املشترك يف حزيران من عام  2019, 
الــذي حدد خطــة الصالح االحتــاد اآلوريب على 

ُصعد السياسة اخلارجية واالمنية وغريها.
صحيح أن اآلحتاد اآلوريب اســتمر يعاين من 
ازمــات اقتصاديــة وجيوسياســية واســتراتيجية 
متعــددة, بيد أن هذه اآلزمات ال تلعي أن الوعي 
اآلوريب بتاثــري خمرجاهتــا علــى متاســك وقــوة 
اآلحتــاد اآلوريب يدفــع بالضــرورة إىل تبين مثة 
سياسات داعمة هلذا التماسك, سيما وأن بداية 
انتقــال مركــز الثقل والتاثري الدويل إىل الشــرق 
االسيوي البد ان يدفع بأوربا إىل العمل من اجل 
تعزيــز قوهتــا مــن اجل املحافظة علــى حضورها 

االستراتيجي وجتنب السقوط يف اهلامشية.
وفضــال عمــا تقــدم, مــن الصعــب التفكــري 
ان الــدول اآلوربيــة ال تــدرك التبعــات الســلبية 
اخلطــرية لتفكك واهنيار اآلحتــاد االوريب عليها 
وعلــى العــامل ايضــا. فاضافــة, مثــال, اىل هذا 
التفــكك واالهنيار قد يفضــي إىل بروز تكىتالت 
جغرافيــة جتمــع بــني دول أوربيــة اكثــر متاثــال 
القــارة  تقســيم  اعــادة  اىل  وكذلــك  وتقاربــا, 
اآلوربيــة وعــودة الصراعــات اآلوربيــة- اآلوربية 
اريــد  الــيت  الصراعــات  وهــي  اخــرى,  مــرة 
بالتكامــل اآلوريب ان يكــون حائال دوهنا, فضال 
عــن هتميــش الــدور الــدويل االوريب علــى صعيد 
التفاعــالت السياســية الدوليــة, قــد يــؤدي هذا 
التفكك واالهنيار اآلوريب ايضا إىل تبعات دولية 

بــني الدول االوربيــة الكربى وتلــك الصغرى, او 
بــني دول املركــز ودول االطــراف االوربيــة. ويف 
هذا السياق ينبع الدور االملاين الداعم لدميومة 
االحتــاد االوريب. وهبذا الصدد تقول املستشــارة 
االملانيــة, مريكل:  "إذا توقفنا فســوف تســحقنا 
العامليــة الكبرية...وجيــب علــى اوربــا  اهليــاكل 
اعــادة اكتشــاف دورها...وكلنــا يــرى ان العــامل 

يعيد ترتيب نفسه".
اخلارجيــة  السياســة  اجتاهــات  أن  ونــرى 
اآلملانيــة حيــال االحتــاد اآلوريب  ان املانيــا لــن 
تعمــد, جــراء قدراهتــا االقتصاديــة خصوصا, 
إىل جعل اوربا املانية, وإمنا إىل أن تكون املانيا 
أوربية, مبعىن اهنا ستستمر يف تعزيز التضامن 
االوريب وجتاوز ما يؤدي إىل تراجعه, سيما إهنا 
كانــت, مــع فرنســا, مــن اوائــل الــدول اآلوربية 
وهبــذا  اآلوريب.  التكامــل  فكــرة  دعمــت  الــيت 
الصــدد يقول وزير اخلارجية اآلملاين:" اذا اردنا 
جتــاوز ورأب الصدع يف أوربــا )فإننا( ال حنتاج 
إىل اداء دور املعلــم, وإمنــا إىل تقــدمي عــروض 
وتأخــذ بسياســة  املنافــع,  تكافــؤ  ذكيــة حتقــق 
أوربية جتلب للناس الفوائد". كما أن احتمال ان 
تكــون املانيا دولة غري دائمة العضوية يف جملس 
اآلمــن الــدويل خــالل الزمــان القــادم ســيفضي 
علــى دورهــا اآلوريب مثة تأثري مضــاف. لذا من 
املحتمــل ان يكــون هذا الدور أوربيــا اكثر من ان 

يكون جمرد املانيا.
إن الــزنوع حنــو اإلرتقاء باالحتــاد اآلوريب ال 
يقتصرعلــى املانيــا االحتادية وإمنا ميتد ليشــمل 
الفرنســي,  الرئيــس  اكــد  إذ  ايضــا.  فرنســا 
ماكرون: "إن التكامل اآلوريب هو السبيل الوحيد 
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مهمــة, كإهنيار بورصــات مالية عامليــة مرتبطة 
اقتصاديــة  اتفاقيــات  والغــاء  اليــورو,  مبنطقــة 
وجتاريــة بني مثــة دول وتكتالت اخــرى واالحتاد 
االوريب, ناهيــك عــن التأثــري الســليب يف حركة 

التجارة الدولية, وغري ذلك كثري.
وعلى الرغم من أن االثار الســلبية امللموســة 
النامجــة عــن إنتشــار وبــاء كورونــا قــد تفضــي 
إىل تأجيــج أزمــة أوربية متعــددة االبعاد, إال إن 
احلديث عن تفكك االحتاد االوريب بسببها يتميز 
باملبالغــة ويفتقــر للمصداقية. فالــذي يتحكم يف 
العالقات بني الدول ليس ردود االفعال النفســية 
املؤقتــة على مثة أزمات, وإمنا مصاحلها العليا. 
اخلســائر  بفداحــة  اآلوريب  االدراك  أن  لــذا 
النامجة عن مشــهد اإلجتاه حنــو تفكك االحتاد 
اآلوريب وإهنيــاره الالحــق هــي اليت ســتدفع إىل 
اآلخــذ مبشــهد االجتــاه حنــو دميومــة التمســك 

واآلرتقاء.
ـ م�شهد الجتاه نحو التفكك والنهيار:

يتأســس هذا املشــهد علــى فرضيــة  خمتلفة 
عن اعاله قوامها أن غلبة املعطيات اآلوربية اليت 
تفضــي خمرجاهتــا إىل تفــكك االحتــاد اآلوريب 
واهنيــاره علــى تلــك اليت تأخذ به إىل التماســك 
واإلرتقــاء هــي الــيت ترجــح أن يكــون املســتقبل 

اآلوريب انعكاسا اجتاهيا للمعطيات االوىل.
مــن  الكثــري  علــى  األوريب  االحتــاد  يتوافــر 
املدخــالت الــيت تؤهله علــى أن يكون قــوة دولية 
مؤثرة, إال إن هذه املدخالت ال تلغي أنه اســتمر 
يعــاين من خمرجــات حتديات خمتلفة مل تؤد به 
إىل أن يبــدو وكأنــه اضحــى فاقــدا لذلك النفس 
الطويل الذي كان يتميز به يف انطالقته اآلوىل, 
والــذي كانــت حتدوه طموحات عاليــة يف التحول 

إىل قــوة دوليــة مؤثــرة فحســب, وإمنــا جعلــت 
تأثــري االحتــاد االوريب, يف العمــوم, يقع ضمن 
حــدود وحجم املصاحل اخلاصــة للدول االعضاء 
علــى حســاب املصــاحل العليــا لالحتــاد اآلوريب. 
فالعديــد مــن هــذه الــدول صــارت, يف العموم, 
تعيش حالة اهتزاز يف ظل تنامي التوجه الوطين 
بــني االوربــني, وصــراع املصــاحل بــني االقطــاب 
االوربيــة, وغيــاب االنصهار يف سياســة خارجية 
وامنيــة واقتصاديــة موحــدة, االمــر الــذي جعل 
أوربــا تبدو وكأهنــا عبارة عن جمموعة دول ذات 

سيادة ومصاحل تكاد تكون متباينة.
كمــا أن اليمني الشــعبوي املتطــرف مل يتردد 
عــن اســتثمار خمرجــات سياســات اوربيــة غــري 
للتشــكيك يف جــدوى مشــروع االحتــاد  ناجحــة 
األوريب. وقــد تبلــورت نتيجــة هذا االســتثمار يف 
اقنــاع غالبيــة ســكان اململكــة املتحــدة جبــدوى 
اخلروج من االحتاد األوريب. وعلى الرغم من أن 
حتديــد اآلثار احلقيقية لتبعــات هذا اخلروج يف 
الوقت احلاضر ســواء علــى اململكة املتحدة و/أو 
االحتاد األوريب الزال مبكرا, ال مبالغة يف القول 
أن االحتــاد األوريب مل ميــر ســابقا مبثل التحدي 

الذي جنم عن جتربة الربيكست.
ويــرى البعــض ان هــذه التجربــة قــد شــكلت 
البدايــة إلنفــراط االحتاد األوريب الحقا, ســيما 
وان هنــاك مثة دول أوربية اخرى قد تعمد, هي 
االخــرى, إىل األخــذ هبا, وخصوصــا اليونان, 
ومجهوريــة  وهنغاريــا,  والســويد,  وايطاليــا, 
الشــيك, والدمنــارك. وممــا يســاعد علــى ذلك 
الشــعبوية يف دول  بــني  دعــاة  انتشــار احلجــة 
اوربيــة, مثــل ماريــن لوبان يف فرنســا, وفيكتور 
اوربــان يف املجــر, والــيت تفيــد أن االحتــاد مل 

ُيعــد قــادرأ علــى  التعامــل الكفــوء مــع اآلزمــات 
اآلوربيــة, ومــن مث صارمشــروعا فاشــال. ومــن 
هنــا ذهبت رئيســة اجلبهة الوطنية الفرنســية, 
مارين لوبان, إىل اإلشــادة باخلطوة الربيطانية 
إذ قالت: "إن الشعب الربيطاين قد اختار حريته 

عندما قرر اخلروج من االحتاد األوريب".
إن كيفيــة تعامــل مؤسســات االحتــاد اآلوريب 
مــع أزمــة إنتشــار كورونا, اليت مل يكن مســتعدا 
للتعامــل معها بكفاءة, آلن اســتعداداته املســبقة 
تشــبيه  إىل  دفــع  اخــرى,  ُصعــد  علــى  كانــت 
أفاضــت  الــيت  القطــرة  مبثابــة  خمرجاهتــا  
الــكأس, أي بدالة األزمــة العاصفة, اليت تنهي 
ما تبقى من أمال للحفاظ على اإلحتاد األوريب.

قبــل  مــن  تبنيهــا  مت  الــيت  اإلجــراءات  إن 
االحتــاد اآلوريب مل تكــن مبســتوى حتــدي هــذه 
فالــدول  إقتصاديــا.  وال  إنســانيا  ال  اآلزمــة, 
اآلوربيــة راحــت إىل اآلخــذ بامناط من الســلوك 
طغــت عليهــا اخلاصية احلمائيــة, وتقاطعت مع 
الدعائم التكاملية لالحتاد اآلوريب, الذي بدوره 
مل يستطع االتفاق على خطة وقائية موحدة. لذا 
وجــدت دول االطــراف اآلوربيــة نفســها وحيــدة. 
ويفيــد بــكاء الرئيــس الصــريب, جــراء ذلــك, 

خبيبة أمل كبرية لدى هذه الدول. 
وقد وجد الشــعبويون األوربيون يف خمرجات 
هــذا التعامل فرصــة لطرح مدى جدوى مواصلة 
الــدول اآلوربيــة املتضررة لعضويتهــا يف االحتاد 
اآلوريب. فمثــال يقــول الرئيس االيطــايل:" يوجد 
ســبب  اآلوريب  االحتــاد  يفقــد  أن  مــن  خطــر 
وجــوده... وعلــى غرار أزمة الديون الســيادية يف 
منطقــة اليورو يف عام 2010 عاد الشــرخ القدمي 
للظهور جمددا بني دول الشــمال اآلوريب, املانيا 
وهولنــده, وبــني دول اجلنــوب اآلوريب, ايطاليا 

واسبانيا".
إن ادراك دول اجلنــوب االوريب مدعومة من 
قبــل مثة دول يف وســط وشــرق اوربــا ان االحتاد 
االوريب مل يعــد حيقــق هلــا مصاحلها املنشــودة 
قد يؤســس إلجتاه ينمو الحقا ومبخرجات داعمة 

ملشهد التفكك واالهنيار.
ـ مشهد اإلجتاه حنو دميومة معطيات الوضع 

الراهن:
يتأســس هــذا املشــهد علــى فرضيــة مفادها 
أوربيــة  معطيــات  مثــة  اســتمرارية   تفاعــل  ان 
علــى حاهلــا مع أخــرى تدفــع إىل التغيري يفضي 
إىل اقتــران االحتــاد اآلوريب مبشــهد جيمــع بني 

معطيات االرتقاء واالنكفاء.
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 اأكادميي و م�شت�شار هند�شي

التطورات  ملواكبة  متخ�ص�صني  مهند�صني  تخريج  الهند�صي  التعليم  يهدف   
العلمية والتكنولوجية التي تت�صف بالعمق وال�صرعة وال�صمول, ويخ�صى على 
جامعاتنا العربية اأن ال ت�صتطيع اللحاق بهذه التطورات ان اأعدت خريجيها 
على م�صتوى اأقل من م�صتوى متطلبات هذا الع�صر, حيث يالحظ ان الربامج 
برامج  هي  العربية  الهند�صية  اجلامعات  من  للعديد  احلالية  الهند�صية 
املعلومات  من  الكثري  بال�صيء  يغذون   مهند�صني  لتخريج  �صممت  تقليدية 
واالإ�صتماع  التخاطب  مهارات  مع  للتكيف  حمدودة   مهارات  مع  الهند�صية 
اأن  وحيث  الواحد,  الفريق  �صمن  العمل  و  االآخرين  اأفكار  من  واالإ�صتفادة 
اإعداد املهند�س يكون كذلك  التقنيات الهند�صية مكلفة ومتطورة دائمًا فاإن 
وجود  توؤمن  ب�صورة  الهند�صي  التعليم  برامج  تخطيط  يتطلب  مما  مكلفًا, 
عالقة �صحيحة بني طريقة اإعداد الطلبة واحلاجة الفنية للتنمية واإدماجها 
يف الن�صيج االجتماعي, وبعبارة اأخرى حتويل املعارف والعلوم املكت�صبة اإىل 
على  تعتمد  تدري�س  طرق  اإختيار  عرب  حقيقية  قيمة  ذات  علمية  مردودات 
مقارنة  الطلبة  عدد  وحتديد  واالإ�صتظهار  احلفظ  على  تقوم  وال  االإ�صتيعاب 
واالإمكانيات  التدري�صية  الهيئة  اأع�صاء  وعدد  للمباين  االإ�صتيعابية  بالقدرة 
اإىل  العلمية  املختربية, حيث تتحول املحا�صرات من طرف واحد والدرو�س 

م�صاهدة من بعيد ولي�صت اأ�صلوب ممار�صة ومران حقيقيني.
اأ�صا�صي  ب�صكل  تتطلب  ال  التي  الهند�صية  املقررات  بع�س  اإ�صتثنيا  واإذا      
ممار�صة عملية فان اجلزء االأكرب ال ميكن اإ�صتيعابه اإال من خالل املمار�صة 
التطبيقية. هذا الفراغ يف املمار�صة ب�صورة عامة يعني تكري�س حالة اإغرتاب 
املواد العلمية والتكنولوجية التي تلقاها الطالب اأثناء درا�صته, كما  نالحظ 
ميار�صوا  مل  الهند�صية  الكليات  يف  التدري�س  هيئة  من  بها  باأ�س  ال  ن�صبة  اأن 
لالأ�صتاذ  املثلى  احلالة  تكون  تكاد  التالية  وال�صورة  يدر�صونها,  التي  املهنة 
العربية فهو طالب ذكي متفوق يح�صل على  اجلامعي يف معظم اجلامعات 
ليثبت  باجلامعة  ويلتحق  الثانوية  درا�صته  يف  الدرجات  من  عال  جمموع 
�صنتني  اأو  �صنة  ليق�صي  الكلية  نف�س  يف  كمعيد  تخرجه  بعد  ويعني  تفوقه, 
اإىل  يوفد  وبعد فرتة  امل�صائل,  االإمتحانات وحل  اأ�صتاذه يف ت�صحيح  ي�صاعد 
اخلارج للح�صول على املاج�صتري اأو الدكتوراه, ويعود بعدها ليعمل يف هيئة 
التدري�س مدر�صا ومع مرور الزمن يرتقى اإىل درجة االأ�صتاذية ح�صب لوائح 
اجلامعة فاإذا كان هذا االأ�صتاذ مهند�صا فهو ي�صل اإىل مرتبة االأ�صتاذية بدون 
اأن ميار�س الهند�صة كمهنة, وال يعرف التكنولوجيا ت�صريحا اإال بحدود �صيقة, 
هذه  لطالبه  ينقل  اأن  وي�صتطيع  الهند�صية  العلوم  يف  باإخت�صا�صه  عامل  انه 
بب�صاطة مل  الأنه  بعيدة عن ذهنه  فهي  الهند�صة كق�صية مركبة  اأما  العلوم, 
ميار�صها, وكذلك فاإن ا�صتيعاب طالبه للهند�صة مبفهوم تركيبي يكون �صئيال 

وحمددا وما ينطبق على الهند�صة ينطبق على غريها من الكليات وبدرجات 
متفاوتة اخلطورة.

