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الرحابنــة  عمالقــة  آخــر  رحيــل  فــي 
فيــروز:  الصباحــات  ســيدة  كتبــت 

رغــم  التــي  الكلمــة  تلــك  “وداعــًا” 
ألمهــا إال أنهــا تفتــح البــاب علــى الحياة 
والفــن والموســيقى، الموســيقى التــي 
تجمــع دائمــًا وال تفــرق حتــى لــو غــاب 
هــذا  فــي  الصــوت  ليبقــى  مبدعهــا 

الفضــاء الــذي نعيشــه... 
للمزيد ص12

عــن عمــر ناهــز 93 عاما يــودع الحياة 
الشــاعر والمناضــل والصحافــي الرائــد 
الفريــد ســمعان، الــذي يلقّبــه محّبــوه 
بجواهــري الصحافــة تــاركًا تاريخــًا 
والنضــال  اإلبــداع  مــن  ناصعــًا 
ــعبه.. ــراق وش ــة الع ــة وخدم والرعاي

للمزيد ص 2

رحيل اخر عمالقة الرحابنة  رحيــل جواهري الصحافة

المستقل - البصرة

أعلــن اتحــاد األدبــاء والكتــاب فــي البصــرة  
المربــد  مهرجــان  إلقامــة  التحضيــر 
بالتزامــن مــع معــرض البصــرة الدولــي 
ــو  ــل وه ــباط المقب ــهر ش ــي ش ــاب ف للكت
األول مــن نوعــه فــي المحافظــة. مبديــًا 
ســلمان  الدكتــور  رئيســه  لســان  علــى 
ســابق  حديــث  مــن  اســتغرابه  كاصــد 
لوزيــر الثقافــة بخصــوص المهرجــان قــال 
فيــه  إن )مهرجــان المربــد فــي البصــرة 
فقــد أهميتــه بعــد 2003، ويجــب أن يكــون 

ــه( ــل عن ــاك بدي هن
وقــال  الكاصــد فــي معــرض رده علــى 
ــن  ــد ل ــان المرب ــر: إن مهرج ــح الوزي تصري
ــه  ــلطة، وإن تأريخ ــوق للس ــى ب ــول إل يتح
يعــود إلــى مئــات الســنين وقــد تحــول اآلن  
األفــكار  وتالقــح  للثقافــات  ملتقــى  إلــى 
التــي  العربيــة  الشــعوب  مختلــف  بيــن 
المهرجــان  نقيــم  وســوف  فيــه.  تحضــر 
أن  مبينــًا   ، بدونهــا  أو  الــوزارة  بدعــم 
التحضيــرات جاريــة إلقامــة المهرجــان فــي 
الثامــن عشــر إلــى الرابــع والعشــرين مــن 
ــًا مــع معــرض  شــهر شــباط المقبــل تزامن

البصــرة الدولــي للكتــاب .
وأضــاف ســلمان:  »نســتغرب مــن كالم 
بمعيــار  تحــدث  الــذي  الثقافــة  وزيــر 
يكــن  لــم  فهــو  لألســف،  شــخصي 

ــز  ــام بحج ــابقة، وق ــرة الس ــنوات العش ــي الس ــان ف ــوًا للمهرج مدع
دار  إكمــال  ومشــروع  المربــد  لمهرجــان  الماليــة  المخصصــات 

األوبــرا فــي البصــرة، واهمــل كتــاب رئيــس الــوزراء الخــاص بتوزيع 
قطــع األراضــي للكتــاب، وال نعــرف ماهي األســباب .

البصراويون يقيمون معرضا للكتاب ودورة جديدة للمربد

ادباء البصرة: لن يكون املربد يومًا بوقا للسلطة

متابعة - المستقل

ــح ، فــي قصــر  ــور برهــم صال اســتقبل الســيد رئيــس الجمهوريــة الدكت
ــواب محمــد الحلبوســي. الســالم ببغــداد ، الســيد رئيــس مجلــس الن

واألمنيــة  السياســية  التطــورات  مجمــل  بحــث  اللقــاء  خــالل  وجــرى 
واالقتصاديــة فــي البلــد، حيــث تطــّرق االجتمــاع الــى االنتخابــات المقبلــة 
ــة الظــروف المناســبة والمســتلزمات  ــى ضــرورة تهيئ ــد عل ــم التأكي ، وت
الضروريــة لتنظيــم االنتخابــات المقبلــة وبمــا يضمــن نزاهتهــا، وتحقــق 

ــب. ــر والتالع ــن التزوي ــدًا ع ــم بعي ــار ممثليه ــي اختي ــن ف إرادة الناخبي
ــد  ــه البل ــي تواج ــة الت ــة والصحي ــاع االقتصادي ــث االوض ــرى بح ــا ج كم
األزمــة  تحديــات  لمواجهــة  الكفيلــة  اإلجــراءات  اتخــاذ  وضــرورة   ،
االقتصاديــة التــي خّلفتهــا جائحــة كورونــا وانخفــاض أســعار النفــط، عبــر 

دعــم الطبقــات الفقيــرة وضمــان حقــوق المواطنيــن.

صالح والحلبوسي يؤكدان 
ضرورة توفري مستلزمات 

انتخابات حرة ونزيهة

علي البحراني - خاص بالمستقل 

ــررة  ــراق والمق ــى الع ــكان ال ــا الفاتي ــيس، باب ــا فرانس ــارة الباب ــط زي تحي
لمــدة أربعــة أيــام حســب اإلعــالن الصــادر مــن الفاتيــكان بأســئلة 
ــئلة  ــا اس ــا، وأوله ــي به ــي يلتق ــخصيات الت ــارة والش ــار الزي ــول مس ح
عــن احتمــال لقائــه المرجــع الشــيعي الســيد علــي السيســتاني فــي 
النجــف االشــرف، وقــد اثيــر هــذا التســاؤل بعــد معلومــات غيــر مؤكــدة 
عــن توقيــع وثيقــة ســميت بوثيقــة االخــّوة مــن المقــرر توقيعهــا بيــن 

الجانبيــن. 
فقــد كشــف مصــدر مقــرب مــن الفريــق اإلعالمــي العراقــي، الــذي 
ســيرافق البابــا عــن معلومــات حــول جهــود مشــتركة بيــن دوائــر 
الفاتيــكان والمرجعيــة الدينيــة فــي النجــف األشــرف فــي العــراق، لعقــد 
ــيعي  ــع الش ــيس والمرج ــا فرنس ــم الباب ــر األعظ ــة الحب ــن قداس ــاء بي لق
األعلــى الســيد علــي السيســتاني، موضحــًا أّن اللقــاء ســُيعقد فــي النجــف 
التــي ســيزورها البابــا فرنســيس، وسيشــهد توقيعهمــا »وثيقــة اإلخــوة 
االنســانية« التــي ســبق ووقعهــا البابــا مــع شــيخ األزهــر أحمــد الطيــب.

واضــاف المصــدر ان البابــا ســيلقي كلمــة فــي غايــة األهميــة فــي النجــف 
ترّكــز علــى الحــوار اإلســالمي – المســيحي. 