يتم اختيار برامج التعليم يف معظم اجلامعات العربية على اأ�صا�س حماكاة 
لت�صميم  حماولة  وبدون  الرتقي,  على  كدليل  الغربية  االأجنبية  اجلامعات 
ال�صركات  ت�صتكي  ما  غالبا  حيث  البلد,  احتياجات  واقع  من  التعليم  برامج 
اجلدد  الهند�صية  التخ�ص�صات  خريجي  اأن  من  واالإنتاجية  ال�صناعية 
يف  اإنتاجية  اأقل  منهم  جتعل  والتي  العملية  الهند�صية  املهارات  تنق�صهم 

احلياة العملية. 
وخا�صة  الكليات  يف  الكبري  التو�صع  من  نتج  اآخر  مو�صوعي  جانب  هناك 
خريجي  من  والفنية  العلمية  الكليات  على  االإقبال  اأن  حيث  منها  العلمية 
الدرا�صات الثانوية بالغ القوة, ويفوق مرات كثرية اإمكانية هذه الكليات عن 
التدري�س  هيئة  اأع�صاء  اأو  املختربات  اأو  املباين  حيث  من  �صواء  االإ�صتيعاب 
بحيث �صكل التو�صع يف اإقامة  اجلامعات, وخا�صة الكليات الهند�صية والتقنية 
واحدا من اأهم ال�صمات التي تتميز بها �صيا�صة التعليم يف البلدان العربية, و 
يالحظ ان الكليات اجلديدة تن�صاأ على منط الكليات القدمية بدون مراجعة 
اأع�صاء  ومن  االأق�صام  من  دائمة  حماوالت  هناك  ان  بل  يذكر,  تطور  اأو 
فنجد  �صيء,  كل  يف  االأم  اجلامعة  اأو  املوؤ�ص�صة  ملحاكاة  التدري�صية  الهيئة 
جامعة االإ�صكندرية كجامعة القاهرة وجامعة حلب كجامعة دم�صق وجامعة 
الب�صرة كجامعة بغداد, ا�صافة اىل ان�صاء فروع جلامعات امريكية واأووربية 
اأمريكا  اأو  اإوروبا  يف  مثالية  جامعة  حتاكي  ان  حتاول  العربية  املنطقة  يف 
ال�صناعية  املرحلة  اأو  البيئة  تتالءم مع  تكون هناك خ�صو�صية  اأن  من غري 

واالقت�صادية واالجتماعية للبلد.
  اإذا اأردنا اأن يكون التعليم الهند�صي لدينا مبنيا على  تخطيط علمي البد 
وو�صع  التدري�س  هيئة  كاإعداد  والنوعية  الكيفية  اجلوانب  اإىل  االلتفات  من 
حمددة,  واأهداف  ق�صرية  ا�صرتاتيجيات  وو�صع  العلمي  واملحتوى  الربامج 
بد  وال  الهند�صي,  التعليم  املدى لربامج  ا�صرتاتيجيات طويلة  و كذلك و�صع 
القطاعات  متطلبات  مع  تتنا�صب  بحيث  الهند�صية  الربامج  اىل  النظر  من 
اجلامعات  بني  اخلربات  تبادل  ال�صروري  ومن  عربية  دولة  لكل  الهند�صية 
لتكون هناك مواءمة  اأجل االإطالع على قدرات هذه اجلامعات  العربية من 
اإىل تبادل وعمل  اإ�صافة  بني هذه اجلامعات, ومتطلبات املجتمعات العربية 
االأبحاث وخا�صة االإ�صرتاتيجية منها التي تركز على النظرة امل�صتقبلية لدول 

متجاورة ت�صرتك مب�صاكل مت�صابهة كدول اخلليج العربي مثال. 

التعليم الهندسي 
أ. د. عالء محمود التميميفي العالم العربي
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أ.لهيب عبدالخالق

الثقافة

بـــــــــــعـــــــــــيـــــــــــدا عـــــــــــــــــن الـــــــــــــــوطـــــــــــــــن..قـــــــــــــــريـــــــــــــــبـــــــــــــــا مـــــــــــــــــن الــــــــــســــــــــمــــــــــاء
خــارج موجــات الزحام البشــري على كوة أرض 
مــا، خــارج مشس الوطــن، تغفو ناصرة الســعدون 
علــى طيــف حتلــم أن يرشــقها مرة أخــرى يف أرض 
غادرهتا قســرا، وغرقت يف دوامة رحيلها األخري..

إبنــة الكــوت  الــيت متنتهــا  تلــك اللحظــة  مل تكــن 
)واســط(، الــيت قاومت مثــل مدينتها كل عواصف 
طافحــة  بقيــت  فقــد  وحديثــة،  قدميــة  التاريــخ، 
باألمــل، تنثــره علــى كل املحيطــني هبــا، وتعدهــم 
بالعــودة القريبــة، حيــث "تتراقــص خطواهتــا علــى 
إســفلت الطريــق، تقطــف وردة وتتنشــق عطرها"، 

فاحلياة لديها "معادلة احلب واحلرب". 
 )2013( الرحيــل"  "دوامــة  أشــهرت  وعندمــا 
الفائزة بـ"كتارا" يف 2015، رفضت أن يكون الرحيل 
إىل النهايــة هــو الدرب، بل رمسته دربا للعودة إىل 
أحضــان النخيل والشــوارع الضاجة بعبــق التاريخ، 
وأجدادها: "سأعود إىل بييت..أحن إىل بغداد كلها، 
دجلتهــا، بيوهتا، شــوارعها، وجوه أهلها الطيبني، 

إن كتب اهلل يل أن أرى بغداد قبل هناية حيايت".
مل تــدر أن بغــداد باتــت أبعــد حــىت مــن ومضة 
حلــم، عندمــا دامهها املرض اللعــني، وفقدت معه 
كل شــيء. وبينمــا كان العــامل ينعــزل يف جيتواتــه 
ويقطــع أوصالــه هربــا من فايروس فحســب، كانت 
ناصــرة وحيدة يف فراشــها إال مــن أوالدها، وعجز 
اآلخــرون أن حيلقــوا حوهلــا، أو أن يوقــدوا مشعــة 
لألمــل. كــم هي قاســية تلــك احليــاة، بيما نرســم 
األمل يف سطورنا، نرحل رويدا وحيدين بغري وداع. 
ولــدت الروائيــة والكاتبــة واملترمجــة العراقيــة 
ناصرة الســعدون، ســليلة نســب ينحــدر منه أيضًا 
رئيــس الــوزراء العراقــي عبــد املحســن الســعدون 
)1889 - 1929(، يف مدينة احلي مبحافظة واسط 
عــام 1946، ونالــت البكالوريــوس يف االقتصــاد من 
جامعــة بغــداد عــام 1966، مث الدبلــوم العــايل يف 

األدب الفرنسي عام 1970.
تولت عدة مناصب يف الوسط الثقايف والعلمي، 
 ،)1974-1979( العلمــي  البحــث  جملــس  منهــا 
مديــر أول الدائــرة االقتصاديــة يف االحتــاد العريب 
للصناعــات الغذائيــة )1984-1979(، عضــو هيئة 
حتريــر يف جملــة "الصناعــات الغذائيــة" )-1980

1984(، وهــي مــن النســاء القالئــل اللوايت شــغلن 
منصــب مديــر عــام حيــث ُعينــت مديــر عــام دار 
الكتــب والوثائــق )1998-1997(، ورئيــس حتريــر 
جريدة بغداد أوبزرفر الناطقة باإلنكليزية )-1998

2003(، والــيت كتبــت فيها آخــر افتتاحية يف اليوم 
الذي سبق سقوط بغداد 2003.

شــاركت يف العديد مــن الدراســات االقتصادية 
التكنولوجيــا  نقــل  حقــول  يف  اجلــدوى  ودراســات 
والصناعــات الغذائيــة وتلــوث البيئــة. كمــا نشــرت 
يف  والتراجــم  والبحــوث  الدراســات  مــن  العديــد 
املجــالت املتخصصــة مثل جملــة النفــط والتنمية، 
الغذائيــة،  الصناعــات  جملــة  الصناعــة،  جملــة 
والصحــف واملجــالت العامليــة، وترمجــت حنــو 26 
احتــاد  يف  عضــو  وهــي  اإلنكليزيــة.  باللغــة  كتابــا 
الكتــاب واألدباء يف العراق، عضو مؤســس جلمعية 
الناشــرين العراقيني،عضــو مؤســس ملنتــدى املرأة 

الثقايف،عضو إحتاد الكتاب العرب.
شــاركت يف العديــد مــن املؤمتــرات والنــدوات 
واألدبيــة  والسياســية  اإلقتصاديــة  العمــل  وفــرق 
والثقافية يف داخل العراق وخارجه، منها سويســرا 
وتونس واألردن واإلمارات وبلجيكا وفرنســا واملغرب 
وباكســتان واهلنــد وكوريــا والفيلبــني. وخــالل فترة 
احلصار على العراق يف التســعينات، دعيت لتقدمي 
والدراســات  والبحــوث  املحاضــرات  مــن  العديــد 
الثقافيــة والسياســية واإلعالميــة يف حمافل متنوعة 

يف العامل.
املحطة اليت أتعبت الكاتبة السعدون هي مرحلة 
اإلحتــالل ومــا تالهــا، تقول "بالرغم مــن صعوبات 
احلياة لكنها صعوبات تعاملنا معها بشكل أو بآخر. 
أما االحتالل فقد خيم علينا وقلب حياتنا رأسا على 
عقب، وما زلنا نعاين من نتائجه حلد اآلن، ســواء 

يف داخل العراق، أو خارجه".
بــدأت رحلتهــا مــع الرواية 1986 عندما نشــرت 
روايتهــا األوىل "لــو دامت األفيــاء". وتوالت أعماهلا 
األدبيــة: "ذاكرة املدارات" 1989، "أحالم مهشــمة" 
2000، "أحببتــك طيفــا" 2002، و"دوامــة الرحيــل" 
2014. ومــا بينهــا تــوزع نتاجهــا يف الترمجــة بــني 
الفرنســية واإلنكليزية، ومنــه: "الفندق- رواية آرثر 
هيلــي 1987"، "أحــزان ســوين والرجــل الذي ذهب 
إىل شــيكاغو- جيمــس بولدويــن وريتشــارد رايــت 

1989"، "احــذروا اإلعالم ميشــيل كولــون 1995"، " 
قارب الســالم للمرأة العربية- بالفرنســية 1997"، 
 ،"1999 كيلنــر  التلفزيونية-دوغــالس  "احلــرب 
"ذكريات أحالم وتأمالت كارل يونغ- سرية 2002"، 
"أزهــار اجلليل- إســرائيل شــامري 2007"، "أمريكا 
بــني احلــق والباطــل تشــريح القوميــة األمريكيــة-
أناتــول ليفــن 2008"، "اليهــود ديانتهــم وتارخيهــم 
إسرائيل شاحاك 2008"، "العامل املعروف رواية ج. 

يب. جونز 2009". 
أذكرهــا يف الثمانينــات، حــني جرتــين أقدامي 
إىل زاويتهــا الرائعــة ومكتبتهــا الــيت كانــت مقــرا 
أيضــا لــدار النشــر "ســني"، مليئة بالــدفء واحلب 
واإلنســانية، هادئة نظرت إىل الشــابة اليت تقتحم 
بســطة تأملها، ومن حينها مل أنســها، ومل تنسين. 
حــني التقيتهــا بعــد إحتــالل العــراق واضطرارهــا 
هلجرتــه، قالت يل بإبتســامة موجوعــة: "العراق يف 
قلــيب حيثمــا أكون، هو يشــكل كينونــيت وكل حرف 
أكتبه إمنا هو نزف األمل الذي عشناه والعشق هلذا 
التــراب الــذي روته دمــاء الشــهداء. ال قيمة للكتابة 
إن مل تكــن عــن هذه االرض اليت أكرمنا اهلل هبا"، 

وسكتت، فكانت روايتها األخرية "دوامة الرحيل".
حــني تكلمنــا آخــر مــرة، يف 29 مــارس 2020، 
مل أكــن أعــرف أهنــا قــد تكــون األخــرية. قالــت يل 
كلمــة ظلــت ترددهــا والتصقت بشــفاهها املوجوعة: 
علــى  حــوارا  معهــا  أجــري  بــأن  رغبــت  "العــراق". 
صفحــات "كل العرب" وإتفقنــا على املحاور، وبقيت 
أنتظر بشــغف، لكــن الغيبوبة مل متهلها، وحرمتين 
مــن آخــر كلمة قد تنطق هبا، ليبقى العراق آخر ما 

لفظته واعية.. بقيت تعشقه حىت الرمق األخري..
جراحهــا  مللمــت  قلــب،  نبضــة  مســافة  علــى 
وأوجاعها وأشجارها، لفتها حول جسدها الواهن، 
والتفــت بــدفء العــراق وخنيلــه، حلــم مل تصحــو 

منه..  
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تـــــــــــســـــــــــعـــــــــــون 

يف زمــن مضــى كان يدخــل بييت أحفــادي، يبادر صغرُيهــم فيقول وهو 
يتلعثم بالنطق إّن أّمه »تريد عشــر ليمونات!«، وبعد قبلة املوافقة والترحيب 

يتقّدم أبوه ألن يقطف، فأنصح بأن يقطفها الطفل بيده فتلك متعة له.
رة، قْل عمرها مخســون  و كان، وما يزال، يف بييت شــجرة ليمون ُمعمَّ
ســنة أو ســتون، ُتعطــي مــن مثارهــا ما يبــدأ أخضــَر مّث مع بــرودة الطقس 
يصفــّر، وتثقــل األغصــان بالثمــار وحيــني قطافها. ويــوم ُأِعّد الســلطة من 
بنــدورة وخيــار وبقدونــس فــإين أخــرج إىل احلديقــة وأمــّد يــدي إىل أقرب 

احلّبات يل.
وُتعد شــجرة الليمون من أشــجار الفاكهة املســتدمية اخلضرة، فهي ال 
تتعّرى من أوراقها خالل فصول الســنة، يتســاقط منها الربَع وتظل كاســية 
بالباقــي، وهــي قويــة يف منّوهــا ومتجهــة إىل أعلــى، مــا يوجــب تقليمها يف 
املــزارع للحــّد مــن ارتفــاع منّواهتا، ولكــين أدعها عنــدي تنمــو طولّيا حىت 
لتصــل إىل شــرفة جــاري فأرفع الصوت أقول: القطــف مباح، يا جاري عبد 

الفتاح.
وقــد أورد العّشــاب األندلســي املتمّصــر ابــن الَبْيطار )من أبنــاء القرن 
األدويــة  ملفــردات  »اجلامــع  الشــهري  مؤلَّفــه  يف  امليــالدي(  عشــر  الثالــث 
واألغذيــة«، أن الليمونــة مرّكبــة مــن ثالثــة أجــزاء خمتلفة املنافــع والقوى: 
القشــر، واحُلّماض، والِبزر. ويف البداية ورد اإلســم يف املصنفات العربية 
هبــذه الصــورة: »ِليُمو«، قبل أن تضاف النون فيغــدو »َلْيُمون«. وللطرافة يوم 

نزلت يف باريس خريف 1977 كنت أتّلّذذ 
و أشــرب » الليمونــاد       » وأضحــك يف ســري: هاهــم الفرنســيني 
»يقترضــون« اإلســم مــن العربية عرب ما كان قد ُترجم مــن مؤلفاتنا العلمية 
إىل الالتينيــة فيمــا مّسينــاه الحقــا »مدرســة طليطلــة للترمجــة«، ولكين ملّا 
أمعنت يف قراءة كتب الطّب والنبات العربية اكتشفت أّن الكلمة منتشرة يف 
اللغات املجاورة لبالدنا، وأهنا بالالتينية Lemon، واالسم العلمي العاملي 

اليوم هو Citrus Limon، وقيل يف ذلك: مبا أّن أصل هذه الشــجرة من 
اهلند فاملرّجح أّن امسها هندي األصل، انتقل معها إىل مجيع لغات العامل 
بنفس اللفظ. وقد تغلغل اإلســم فينا حىت رأينا صباح فخري يرســل أغنيته 

اليت طرب هلا الناس:
ليموين ع الليموين  دخيل اهلل

َوَنا ْحبايب ظلموين  دخيل اهلل 
لــن أدع التقّصــي العلمي، الــذي إغتنت ثقافيت به، ُيلهيين عن شــجرة 
الليمــون يف حديقــيت. حــني غــادرت الوطــن يف خريــف 2013 إىل املنفــى 
االختيــاري يف فلوريــدا عند أبنائي، تركت مثار الليمــون »على أّمها« ُخْضًرا 
صغــرياٍت تنتظــر بــرد الشــتاء حــىت تنَضــج، ولكــن بــرد ذلــك العــام جــاء 
صقيًعــا خّيــم على البلد، وجعل أغصان شــجريت تنحين إىل حّد االنكســار 
واالنقصاف! ومل تزهر الشــجرة يف الســنة التالية، أقول: كما لو أنه إنتاهبا 
»زعــٌل وَحــَرد«، وظلــت يف ذلــك إىل مــا بعــد عــوديت للوطــن ومــا غبت عنه 

طويال.
وبــتُّ أنتظــر ربيًعا بعــد ربيع أن تزهر شــجريت األليفة، أرســل النظري 
إليها طوال شهر نيسان فال أرى فيها زهرا وال مثرا. سألت، فما تلقيت من 
الــردود إال مــا مينــع عييّن مــن أن تكتحال برؤية َبَتــالت الزهر متأل األرض 
مبّشــرًة مبوســم غــين، إىل أن كان ربيــٌع محلــْت فيــه من الزهــر والثمر ما 
عددُتــه بنظــري الضعيــف فكان عشــرة، فلمــا مّت النضح بدت يل عشــرون 
ليمونــة تتالمــع ُصفرُتهــا بــني األغصان، وهلل كــم فرحت! ويف هذا املوســم 
الــذي حنــن فيــه، بــدا يل أن الشــجرة قــد تصاحلت مــع الطبيعــة وتعافت 
مــن احلــرد، فــإذا هــي تتفّتق عــن كثري مــن الزهــر، والبتالت املتســاقطة 
تغّطي األرض، والزهر َيعِقد، ويبلغ عدد الثمار ما ال أحّب أن أفصح عنه، 
ال اتقــاًء »للعــني« ال واهلل، وُأفصــح عــن أّن اجلــريان واألصدقــاء ينظــرون، 
ويهّنئــون، ويطالبون..هل أقــول إن املطالبة امُلِدّلة متادت يف أيام الكورونا.. 
يقولــون يل: »قــد أوَصونــا بأن ُنكثر من أكل الليمون، وأن نتغرغر به«، فكأّن 

دواءهم أمسى يف »صيدلّييت«.
وتــزورين صديقــة الفيــس بــوك، الدكتورة جودي، وترســم يف حديقيت 

ليمونة بشفافّية تلمحها عينا طبيبة عيون.
وتذكــرت حفيــدي الذي كان يطالبــين، قبل األحداث، حبقه من ليمون 
شجرة جّده، فأجعله يصعد السّلم ذا الساقني، وأنا وراءه، ُأجّنبه وخزات 
األشــواك، وأســاعده يف أن يقطــف بيــده الصغرية الليمونــة الكبرية، وأقرأ 

يف حمياه الفرح.
أين هو اليوم حفيدي، مسّيي، الذي مل يعد طفال؟ إنه هناك، هناك، 
يف بلــد اهلجرة، يتلقى حتصيله املدرســي بغــري لغته األّم..متاما كما أتناول 

الليمون، هنا، بغري نكهته اليت كانت.

كالم.. في الليمون
ا. فاضل السباعي

 اأديب من �شوريا
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الخطاط العالمي العراقي يوسف ذنون في ضيافة “كل العرب”:

الخط العربي يعيش أبهى عصوره الذهبية
ــْت وتطــوّرت وت�شــّكلت موهبــة ال�شــتاذ  ـ كيــف َنَ

يو�شف ذنون، وكيف كانت البدايات يف اخلط؟
- املوهبــة فطَرهــا اهلل تعــاىل يف كلِّ البشــر، 
وتظهر بطريقتني، إما بالســعي الذايت أو مبساعدة 
اآلخرين، وكنت من الصنف األول، فظهرت املوهبة 
لــديَّ مــذ كنت طالبًا يف املرحلــة االبتدائية، وكانت 
موهبــة الرســم الذي بدأ عنــدي يف الصف الثاين، 
لكــن عمــري الفين كان يف تقدير بعد دراســيت هذه 

املقدرة ،وأقدّره حوايل إثنا عشر سنة.
تعلمــت  وكيــف  ؟  خّططتــه  �شــيء  اأول  ماهــو   -

اخلط يف الأبتدائية؟
ـ كانــت الكتــب املدرســية خمطوطــة العناويــن، 
ويف الغالــب للخطاط صــربي وهو خطاط بغدادي، 
فأخذت بدراسة هذه العناوين وقلدهتا رمسًا، وبعد 
ذلــك تلّوينهــا، وقــد بقيــُت على هذا احلــال اىل أن 
أهنّيت الدراســة، وقد أتقنت رســم مجيع اخلطوط 

املعروفة.
ع�شــُت  كيــف  �شعبــة،  احلقيقيــة  البدايــات  ـ 
حلظاتهــا، وماهــي ال�شعوبات التــي واجهتكم وكيف 

تغلّبتم عليها؟
 ،1957 عــام  كانــت  احلقيقيــة  البدايــات  ـ 
بعــد ســفري اىل تركيــا و إّطالعــي علــى املصاحــف 
والكراريــس اخلطيــة لكبــار اخلطاطــني، إكتســبت 
خــربة يف كيفيــة ممارســة اخلــط، ومعرفــة أدواتــه 

وطــرق رمسه، عندهــا إنطلقت يف تعلم هذا الفن، 
دون عقبــات تذكــر، وإصراري وحــيب للخط وفّنه، 

هو من تغلب على الصعوبات.
حمتواهــا؟  ماهــو  بخطهــا  قمــت  لوحــة  اأول  ـ 

ومتى؟
ـ أول لوحــة خبــط متقــن وإحتــرايف كانــت عــام 
1960 وهــي موجــودة اآلن لــدي، فيهــا آيــة قرآنية 

كرمية، وقد أحاطها بزخرفة مجيلة.
يف  العربــي  للخــط   معار�ــس  يف  �شــاركت  هــل  ـ 

املرحلتني املتو�شطة والعدادية؟
ـ نعــم شــاركت يف املعــارض الفنيــة، اليت كانت 
تقيمها تربية نينوى، يف الرسم باملرحلة املتوسطة، 
ويف االعداديــة يف اخلط، كنــت دائمًا أحرز املرتبة 

االوىل على طريقيت يف الرسم.
املعار�ــس  يف  م�شــاركاتك  عــن  حتدثنــا  لــو   -
العراقية والعربية يف اخلط العربي وما هي طبيعة 

امل�شاركات؟
ـ مشاركايت كثرية، يف املعارض الفنية املوصلية 
والعراقيــة والعربيــة والعامليــة، وأول معــرض للخط 
اجلماعي كان يف بغداد، وهو أول معرض يف العامل 
ســنة 1973، وقــد كّرمــين مع طاليب مــن الدولة، 
بشــخص رئيســها الراحل امحد حســن البكر، ألنه 
كان املعــرض يل و معــي 21 طالبًا من طاليب، ومل 
تكــن معــارض مألوفة  يف اخلــط العريب، وإنطلقت 

بعدها املعارض يف العراق.

ـ كيــف التقيت باخلطــاط الكبري حامد الآمدي 
لأول مــرة؟ ومبــاذا ن�شحــك؟ و مــا هــي توجيهاتــه 

ومالحظاته لك، ومتى ح�شل مثل هذا اللقاء؟
ـ بعــد أن شــعرت أنــين حققــت تقدمــًا مناســبًا 
يف اخلــط، ذهبــُت اىل تركيــا عــام 1966 ألعرض 
خطــي علــى أكرب خطاط يف العامل االســالمي، وهو 
حامــد اآلمــدي)1982-1891(، فلمــا رأى خطي 
وخربيت به، قال يل أنت تستحق اإلجازة، ومنَحين 
إياهاعلى إحدى  اللوحات، اليت عرضتها عليه بعد 

إختباري بالكتابة أمامه.
ـ لــو تتحــدث لنــا عــن اللّوحــة التي اأجــازك عنها 

اخلّطاط حامد الآمدي ومتى؟
ـ اللوحــة كانــت خبــط الثلث وخط النســخ، ومل 
تعــدُّ لألجــازة، ويف مســاحة ضّيقة منهــا اإلجازة، 
وبعدهــا بثــالث ســنوات، منحَنــي تقديــرًا أعلــى ملا 
حقتّتــه يف اخلــط، وكان ذلــك عــام 1969، وهــو 
تقديــر عــاٍل منــه ،مل مينْحــه ألحــد، إاّل هلاشــم 

اخلطاط العراقي البغدادي فقط رمحه اهلل.
يف  العربــي  للخــط  اأول مدر�شــة  اأ�ّش�شــَت  متــى  ـ 

املو�شل، وَمن هم طالبك الذين اأجّزتهم؟
ـ مل تؤســس مدرســة خاصة، وإمنا أدخل اخلط 
يف معهد املعلمني، وكنت املدرس فيه، وكذلك ُقمت 
بفتــح دورات يف بعــض املــدارس، وبعــض القاعــات 
وكان طــاليب الذيــن درســتهم يف املعهــد، هــم مــن 
قامــوا هبــذه الــدورات وبإشــرايف املباشــر، وكذلك 

منــذ  العــريب  اخلــط  ناصيــة  إعتلــى  عراقــي موصلــي،  ذنــون خطــاط  يوســف 
طفولتــه، حيــث بــدأت موهبتــه يف الصــف الثاين من املرحلــة االبتدائية، عندما أخذ 
علــى عاتقــه، خــط عناويــن املناهــج املدرســية، للخطــاط صــربي البغــداد ي وأتقنهــا 
كّلهــا، قبــل أن يذهــب اىل تركيــا، بعــد انتهــاء الدراســة االبتدائيــة عــام 1957، وإطلــع 
علــى أعمــال أشــهر اخلطاطــن وأنــواع اخلــط هنــاك. شــارك يف أهــم وابــرز املعــارض 
العربيــة والعامليــة خطاطــً وحمّكمــً، ولــه مؤلفــات مهمــة جــدا، يف نظريــة اخلــط 
العــريب وأصولــه وجــذوره، ويف علــم العمــارة واآلثــار ومنهــا )الكتابــة وفــن اخلــط 
العــريب النشــأة والتطــور، والواســطي موصليــا، الزخرفــة العربيــة، طريــق احلريــر( 

وله مؤلفات أخرى كثرية حتت الطبع.
يوســف ذنــون أيقونــة اخلــط العــريب وشــيخ اخلطاطــن، يف لقاء مّوســع مع “كل 
العــرب” يتحــدث ألول مــرة اىل جملــة وصحيفــة عربيــة منــذ االحتــال االمريكــي 
للعــراق، إلتيقنــاه يف مدينــة املوصــل الــي يرفــض مغادرهتا ألهنا تســكنه كما يقول، 

يف مركز يوسف ذنون للبحوث واخلط العريب.

الثقافة
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أدخــل اخلط يف املعاهــد الفنية، فصار اخلطاطون 
بأعــداد كبــرية يف مدينــة املوصــل، حــىت مّسوهــا 
مدينة األلف خطاط، ولذلك يصعب ذكر املدرسني 

يف هذه االماكن، وكذلك املتخرجني منها
يف  وامل�شــاجد  اجلوامــع  واجهــات  بخــط  قمــت  ـ 
املو�شــل والعــراق ودول عربيــة اأخــرى، لــو تذكــر لنا 
اأهم اجلوامع وامل�شــاجد التي قمت بخطها و حدّثنا 

عنها؟

ـ مــا كتبــت يف املســاجد واجلوامع كثــرية، ليس 
يف الواجهــات، وإمّنــا يف مجيــع أحنــاء اجلوامــع، 
واملســجل عنــدي حىت عــام 2010، أكثر من مئيت 
جامع، ومل أســجل اجلوامع اليت بعدها، ألنه شيء 
ال يصدق، والذي هيأ يل هذا هو إســتعمايل أدوات 
ميّســرة لكتابــة للثلث اجللي، ســاعدتين على كتابة 

هذا العدد من اجلوامع.
ـ ماهــي م�شــاركتكم يف املعار�ــس الدوليــة للخط، 

م�شاركاً اأوحمّكماً؟
ختضــع  ال  الدوليــة  املعــارض  يف  مشــاركيت  ـ 
ومنهــا  باملعــارض  مشــاركات  منهــا  للحصــر، 
للتحكيــم، ومنهــا للتكــرمي ومنها للحضــور، وكانت 
املشــاركات يف اغلــب بــالد العامل، منهــا يف امريكا 
واوروبــا عامــة، ولندن بصورة خاصــة، ويف باريس 
يف معــرض )ســحرة االرض( ســنة 1989، وامــا 
البــالد العربيــة واالســالمية فهــي كثــرية ال ميكــن 

حصرها وعّدها بسهولة.
الذيــن  اخلطاطــني  ح�شــد  اىل  تنظــر  كيــف  ـ 
متيــزوا عراقيــاً وعربيــاً يف اخلــط العربــي، والذيــن 
تخرجــوا علــى يدكــم ومنحتموهم اإجــازة يف اخلط، 
مثــل اخلطاطة جنة عدنان، واخلطاط با�شــم ذنون 

وغريهما؟
ـ كثــري مــن الذيــن أخــذوا إجازة مــين يف اليمن 
يف  وهــم  واصلــوا  وأكثرهــم  واالردن،  والســعودية 
مقدمــة اخلطاطني يف العــامل، وخاصة العراقيني، 
منهــم يف املوصل وأربيل وبغــداد وبعض املحافظات 
االخــرى، أمــا جّنــة عدنان وباســم ذنــون، فهم مل 
يأخذوا إجازة يف اخلط من عندي، ألهنم مل يبلغوا 

مبلغ اآلخرين
ـ ماهــو راأيــك مب�شــتوى مــا و�شــل اإليــه اخلــط 
العربــي اليــوم، ومــن هــم براأيــك اأف�شــل مــن يخلف 

يو�شف ذنون بعد عمر طويل يف اخلط؟
ـ أعتربهذا العصر هو العصرالذهيب، ملا وصل 
العربيــة واالســالمية،  البــالد  إليــه اخلــط يف كل 
وحــىت العامل، فهناك أعــداد هائلة من اخلطاطني 
ولــذا إن مســرية اخلــط يف  العــامل،  بــالد  يف كل 
تصاعد مســتمر، وخاصة يف العراق ومصر وتركيا 
وماليزيــا، ويف العــراق عملنا مركزًا خاصًا باخلط 
وحبوثــه، علــى أمــل أن تســتمر حركــة اخلــط يف 

املوصــل كحركــة مميزة مــع غريها من النشــاطات 
الثقافية.

ـ كيف كانت عالقتك باخلطاط حامد الآمدي؟
ـ عالقيت باخلطاط العاملي حامد اآلمدي )تويف 
1982( جيــدة جدًا، وهلــذا أعطي إجازات لبعض 
طلبــيت، بالرغــم مــن عــدم وصوهلــم اىل درجــة 
االتقــان ، ألنــه يأمل أن يتقنوا مســتقباًل بتدريســي 

هلم.
ـ متيزت م�شريتك مبراحل يف ال�شعود نحو اأفق 
البــداع، حدثنــا عــن هــذه املراحل، وخا�شــة مرحلة 
اإدخــال احلــرف العربــي يف اللوحــة، اأوكتابــة الآيــات 
القراآنيــة بطــرق �شعبــة ومعقــدة، مل ي�شــبقك اأحــد 

قبلك؟
ـ من مميزات سرييت يف اخلط  حققت ما يلي:
ـ إجياد طرق جديدة لتعلم اخلط مث تنفيذها. 