واشــارت المعلومــات التــي نقلتهــا صحــف ومواقــع اعالميــة نقلــت 
ــى  ــرف(، ال ــف االش ــي النج ــادر ف ــى االن مص ــده حت ــر )دون ان تؤك الخب
أّن الزيــارة التــي تبــدأ مــن 5 إلــى 8 آذار/مــارس، فــي أول جولــة خارجيــة 
للبابــا فــي العــام 2021 ، ســتبدأ مــن منطقــة أور فــي مدينــة الناصريــة 
جنــوب العــراق، لينطلــق الحبــر األعظــم فــي رحلتــه مــن مســرى ســيدنا 
ابراهيــم الــى إكمــال جولتــه التــي ستشــمل بغــداد والنجــف حيــث 
ســيلتقي الرئاســات الثــالث ويفتــرض انــه ســيلتقي الســيد السيســتاني 
ــل  ــم ينتق ــدر ، ث ــار المص ــا اش ــى االن، كم ــدة حت ــر مؤك ــار غي ــي اخب ف

ــا.  ــمي ايض ــتقبال رس ــاك اس ــه هن ــم ل ــل لينظ ــى أربي ــا ال بعده
واشــارت مصــادر فــي الفاتيــكان الــى ان الزيــارة التــي وصفهــا الرئيــس 
العراقــي برهــم صالــح وهــي اول زيــارة خارجيــة منــذ ظهــور وبــاء 

هل يلتقي السيد السيستاني بابا الفاتيكان خالل زيارته للعراق؟

ــة (.  ــراق والمنطق ــالم للع ــالة س ــا ) رس ــد19 بانه كوفي
المصــادر اشــارت ايضــا الــى ان هنــاك زيــارات ولقــاءات جانبية غيــر معلنة 
حتــى االن ربمــا تشــهدها زيــارة البابــا ، ومنهــا حســب تكهــن المراقبيــن 
زيــارة مناطــق احتلهــا تنظيــم داعــش اإلرهابــي بعــد تحريرهــا مــن قبــل 

ــوات البيشــمركة  ــوات األمــن والحشــد الشــعبي وق الجيــش العراقــي وق
وعشــائر عراقيــة مــن أبنــاء المنطقــة، وأشــار المصــدر لصحيفــة المســتقل 
إلــى أّن أكثــر مــن مئــة شــخصية دينيــة واعالميــة عالميــة وعراقيــة 

ســترافق البابــا فــي رحلتــه التاريخيــة الــى العــراق.

ــاس  ــن الن ــب م ــرك  غامــض يتوهــم  الغال ألنّ السياســة تخصــص  متح
ــة  ــث فيهــا دون تكلف ــى خوضهــا وأهليتهــم للعمــل والحدي قدرتهــم عل

ــات!.   أو مقدم
فالسياســة التعنــي أن تقــود انقالبــا أو تشــتري مجموعــة بالمــال أو 
تخدعهــم بالــكالم او تخيفهــم بقــوة الســالح ، بــل هــي ادراٌك معّقــٌد 
ــات  ــطو ، وان الحكوم ــب أرس ــيدها حس ــو س ــذي ه ــون ال ــة والقان للدول
ــلطتها  ــة س ــن ممارس ــا م ــا يمكّنه ــون- بم ــيد – القان ــذا الس ــة له خادم
علــى كائنــات بشــرية حــرة – المجتمــع - كيــف تعيــش وكيــف تأمــن وكيــف 
تنّظــُم اختالفاتهــا وترتقــي بأحوالهــا مــع الزمــن. لكــن رؤيــة العــم أرســطو 
هــذه فــي كتابــه التاسيســي ) فــي السياســة ( لعبــت بهــا االقــدار، وأدمْتهــا 
ــل الدّجاليــن ورؤوس األمــوال. ســيوُف األباطــرة ومؤامــرات العســكر وِحَي

ــا وظلــت فوضــى هناك.حيــث لــم يعــد القانــون ســيَد  حتــى اســتقرت هن
الدولــة فــي ثالثــة أربــاع العالــم. 

ــع  ــك الرب ــن ذل ــْت م ــي مازال ــَة الت ــَة الرصين ــات العريق ــّن الديمقراطي لك
المتقــّدم فــي أســِس الحكــِم والتبــادِل الســلمي للســلطة وِعلويــِة الدســتور 
ورصانــِة المؤسســات، طالمــا ُتختــرق أو تمــرض او ُتســتغُل ثغــراٌت فيهــا 
الــى صــدارة المســؤولية موهومــون بــأن السياســة ســهلة  ليصَعــد 
وَمْرَكَبــٌة لإليجــار تســتطيُع قيادَتهــا بمــا تملــك مــن قــوة المــال والســالح ..

ــا  ــوا دائم ــات المتحــدة كان ــم وأوُلهــم الوالي ــي العال ــة االقتصــاد ف عمالق
خلــف أي متغّيــر سياســي يدعمــون مرشــحين للبرلمــان أو  لرئاســة الدولــة 
ــان  ــل ضم ــن أج ــون م ــون مايدفع ــط ويدفع ــات ضغ ــدون جماع ويحش
ــّرة  ــذه الم ــم ه ــا. لكنه ــم الحق ــات مرجعياته ــركاتهم وسياس ــح ش مصال

ــوا الخطــأ الفــادح.  ارتكب
تقــّدَم أحُدهــم ليختصــر الطريــق ويقطــع مراحــل دعــم السياســيين 
ــيٍ  ــٍف احتفال ــة ، فــي موق ــن ويرشــح هــو بنفســه لرئاســة الدول التقليديي
ــي  ــة ف ــم دول ــًا ألعظ ــب رئيس ــد ترام ــر دونال ــَح الملياردي ــب ، لُيصب صاخ

ــرًا.  ــوة وتاثي ــادًا وق ــث اقتص ــر الحدي العص
ــر  ــة  ومواخي ــات المصارع ــراء والنســاء ومضارب ــا الث ــادٌم مــن دني ــٌل ق رج
وصــاالت القمــار الكبــرى التــي يملُكهــا. مــن عالــِم المافيــات ونجــوِم الليــل 

والنّصابيــَن والمحاميــن المزّوريــن. 
اعتــاَد الحصــوَل علــى أّي أّي شــيء بــأّي أّي ثمــن. ولذلــك كاَن صعبــًا 
ــة  ــر والي ــه ويخس ــي حيات ــدًة ف ــرة واح ــو م ــَزم ول ــًا ان ُيه ــيا وغريب وقاس
ثانيــة الكمــال واليتــه األولــى التــي شــهدت أســوأ أداء سياســي مــن 
نقــض االتفاقيــات تســفيه البروتوكــول بالصفاقــة وقلــة الــذوق والســخرية 
مــن الثقافــة واإلعــالم والشــعوِب واألديــان والكفــاءات حتــى فــي بــالده.
ومثلمــا زّلــت قــَدُم أميــركا بانتخابــه المريــب زّلــت قدُمــُه هــو فــي اعتقــاده 
ــا  ــَم محراَبه ــش لتقتِح ــن الحرافي ــِه م ــالِق أتباع ــا، وإط ــدوى تهديده بج
الــذي ُتطَبــخ فيــه ديمقراطيُتهــا )المقدســة(. فظهــر كمــا هــو بشــعًا 
ــة هــو رئيُســها فــي ســابقٍة  ــر ذي قيمــة، متمــردًا علــى  دول وخفيفــًا وغي

ــخ. ــي التاري ــٍة ف طريف
ــِة  ــِن أواقال ــه مــن  تعيي ــت بيدي ــه مازال ــات المتاحــة ل ورغــم أّن الصالحي
ــي  ــد وثن ــي تهدي ــم ينجــح ف ــه ل ــالِن الحــرب. لكّن ــى إع ــه حت مــن اليعجُب

ــوْن..  ــلطِة القان ــِة وس ــِة الرصين ــِد المتوارث التقالي
فبــدا منعــزالً حتــى مــن طاقمــة اإلداري والحزبــي ، يتــذوق طعــم الخســارة 
الــذي لــم يعرفــه ســابقًا،منقوَص الســيادة  ، اليســتطيُع لــيَّ ذراعِ القانــون 

حيــن يكــوُن ســيدًا للدولــة.   