ـ التوصــل اىل طريقــة جديــدة لكتابــة العربيــة 
للبــالد  معــدة  وهــي  امليســرة 
املحليــة  لكتابتهــم  االســالمية 

العربية خاصة.
ـ التوصــل اىل نظرية جديدة  

يف أصل اخلط العريب.
ـ إعداد دراسات جديدة على 
مســرية وتطويــر اخلــط العــريب 
بإســلوب اكادميــي وعلــى منظور 

جديد.
علــى  دراســيت  إنعكســت  ـ 
كثــري  ســبقتها  وقــد  اآلثــار، 
مــن البحــوث الــيت غــريت مــن 

املفاهيم املتيسرة يف ذلك.
ـ طرحــُت كثري مــن املؤلفات 

اليت تعاجل هذه املميزات.  
ـ ماهــي الكتــب التــي قمــت بتاأليفهــا عــن اخلــط 

العربي؟
املطبوعــة   وأمههــا  كثــرية،  الكتــب  حقيقــة  ـ 
واملنشــورة هي: “ الكتابة وفن اخلط العريب النشــأة 
والتطــور” و “ تعليــم اخلط العــريب والكتابة تارخيا 
وتطبيقــا” و “شــرح قصيــدة ابــن البــواب يف علــم 
صناعــة الكتــاب إلبــن البصيــص” و “ زينة املعىن، 
الكتابة، اخلط، الزخرفة” و “ الواســطي موصليًا” 

و “ طريق احلرير” و “ الزخرفة العربية”.  
ـ كيف تنظر اىل م�شرية اخلط العربي، ومن هم 
ابــرز خطاطوه ممن يجيزون �شــهادة اخلط العربي 
يف الــدول العربيــة ، وهــل انــت را�ــس عــن مــا و�شــل 
اليــه اخلــط مــن ازدهــار وابــداع ومدار�ــس خمتلفــة 

اأنتم اأحدها؟
ـ ســرية اخلــط العــريب جيــدة يف أحنــاء البالد 
العربيــة واالســالمية، أمــا أبــرز اخلطاطــني ممــن 

جييــزون، فــإن كل مــن حصــل علــى إجــازة مــن 
اخلطاطني بإســتحقاقها، فإن من حقهم اإلجازة، 
وهــم أمنــاء علــى ذلــك، واحلقيقة أن اخلــط متّيز 
بفضل اهلل، ونرى ذلك يف خمتلف البالد االسالمية 
، وجيــب أن تعــرف أن ليــس هنــاك مــدارس يف 
اخلــط، وإمّنا هي أســاليب يتّميز هبــا اخلطاطون، 
وكل خــط بلــغ الغاية له أســلوبه اخلاص، حىت وإن 
قّلد فإنه يتميز بإسلوبه، وهذه من خصائص اخلط 
العريب اليت تتفرد هبا عن باقي اخلطوط االخرى.

للبحــوث  وقاعــة  مركــزاً  اأ�ش�ّشــتْم  موؤخــراً  ـ 
قاعــة  و�شــمّيت  العامــة،  والنــدوات  واملحا�شــرات 
يو�شــف ذنــون، ما هــو هدفكم من هــذا ال�شّرح الذي 
اأ�شبــح َمْعلمــاً نينوائياً ثقافيا واأدبياً وفنّياً، تقام فيه 
املحا�شــرات كل �شــبت يف مدينة املو�شــل، حدثنا عن 

حتقيقك هذا احللم؟
ـ لقــد بلغــت عمرا كبريا فأنا من موليد 1931، 

ورأيــت أن ال أســتطيع اجنــاز مــا توصلــت اليــه يف 
خمتلف العلوم والفنون، ويل أرث كبري فيهم، وهو 
على االغلب مدون يف ملفات خاصة، ســوف أتركها  
حبكــم قوانني احليــاة، رأيت ان احفظهــا لألجيال 
القادمة ان شاء اهلل، ومل اجد خريا من ان اجعلها 
وقفــا هلل، ميكــن أن يســتفاد منــه اجلميــع، ولذلك 
حولــت كل مــا أملك مركــزًا للدراســات واالحباث، 
يف مؤسســة خرييــة يف هــذا اإلجتاه، فأنشــأت هذا 
املركــز وهــذه القاعــة، مبــا أملــك يف ســبيل اهلل، 
وسبيل العلم، وأملي أن حتقق األجيال القادمة، ما 

مل أستطع حتقيقه واهلل املوفق 
ـ مــا هي اآخر م�شــاريعكم واجنازاتكم يف التاأليف 
واخلط والفل�شفة والرتاث والآثار، ل�شّيما ولديكم 

موؤلفات فيها كثرية؟
ـ مشــاريعي كثــرية ومتنوعــة بــني مــا ذكــرت، 
وإنــين بفعــل متواصل وســباق، يف حتقيــق ما ميكن 
حتقيقــه، ولــدى خمطوطــات كثــرية أحــاول طبعها 

قريبا إن شاء اهلل.
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فة لثقا ا

د. اياد سليمان

خـــــــــــــــــــــــري جـــــــــــــلـــــــــــــيـــــــــــــس فـــــــــــــــــــــــي األنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام كــــــــــــتــــــــــــاب
كان  الــيت  والروايــات  القصــص  نوعيــة  اىل 

يقرؤها. 
تذكرت طفوليت مع الكتب والقراءة وعادت 
يب االيام اىل اول قصة لألطفال قرأهتا عندما 
كنت يف الثامنة من عمري يف مناسبة األربعني 
جلــديت وكان عنواهنا: "الفارس االســود" ، ما 
شــدين يف القصــة انــين كنــت فخــورا بنفســي 
ألنــين قرأهتا كاملــة وألهنا كانت حتوي عنصر 
الغموض يف شــخص الفارس األسود والتشويق 
يف تسلســل األحــداث والنجــاح الــذي حيققــه 

الفارس يف هناية القصة.
القصــص  بقــراءة  بــدأت  االيــام  مــع 
والروايــات العربيــة واالجنبيــة ونشــأت يف بيت 
يــرى يف القــراءة والكتب عنصــرا مهما لصقل 
الشــخصية، ويعتــرب االدب العــريب جــزءا من 
الروايــات  اقــرأ  العاملــي، لذلــك كنــت  االدب 
والقصــص العربية واالجنبية من دون تفرقة, 
كانــت مصــادري هــي مكتبــة املدرســة وكانــت 
حتــوي على كتــب قيمة وروايات كثرية, ومكتبة 
البشــارة يف ســوق الناصــرة القــدمي وهنــاك 
أجدهــا  كثــرية مل  وروايــات  وجــدت قصصــا 
يف مــكان آخــر, وأخــريا مكتبــة املدرســة اليت 

درست فيها أخوايت الكبار.
حيب للتاريخ واالساطري بدأ مع جدي رضا 
الــذي كان يدعــوين اليه يوميــا ألقرأ له ملحمة 
عنتــرة بــن شــداد وتغريبــة بين هــالل، وكنت 

اقرأ له وانا أحس بالنشــوة والفخر واحاول ان 
افهــم األحــداث واالفعــال البطولية، شــاركين 
اخــي يزيــد يف القــراءة جلدي وألننــا اندجمنا 
كثــريا يف القــراءة بطريقة احلكوايت فقد قمنا 
مبحاولــة إلضافــة هنايــة تناســبنا لتغريبة بين 
هــالل، وال زالــت الصفحــات الــيت اضفناهــا 
ملصقــة يف آخــر الكتاب الــذي ال أزال أحتفظ 

به يف مكتبيت اخلاصة.
العــريب  التاريــخ  كتــب  بقــراءة  بــدأت 
واالســالمي مــن خــالل سلســلة الناجحــني مث 
روايــات جورجــي زيدان واليت تناولــت التاريخ 
العريب واالســالمي بإســهاب كبري. ســاعدتين 
هــذه الروايــات التارخييــة يف حفــظ التاريــخ 
ومتابعة احداثه بشــغف وتشــوق. رغم حتفظي 
زيــدان يف حتيــزه  ألســلوب جرجــي  الشــديد 
لبعــض الشــخصيات علــى حســاب شــخصيات 
أخــرى لدرجــة أنــه جنــح يف تشــويه تارخينــا 
العــريب عن قصد أو غري قصد. حفظت تاريخ 
العــرب قبــل االســالم وبعــده، فصــرت احبث 
عــن روايــات تارخييــة تدمــج اخليــال بالواقــع 
لتقربــين مــن التاريــخ الــذي تعلمنــاه بطريقــة 

ممّلة ومتعبة.
ويف احــدى العطــل املدرســية عــرض علــي 
احــد ابناء صفي ان ابادلــه البنانري اليت معي 
بكتــاب قدمي صفحاته بلــون اصفر ويظهر بأن 
الروايــة جــزء من سلســلة كتــب وكان عنواهنا: 

قبــل عدة ســنوات شــاهدت مصطفى اآلغا 
على شاشــة ال "أم.يب.ســي"  وهو حيدثنا عن 
طفولتــه وشــبابه مــع القــراءة والكتــب، لفــت 
إنتباهــي انــه مل يستشــهد باملتنــيب حــني قال: 
"خــري جليــس يف األنــام كتــاب". وكذلــك لفــت 
إنتباهــي انــه نشــأ علــى قــراءة جمــالت ليــس 
هلــا عالقــة بثقافتنــا وحضارتنــا، بل قــرأ كل 
مــا يتعلق مبجــالت حول الســوبرمان وتان تان 
وغــريه كمــا ذكر انه كان يقرأ ألغاثا كريســيت 
وقصــص ارســني لوبــني مث الروايات الروســية 
للعمالقــة ديستويفســكي وتشــيخوف، مل يذكر 
اآلغــا روايــة واحــدة لكاتب عريب ومل يشــّدين 
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"االمــري محــزة البهلوان" ، وكتاب آخــر ممزق عنوانه: "االمرية 
ذات اهلمــة"، قبلــت الصفقــة بدافــع الفضول بعــد قراءة بعض 
الصفحات بشكل عشوائي وأخذت الكتب معي اىل البيت، ومبا 
أننا يف عطلة الربيع فقد كان معي الوقت ألقرأ الكتابني ويا ليتين 
مل اقرأمهــا، فرغــم نقــص الكثري من الصفحــات يف الروايتني 
ولكنهمــا تســببتا يل بأن اعشــق العــرب وابطال العــرب حىت لو 
كانوا شــخصيات متخيلة كما يف شــخص األمري محزة البهلوان 
مث بدأت اعشق املالحم العربية وكنت اقرأ هذه املالحم وأحاول 

ان افهم السياق التارخيي هلذه القصص املشوقة.
مــع االيام بدأت بقراءة الروايات التارخيية مليشــيل جيفاغو 
وديستويفســكي  وتشــيخوف  لتولوســتوي  الروســية  والروايــات 
يوســف  روايــات  بقــراءة  بــدأت  الوقــت  نفــس  ويف  وغريهــم، 
الســباعي وجنيــب حمفــوظ وغريمهــا، كنــت كل الوقــت أعترب 
أدبنــا ورواياتنــا جــزء مــن االدب العاملــي وكنــت اتعامــل مع كل 
الروائيــني علــى اهنــم جمموعــة واحــدة ال فرق بينهــم عرقيا او 

دينيا او حضاريا.
وال انســى انــين يف الصــف العاشــر كنــت اقــرأ روايــة اوالد 
حارتنــا لنجيــب حمفوظ وخالل قــراءة الرواية بدأت أرى قصة 
اخلليقــة وقصــة االديــان واالنبيــاء، وعندمــا اعــدت الروايــة 
للمكتبــة صارحت اســتاذ اللغة العربية بأنــين متيقن بأن جنيب 
حمفــوظ كاتــب عاملــي وان روايــة اوالد حارتنــا تتنــاول موضــوع 
اخلليقة ونشــوء االديان والرســاالت الســماوية، بعد أن مسعين 
االستاذ قام بتوبيخي وقال يل بأنين اصبت مبّس او انين لست 
بكامــل قواي العقلية. عــدت اىل البيت وصارحت اخيت الكبرية 
مبــا حــدث فقالــت يل بأنين اختيل وان الرواية ال عالقة هلا مبا 
افكر به. ولكن اراد اهلل ان ينتصف يل عندما جاءين اســتاذي 
بعد شهر يقول يل بأن املحاضر يف اجلامعة حدثهم عن الرواية 
وشرح هلم بأن جنيب حمفوظ يتناول قصة اخلليقة والرساالت 
الســماوية، كمــا ان اخــيت اعترفــت يل بعــد فتــرة مــن حديــث 

االستاذ بأهنا كانت خمطئة أيضا.
عــودة اىل مصطفــى اآلغــا، مبــا ان حمطة ال "أم.يب.ســي"  
ينقصهــا توطيــد عالقتها مع املحيط العريب فإنين مل اســتغرب 
ان يستشــهد اآلغــا مبقولــة هاملــت: "اكــون او ال اكــون"، صعب 
علــي ان اقتبس هذه املقولة وحنن العرب لدينا مقولة اهلجرس 
ت قدراتــه, أخربته أمه  بــن كليــب بعــد إن اشــتدَّ ســاعُده وتبــدَّ
اجلليلة بأن أبيه هو كليب وأنَّ عمه الزير ســامل وخاله جســاس 
هو من قتل أبيه فقرر أن يثأر له فذهب اىل خاله جّساس فنظر 
اليــه وقال: "وســيفي وغرايره ورحمي ونصليــه، ال يترك الرجل 
قاتــل ابيــه ينظر اليه"، مث محل على خاله جّســاس فقتله. هذه 
املقولــة كنــت ارددها لطاليب يف اجلامعة عندما كنت مســاعدا 
للمحاضــر يف موضــوع الدولــة اإلســالمية واشــرح هلــم معناها 
وأشــدد على اننا العرب ســبقنا شكسبري وروايته هاملت يف قول 

اهم ما يعتمل يف صدر اهلجرس ليحسم امره.
اتأمــل مــن ال "أم.يب.ســي" ان تصحــح خطأهــا وختتــار هلا 
شــخصية أخــرى تقرب العــرب من عروبتهم وحتببهــم بتراثهم 

وتارخيهم الرائع. 
 حما�شر جامعي، باحث يف التاريخ 
وخمت�س يف علوم البيانات

من املؤكد ان كلمة خليك يف البيت ستظل هلا رنني خاص عند شعوب 
العامل،  ونتذكرها دائما بعد ذلك عندما يكتب للعامل السالمة، بعد أن 
ينتهى هذا الفريوس اللعني بإذن اهلل، وذلك بعد أن عجز العلم والعلماء 
عن إجياد طريقه علمية  للنجاة من هذا الكوفيد 19 غري املكوث يف 
يتردد  كما  بشري  بفعل  كان  وإن  باألخرين،   اإلختالط  وعدم  املزنل 
الفعل اخلطري سواء شخص  ان حياسب صاحب هذا  ينبغي  حاليا،  
او دولة او معمل، بعد أن  شل العامل كله و وقف مسرية احلياة وجعل 
واخلوف  واهللع  الفزع  جراء  باإلكتئاب  ويصاب  وحيزن  يتأمل  اجلميع 
من مصري جمهول، غري الذين فقدوا حياهتم وعانوا من آالم املرض 
اجلسدي والنفسي فال جيب أبدا ان يفلت الفاعل بفعلته وعلى الدول أن 

تتعاون من أجل معاقبته وفرض عقوبات دولية عليه.  
املوجودة  األجيال  ملعظم  بالنسبة  كورونا  ان حجم صدمة  وال شك 
حاليا تعود اىل أننا مل نعاصر حالة مثل هذه الكارثة من قبل، ولكن 
كنا نسمع عنها فقط  ونشاهدها يف األفالم األمريكية ونقرأ عنها يف 
التاريخ  عرب  األوبئة  كــوارث  عن  مؤخرا  قرأته  ما  أبــرز  ومن  التاريخ، 
وكيفية التعامل معها. أن من األوبئة الشديدة اليت واجهت املسلمني يف 
فترة اخللفاء الراشدين وبالتحديد يف عهد اخلليفة عمر بن اخلطاب  
كــان وبــاء )طــاعــون عــمــواس( الــذى مسى على أســم بلدة صغرية يف 
الشام  سنة  إنتشر يف بالد  أوال، مث  نشأ هبا   القدس حيث  ضواحي 
ألف   30 أكثر من  فيه  ومــات  املقدس  بيت  فتح  بعد  64 م(   ( هـ   18
إنسان. ويكشف املؤرخني أن الفاروق عمر بن اخلطاب  تعامل مع ذلك 
البالء حبيث كان يف منتهى احلذر، فرحل إىل الشام وأشرف على حل 
املشكالت وتصريف تبعات هذه األزمة يف حني رفض الصحايب اجلليل 
أبو عبيدة بن اجلراح اخلروج من الشام  وقد كان واليًا عليها عماًل 
مبا جاء يف حديث الرسول بعدم اخلروج من أرض الطاعون وإعتقادا 
أن يف ذلك فرارًا من قدر اهلل وقال حينها مقولته الشهرية )إين يف 
جند املسلمني وال أجد بنفسي رغبة عنهم(. وشهدت اإلجراءات اليت 
قام هبا اخلليفة إجراءات شبيهة باحلجر الصحي على أيامنا هذه حيث 
أمر الناس باخلروج إىل اجلبال ألن الطاعون ال ينتشر هناك، وبتلك 
الطريقة أستطاعوا القضاء على الوباء الذي شّكل خطورة كبرية على 
دولة اإلسالم يف تلك الفترة وذلك أخذًا بأسباب الوقاية منه  والقضاء 
عليه، وعلينا لذلك اإلقتداء بصحابة الرسول ونظل يف البيت ملواجهة 

هلذا الكابوس. 

أ.هويدا عبد الوهاب

خليك 
بالبيت

من هنا وهناك

�شحفية وكاتبة م�شرية
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فاطمة معروفي  

الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري

طاغوت بيوم موعود
دمع م�صكوب

وعذاب مر�صود
تقفل االأبواب, تقرع االأجرا�س

ترتل احلروف كلمات تطوق االأنفا�س
تكبل االأيادي, ترفع االأ�صوات

هل من اأمان يعلن ال�صالم
هل من اأفواج ت�صد االأمواج

رحلة تيه اأنذرت بوجع
اأملت بندم, اأعلنت االأمل

اإكت�صحت اأوتار العتمة
تراق�صت بحفاة االأقدام

رفعت اأكف ال�صراعة
اإختفت ال�صمائر والنا�س النيام

جاءت الب�صائر والظلم �صائر
اإختلفت االآراء والنهج رياء

على �صفاف الغرائر اأكتب الرثاء

نرجس عمران 

بـــــــــــعـــــــــــض الـــــــــــريـــــــــــم
اأ�صتاق اإليِك...رفيقَة كتبي 

�صديقة  ُلعبي        
وبع�س ال�صوق كل العلقم 

اأعود اإليك...برفقة حبي  
الأ�صكت تعبي.. 

وبع�س العود...كم يتاأمل؟  
األوم فيك...ُيتم الدرب 

ال من عتبي...فهذا ذنبي 
وبع�س اللوم...ال ال يرحم    

اأكتب فيك؟ ق�صائد طربي 
وفو�صى �صغبي 

وبع�س الكتب...ال ال تفهم 
اأن�صاق اإليك..بذيل ال�صهب 

وق�ص�س العجب 
وبع�س ال�صوق...ال يتقدم    
اأنادي اإليك... و نار احلطب 

تغرف لّبي 
وبع�س ال�صوت ال يتكلم 

طرقُت بابي...بكف الغيابي 
اأردت جوابي...اأن يت�صلم 

ردا منك...يقول عنك 
بع�س الرمي ب�صر لو تعلم!! 
اأقراأ فيك...معنى الطيب  
اأريد عذابي...اأن يتوهم 
باأنك قربي...باإذنك ربي 

وبع�س الغياب...ال يرتمم  
اأحارب فيك...حنني احلقب 

اأجدين اأ�صبي...اأن�س الدرب      
وبع�س احلنني...نار جهنم   

اأعود اإليك...واأحمل ذنبي 
باأنك كربي...الذي ال يهزم 
فاأنت ثوابي...كمثل العقاب 

كمثل �صباٍب...ي�صب اإذ يهرم 

فة لثقا ا

اإختلقت االأعذار وتال�صت �صنن االأخيار
اإنت�صرت اجلثث ودمرت االأوكار

زرعت البذور, اأغلقت االأفكار
حللت الرذائل, دفنت الف�صائل

هل من �صائل يفتح الر�صائل
يقراأ �صيم االأبطال

يف النهج ال�صوي يخلق الوعي
لرتفع راية االأحرار...

يحيا ال�صمري يف ن�صرة احلق
تولد الكواكب لت�صدح االأنوار

تاأتي االأنهار عيونا بجائن االأ�صعار
ميوت الباطل وتعلو كلمة االأبرار

يف عبق الذكرى نرتوي
نحلم برقي االأفكار

هل من �صائل يفتح الر�صائل
لتفتح خزائن االأ�صرار
تطرق اأبواب ال�صمائر

ليعم النور وتكت�صي احلياة حلل الزهر
يف موا�صم من عوامل ال�صفاء وعبق اخللود

هناك يقع الوقع لتكتفي االأنفا�س
وتنام االجنا�س ال فرق بني اأبي�س واأ�صود

�صوى حق يعلو مملكة االأنفا�س
هل من �صائل يحمل الر�صائل

لتعلى كلمة ال�صالم يف اأرجاء الديار
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تكت�صب  �صناعة  اأنها  احلكمة  تعرف 
بنظر العقل, وهي اأي�صا مزيج بني املعرفة و 
اخلربة والفهم العميق للحياة, ونتاج جلميع 
الّتفاعالت االجتماعّية والعاطفّية و الثقافية 
واملعرفية والعلمية والتي ت�صاهم وتعزز عملية 

حتويل اخلربة اإىل حكمة. 
الذي  الّذكاء  و  احلكمة  بني  خلط  هناك 
قد يكون جمرد جزء منها الأن معنى احلكمة 
اأو�صع و اأ�صمل من الذكاء, فاحلكمة اإن كانت 
التفكري  على  تقت�صر  ال  عملّية  اأو  نظرّية 
االأداء  على  اأي�صا  واإمنا  فح�صب,  ال�صليم 
البدائل  واإيجاد  املتغريات  رغم  املتوازن 
عندما  االأف�صل,  امل�صارات  واختيار  املنا�صبة 
اأو التطوير الّتجديد  تقت�صي احلاجة للتغيري 

من اأجل امل�صلحة العامة.
الذي  الروحي  االرتقاء  هي  احلكمة 
على  باالإ�صرار  التفكري  جانب  اإىل  يتحقق 
القيم  جمموعة  يف  التاأمل  و  املعرفة  طلب 
التي  ال�صدق  كمّية  و  االأخالقي  وال�صلوك 
و�صون  العدل  حتقيق  على  وقدرتنا  بداخلنا 

االأمانة. 
ونرنوا  العدل  اإىل  منيل  بفطرتنا  نحن 
اإىل ال�صدق ون�صعى حلمل االأمانة, واحلكمة 
ووعاء  لالأمانة  ميزان  وهي  العدل  حتمي 
تري  التي  للقيم  جمّمعة  احلكمة  لل�صدق. 
نفو�صنا عندما حتتوي عقولنا و تطّهر داخلنا 
عميق  فهم  و  الوجود,  فهم  من  لتمكيننا 
خمتلفة  بطرق  العامل  هذا  يف  لواجباتنا 
متنحنا ب�صرية روحّية و اإ�صتنارة يف االإدراك 
و  ال�صيء  بني  التمييز  على  قادرين  يجعلنا 
�صالح  هو  ما  حتقيق  اإىل  ال�صعي  و  نقي�صه 

الإن�صانيتنا...

أ. سناء جاءباهلل

راأي

  مايكروبايوجل�شت/مديرة للبحث و التطوير

الحكمة ...بصيرة الروح

 نيسان سليم رأفت

بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد...
مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن أيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام هللا

نا كنا كذلك  لو اأنَّ
منُذ البدايات االأوىل 
لكّنا و�صلنا يا جميلة.
م�ِس حتَت جمدِل ال�صَّ

ُت�صتِت ال�صفوُف 
�صهُد النَّحِل �ُصرق 

مْن فِم الزهِر
حتى تركنا املنايا  
مت�ّصُد ملَح جراِحنا 

لنم�صي بالرحيِل علَّنا 
نكمُل الطريَق بال هوية 

.....
كّل الذين راأيُتهم يف املناِم
 كانوا حيارى, خائفني, 

يبحثوَن عن وجٍه ما
يبدو اأنَّ اجلميَع ذهَب اإىل هناك.

واأ�صبحْت تواريُخنا...
خارج التقومِي 

بعد اأْن ماتْت �صاعاُت الليِل 
و�صاخْت االأنفا�ُس يف هرِم �صحِوها

اأكملُت الن�سَّ
وتفتحْت براعُم القداِح التي..

 ر�صَمها على جذوِع اأوردتي البارزِة
مْل تعْد الوجوُه بي�صاَء 

ة  االأر�ِس بعَد اأْن اأحت�صدْت  يف �ُصَرّ
اأكاذيُب �صدِقهم 

..........
هل �صننجو

بعَد اأْن نغ�صَل اأيدينا؟؟؟
وهل يجمُعنا لقاٌء 

دوَن ُقبلٍة وغبطٍة؟؟؟
 نبحُث عن �صدٍر من رخاٍم

يف زنازيِن البوؤ�ِس..
 مثقوبة بيوتنا

 هْل �صن�صبُح �صهداَء 
من دوِن �صاحاِت قتاِل
ال نعرُف متى يباغُتنا 

الال مرئي...؟ 
نهرُب من �صرِب حماٍم 

ال... 
هذا الكثري قليال علينا 

نحُن من اأم�صكنا مبنايا احلروِب 
كمْن مي�صُك جمرًة من حرير

لريفرَف فوَق غاباٍت من 
االأحالِم القتيلِة  

 بحثًا عن بدٍء جديد... 
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مــــــــــــــــســــــــــــــــارات

 كاتب و �شحفي من ال�شودان

غيب املوت مساء 23 نيسان/ابريل املاضي املفكر السوداين 
د. منصور خالد )2020-1931م( بعد عمر حافل بالعطاء 
يف جماالت الفكر والتوثيق والعمل السياسي والدبلوماسي، 
ويعد من أكثر الكتاب السودانيني غزارة يف التأليف والتوثيق، 
رفد املكتبة السودانية بعشرات املؤلفات اليت مشلت توثيقا 

مهما لتاريخ السودان للحديث.
ألسرة  يناير1931م  يف  أمــدرمــان  مدنية  يف  خالد  د.  ــَد  ُوِل
حتقيقه  يف  أورد  وقــد  السودانيني،  من  كثري  شــأن  صوفية 
الصوفية.  جــذوره  من  بعض  املاجدية"،  "السرية  ملخطوط 
وتلقى د. خالد مجيع مراحل تعليمه يف السودان وخترج من 
كلية احلقوق جبامعة اخلرطوم، وحصل على املاجستري يف 
القانون من جامعة بنسلفانيا بالواليات املتحدة األمريكية، 
جامعة  من  خترجه  وبعد  باريس،  جامعة  من  والدكتوراة 
اخلرطوم بدأ منصور حياته العملية يف جمال املحاماة لفترة 
قصرية، وبعدها انتقل للعمل سكرتريًا خاصًا لرئيس وزراء 
 ،)1956-1958( خليل  بك  اهلل  عبد  السابق  الــســودان 
وبعد سقوط حكومة خليل التحق موظفًا برئاسة هيئة األمم 
األمــم  منظمة  إىل  منها  انتقل  مث  نــيــويــورك،  يف  املتحدة 
املتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو( يف باريس. كما 
عمل استاذًا زائرًا للقانون الدويل جبامعة كلورادو بالواليات 

املتحدة.
الشباب  الرئيس جعفر منريي شغل منصب وزير  ويف عهد 
الشباب  قطاعات  شهدت  االجتماعية،  والشؤون  والرياضة 
يف  الشباب  تفعيل  يف  متثلت  كــربى،  هنضة  ــه  وزارتـ إبــان 
اخلدمة الطوعية )صيانة الطرق، بناء املشايف واملدارس(، 
ويف إنشاء مراكز الشباب، ومراكز التأهيل، وحمو األمية. 
كما أنه قد أسهم يف خلق عالقات قيمة ومفيدة مع )هيئة 
اليونسكو، ومنظمة العمل الدولية، وحكومات مصر واجلزائر 
اليت  الشبابية  املهرجانات  عن  فضاًل  الشمالية(،  وكوريا 

نظمتها الوزارة، ويف عهد متَّ تشييد العديد من دور للثقافة 
من  استقال   1970 أغسطس  يف  لكنه  الشبابية.  واألنشطة 
وزارة الشباب والرياضة والشؤون االجتماعية. وانتقل للعمل 
ضمن  ماهيو"،  "رينيه  اليونسكو،  هيئة  عام  ملدير  ممثاًل 
وعاد  الفلسطينيني.  الالجئني  غــوث  هليئة  التعليم  برامج 
بعد ذلك ليعمل سفريًا للسودان هبيئة األمم املتحدة. وبعد 
عودته من األمم املتحدة تقلد العديد من املناصب السيادية 
يف السودان، منها وزير اخلارجية، وزير التربية والتعليم، 
دستور  إعــداد  يف  وساهم  اجلمهورية،  لرئيس  مساعدا  مث 
طوى   1978 الــعــام  ويف  1973م.  لسنة  الــدائــم  الــســودان 
مناصبه  آخر  من  استقال  و  منريي  بنظام  عالقته  صفحة 
يف حكومته. والتحق يف منتصف الثمانيات باحلركة الشعبية 
لتحرير السودان، مستشارًا لرئيسها الدكتور جون غارنغ.  

الصفوة"  مــع  ــوار  "حـ خــالــد:  منصور  د.  مؤلفات  أهــم  مــن 
ودان  "السُّ )1974(؛ "ال خري فينا إن مل نقلها" )1980(، 
"الفجر  واالستبداد" )1984(؛  الفساد  املظلم: قصة  النفق 
"الُنْخَبة  )1986(؛  الشريعة"  وحتــريــف  منــريي  الــكــاذب: 
يف  ودان  السُّ "جنوب  )1993(؛  الفشل"  وإدمــان  ودانيَّة  السُّ
املخيلة العربية: الصورة الزائفة والقمع التارخيي" )2000(؛ 
بلدين"  ودان، أهوال احلرب وطموحات السالم: قصة  "السُّ
)2007(؛ "تكاثر الزعازع وقلة األوتاد" )2010(، وغريها 
من الكتب واملذكرات وكان آخر مؤلفاته موجز لسريته آخرها 

حتت عنوان: " شذرات من وهوامش على سرية ذاتية".
أبرز  من  واحــدا  الــســودان  فقد  خالد  منصور  د.  وبرحيل 
والصديقني  الشهداء  مزنلة  انزله  اللهم  وكتابه،  مفكرين 

والصاحلني.

وداعا د. منصور خالد أبرز مفكري السودان المعاصرين
ا. محمد األسباط
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ثــــقــــافــــة وتـــــاريـــــخ 

 ع�شو اإحتاد كتاب الأردن

الب�صرّية  تهّدد  اأّيامًا ع�صيبًة  التاريخ, حاماًل بني جنباته  االأر�س منذ فجر  اأّي عام مّر على هذه  ي�صبه  الذي ال  العام  مي�صي هذا 
جمعاء, يغتال يف طريقه كّل اأ�صكال احل�صارة, وي�صّل كّل حركِة اإعماٍر اأو بناء.

عاٌم جلب معه ال�صلل الّتام لعجلة االإقت�صاد حول العامل, وبّث الّرعب هنا وهناك.
كانت البداية يف ال�صني, وقد تخّطاها ليجوب اأقطار الكون.