ترامب 
منقوص السيادة

كلمة المســتقل

عبــد الحميــد الصائــح

ــمعان يد س الفر
2021 - 1928

المستقل – واع

كشــف رئيــس كتلــة الرافديــن النيابيــة يونــادم كنــا، عــن وجــود 
مافيــات تســتقوي ببعــض األحــزاب فــي بغــداد وتســرق عقــارات 
المســيحيين، فيمــا أشــار إلــى أن هنــاك مصــادرة إلرادة المكــون 

المسيحي.
ــة  ــة اإلخباري ــاة العراقي ــه قن ــة اجرتهــا مع ــي مقابل ــا ف ــال كّن وق
فــي برنامــج »العاشــرة« : » طالبنــا بانتخابــات محــدودة للمكــون 
ــي للمكــون، إال أن  ــل حقيق ــاك ممث المســيحي لكــي يكــون هن
الطلــب رفــض «، مبينــا أنــه » فــي الــدورة االنتخابيــة األولى كان 

للمكــون المســيحي مقعــد واحــد «.
وأضــاف أنــه » حســب الدســتور يفتــرض أن يكــون للمكــون من 
14 إلــى 15 مقعــدا فــي البرلمــان« ، الفتــا إلــى أن » 6 محافظــات 
ــا  ــن ضمنه ــي م ــاري وتاريخ ــود حض ــا وج ــون فيه ــدى المك ل

البصــرة «.
وأشــار إلــى أن » هنــاك مصــادرة إلرادة المكــون المســيحي مــن 
خــارج المكــون «، مؤكــدا أن مصــادرة إرادة المكــون مــن قبــل 

اآلخريــن أمــر غيــر مقبــول«.
ولفــت إلــى أن » المســيحيين ال يشــاركون فــي القــرار السياســي 
واألمنــي واالقتصــادي «، مبينــا أن » المكــون المســيحي يتكــون 

مــن 14 طائفــة «.
وبشــأن عقــارات المســيحيين قــال كنــا: » أن هنــاك 36ألــف عقــار 
للمكــون المســيحي كانــت مســتولى عليهــا فــي بغــداد «، الفتــا 
إلــى أن » عقــارات المســيحيين تبــاع بنصــف قيمتهــا الحقيقية «.
ولفــت إلــى أن » مافيــات تســتقوي ببعــض األحــزاب فــي بغــداد 
ــة  ــان التحقيقي ــدا أن »اللج ــارات المســيحيين« ، مؤك تســرق عق

تدفــع نحــو التســويف«.
وبيــن كنــا أن » هنــاك نحــو 25 محلــة فــي بغــداد كان يقطنهــا 

المســيحيون«.

مطالبا بانتخابات محدودة للمسيحيين 
يونادم كّنا: مافيات تستولي على عقارات املسيحيني
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اشــار المتحــدث االعالمــي باســم الحشــد الشــعبي مهنــد 
العقابــي فــي مقابلــة تلفزيونيــة  الــى ان القضــاء وفريق 
ــليماني  ــم س ــرال قاس ــال الجن ــة اغتي ــن بجريم المحققي
ونائــب رئيــس هيئــة الحشــد الشــعبي أبــو مهــدي 
المهنــدس قــد توصــال الــى عــدد كبيــر مــن المتورطيــن 
ــرة  فــي الحــادث ممــن مهــدوا الرتــكاب الجريمــة بطائ
ــي  ــون ثان ــع كان ــداد مطل ــار بغ ــيرة بمط ــة مس اميركي

اعــام الماضــي. 
شــيء  قــول  النســتطيع  االن  أننــا  العقابــي  وأضــاف 
لالعــالم حتــى يبــت القضــاء تمامــا باســماء الشــخصيات 

والجهــات المتورطــة .
ــس  ــم مجل ــي باس ــدث االعالم ــال المتح ــه ق ــن جهت  م
ــوري  ــي ن ــدر عل ــي حي ــى القاض ــي األعل ــاء العراق القض
فــي  متقدمــة  مرحلــة  قطــع  العراقــي  القضــاء  إن 
ــه.وان  ــم وج ــى أت ــازه عل ــة انج ــادث بغي ــق بالح التحقي
ــة    ــل متقدم ــت مراح ــة قطع ــق المختص ــة التحقي محكم
األدلــة   جمــع  تــم  إذ  كافــة،  جوانبــه  واســتكملت 
ــي  ــن موظف ــادث م ــهود الح ــوال ش ــى اق ــتماع ال واالس
الشــركة  منتســبي  وبعــض  الدولــي  بغــداد  مطــار 
البريطانيــة المشــرفة علــى أمــن المطــار، المتواجديــن 
ــزة  ــبي األجه ــه ومنتس ــدى وقوع ــادث ل ــع الح ــي موق ف

األمنيــة فــي المطــار.

ــي  ــان اإليران ــس البرلم ــب رئي ــال  نائ ــران ق ــي طه وف
للشــؤون الدوليــة  فــي وزارة الخارجيــة اإليرانيــة حســين 
أميــر عبــد اللهيــان   خــالل مؤتمــر صحافــي نشــرت 

ــن  ــدد المتهمي ــة  إن ع ــالم ايراني ــائل اع ــه وس تفاصيل
ــال  ــة االغتي ــن فــي قضي الرئيســين والعمــالء لألميركيي

ــخصا . ــغ 48 ش ــد بل ق

يف ذكرى جريمة قتلهما
القضاء يعلن قرب التوصل ملن أوشى باملهندس وسليماني

 كل التهاني والتبريكات لحماة الوطن  كل التهاني والتبريكات لحماة الوطن 
من ابناء جيشنا الباسل وللعيون من ابناء جيشنا الباسل وللعيون 

الساهرة  من منتسبي  وزارة الداخلية الساهرة  من منتسبي  وزارة الداخلية 
بمناسبة الذكرى الـ )بمناسبة الذكرى الـ )9999( لتأسيس ( لتأسيس 
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ــراق  ــي الع ــاب ف ــاء والكت ــام لألدب ــاد الع ــار واالتح ــة والســياحة واآلث ــت وزارة الثقاف نع
ــي  ــاء الماضــي  ف ــي الثالث ــذي توف ــد ســمعان ال ــون الشــاعر ألفري ــون العراقي والمثقف

ــاً. ــر ناهــز 93 عام ــن عم ــة ع ــة األردني العاصم
وقالــت الــوزارة فــي بيــاٍن لهــا »لقــد كان الراحــل شــاعرًا ومناضــالً ومثقفــاً عــاش حقبــة 
مهمــة مــن تاريــخ العــراق، كمــا تعرض إلى الســجن بســبب مواقفــه المبدئيــة. لقد كان 
للراحــل دوٌر كبيــٌر فــي رئاســة اتحــاد األدبــاء والكتــاب فــي العــراق فــي أهــم مفصــل مــن 

تاريــخ العــراق بعــد التغييــر عــام 2003 .
ولــد ألفريــد ســمعان حنــا المقدســي ســنة 1928 فــي الموصــل فــي عائلــة مســيحية 
كاثوليكيــة. تنّقــل فــي طفولتــه فــي شــتى أرجــاء العراق بحكــم وظيفــة والده الــذي كان 
يعمــل ضابــط جــوازات ويتقــن اإلنجليزيــة واأللمانية.  انتقلت أســرته إلى البصرة ونشــأ 
فيهــا ودرس االبتدائيــة وأنهــى اإلعداديــة، ثــم انتقــل إلــى ســوريا لدراســة القانــون ثم 

أكملهــا في بغــداد. 
تخــرج فــي كليــة الحقــوق 1961 علــى رغــم اعتقالــه لنشــاطه اليســاري، وحصــل علــى 
شــهادة دبلــوم فــي التخطيــط مــن معهــد األمــم المتحــدة بدمشــق 1971، مــارس 
العمــل الصحافــي فــي جرائــد عــدة منذ عــام 1952، وشــارك فــي العديد مــن المؤتمرات 

األدبيــة والنشــاطات الفنيــة واالجتماعيــة فــي دمشــق وبغــداد وليبيــا. 
ســاهم فــي تأســيس اتحــاد األدبــاء والكتــاب فــي العــراق مــع محمــد مهــدي الجواهــري 
عــام 1958، وســاهم خــالل ســبعينات القــرن العشــرين في إعــادة افتتاح االتحــاد، وتولى 

منصــب األميــن العــام أمين بعــد 2003.
تعــرض للضــرب فــي االعتــداء الذي اســتهدفه فــي 17 حزيــران )يونيو( 2015 في ســاحة 

األندلــس ببغــداد. وقــد تعّرض بيته للســرقة عــام 2014... وبعدها انتقل إلــى األردن.
أصــدر أكثــر من عشــرين مجموعة شــعرية، وقصصــاً ومســرحيات، وكُتبت عنه دراســات 

نقديــة عــدة، ورســائل جامعيــة، وترجمــت أعمالــه إلى لغات حيــة عدة.
مــن دواوينــه الشــعرية: في طريــق الحيــاة )1952(، قســم )1954(، رماد الوهــج )1957(، 

ــل  ــا ترح ــة )1968(، عندم ــات للمعرك ــان )1962(، أغني ــة )1960(، طوف ــات مضيئ كلم
النجــوم )1971(، مراحــل فــي درب اآلالم )1974(، الرّبــان )1976(، هــم يعرفــون )2010(، 

وغيرها.

وزارة الثقافة العراقية 
تنعي الشاعر والصحفي املناضل الفريد سمعان
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يكشــف النائــب جوزيــف صليــوا زيــف الشــعارات المناديــة 
بالحفــاظ علــى المســيحيين ويصفهــا بالريــاء والنفــاق ، وهــو 
يثيــر قضيــة إضطهــاد المســيحيين ومــا يتعرضــوا لــه مــن قبــل 

ــي يعيــش اغلبهــم تحــت ســلطتها. ــم الت حكومــة االقلي
ــي  ــيس ف ــا فرنس ــام الباب ــتور ام ــف المس ــدد بكش ــوا يه صلي

ــل . ــهر اذار المقب ــي ش ــراق ف ــة للع ــه المرتقب زيارت
ــق  ــنضع الحقائ ــا س ــي انن ــان العراق ــي البرلم ــب ف ــول النائ ويق
ــدان  ــه حــال الكل ــا هــي ، وســنوضح ل ــا كم ــام قداســة الباب ام
للحكــم  الخاضعــة  المناطــق  فــي  واالشــوريين  والســريان 
ــول:  ــه ويق ــوا حديث ــيد صلي ــع الس ــم،. ويتاب ــادي ولالقلي االتح
»هنالــك الكثيــر مــا يــروج لــه امــام المجتمــع الدولــي عــن واقــع 
المســيحيين فــي العــراق وعــن مراعــاة خصوصيتهــم وحفــظ 

ــاق («. ــاء و نف ــف و ري ــو ) زي ــال ه ــا يق ــن م ــم ولك حقوقه
ويــكاد يجمــع المســيحيون علــى ان مــا بيــن مــا يتعرضــون لــه 

ومــا تقولــه الســلطات مســافة كبيــرة .
ــا يقــول : ان  فهــذا النائــب فــي البرلمــان العراقــي عمــاد يوحن
التحــّدي األكبــر الــذي يواجهنــا اليــوم كمســيحيين هــو مــا بعــد 
داعــش. صحيــح أّن مناطقنــا تحــّررت، لكــّن دمــارًا كبيــرًا لحــق 
بهــا، فتهدمــت البنــى التحتيــة بطريقــة شــبه كاملــة وصــارت 
ــك مــع تقســيم مناطــق  ــة. ويتزامــن ذل ــي العــودة صعب بالتال
ــد  ــر بي ــرد واآلخ ــد الك ــن، األّول بي ــى محوَري ــوى إل ــهل نين س
بغــداد«. ويتابــع أّن »ثّمــة هاجســاً مــن المســتقبل، ال ســّيما أّن 
اإلقليــم )إقليــم كردســتان العــراق( راح يضغــط علــى المهّجرين 
المســيحيين باعتبارهــم جــزء تابــع لالقليــم، علــى الرغــم مــن 
أّن مناطقهــم غيــر متنــازع عليهــا وهــي غيــر مشــمولة بالمــادة 
140 مــن الدســتور وأهلهــا مــا زالــوا نازحيــن. إلــى كل ذلــك، 
ُيمــارس ضغــط كبيــر اليــوم تســبب بهجــرة جديــدة، باإلضافــة 
إلــى محاولــة جّرنــا إلــى الصــراع بيــن بغــداد وأربيــل، ونحــن ال 

عالقــة لنــا بــه. و ال يجــوز جّرنــا إلــى ذلــك الصــراع«.
ويحّمــل يوحنــا الحكومــة العراقيــة »مســؤولية تلــك التداعيــات، 
إذ إّنهــا تركــت فراغــاً كبيــرًا ولــم تقــّدم الدعــم لهــذه المناطــق 
ــي  ــة. بالتال ــة اإلداري ــن المنظوم ــاً م ــزءًا مهم ــون ج ــى تك حت
ــيحيين  ــي المس ــم ألراض ــات قض ــرت عملي ــم وج ــّدد اإلقلي تم
التــي يســكنها هــؤالء منــذ قــرون ولديهــم فيهــا تاريــخ واســم 

وهويــة وحضــارة«.
إلــى ذلــك، يحّمــل يوحنــا حكومــة كردســتان »مســؤولية عــدم 
إعطــاء النــاس فرصــة للعيــش فــي ســالم«، قائــالً إّنــه »ال 
ــا تكــون معــي  ــاع سياســة إّم يمكنهــا قضــم األراضــي، وال اّتب

أو ضــّدي«.
ويذكــر ان ســلطات االقليــم قــد منعــت فــي وقــت ســابق 
مســيحيين مــن التظاهــر ضــد مــا اســموه تعديــاً علــى اراضيهم 

ــل االكــراد مــن قب
ــن لـــ هيومــن رايتــس ووتــش إن  ــال 8 مســيحيين عراقيي و ق
مملوكــة  أراض  علــى  اســتحوذوا  األكــراد  الســكان  بعــض 
لمســيحيين فــي وادي نهلــة ومناطــق أخــرى فــي شــمال العراق، 
فيهــا أعــداد كبيــرة مــن اآلشــوريين وغيرهــم من المســيحيين. 
قالــوا إنهــم يحملــون ســندات ملكيــة، ولكــن اللجــوء إلــى 
ــي  ــي الت ــة المبان ــي إزال ــم ُيســاعد ف المحاكــم والمســؤولين ل

ــى أراضيهــم. ــراد عل شــيدها جيرانهــم األك
وعلــى صعيــد اخــر فــان هنــاك قرى مســيحية فــي مــدن العمادية 
و زاخــو فــي محافظــة دهــوك قــد هجرهــا اهلهــا واصبحــت خالية 

بســبب ممارســات وانشــطة حزب العمال الكردســتاني .
ويذكــر ســكان محليــون أن قــرى عديــدة مثــل بيــروز،و شــيوز، 
وبابلــو، وباكيــرا، وشرانشــي، إضافــة إلــى قــرى مســيحية أخــرى 
ــة  ــة باتــت خالي ــي زاخــو والعمادي ــع مدينت ــة بالقــدم تتب موغل
ــزب  ــود ح ــز ان وج ــو هرم ــدة ياق ــيدة وحي ــرت الس ــا ذك ، كم
العمــال الكردســتاني بــات يمثــل خطــرًا علــى األهالــي فــي 

المناطــق التــي يتواجــد فيهــا. 

االنقــراض والذيــن  العراقيــون مــن  المســيحيون  ويخشــى 
يعتبــرون الســكان االصلييــن لبــالد مــا بيــن النهريــن .