اإّنه فايرو�س الكورونا, الذي اأ�صقط اآالفًا من ال�صحايا يف كلِّ مكاٍن من العامل, وما يزال ينت�صر كاإنت�صار النار يف اله�صيم.
ومن هنا, برز دور املراأة الريادّي من هذه اجلائحة يف امليادين كاّفة, ال �صيما بعد العزل الذي فر�صته احلكومات على �صعوبها يف 
حماولٍة منها للحّد من اإنت�صار العدوى, واالآثار التي تِبَعت هذا العزل على البيوت واملجتمعات؛ فوقفت يف خّط الدفاع االأّول لتكون 
الطبيبة واملمّر�صة يف امل�صايف, دون اأن تهتّز رعبًا اأو خوفًا من العدوى؛ كانت جنبًا اإىل جنٍب مع رجال االأمن يف الُطرقات يف العديد 
عاب التي فر�صها الو�صع  من الدول ملتابعة االإلتزام بالعزل, وكان الّدور االأهّم لها يف منزلها بعد زيادة العبء عليها, متحديًة ال�صِّ
ًة بعد تبّني عملّية التعليم  الّراهن عليها دفعًة واحدًة. فكانت املعّلمة واملرّبية والّزوجة واملُر�صدة ال�صحّية والنف�صّية والعاملة, خا�صّ

ات الدرا�صّية. االإلكرتويّن الذي اإعُتِمد اإبان اإغالق املدار�س؛ فتابعت �صغارها يف ال�ّصرح والفهم واالإختبارات املو�صوعة عرب املن�صّ
�صاهمت املراأة بتفانيها يف تخفيف وطاأة العزل عن باقي اأفراد اأ�صرتها بكاّفة االأ�صكال, اإ�صافًة ملتابعة حت�صني منزلها �صّد الفايرو�س 
من خالل التنظيف والتعقيم امل�صتمَرْين دون كلٍل اأو ملٍل, واملتابعة امل�صتمّرة الأفراد االأُ�صرة من ناحية النظافة والتعقيم ال�صخ�صّية, 
لدرجة اأن هذا الهو�س بالنظافة النابع من اخلوف على العائلة اأثر �صلبًا على احلالة النف�صّية للعائلة, وحتديدًا االأطفال, وتعوي�س 
النق�س التموينّي الذي طال بع�س االأُ�صر يف العزل التام, حيث مل ي�صّكل هذا االأمر عائقًا اأمامها, فكانت تعدُّ الّطعام الاّلزم باأب�صط 

املواّد املتوّفرة, اإ�صافًة الإعداد اخلبز يف املنزل بعد اإغالق االأفران يف كّل مكان.
النف�صّي  وال�صغط  االقت�صادّي,  الو�صع  ترّدي  الناجتة عن  العديد من احلوادث  كّل هذا, فقد وقعت هنا وهناك  الرغم من  وعلى 
الّناجت عن العزل, وكانت ال�صحّية االأُوىل هي املراأة, التي دفعت ثمن تر�ّصبات العادات والتقاليد وال�صغط النف�صي واال�صتهانة بكيانها 
لتنفجر وُترديها اإّما قتيلًة اأو جريحًة, اإ�صافًة الإرتفاع حاالت الّطالق واالإنف�صال ب�صكٍل ملحوٍظ والفٍت, فكانت هنا ال�صحّية اأي�صًا 
الأهواء الّزوج اأو ال�صريك وع�صبّيته يف ظّل هذا الو�صع, عو�صًا عن تكاتفهما يدًا بيٍد الإجتياز هذه االأزمة العاملّية التي مل ي�صلم منها 
اأحد, و�صاوت بني الب�صر, والتزايد يف هذه احلاالت ي�صتدعي اإعالن حالة طواريء اجتماعّية اأو اأ�صرّية على غرار حالة الطواريء 

ال�صحّية.
ختامًا, االأُ�صرة هي نواة املجتمع, اإْن �َصِلَمت �َصِلَم املجتمع, واملراأة هي �صّمام االأمان يف كّل بيٍت, اإْن ُنزع اأو تعّر�س خلد�ٍس اأّدى اإىل 
التفا�صيل  كاّفة  ة  الغ�صّ اأكتافها  التي حتمل على  االأّول,  النجاة  اإىل طوق  املراأة  لتتحّول  الوباء  املُحيط, جاء  وتفّكك  االأُ�صرة  انهيار 

ب�صمٍت واأناٍة, اأثبت التاريخ هذا االأمر, لكّن البع�س اأنكره, لكّن التاريخ عاد ليثبت حجم قّوتها التي ت�صاعفت اأمام اإنهيار الكون.

أ. غادة حاليقة

حال المرأة 
في جائحة الكورونا
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منذ أن هبط ذلك الفريوس الغامض وحّل ضيفا ثقيال 
جيد  مل  األرضية،  الكرة  أحناء  على  فيه  مرغوب  غري 
كما  الطارئة  احلالة  وهو  معه  يتعامل  أن  من  بدا  اإلنسان 
املنحى  فيها  والفن  الثقافة  ومنابر  الدول  أخذت  نتمىن، 
بسبب  تنفيذها  عن  عجزت  اليت  مشروعاهتا  لبث  الرقمي 
تعاظم هذا الوباء الذي صارت التجمعات هي العدو األكرب 

له.
التنويري  مشروعها  الثقافة  وزارة  أقامت  مصر  ففي 
ألكترونية من مشروع  أون الين، وهى نسخة  "إبدأ حلمك" 
تدريب املمثل مبسرح الشباب هبدف إستمراره عرب وسائط 
تكنولوجية حديثة، ويعمل من خالل عدة مراحل تقوم على 
متاحة  كخدمة جمانية  التمثيل،  هواة  مع  املباشر  التفاعل 
املحاضرات  من  جمموعة  وتضم  اإلنترنت  عرب  للمهتمني 
التمثيل  فن  منها  املسرحية،  الفنون  ألوان  خمتلف  تتناول 
الدكتور  يقدمها  الدراما  قوقة،  الدكتورعالء  ويقدمها 
عالء عبدالعزيز، األداء الصويت والغناء املسرحي يقدمها 
الفنان خالد  الفنان كرمي عرفة، اإللقاء املسرحي يقدمها 

عبدالسالم.
ويف العراق أقيم مهرجان ميسان للمونودراما أون الين، 
ومجع  املونودرامية  العروض  من  الكثري  إستقبل  والذي 
العريب  الوطن  مسرحيي  من  جمموعة  حتكيمه  جلنة  يف 

البارزين.
كما مت تقدمي مشروع "ورش مسرحية رقمية" وهى ورش 
لعدد من املحاضرين، فبعنوان "التشكيالت الثقافية للنص 
املسرحي" جاءت ورشة العراقي د. شاكر عبد العظيم الذي 
عن  تعبريا  يبقى  الذي  املسرحي  النص  مفهوم  عن  حتدث 
حالة ثقافية وانعكاسا فكريا مرتبطا بظروف مكان وزمان 
صاحبه، كما طافت حماضرة  العماين د.عبد الكرمي  جواد 
حول "مسرح العبث" تطبيقا على ما مير به العامل وفريوس 

كورونا.

صفاء البيلي

كورونا.. 
والمسرح 
أون الين 

طلقات م�صرحية

كاتبة و ناقدة م�شرحية

المسرح

مصر
"إبدأ حلمك" مبادرة وزارة الثقافة ومسرح الشباب: "خليك في 

البيت..الثقافة بني إيديك"

قدمت الدكتورة إيناس عبد الدامي، وزيرة الثقافة، تقريرًا  للدكتور مصطفى 
مدبويل، رئيس جملس الوزراء،أعلنت فيه إطالق منصة رقمية للورشة الدائمة 
أون  حلمك  "إبدأ  بعنوان  حسان،  عادل  املخرج  بقيادة  املمثل  وتدريب  إلعداد 
املجانية  االلكترونية  مبادراهتا  تطوير  الوزارة  مواصلة  إطار  يف  وذلك  الين"، 

"خليك يف البيت..الثقافة بني ايديك".
والتوعوي  التنويري  دورها  إطار  ىف  املبادرة  هبذه  الثقافة  وزارة  وتقوم   
والترفيهي، الذي تقدمه ملختلف الفئات يف املجتمع املصري، مشيدًا باجلانب 
التدرييب الذي يضاف إىل دور الوزارة الفاعل خالل هذه املرحلة، والذي تساهم 
منصات الوزارة يف وصوله إىل أكرب عدد ممكن، لتحقيق األهداف املرجوة يف 

رعاية طاقات الشباب واملواهب وتسخريها يف جوانب فنية مفيدة.
الطموحة  املشروعات  أحد  الشامل  املمثل  إلعداد  حلمك"  "إبدأ  وورشة 
وحتقيق  ورعايتهم  والنابغني  الواعدين  إلكتشاف  الثقافة  وزارة  تنفذها  اليت 
طموحاهتم، حيث ينفذها البيت الفين للمسرح ممثاًل يف فرقة مسرح الشباب، 
به  متر  الذي  اإلستثنائي  الظرف  مع  متاشيا  بعد،  عن  التدريب  على  وتعتمد 
شبكة  خالل  من  بعد  عن  التدريب  اعتمدت  الوزارة  أن  إىل  مشرية  البالد، 
خمتلف  من  اجلمهور  جلذب  إيديك  بني  الثقافة  مبادرة  لتطوير  األنترنت، 

الشرائح العمرية واالجتماعية.
وقد حققت ورشة مسرح الشباب "إبدأ حلمك" خالل العامني األخريين جناحا 
كبريًا، متثل يف ختريج ثالث دفعات قدمت للمشهد املسرحي عددا كبريا من 
املواهب املتميزة يف التمثيل، والذي كان دافعا إلطالق منصة الكترونية للمشروع 
تقدم حماضرات تدريبية أون الين، عرب اليوتيوب والصفحات الرمسية لوزارة 
على  حاليا  العمل  أنه جار  إىل  الفتة  االجتماعي،  التواصل  مواقع  على  الثقافة 

وضع اللمسات النهائية إلطالق املشروع بعد إمتام تصوير املحاضرات.
يف  فيلمية  مواد  خالل  من  التدرييب  الربنامج  ُمحتوى  تنفيذ  ويتم  هذا،   
اللغة  ومهارات  اإللقاء  و  والغناء،  والصوت  والدراما،  التمثيل،  ختصصات 
العربية، حيث يتم بث 6 ُمحاضرات يوميا عرب 6 أيام يف األسبوع، مدة املحاضرة 
الواحدة 15 دقيقة، أما اليوم السابع من كل اسبوع فسيشهد تنفيذ حماضرة 
واألداء  والدراما  التمثيل  مدريب  مبشاركة  مباشر،  حي  بث  عرب  تتم  تفاعلية 

الصويت والغناء املسرحي، هبدف الرد على استفسارات املتدربني مباشرة.
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المغرب
كورونا..يلهم الفنان المغربي محمد نظيف 

بفكرة عرض مسرحي لألسرة
حممد  املغريب  واملخرج  املمثل 
نظيف، أكد يف إحدى حواراته األخرية 
أهلمته  كورونا  فريوس  انتشار  أزمة  أن 
فكرة عرض مسرحي، يتناول فيه تأثري 
مغربية،  أسرة  على  الصحي  احلجر 
وأكد أنه سيتناول فيه األزمة على خشبة 

املسرح بشكل ساخر. 
احلالة  سيستلهم  العرض  أن  على 
وسيتعرض  حاليا،  العامل  يعيشها  اليت 
العالقات  سر  وكيفية  مغربية  ألسرة 
الصحي،  احلجر  ظل  يف  أفرادها  بني 
يف  الرقمية  التكنولوجيا  ودور  اخلارجي،  بالعامل  وعالقتهم 
األشياء  ساخر  وبشكل  العرض  خالل  وسأتناول  حياهتم، 

اإلجيابية والسلبية لدى هذه العائلة أثناء احلجر الصحي.
والتحضري للعرض رمبا يدل على رغبة ملحة لعودة نظيف 
بدأ مشواره كممثل وخمرج مسرحي، مث  املسرح، فقد  إىل 
مديرا لفرقة مسرحية تسمى "مسرح الضفة األخرى"، وآخر 
عرض مسرحي قدمه هو "ارجتالية الدار البيضاء" من تأليفه 

وإخراجه، عام 2007
للفكرة  التناول  زاوية  أن  نظيف  حممد  الفنان  يرى  كما 
يكون  أن  فضل  حيث  املسرح،  إختيار  يف  سببا  أيضا  كانت 
طرح املوضوع من خالل عائلة مكونة من 4 أو 5 أفراد وهذه 
العائلة تسكن يف شقة، أي أن هناك ديكورا واحدا؛ فالعامل 
املسرحي  العرض  ألن  أحيانا،  نفسه  يفرض  االقتصادي 

تكلفته بسيطة باملفارنة مع فنون الدراما األخرى.

الجزائر
النص المسرحي في األدب 
الجزائري لعز الدين جاوجي

مئيت  من  أكثر  ويف  باجلزائر  املنتهى  دار  عن 
األدب  يف  املسرحي  "النص  كتاب  صدر  صفحة 
الدين جالوجي  والروائي عز  للمسرحي  اجلزائري" 
دراسة  إىل  عنوانه إجتاهه  يتجلى من خالل  والذي 
املسرحية يف عالقتها باألدب، وقد ُقسم الكتاب إىل 
املسرحي  النص  لتتبع  األول  ثالثة فصول، خصص 
 1921 سنة  األوىل  نشأته  منذ  اجلزائري  األدب  يف 
على يد الرائد علي الشريف الطاهر، إىل تطور هذا 
النص و إنتشاره على نطاق واسع بعد ذلك على يد 
احلركة اإلصالحية فالثورة التحريرية، مث إرتباطه 
اليت  والسياسية  اإلجتماعية  الكربى  بالتحوالت 
جتريبية  آفاق  عن  البحث  إىل  اجلزائر،  شهدهتا 
جديدة، علما أن الكتاب تعرض أيضا إىل الظواهر 
املسرحية املوغلة يف القدم. وخصص الفصل الثاين 
للمضامني اليت جتلت يف النص املسرحي، ومن ذلك 
عالقة هذا النص بالتاريخ واملجتمع  واأليديولوجيا، 
لدراسة  خصص  ثالث  فصل  إىل  الكتاب  لينتهي 

وقد  اجلزائري  املسرحي  النص  من  فنية  جوانب 
فنيا  أنضج  رآها  ليطبق عليها  الكاتب مناذج  إنتقى 
حنبعل  وطار،  للطاهر  اهلارب  هي:  غريها  من 
واضح  ملحمد  املفتوح  الباب  املدين،  توفيق  ألمحد 
، البشري أليب العيد دودو، وعرض يف ذلك جلملة 
من العناصر، هي اللغة عاميتها وفصيحها، نثرها 
للشخصية  مث  املسرحية،  اللغة  ولشعرية  وشعرها، 
بطل  مناذج:  لثالث  فيها  عرض  واليت  املسرحية 
بطل  واخليبة،  التمزق  بطل  واملواجة،  القطيعة 
املكان  من  لشكلني  وعرض  والتبعية،  التخاذل 
داخل النص، السليب واإلجيايب، مث لزمان اخللق 
النص  داخل  الشيئية  يف  وركز  اخلارجي،  والزمان 
بعموم  ذلك  عالقة  ويف  واجلمود  احلياة  على  
وانتهى إىل احلوار يف  والسينوغرافيا،  الشخصيات 
هذا  أشكال  إىل  احلدث،  ومنو  بالشخصية  عالقة 

احلوار حسب ما جتلى داخل النص املدروسة. 

املسرحي  املخرج  يستعد 
عمر  الصحيب  الشاب 
بعنوان  لتقدمي عمل مسرحي 
خالله  من  ويتطّرق  "املندرة" 
العاملية  الصحية  األزمة  إىل 
من  ليناقش  "كورونا"  لوباء 
خالله جمموعة من القضايا 

الوطنية واإلنسانية املعاشة.
املخرج  استوحى  وقد 
فكرته من مسرحية "ختريف 
يونسكو"  "يوجني  لـ  ثنائي" 
يف  أحداثها  تدور  واملندرة، 

مصنع إلنتاج مواد إستهالكية حيث جلأ إليه جمموعة من الناس لإلحتماء به 
أنباء عن إحتمال وقوع حرب يف املنطقة، وقد أغلقوا على أنفسهم  بعد ورود 
وسط املصنع وإنعزلوا عن العامل اخلارجي، وهنا ينشب الصراع وتندلع احلرب 

بينهم.
ويعتمد املخرج على مدارس وجتارب مسرحية عاملية أمهها "بيتر بروك"، 
العملية  جوهر  هو  املمثل  أن  إلميانه  اخلشبة  على  املمثلني  لعب  على  معوال 

املسرحية، كما يفضل اإليقاع التصاعدي لألحداث.
ويرى أن الشبه بني أحداث عرضه والوضع احلايل يف تونس أثناء "كورونا" 
هي حالة اهللع واخلوف اليت تسيطر على الناس الذين يسعون لإلختباء، بدال 
"احلب  أن  إىل  منّبها  األخطار،  ملواجهة  اجلميع  بني  والتضامن  التعاون  من 
يوّلد  قد  قيد احلياة  للبقاء على  الذايت  والبحث عن اخلالص  للذات"  املفرط 
الصراع مع اآلخر وينتهي به إىل املوت، إلعتقاده أن  اخلالص الذايت أسوأ من 

احلرب ويدّمر قيم التمّدن والتحّضر اإلنساين.

تونس
"المندرة" عرض مسرحي يناقش "كورونا" للمخرج 

التونسي الصحيب عمر
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الفنــون

كريم:  نيللي  النجمة 
الكورونا   بسبب  إستثنائية  ظروف  فى  عملنا 

 اإلتحقت  النجمة نيللي كرمي مبدر�شة الباليه يف م�شر 
اأربع �شنوات ثم �شافرت و تدربت مع  منذ اأن كان عمرها 
اأب  من  مولودة  اأنها  حيث  رو�شيا،  فى  البول�شوي  فرقة 
م�شري واأم رو�شية، وعادت اإىل م�شر وعمرها �شتة ع�شر 
التمثيل  اإىل  اإجتهت  ثم  الأوبرا،  راق�شة يف  وعملت  عاما 
بعد ان لفتت اليها الأنظار كراق�شة باليه متميزة، و بداأت 
 1999 عام   رم�شان  فوازير  خالل  من  الفنية  م�شريتها 
يف  حمامة  فاتن  الكبرية  الفنانة  جانب  اإىل  �شاركت  ثم 
العديد  يف  بعدها  نيللي  وظهرت  القمر(  )وجه  م�شل�شل 
من امل�شل�شالت والأفالم ال�شينمائية  منها: �شحر العيون، 
اأنت  اإيطاليا،  نار حرب  الأزرق، حبك  الفيل  واحد �شفر، 
التليفزيونية  الأعمال  من  عدد  اىل  بالإ�شافة  عمري.  
الرائعة التي نقلتها يف الفرتة الأخرية اىل قائمة النجوم 
�شجن  ال�شيطرة،  حتت  ذات،  اإ�شمها  بنت  مثل:  املتميزين 
العديد  على  ح�شلت  كما  واإختفاء.  �شعر،  لأعلى  الن�شاء، 
مهرجان  يف  ممثلة  اأف�شل  جائزة   منها  اجلوائز   من 
ونالت  اأنت عمري،  فيلمها  الدويل لالأفالم عن  القاهرة 
لل�شينما  الوطني  القاهرة  مهرجان  من  خا�شة  جائزة 
بجائزة  فازت  كذلك  �شفر.  واحد  فيلمها  عن  امل�شرية 
عن  الهادي  واملحيط  اآ�شيا  مهرجان  يف  التحكيم  جلنة 

فيلمها 678 
و تخو�س نيللى ال�شباق الرم�شاين هذا العام مب�شل�شل كوميدي خفيف لأول مرة بعيدا 
الأخرية  الفرتة  يف  فيها  وتاألقت  متيزت  التي  والرتاجيديات  الدراما  م�شل�شالت  عن 

مكتب القاهرة ـ "كل العرب"

�صعبية  فتاة  وهى  �صكرة  �صخ�صية   اأج�صد   �
ب�صيطة تعمل يف �صالون حرميي )كوافري( تلجاأ 
�صدين  وما  للمال,  الو�صول  اأجل  من  للن�صب 
للعمل انه جتربة جديدة علي حيث اقدم دوري 
من خالل احداث كوميديا خفيفة,  وهو اي�صا 
والتي  يل  جدًا  املقربه  �صديقتي  اإخراج  من 
ويعترب  ذكرى,  ابو  كاملة  اأنتيمتي  اعتربها 
امل�صل�صل هوالتعاون اخلام�س بيني وبينها الأنني 
اأف�صل العمل معها الأن هناك تفاهم فني بيني 
وبينها, وتعلمت منها الكثري خالل االأعمال التي 
اأ�صر  قدمتها معها وي�صارك يف العمل الفنانني: 

يا�صني  وبيوم فوؤاد. 
الظروف  امل�شل�شل يف ظل  اإجناز  كيف مت  ـ 
العامل  كل  منها  يعاين  التي  ال�شعبة 
الإجراءات  ظل  ويف  كورونا  فريو�س  ب�شبب 

الإحرتازية بعدم التجمع؟ 
اإ�صتثنائية  �صعبة  ظروف  يف  عملنا  بالفعل   �
التي  العوائق  كل  ورغم  كورونا,  فريو�س  ب�صبب 
اأق�صى  العمل  فريق  وكل  اأنا  بذلنا  قابلتنا 
اىل  اأعمالنا  لتخرج  زمالئنا  وكل  جهودنا, 
الإ�صعاد  املهم  الرم�صاين  املو�صم  هذا  يف  النور 
التدابري  كل  اإتخاذ  على  وحر�صت  امل�صاهدين, 
جدا  و�صعيدة  العمل,  وفريق  االإحرتازية 
اجهزة  وكافة  االإحرتازية,  الدولة  باإجراءات 
مع  التام  الوعي  هذا  بكل  ظهرت  التي  الدولة 
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االأزمة على كافة امل�صتويات.   
 فاالأزمة عاملية ونحن يف م�صر اأخذنا االأزمة 
�صعب  امل�صريني  الأن  خطورتها  رغم  ب�صال�صة 
اإبن نكتة, ومن اأكر ال�صعوب التي حتب احلياة 
لذلك نحن قادرون على جتاوز االأزمة ب�صالم ان 

�صاء اهلل وكل العامل.  
ظل  يف  ترددت  التي  الأراء  يف  ماراأيك  ـ 
الأزمة بتوقف ت�شوير امل�شل�شالت ول �شرورة 

للحاق باملو�شم الرم�شاين؟   
� الفن هو القوة الناعمة ويحمل اإ�صم م�صر 
اىل كل مكان, ملا مل�صر من مكانة فنية مميزة, 
تقدم  احلبيبة  م�صرنا  تظل  ان  اأمتنى  لذلك 
للعامل فنا واإبداعا خمتلفا ومميزا كعادتها, مثل 
وبالن�صبة  اأخرى,  متعددة  جماالت  يف  متيزها 
لل�صباق الرم�صاين  فنحن ف كل عام حري�صني 
جميعا كفنانني و�صناع للفن ان ن�صاهم يف عمل 
مع  ويتما�صى  ا�صم م�صر  يحمل  وفن  ال�صناعة 

مكانتها الكبرية.  
الأدوار  تقدمي  يف  موؤخراً  جنحت  ـ 
وكان  املوؤثرة برباعة  او احلزينة  الرتاجيدية 
يتخللها الكثري من م�شاهد البكاء املهمة، ملاذا 

اإجتهتى للكوميديا؟ 
اأدوارا عميقة ولي�صت كئيبة  � بالفعل قدمت 
العني  اأجريت جراحة  يف  و  البع�س,  كما يقول 
بعدم  اأو�صاين  والطبيب  البكاء  كرة  ب�صبب 
عموما  ولكن  �صهور,   6 ملدة  اأخرى  مرة  البكاء 
من  نوع  هو  األكوميدي  امل�صل�صل  لهذا  اإختياري 
التجديد والتغيري, باالإ�صافة اىل ان ال�صخ�صية 
حتقق  ان  واأمتنى  لتقدميها  جدًا  جذبتني 
قدمت  اأنني  اأي�صًا  نن�صي  وال  املطلوب,  النجاح 
دور  وهو  اإختفاء    م�صل�صل  يف  "ن�صيمه"  دور 
خمتلف اأي�صا يغلب عليه الرومان�صية والت�صويق, 
وال�صخ�صية نف�صها كانت فرفو�صة وحتب احلياة 

والفن واجلمال  وهي قريبة جدًا لطبيعتى.
 ـ ولدتي من اأب م�شري واأم رو�شية فكيف 

اأثر هذا التجان�س عليك؟  
وكذلك  ال�صكلية  املالمح  اأمي  من  اأخذت   �
ال�صخ�صية,  يف  القوة  اإىل  باالإ�صافة  الب�صاطة 
االآخر  حب  اأي�صًا  والدي  ومن  منها  وتعلمت 
وعلمت  عمره,  اأو  مهنته  كانت  اأيا  واإحرتامه 
اوالدي االأربعة ذلك اي�صا, وعلمتهم كما علمني 
والداي ان االأخالق فقط هي التي متيز �صخ�س 
الأمي  واأدين  املال,  اأو  املن�صب  ولي�س  اآخر,  عن 
بداأت  الأنني  جناح  من  اليه  و�صلت  ما  كل  يف 
م�صواري الفني من خالل الباليه يف �صن مبكرة, 
وتزوجت كذلك يف �صن مبكرة واأجنبت اأبنائي, 
وهى وقفت  بجانبي يف كل هذه املراحل, ولوالها 
يف حياتي ما كنت و�صلت لكل هذا النجاح وهي 
فاملراأة  ام م�صرية,  اأي  ال تختلف يف ذلك عن 
امل�صرية اي�صا مبليون راجل  وهى رمز للعطاء 
واخلري وت�صحي يف كل االأحوال من اأجل اجلميع 

كاأم ويف كل االأدوار التي ت�صند اليها. 
ـ بالإ�شافة اىل النجاح الكبري الذى حققه 
م�شل�شل )لأعلى �شعر( الذى قدم يف رم�شان، 
اأي�شاً جناح اأغنية الترت )النا�س العزاز( الذى 
ترين  فكيف  الزغبي  نوال  املطربة  قدمته 

ذلك؟  
اأجمل  من  الزغبي  نوال  اللبنانية  املطربة   �
لغناء  واختيارها  العربي   الوطن  يف  االأ�صوات 
وهذا  للغاية  موفقًا  كان  العزاز  النا�س  اأغنية 
مبجرد  باالأغنية  اأ�صاد  اجلمهورالذي  ب�صهادة 
امل�صاهدات  االأغنية ماليني  طرحها, وح�صدت 
على يوتيوب فور طرحها, مما �صاهم يف جناح 
هو  الناجح  فالفن  اي�صا,  كبري  ب�صكل  امل�صل�صل 

تربيت على األخالق 

من خالل الخليط 

المصري الروسي 

جمموعة من العنا�صر املتكاملة. 
ل�شركة  اإعالن  اأي�شاً  موؤخراً  قدمت  ـ 
عليك  اإختيارهم  وقع  اأن  بعد  عاملية  ماركات 
فكيف،  م�شر  يف  لهم  اإعالين  وجه  لتكوين 

حدثينى عن هذه التجربة؟
� ال �صك اأن هذا االإختيار هو جناح يل يف حد 
ذاته, و اأ�صعدنى جدا فلن تاأتى اإليك �صركة اإال 
واأنت ناجح يف عملك, فاالإعالنات دائما مكملة 
للنجاح, الأن االإعالنات  دائما تاأتى ملن له ر�صيد 
الفنانني  ومن  الكرة,  العب  مثل  اجلمهور  عند 
واملطربني الذين ي�صتطيعون اأن يو�صلوا الفكرة 
االإعالن  يفيد  مثلما  لكن  للجمهور,  املنتج  اأو 
فمن املمكن اأن ي�صرك ح�صب نوع االإعالن الذى 
اأح�صنت  اإنني  واأعتقد  تقدميه,  وطريقة  تقدمه 

يف موافقتي على تقدمي هذا االإعالن.  
ـ اأين اأنت من ال�شينما حالياً  بعد اأن حققتي 

فيها متيزا اأي�شاً وح�شلت على عدة جوائز؟ 
فاآخر  ال�صينما,  بعيده متامًا عن  ل�صت  اأنا   �
راجل(  فيلم )ب�صرتى  كان  ال�صينمائية  اأعمايل 
وقبله كان فيلم )يوم لل�صتات( و )اإ�صتباك( وما 
العمل  وق�صة  ال�صيناريو  هو  لل�صينما  يجذبني 
لذلك  التواجد,  اأجل  من  فقط  التواجد   ولي�س 
اأنا دائما اأ�صعى اىل الدور املتميز من خالل عمل 

متكامل يف اأي مكان �صواء �صينما اأو تلفزيون.
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الفنــون

أ.حنان فهد

يف ظل اإلنفتاح الثقايف والفين الذي صارت 
الفنانني العرب  الدراما اخلليجية، بات  تشهده 
السوق  يف  هبم  خاص  مكان  حجز  إىل  يسعون 
املمثلني  إجتذاب  يف  جنحت  حيث  اخلليجية، 
سباق  يف  قويا  منافسا  لتصبح  الكبار  العرب 

الدراما العربية. 
مسري ناصر ممثل لبناين ملع جنمه مؤخرا يف 
مساء الدراما اخلليجية من خالل مشاركته يف 
مسلسل "قدر" السعودي، بأدائه لدور من أدوار 
الفتا  ظهورا  بذلك  مسجال  بالعمل،  البطولة 
حرفيته  بفعل  اللبناين،  للممثل  قويا  وحضورا 
وعفويته اليت بصم عليها بدون تكلف أو تصنع 
كانت  اليت  املثرية،  الزند  لشخصية  جتسيدا 
األدوار  أداء  قادرةعلى  فنية  إلمكانيات  حتتاج 
كيف  تشاهده  وأنت  لتشعر  بنجاح،  الصعبة 
يدخل الدور إىل فكر املشاهد بإتقان و حرفية.  

السجني  شخصية  أداء  يف  الفنان  تفنن 
األحداث  تتابع  مع  تفاجئك  اليت  املعقدة، 
حتما  وحتتم  تتوجب  كانت  جديدة،  بصفات 
على املمثل تقليب جوانب الشخصية والغوص يف 
أعماقها، بإستخدام كل مفردات جسده وصوته 
عن  الكاتب  تصور  وبراعة  بصدق  للواقع  لينقل 
الشخصية كما هي على الورق، مؤكدا هبذا على 

أنه ممثل مبدع و واعد.
ومجيل أن جتد الدراما اخلليجية يف املمثلني 
على  قادرين  ممثلني  السوريني  و  اللبنانيني 

الصمود واإلجتهاد يف أداء األدوار الصعبة.
ومما ال شك فيه أن املمثل السوري واللبناين 
الدرامية  بالثقافة  متشبع  خاص  بشكل  كالمها 
السليمة واألكادميية املنهجية، وكالمها يدركان 
أن املمثل حباجة دائمة إىل التدريب واملران على 
عدة أشياء من أمهها فن اإللقاء، حىت يصبح 

الصوت أداة طيعة من أدوات الفنان التعبريية.
مجيل  صوت  على  يعتمد  ناصر  مسري 
موسيقية  ودراسة  حدته،  طبقاته،  قوي:  معرب 
تتناسب  اليت  النغمات  حيث  من  لألصوات 
يتقن  أدوار أخرى  أداء  واملعاين، كما رأيناه يف 
صوته  يف  منه  يتطلب  مبا  الرومانسي،  احلوار 
نعومة وهدوء حيدث وقعا مجيال على أذن  من 

السامع.
هو اآلن بعد أن استطاع إثبات حضوره يتابع 

مشواره الفين خبطوات واثقة، وعن املكانة اليت 
قال:  "قدر"  بعد  فيها  نفسه  ناصر  مسري  جيد 
"أجد نفسي أنتقل من طور إىل طور، وأشعر اآلن 
حليايت  فعليا  ترسخ  جديدة  مرحلة  دخلت  أين 
الفنية، وخبصوص دوري وقيمته باملسلسل فأنا 
القوية  املجموعة  بسبب  ككل  ناجحا  العمل  أرى 
والعزمية  العالية  اهلمة  وبسبب  ضمها،  اليت 
والثقة اليت كان يتحلى هبا الفريق أثناء التصوير 
من فنانني وفنيني على رأسهم قائد العمل املخرج 

اجلميل واملثابر والصبور رافع محدي.
وأنا جد سعيد باألصداء اجلميلة اليت تركها 
الزند  شخصية  مع  اجلمهور  وبتفاعل  املسلسل 
اليت أديتها بالعمل، وكنت أسعد مبشاركيت بعمل 
مجعنا مع فنانيني خليجيني صارت تربطين هبم 

وأصدقائي السوريني بصدق عالقة ود مجيلة.
اليت  الفنية  التجربة  بأمهية  الوعي  ومع 
وجب  وثقة،  جرأة  بكل  الفنانون  هؤالء  خاضها 
به  القيام  الواجب  اإلعالمي  الدور  على  التأكيد 

حنو التجارب الفنية.
وعلى الرغم من التحديات والصعوبات اليت 
العريب  الفن  أن  إال  العرب،  الفنانني  يواجهها 
ذاته  تقدمي  يستطيع  أنه  على  بإستمرار  يربهن 
إنتشار  تنامي  مع  حىت  متجدد،  وحضور  بقوة 
العربية تتسع وتتوسع  الدراما  التركية،  الدراما 

وتنفرد بإشباع ثقايف وفين ال حدود له.