لــذا يــرى المســيحيون ان زيــارة البابــا فرصــة كبيــرة اليصــال 
صوتهــم للمجتمــع الدولــي و عــرض شــكواهم امامــه واخبــاره 
ــة للمســيحيين فــي  ــة روحي ــر مرجعي ــاره اكب باحوالهــم ، باعتب
ــة  ــي عملي ــرة ف ــخصية مؤث ــا ش ــة الباب ــا ان قداس ــم ، كم العال
صناعــة الــرأي العــام والقــرار الدولــي بالنســبة للدول المســيحية 
فــي العالــم علــى اقــل تقدير ، لــذا ســيطرحون امامه مشــاكلهم 
ومــا يتعرضــون لــه بــكل شــفافية و واقعيــة ووضــوح ، ولربمــا 

يســاعدهم ذلــك علــى التخفيــف مــن معاناتهــم.

املســيحيون العراقيون سيكشــفون الحقائق أمام البابا
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ــة الدولــي الرحــال( فــي  ــار )مهرجــان العنقــاء الذهبي اخت
دورتــه الخامســة 2018 - 2021  ) اســتراليا - بيــرث 
ــرة  ــي »امي ــاء العان ــورة رج ــان (  الدكت ــراق - ميس /  الع
العنقــاء الذهبيــة الدوليــة لالنســانية« ،  تثمينــا لدورهــا 
البــارز فــي المجــال االنســاني وإرســاء مبــادىء وقيــم 
ــاء  ــع وج ــان والمجتم ــاء اإلنس ــي بن ــي ف ــع المدن المجتم
ــزة  ــرات جائ ــابقة امي ــن مس ــب ضم ــذا اللق ــا له اختياره
ــة  ــة للتســامح والســالم والتنمي ــة الدولي ــاء الذهبي العنق
ــول  ــام 2021 ، ويتج ــع ع ــل مطل ــي اربي ــي ســتقام ف الت
المهرجــان بعدهــا فــي عــدد مــن  المــدن العربيــة 
ــرة،  ــة، القاه ــروت،  المنام ــة، بي ــارقة، صالل ــى  »الش ه

الخرطــوم، الريــاض«.
ــزة  ــس جائ ــس ورئي ــيد مؤس ــد رش ــب محم ــال األدي وق
العنقــاء : ان الفائــزة بهــذا اللقــب حاصلــة علــى دبلــوم 
لغــة انكليزيــة و ماجســتير قانــون وهي رئيســة مؤسســة 
الشــموخ للتنميــة البشــرية وحقــوق اإلنســان كذلــك 
اختيــرت ســفيرة الســالم والنوايــا الحســنة للمركــز العربي 
االوربــي للقانــون الدولــي وحقــوق اإلنســان فــي االمــم 
المتحــدة وتعــد اول ســيدة عراقيــة دخلــت محافظــة 
االنبــار بعــد تحريرهــا مــن عصابــات داعــش بقافلــة 
مســاعدات مقدمــة مــن الهــالل األحمــر اإلماراتــي كذلــك 
ــادة.  ــداد الق ــب وإع ــي للتدري ــورد االورب مستشــارة الب

ــات  ــي تخصص ــرة ف ــن 26 امي ــالن ع ــيتم اإلع ــذا وس ه
ــا »  ــع منه ــان والمجتم ــاء االنس ــي بن ــهم ف ــدة تس عدي

ــنين. ــة المس ــرة رعاي امي
ــرأة.   ــوق الم ــرة حق ــدي. امي ــر الث ــة كانس ــرة مكافح امي

اميــرة رعايــة اطفــال متالزمــة داون . اميــرة رعايــة 
مرضــى الثالســيميا . اميــرة رعايــة ذوي االحتياجــات 
مكافحــة  اميــرة  المســنين.  رعايــة  اميــرة   . الخاصــة 
التدخيــن. اميــرة اإلنســانية. اميــرة الرفــق بالحيــوان. 
اميــرة مكافحــة المخــدرات. اميــرة الرفــق بالحيــوان. 
اميــرة ثقافــة الطفل.اميــرة الحفــاظ علــى البيئــة . اميــرة 

الدبلوماســية« والمراســم  اإلتيكيــت 
وأشــار  األديــب محمــد رشــيد  ان جميــع االميــرات 
ســيحملن اللقــب لعــام 2021 لتحقيــق نشــاطات ثقافيــة 
وإنســانية واجتماعيــة كل فــي دولتهــا ومدينتها لتســهم 

ــة قدراتــه. ــاء االنســان لتنمي فــي بن
وعــن اختيارهــا قالــت الدكتــورة رجــاء العانــي : »لــم اختــر 
طريقــي فــي العمــل التطوعــي اإلنســاني لكــن الصدفــة 
هــي مــن جعلتنــي أخــوض فيــه العيــش اإلنســانية بــكل 
معانيهــا مــع كل النــاس الصغيــر والكبيــر المرضــى وذوي 
االحتياجــات الخاصــة وذوي اإلعاقــة والفقيــر والمســكين 
وابــن الســبيل الســعيد والحزيــن.. ســعيت لهــم ومــا زلت 
اســعى علــى بركــة اهلل ومعــي أهــل الخيــر واإلنســانية... 
تقديــري واحترامــي إلــى لجنــة العنقــاء التــي اختــارت 
لــي لقــب  اميــرة العنقــاء لالنســانية لنبقــى علــى العهــد  

مســتمرون فــي طريــق اإلنســانية«.
لحضــور  الدعــوة  وجهــت  الســكرتارية  ان  ويذكــر 
لطفــي  التونســي  الفنــان  مــن  لــكل  الكرنفــال  هــذا 
بوشــناق والفنــان العراقــي جــواد الشــكرجي وعــدد مــن 

والفنــون.  الثقافــة  نجــوم  ومــن  الدبلوماســيين 
للمشاركة في المسابقة:

عبر الواتس )009647705562086( 
.daralqussa62@gmail.com  او اإليميل

الدكتورة رجاء العاني 
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ــدن  ــو باي ــوز ج ــى ف ــي، عل ــس الماض ــاح الخمي ــه، صب ــي بغرفتي ــرس األميرك ــادق الكونغ ص
برئاســة الواليــات المتحــدة، بعــد جلســة طويلــة انفضــت لفتــرة مــن الوقــت بســبب اقتحــام 

ــد ترامــب، مقــر المجلــس. ــه دونال ــة واليت أنصــار الرئيــس المنتهي
وأعلــن نائــب الرئيــس األميركــي المنتهيــة واليتــه مايــك بنــس، نتائــج مصادقــة الكونغــرس، 
خــالل جلســة مشــتركة بيــن مجلســي النــواب والشــيوخ. وقــال بنــس إن البرلمــان صــادق علــى 
فــوز بايــدن ونائبتــه كامــاال هاريــس 306 مقاعــد، فيمــا حصــل الرئيــس الجمهــوري المنتهيــة 
واليتــه ونائبــه علــى 232 صوتــا.  وتلــى بنــس النتائــج بصفتــه رئيــس مجلــس الشــيوخ، وهــي 
الوظيفــة الثانيــة لنائــب الرئيــس األميركــي، وكانــت بجانبــه، رئيــس مجلــس النــواب، نانســي 

بيلوسي.
وفــي العــادة، يعتبــر اجتمــاع الكونغــرس للمصادقــة علــى نتائــج المجمــع االنتخابــي تحصيــل 
حاصــل، لكــن ترامــب جعــل منــه حدثــا اســتثنائيا بســبب محاولتــه عرقلــة المصادقــة، ومثلــت 

إعاقــة االجتمــاع آخــر فرصــة مــن الناحيــة النظريــة لبقــاء ترامــب فــي ســدة الحكــم.
واحتشــد عشــرات اآلالف مــن أنصــار ترامــب أمــام مبنــى الكابيتــول )مقــر الكونغــرس( واقتــح 
العديــدون منهــم المبنــى، ودارت اشــتباكات عنيفــة بيــن الطرفيــن، حتــى تمكنــت قــوات األمن 
مــن اســتعادة الســيطرة علــى األوضــاع، لكــن 4 أشــخاص لقــوا حتفهم، وجــرى اعتقال العشــرات 

مــن األشــخاص.
وانتخــب األميركيــون رئيســهم فــي الـــ 3 مــن نوفمبــر الماضــي، فــي معركــة حاميــة الوطيــس 

أفضــت إلــى فــوز الديمقراطــي بايــدن، وفــي تلــك االنتخابــات يختــار األميركيــون عمليــا ممثليهم 
فــي المجمــع االنتخابــي، الــذي اجتمــاع فــي ديســمبر الماضــي واختــار بايــدن رئيســا.