الخليجية بالدراما  ناصر"  "سمري  اللبناني  الممثل 
ســـــــفـــــــري مــــــــــن ســــــــــفــــــــــراء الـــــــــــــدرامـــــــــــــا الــــــعــــــربــــــيــــــة

صحفية من المغرب
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إلهام تقضى عقوبة سجن في حظر تجول 

عجرم تنفى نبأ حملها  بالطفل الرابع  روجينا تعود من بريوت

التونسية درة تنفي خر إرتباطها برجل األعمال المصري  صبا مبارك  بدوية 
مع حارس الجبل

إستأنفت  شاهني  اهلام  النجمة 
)حظر  فيلم  يف  دورها  تصوير 
أمري  وإخراج  تأليف  جتول( 
خليل  أمينة  ويشاركها  رمسيس، 
أم  دور  جتسد  و  الباشا،  كامل  و 
عشرين  ملدة  السجن  عقوبة  تقضى 
قتل،  جرمية  يف  إهتامها  بعد  عاما 
يوم  يف  خترج  املدة  قضائها  وبعد 
من  عددا  وحتدث  جتول  حظر  فيه 
يف  تدور  اليت  واألحداث  املفارقات 

يوم واحد.

تداوهلا  واليت  الرابع  بطفلها  محلها  حول  تردد  ما  عجرم  نانسي  اللبنانية  املطربة  نفت   
معجبوها ومستخدمو مواقع التواصل االجتماعي بكثرة خالل األيام املاضية، وقالت نانسي أهنا 

ليست حامال وأهنا مكتفية مبا أنعم اهلل  بثالث بنات ميثلون كل حياهتا.  

بريوت  من  روجينا  الفنانة  عادت 
تصوير  إستكملت  ان  بعد  القاهرة  اىل 
مشاهدها يف مسلسل )اسود فاتح( الذي 
تشارك يف بطولته مع هيفاء وهىب وناصر 
سيف  وامحد فهمي و صربي فواز وفارس 
سعيد.  تأليف امني مجال، وإخراج كرمي 
مشوق  اجتماعي  إطار  يف  ويدور  العدل. 
اليت  العائلية  واألزمات  الصراعات  حول 

حتدث داخل العائالت  

تعود الفنانة األردنية صبا مبارك إىل 
هذا  رمضان  دراما  يف  البدوية  األدوار 
العام من خالل مسلسل )حارس اجلبل(  
الذى يعترب من أضخم اإلنتاجات العربية 
العام ويشارك يف بطولته خنبة من  هذا 
النجوم العرب وهم الفنانني  عبداملحسن 
النمر، منذر رياحنة، خالد القيش، نورا 
وهو  قنوع،  وحممد  زهرة  هبة  العايق، 
سائد  وإخراج  فضة،  حازم  تأليف  من 
شخصية  فيه  صبا  وجتسد  اهلواري. 
اليت  املغاوير  من  فارسة  وهي  "رمال" 
مسي  عام  يف  القبائل  إحدى  إىل  تنتمي 
املنطقة جوعا  فيه  وتشهد  املوت"  "عام  بـ 
وأمراضا وجفافا أدت إىل حروب وغزوات 
وافقت   كما  البقاء.  أجل  القبائل من  بني 
أفالم  عدة  يف  املشاركة  على  أيضا  صبا 
منها فيلم )بنات عبدالرمحن( لزيد أبو 
إنتاجه  يف  أيضا  تشارك  والذي  محدان 
وفيلم )أمرية( وهو إنتاج مشترك ضخم 

بني عدة شركات إنتاج عربية.

لترد  درة عن صمتها  الفنانة  خرجت 
الفترة  يف  ترددت  اليت  الشائعات  على 
األعمال  برجل  عالقتها  بشأن  األخرية 
أن  وأكدت  سعد.  هاين  الديكور  ومصمم 
حالة  يف  و  هلا،  ملكا  الشخصية  حياهتا 
ستقوم  خطوبة  أو  زواج  إرتباط  حدوث 
هذه  مثل  ألن  مباشرة،  عنها  باإلعالن 
بعد  وذلك  إخفاءها،  ميكن  األمورال 
إنتشار الرسائل الرومانسية بني الطرفني 

على صفحات التواصل اإلجتماعي.
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احلجر  تعميم  مت  الكورونا  فريو�س  ب�صبب 
والذي  العامل,  دول  كبري  عدد  يف  ال�صحي 
منازلهم  اإلتزام  املواطنني  جميع  على  يفر�س 
هذا  من  واحلماية  الوقاية  اأنواع  من  كنوع 
الفريو�س الذي اأ�صبح اإنت�صاره �صريعا وخطريا, 
واليوم �صنقدم لك بع�س االأفكار الإعتماد اأزياء 

مريحة واأنيقة خالل تواجدك يف البيت.
املالب�س  االأزياء على مظهر  لعب م�صممي 
من  بدءا  النوم,  ومالب�س  املريحة  الريا�صية 
القطع الكال�صيكية مع بناطيل ريا�صية مريحة 
�صيء  اأكر مرونة,  اإىل قطع  ومالب�س حريرية 
االإطالالت  هذه  عرب  �صحيحًا  يزال  ال  واحد 
املريحة هو قدرتها على جتاوز مظهر مالب�س 
النوم النموذجية اإىل خزائن املالب�س اليومية.

االجتماعي  التوا�صل  و�صائل  عرب  ظهرت 
بالبيجاما  العامل  حول  النجمات  من  العديد 
فوجئنا  اأننا  اإال  بالبيت,  الريا�صية  املالب�س  اأو 
اإعتمدت  التي  العاملية  املاركات  من  بالعديد 
الريا�صية  واملالب�س  كالبيجاما  البيت  مالب�س 
2020 واليكم بع�س ال�صور من  كمو�صة لربيع 
دور عر�س االأزياء حول العامل والبع�س االآخر 

من احلجر ال�صحي بالبيت.

أ. نسيمة أبرحوس

 �شحفية من املغرب

الحجر الصحي وموضة البيجاما
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عالم التجميل
كثريا ما نسمع عن طرق وضع املكياج، وليس 
السر يف مستحضرات التجميل الباهظة الثمن، 
او التقنيات اليت ال يتقنها اال املحترفني يف عامل 

التجميل.
املــكــيــاج اجلــمــيــل والــبــســيــط ميــكــن تطبيقه 
املنتجات  يعتمد ذلك على  و  املزنل.  بسهولة يف 
على  للحفاظ  الــبــشــرة  مــن  نــوع  لكل  املناسبة 
فن  املكياج  أن  ننسى  ال  نــضــارهتــا.  و  صحتها 
إبداعي وليس قناعا وحشيا يوضع على الوجه، 

بل هو إلبراز املالمح الشخصية لكل سيدة.
ميكن وضع املكياج بإتباع اخلطوات التالية:

ـ حتضري البشرة للمكياج: أهم خطوة جيب 
القيام هبا هي تنطيف البشرة جيدا بإستخدام 
األفضل  ومــن  بشرتك،  لنوع  املناسبة  الغسول 
.ومن  الصيدليات  توجد يف  طبيه  مستحضرات 
املهم أيضا ترطيب البشرة مبرطب مناسب مثل 
“امربيوليس”، هده اخلطوة تساعدنا يف تطبيق 
الشمس  من  واقــي  وضــع  وأيضا  للمكياج  متقن 
السن  يف  تقدم  عــالمــات  مــن  البشرة  حلماية 

وتلون اجللد.
كرمي  وضــع  حيبذن  ال  السيدات  مــن  كثريا 
األســــاس يف حــيــاهتــم الــعــمــلــيــة، لــذلــك ســوف 

أحتدث عن كرميات: 

   DD - CC  - BB  .و ما الفرق بينهم 
  BB ـ كرمي 

 هــو الــنــوع األكــثــر شــيــوعــا ويــوفــر تغطية 
احلماية  يوفر  كما  للبشرة  اىل خفيفة  متوسطة 
من الشمس ويعمل كمرطب يومي. وهدا الكرمي 
مناسب للنساء اللوايت ال يرغنب املكياج الكامل 

يف حياهتم اليومية. 
  CC ـ كرمي

“برامير”   متعدد االستعمال ميكن وضعه ك 
قبل وضع كرمي األساس مع محاية من الشمس 
ومكافحة الشيخوخة وهو مناسب للسيدة  اليت 
تقضي وقت طويل يف اهلواء الطلق وتبحت عن 

احلماية من الشمس والتجاعيد.
  DD ـ كرمي

ولكنه  الشمس  أشعة  مــن  احلماية  يوفر  ال 
ثقيل يف امللمس ويوفر ترطيبا إضافيا للبشرة.

ومع هده الكرميات ميكن وضع بودرة إلخفاء 
ملعان البشرة.

وضع  أن  الــســيــدات  مــن  الكثري  يعتقد  وقــد 
املكياج شيء بسيط وسهل، ولكن اي خطأ مهما 
كان يؤثر على مظهرك، مثل لون كرمي األساس 
البشرة  من  لطبيعته  أو  للوجه،  مناسب  الغري 

اجلافة او الدهنية او املختلطة. وهناك من يعتقد 
أن وضع طبقة ثقيلة من كرمي األساس أمجل، 
زادت  الكمية  زادت  مــا  كــل  أن  إعتقادهم  ألن 
تغطية الوجه من العيوب، وهذا ليس صحيحا، 
ألنه ميكننا تصحيح الوجه مبستحضرات اخرى. 
وال ننسى احلواجب، ألن مهما جدا ان نعرف 
املستحضر  ونــوع  ولــون  املستحضر  وضــع  كيفية 
املناسب للمناسبة، وهناك الكثري من السيدات 
احلاجبني  شكل  تطابق  أمهية  يفهمن صدى  ال 

مع الوجه.
و ألين مغرمة مبظهري اخلارجي وخصوصا 
ــذا املــجــال لــيــس ســهــال و ملئ  ــاج، و هـ ــي ــك امل
باألسرار، قررت أن أخوض التجربة، وأن أدخل 
أكادميية* هلا شهرة كبرية باملكياج،  لفهم هذا 
االول  اليوم  من  وإنبهرت  باألسرار  امللئ  العامل 

بكيفية تقنية إتقان هذا الفن. 
أساسيات تطبيق املكياج على الوجه واجلسم 
تقنيات خمتلفة وحمترفة، فمثال سيدات الشرق 
األوسط و األسياويات واالوربيات لسن على حد 
عروض  و  السهرات  و  العرائس  ومكياج  ســواء. 
األزياء والتلفزيون، والصوراملحترفة مثل غالف 
املجالت ليسوا بنفس التقنية، وكل هذا يدخلنا 

يف عامل الفن ملن يتقنه ويعرف صداه.

إبتهاج الشريف

 خبرية جتميل
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يف هذه اجلائحة الهائجة التي جاءت من ال�صني لتعرب العامل ب�صرعة ال�صوء وتهدد 
االإن�صانية اأمام عجز املختربات والطب عن ايجاد دواء لها, و قبل اأن اكون �صحية اأقول: 
من  يهرب  فايرو�س  يجعل  الذي  االإ�صتهالك  وهو�س  العاملي اجلديد,  النظام  اإتهم  اإين 
خمرب لكي يتحول اىل قاتل رهيب �صحاياه تقارب �صحايا احلروب. اإين اأتهم ال�صركات 
اأن  باأي ثمن  الربح  الباحثة عن  لل�صركات  اأتاح  الذي  العوملة,  املتعددة اجلن�صية, نظام 
)ريبوتات  للعامل  لتعيدها  اآ�صيا,  �صرق  وجنوب  ال�صني  اىل  م�صانعها  قذارات  تر�صل 
الق�صاء  الكرة االر�صية  اأقل يف  الذي  يريد منظرو)�صكان  االإن�صان  ب�صرية( بديل عن 

على ثلث الب�صرية باالوبئة( الأنها اقل كلفة من احلروب. 
مقلدات  �صكل  على  اليوم  وحتى  االفيون  حرب  منذ  هداياه  للعامل  تعيد  ال�صني 
للماركات العاملية, ومواد ما خلق اهلل مثلها غري م�صمونة �صروط ال�صحة الب�صرية فيها. 
الهيمنة على  املال وفكرة  راأ�س  تناف�س  الوباء من خالل  اأمريكا زعيمة هذا  اأتهم:  اإين 
العامل. اإين اأتهم: ال�صني اجل�صعة التي ال تعرف ماذا تفعل مبليار ون�صف من �صكانها اإال 

حتويلهم اىل العمل يف امل�صانع العاملية التي اإنتقلت اليها عبيدا  للدوالر. 
اإين اأتهم: الدميقراطيات الغربية بتمزيق العامل الثالث وت�صريد ابنائه من اأوطانهم 
اأعي�س  التي  الدميقراطية  اأتهم  اإين  والتجارة.  الهيمنة  التي خربتها احلروب طمعا يف 

حتت ظلها باأنها خانت اأمانتها وكذبت على �صعبها ب�صاأن زمن اإنت�صار الكورونا.
غارودي  روجيه  وللكوكب.  وللطبيعة  لالإن�صانية  املدمرة  القذرة  جتاربكم  اأوقفوا 
الفيل�صوف الذي بداأ باملارك�صية واإنتهى باالإ�صالم كان يقول يل: وملاذا ال تطور االإن�صانية 

الزراعة وم�صتلزمات الغذاء الب�صري بدال عن �صناعة اال�صلحة؟ 
الكورونا,  بعد  يعملوا على نظام جديد ما  اأن  العامل  لهذا  يتبقى من قادة  على من 
يكون اأكر اإن�صانية هذا اإذا بقى منهم اأحد, هذه اجلائحة �صارع االأمريكان اىل ح�صاب 
اخل�صارات مبليارات الدورالرت, رمبا لالإيحاء باأنها هي الدولة االأقوى يف عامل ما قبل 

الكورونا وما بعد الكورونا.
النواب العراقيني ي�صعون الكمامات على وجوههم  ليتقوا �صر الوباء اجلامح, لكن 
وال م�صوؤول رفع يده ملحا�صبة اأمريكا على ما فعلته يف بالدهم: مئات اآالف اجلرحى, و 
مئات اآالف القتلى, و ماليني املهجرين من بيوتهم. العدد بالتاأكيد, يفوقون ما اأخذته 

الكورونا.
الواليات املتحدة اأعظم دولة يف العامل, قامت على اأج�صاد مئة مليون هندي اأحمر 
وهدمت ح�صارة كاملة جند اآثارها يف امريكا اجلنوبية, ومل يدن العامل ما فعلته اأمريكا 
يف حينه وال بعد ذلك يف الهند ال�صينية, وفيتنام  وكوريا, و لن اأقول ال�صرق االأو�صط 

بالوكالة.
نحن ال نعرف اىل اأين �صتقودنا الكورونا, لذك علي اأن ابرئ  ذمتي. 

اإين اأتهم النظام الراأ�صمايل املعومل وعلى راأ�صه امريكا. اإين اأتهم ال�صني التي خلقت 
من اإنتاجها الب�صري قاعدة لتدمري العامل من خالل �صباقها يف التجارب على كل �صيء. 
اإين اأتهم كل ال�صعراء الذين يكتبون �صعرا �صيئا وغري مفهوم, بدال عن �صعر �صعيد عقل 

وب�صارة اخلوري واجلواهري  ونزار قباين.
اإين اأتهم كل من يكتب ادبا �صيئا لتخريب العقل العربي. 

اإين اأتهم منظري )الدولة اال�صالمية( لتخريب الوطن العربي. 
اأتهم, واأتهم, واأتهم.. 

هم كثريون و من ال�صعب تعدادهم.
اإقراأوا كتابا لهرني لوفيفر, فرويد, واإتروكوا راأ�س املال. 

 أ. حميدة نعنع

إني أتهم

ــر أمــــــرأة ــ ــاتـ ــ ــن دفـ ــ مـ

 كاتبة و �شحفية عربية
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جتدون االأ�صرطة على:
 م�قع املجلة االلكرتوين 

اأو على م�قع الي�تي�ب: كل العرب باري�س

اأو على ال�ص��صيال ميديا

يف اإطار اجله�د لتط�ير 
املجلة، مت اإن�صاء ق�صم 

املرئيات:
يت�صمن اأ�صرطة م�ص�رة 

�صيا�صية، وثائقية، 
ثقافية، اإجتماعية، فنية، 
ومن�عات مقابالت م�ص�رة

تم إنتاج أول شريطين للقسم خالل 
شهر نيسان/ابريل 2020 الماضي

https://www.youtube.com/channel/UCrQweBkqpxvmOnQMn8_qG4Q