ويتكــون المجمــع االنتخابــي مــن 538 عضــوا، وعلــى الفائز الحصول علــى موافقــة 270 عضوا فما 
فــوق للفوز في كرســي الرئاســة.

 جو بايدن رئيسًا المريكا بعد مصادقة الكونغرس 

المســتقل - متابعات

األمريكيــة  الخزانــة  بــوزارة  األجنبيــة  األصــول  مراقبــة  مكتــب  أعلــن 
ــن  ــار األم ــعبي ومستش ــد الش ــة الحش ــس هيئ ــى رئي ــات عل ــرض عقوب ف
لحقــوق  بانتهــاكات   بتهمــة صلتــه  الفيــاض  فالــح  الســابق  القومــي 
2019. وصفتهــا بالخطيــرة.   اإلنســان خــالل تظاهــرات تشــرين األول 
وكان الفيــاض قــد أجــرى زيــارة إلــى العاصمــة األميركيــة واشــنطن، 
ــرين األول 2019،  ــن تش ــي م ــي الثان ــا ف ــات ذروته ــوغ االحتجاج ــع بل م
ــاك عــددًا مــن المســؤولين األميركييــن، علــى رأســهم وزيــر  والتقــى هن

ــي.   ــاع األميرك الدف
وجــاء فــي بيــان وزارة الخزانــة األميركيــة أن »عناصــر متحالفــة مــع 
الذيــن  العراقييــن  المدنييــن  هاجمــوا  الشــعبي،  الحشــد  مــن  إيــران 
ــوء  ــادي وس ــود االقتص ــة والرك ــاد والبطال ــد الفس ــرون ض ــوا يتظاه كان
الخدمــات العامــة والتدخــل اإليرانــي فــي الشــؤون الداخليــة للعــراق.  
وقــال وزيــر الخزانــة ســتيفن منوتشــين وفقــًا للبيــان »مــن خــالل توجيــه 
عليهــا،  واإلشــراف  المســالمين  العراقييــن  المتظاهريــن  قتــل  عمليــات 
فــإن المســلحين والسياســيين المتحالفيــن مــع إيــران مثــل فالــح الفيــاض 
ــي،  ــع المدن ــة والمجتم ــة العراقي ــد الديمقراطي ــة ض ــة عنيف ــنون حمل يش
ســتواصل الواليــات المتحــدة محاســبة منتهكــي حقــوق اإلنســان فــي 
العــراق الذيــن يهدفــون إلــى حرمــان الشــعب العراقــي مــن مــن االحتجــاج 

ــي بالدهــم«.     ــاث الفســاد ف ــة واجتث ــق العدال الســلمي والســعي لتحقي
وأضــاف البيــان، فــي تعريــف الفيــاض »فالــح الفيــاض  وهــو رئيــس 
ــة تعمــل وفــق القانــون العراقــي   . ــة الحشــد الشــعبي(، وهــي هيئ )هيئ

13818 لكونــه  وقــد تــم تصنيــف الفيــاض بموجــب األمــر التنفيــذي 
ــي  ــارك ف ــي، ش ــان حكوم ــي كي ــؤوالً ف ــدًا أو مس ــا كان قائ ــخًصا أجنبًي ش

ردود فعل حكومية عراقية تستنكر االجراء االمريكي
الفياض على الئحة عقوبات وزارة الخارجية االمريكية

انتهــاكات جســيمة لحقــوق اإلنســان أو شــارك أعضــاء كيانــه فيهــا.   
علــى حــد قــول البيــان.  الــذي نــص ايضــا بأنــه »نتيجــة لهــذا االجــراء  
أعــاله  المذكــور  الشــخص  تــم حظــر جميــع ممتلــكات ومصالــح  فقــد   ،
والموجــودة فــي الواليــات المتحــدة أو فــي حــوزة أو ســيطرة أشــخاص 

إبــالغ مكتــب مراقبــة األصــول األجنبيــة بهــا.  أمريكييــن ويجــب 
ــر أو  ــكل مباش ــة، بش ــات مملوك ــر أي كيان ــم حظ ــك ، يت ــى ذل ــة إل باإلضاف
ــم  ــا ل ــر، م ــور أو أكث ــخص محظ ــل ش ــن قب ــر( م ــر، )٪50 أو أكث ــر مباش غي
يكــن مصرًحــا بــه بموجــب ترخيــص عــام أو خــاص صــادر عــن مكتــب 
ــح  ــر لوائ ــا تحظ ــرى، كم ــة أخ ــى بطريق ــة، أو ُمعف ــول األجنبي ــة األص مراقب
مكتــب مراقبــة األصــول األجنبيــة عموًمــا جميــع المعامــالت التــي يقــوم بهــا 
ــوي  ــي تنط ــدة الت ــات المتح ــر( الوالي ــل )أو عب ــون أو داخ ــخاص أمريكي أش
أو  المحدديــن  األشــخاص  فــي ممتلــكات  أو مصالــح  أي ممتلــكات  علــى 
ــوال  ــر أم ــاهمة أو توفي ــم أي مس ــورات تقدي ــمل المحظ ــن. وتش المحظوري
أو ســلع أو خدمــات مــن قبــل أو لصالــح أي شــخص محظــور أو اســتالم أي 

ــلع.     ــوال أو س ــر أم ــاهمة أو توفي مس
 Magnitsky وختــم البيــان بــأن العقوبــات األخيــرة تأتــي وفقــًا لـــ »قانــون
Global Human Rights Accountability Act، الــذي وقعــه الرئيــس علــى 

EO 13818 فــي 20 ديســمبر 2017.
ــل رســمية ســواء  ــة ردود فع ــة االمريكي ــار اجــراء وزارة الخزان ــد اث هــذا وق
مــن قبــل الحكومــة العراقيــة حيــث طالــب الســيد قاســم االعرجــي مستشــار 
االمــن القومــي الــذي تســلم منصبــه مــن الفيــاض الحكومــة االمركيــة 
مذكــرا  اعتــدال   عنصــر  بانــه  الفيــاض  واضفــا  القــرار  هــذا  بمراجعــة 
ــا  ــي ، كم ــش االرهاب ــم داع ــة تنظي ــي مقارع ــة ودوره ف ــه االيجابي بمواقف
وصفــت فصائــل فــي الحشــد هــذا القــرار بانــه تزكيــة للفيــاض لكونــه 
بســحب  العــراق  يطالبهــا  التــي  المتحــدة  الواليــات  مصالــح  ضــد  يقــف 

ــه. ــن اراضي ــا م قواته

متابعات - المستقل

بحــث وزيــر الثقافــة واالثــار الدكتورحســن ناظــم مــع  الشــاعر والكاتــب 
عبــد الزهــرة زكــي مشــروع توثيــق البطــوالت للقــادة العســكريين.

وقالــت الــوزارة فــي بيــان نشــرته وكالــة األنبــاء العراقيــة )واع(، إن 
»اجتمــاع الوزيــر مــع زكــي ناقــش عــددا مــن األفــكار والمقترحــات 

الثقافيــة«. والمشــاريع  والموضوعــات 
ــب  ــة كت ــادة طباع ــن وإع ــم المبدعي ــث تكري ــاع بح ــت ان االجتم واضاف
ــي جــواد الطاهــر ،  ــور عل ــب الدكت ــل كت ــارزة مث ــة ب ــة وأدبي رمــوٍز ثقافي
ــي،  ــة ، والرصاف ــازك المالئك ــي، ون ــة للبيات ــعرية الكامل ــع الش والمجامي

ــدري«. ــد الحي وبلن
وبّينــت الــوزارة أن »اللقــاء ناقــش أيضــا قانــون جوائــز الدولــة، ومقتــرح 
مشــروع توثيــق البطــوالت للقــادة العســكريين الذيــن حــرروا أرض 

ــش«. ــن داع ــراق م الع

ناظم وزكي يبحثان 
مشروع توثيق البطوالت 

للقادة العسكريني

بغداد - واع - متابعات

ــك لخفــض  ــاق أوب ــار إســماعيل، أن اتف ــد الجب ــط إحســان عب ــر النف ــد وزي أك
ــا. ــات كورون ــل مــن تداعي ــي التقلي ــاج أســهم ف اإلنت

وقالــت الــوزارة فــي بيــان تلقــت المســتقل نســخة منــه، إن »ذلــك جــاء خــالل 
ــن  ــق ع ــاج )Jmmc( والمنبث ــة اإلنت ــوزاري لمراقب ــاع ال ــي االجتم ــاركته ف مش

ــة«. ــرة التلفزيوني ــر الدائ ــك(، عب ــدول المصــدرة للنفــط )أوب ال
وأكــد وزيــر النفــط، بحســب البيــان، حــرص الــدول المنتجــة للنفط فــي )أوبك( 
ــة  ــوق النفطي ــتقرار الس ــوازن واس ــى ت ــاظ عل ــي الحف ــا ف ــن معه والمتحالفي
العالميــة، مــن خــالل االلتــزام بخطــط خفــض اإلنتــاج، لمواجهــة تداعيــات وباء 

كورونــا«.
وأوضــح أن »االجتماعــات تهــدف إلــى متابعــة تطــورات الســوق النفطيــة، 
واالطــالع علــى التقاريــر الفنيــة التــي تعدهــا الجهــات المعنيــة فــي المنظمــة، 
ــة  ــدول المتحالف ــة وال ــط المنظم ــة لخط ــات الالزم ــع التوصي ــل وض ــن أج م
معهــا«، مؤكــدا أن »اتفــاق أوبــك لخفــض اإلنتــاج قــد أســهم فــي التقليــل مــن 
ــى اســتقرار وأســعار النفــط الخــام فــي  ــا عل ــروس كورون ــر في ــات وتأثي تداعي

ــة«. ــواق العالمي األس

وزير النفط: اتفاق أوبك لخفض االنتاج 
اسهم يف التقليل من تداعيات كورونا
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اســتكمل مجلــس الــوزراء التصويــت علــى مشــروع قانــون 
الموازنــة العــام للعــام 2021 واحالهــا الــى مجلــس النــواب 
الــذي بــدوره مــدد الفصــل التشــريعي لغايــة دراســة مشــروع 

ــا. ــة وإقراره الموازن
مضمــون الموازنــة المقترحــة ينطــوي علــى إجــراءات تقشــفية 
ــة  ــم ضخام ــن رغ ــن والمواطني ــن والمتقاعدي ــاه الموظفي تج
حجــم الموازنــة التــي توحي فــي تفاصليهــا وبنودهــا المتعددة 
انهــا موازنــة اســتثمارية لحكومــة رفاهيــة فــي برامــج ومنافــذ 
صــرف ضخمــة وغيــر ضروريــة يبــدو انهــا عوضــت العجــز مــن 

فــرق الرواتــب وتدنــي ســعر صــرف الدينــار 
العراقــي ازاء الــدوالر األمريكــي.

فــي المقابــل صــرح رئيــس مجلــس النــواب 
ــن  ــب الموظفي ــي »ان روات ــد الحلبوس محم
خيــارات  عــدة  واقتــرح   ، احمــر«  خــط 
واليــات لمواجهــة العجــز المالــي وتجــاوز 
ــة  ــه الدول ــر ب ــذي تم ــأزق االقتصــادي ال الم
ــة  ــات المتعاقب ــه الحكوم ــل في ــذي تتحم وال
ــه الحــال. المســؤولية التامــة لمــا وصــل الي

ومن هذه الخيارات واالليات :
اإلنتاجــي  االقتصــاد  مصــادر  تنويــع   .1
والتقليــل مــن مركزيــة االقتصــاد لصالــح 

الخــاص. والقطــاع  الفرديــة  المبــادرة 
2. تفعيــل وتحســين واســتثمار امثــل لنظــام 
وضريبــة  والكمــارك  والجبايــة  الضريبــة 

العمــل وتوجيــه ذلــك بشــكل انفــع وافضــل. فمثــال البــد مــن 
فــرض ضريبــة تصاعديــة علــى أصحــاب الدخــل المرتفــع ، 
ــك  ــة ، وكذل ــر معقول ــب غي ــن بنس ــة لك ــر بالموازن ــذا اق وه
ــا  ــف دوالر بم ــوق 100 ال ــع ف ــط للودائ اقتطــاع نســبة %1 فق
يؤمــن إيــرادات تصــل الــى مالييــن الــدوالرات، او عبــر فــرض 
ــّرة واحــدة  ــوع لم ــة اســتثنائية مــن هــذا الن ــة تصاعدي ضريب
بمتوســط %5 فقــط يؤمــن إيــرادات بقيمــة ماليين الــدوالرات 

أيضــا.
3. تفعيــل نظــام رقابــة مالــي وقضائــي صــارم لــكل هــدر او 

فســاد او ســرقات وعمــوالت.
4. تفعيــل وتقويــة منظومــة واليــات اســترداد األمــوال المهربة 

والمختلســة خــارج العراق.
5. اســتئناف مذكــرات التفاهــم مــع جمهوريــة الصيــن الشــعبية 
ــار ،  ــاء واالعم ــل البن ــط مقاب ــة النف ــق الي ــى تطبي ــة عل المبني
وتوســيعها مــع بلــدان أخــرى ، ويتضمــن التعاقــد مــع شــركات 
عالميــة متخصصــة لبنــاء محطــات الكهربــاء وتنشــيط القطــاع 
الصناعــي الوطنــي وبنــاء المــدن وصيانــة الطــرق وكل مــا 
يتعلــق بالبنــى التحتيــة دون إعطــاء بــدل نقدي ، بــل نفط خام 
بشــكل مباشــر لــدول تلــك الشــركات خــارج التســويق باالتفــاق 
مــع اوبــك ، وتشــمل عمليــة المبادلــة اســتيراد الغــاز والســلع 
ــتيرادها  ــم اس ــي يت ــة الت ــات المهم والخدم
ــدي  ــان تشــغيل االي ــع ضم ــم م بشــكل دائ
العاملــة المحليــة لمواجهــة البطالــة وإيقــاف 
ــبابية  ــة الش ــاءات الوطني ــرة الكف ــف هج نزي

وعــدم هــدر الطاقــات واالمكانيــات.
مــع  النقــدي  التبــادل  اليــة  تطبيــق   .6
ــة  ــداع العمل ــة بإي ــر المبادل ــم عب دول العال
ــاء  ــة وإعط ــة المحلي ــل العمل ــة مقاب األجنبي
ــراق  ــي الع ــة ف ــدول مشــاريع تنموي ــك ال تل
دعــم  علــى  تعمــل  اســتثمارات  بشــكل 
ــوة  ــراق وق ــة للع ــة والمالي ــة النقدي السياس
الدينــار العراقــي وتاميــن احتياطــي مــن 
العملــة الصعبــة ، والعمــل علــى توجيــه 
المصــارف الحكوميــة علــى تســهيل االئتمان 

بمــا يعــزز أداء االقتصــاد المحلــي.
كل هــذا يحتــاج الــى حاضنــة سياســية مــن الحكومــة والبرلمان 
اقتصــادي إلنقــاذ  والتــزام  إرادة  ، ذات  السياســية  والقــوى 
السياســة االقتصاديــة والماليــة والنقديــة فــي العــراق واخراجــه 
مــن اإلدمــان علــى الريــع النفطــي وتقنيــن منافــذ الفســاد، عبــر 
توفيــر بيئــة سوســيو اقتصاديــة نظيفــة ومعقلنــة تخلــق المناخ 
ــتية  ــة واللوجس ــات اإلداري ــئ للترتيب ــليم الُمهي ــم والس المالئ
والقانونيــة المتكاملــة وهــذا لــن يتحقــق مالــم تتطابــق الرؤية 
االصالحيــة فــي المجــال االقتصــادي بيــن الســلطة التشــريعية 
والحكومــة والعمــل وفــق روح الفريــق الواحــد فــي األداء بيــن 
أجهــزة الدولــة كافــة بمــا يدفــع نحــو تشــكيل لحظــة ضروريــة 

لإلصــالح االقتصــادي فــي العــراق.

مــن جديــد تدخــل بريطانيــا االغــالق الوطنــي الشــامل الثالــث بعد ان بــح صوت 
العلمــاء واالطبــاء ونفــذت جهودهــم القنــاع رئيــس الــوزراء ان انتشــار الســاللة 
الجديــدة خــرج عــن الســيطرة وباتــت االوضــاع بالتهــور لدرجــة ان المرضــى 
ينتظــرون فــي خلفيــات ســيارات االســعاف لمــدة 6 ســاعات حتــى يتســنى 

ادخالهــم لردهــات الطــوارئ.
السياســيون دائمــا يتاخــرون فــي قرارتهــم امام تقــدم غير مســبوق للكوفيد 19 

فــي ســباقه المحموم الصابــة الجميع.
تــم تشــخيص اول اصابــة بالســاللة الجديــدة في شــهر ســبتمبر من عــام 2020 
ــوم 18 مــن  ــن عنهــا رســميا ي ــة واعل ــق االدل ــراء 3 اشــهر لتدقي وانتظــر الخب
ديســمبر مــن العــام الماضــي. هــذه الثالثة اشــهر بين ســبتمبر وديســمبر لعبت 
دورا اساســيا فــي مانحــن نعانيــه االن مــن زيــادة غيــر مســبوقة بعــدد االصابات 

وقــد تكــون الســبب ايضــا فــي انتشــارها فــي كل مــكان فــي العالــم ايضــا.
بعــد اعــالن خطــر الســاللة الحديــدة بــدأت اصــوات العلمــاء والخبــراء الوبائييــن 
بالدعــوة لالغــالق التــام وبــدات بالظهــور ادلــة علمية علــى ان الفايروس انتشــر 

فــي الشــباب وخصوصــا طلبــة المــدارس الثانويــة.
ماذا كان رد الحكومة البريطانية؟

غيــرت مســتوى االغــالق مــن الثالــث الــى الرابــع وفــي بعــض المــدن مــن الثاني 
الــى الثالــث، ونجحــت فــي خلــق فوضــى جديــدة وارتبــاك مثــل عادتهــا ايــام 
االزمــات. واصــر رئيــس الــوزراء البريطانــي ان المــدارس يجــب ان تبقى مفتوحة 

وانهــا التشــكل خطــرا كبيــرا.
ــادرة مــن  ــام المب ــا زم ــم ، وفقدن ــاء لصــوت العل ــدرة االصغ ــد ق السياســي فق

ــف. ــد 19 ســيد الموق ــح الكوفي ــد واصب جدي
حتــى لحظــة كتابــة المقــال هــذا تــم تشــخيص مليــون اصابــة فــي انجلتــرا بيــن 
ــر ان كل  ــاك تقدي ــي. وهن ــر الحال ــي مــن يناي ــى الثان 27 ديســمبر الماضــي ال
شــخص مــن ثالثيــن شــخص اصيــب فــي لنــدن. اغــالق وطنــي شــامل جديــد 

مكســور الهيبــة ولــن يشــبه اغــالق شــهر اذار الماضــي.
التــزام االفــراد بتوصيــات االغــالق هشــة الن الحكومــة فقــدت مصداقيتهــا حين 
ســمحت لمســؤولين كبــار ان يخالفــوا القانــون اكثــر مــن مــرة دون حســاب مثل 
مــا حصــل مــع دومينيــك كومينــز الــذي رفــض حتــى االعتــذار لخرقــه قوانيــن 

االغــالق بشــكل ســافر.
كيف يمكن ان نتوقع من االخرين ان يلتزموا اذن.

نحــن فــي معركــة مصيريــة االن مــع فايــروس اليكــف عــن مفاجأتنــا بتحوراتــه ، 
واالشــهر القادمــة ســتكون صعبــة وتضحياتهــا كبيــرة ، رغــم وجود اللقــاح الذي 

هــو املنــا الوحيــد للخــروج مــن المحنة. 
سيســتغرق تطعيــم 30 مليــون شــخصا فــي بريطانيــا وهــم االشــخاص فــوق 
ــاع الصحــي  ــي الق ــن ف ــة والعاملي ســن الخمســين واصحــاب االمــراض المزمن
ــة الشــديدة سيســتغرق  ــه اســباب تعرضــه لالصاب والمدرســين وكل مــن لدي
ــون  ــم 2 ملي ــا نســتطيع تطعي ــا انن ــو افترضن ــي 4-5 اشــهر ل تطعيمهــم حوال
شــخص فــي االســبوع. نحــن نتحــدث عــن 5 اشــهر قبــل ان نســتطيع ان نعــود 

بشــكل مــا الــى الحيــاة الطبيعيــة.
ليــس مــن المهــم ان تكــون بريطانيــا اول دولــة تســتخدم اللقــاح المهــم ان 

تكــون اكفــأ دولــة فــي اســتخدامه.
ــم  ــالح ، واه ــن س ــر م ــى اكث ــاج ال ــه نحت ــر ولمواجهت ــدو خطي ــد 19 ع الكوفي

ــل. ــة واالم ــي والمعرف ــي الوع ــلحة ه االس
الوعــي باننــا يجــب ان نلتــزم بقواعــد الوقايــة مــن الكمامــات الــى التباعــد 
االجتماعــي ، المعرفــة انــه مــرض خطيــر وان اللقاحــات هــي الطريــق االمثــل 
للخــالص ونبــذ نظريــات المؤامــرة والمعلومــات الخاطئــة حــول اللقاحــات ، 
االمــل اننــا ســننتصر ونعــود الــى حياتنــا الطبيعيــة ونحضــن امهاتنــا ونلتقــي 
باصدقائنــا ونســافر وال ننصــت لنشــرات االنبــاء بهــذا الخــوف الــذي يســكننا 

االن وغــدا.

د. احمد الميالي

الساللة الجديدة للكوفيد 19 
قلق جديد على بوابة 2021

مقاالت 3

خيارات الحكومة والبرلمان 
لمواجهة االزمة االقتصادية يف العراق

د. احمد المشتت

نتنــاول اليــوم فــي هــذا المقــال مشــكلة فرعيــة نأخذهــا 
ــة عويصــة ، ســببتها الحــرب  كنمــوذج ألزمــة سياســية قانوني
العالميــة الثانيــة ، قلنــا فرعيــة ألن الحــرب كانــت حربــًا كونيــة 
لــم تــؤِد الــى خلــق أزمــة واحــدة فــي كل دولــة فحســب ، بــل 
خلقــت أزمــات فرعيــة ، فــكل دولــة فــي العالــم أصابتهــا أزمــة 

إن لــم نقــل حزمــة أزمــات فرعيةخاصــة بهــا.
ــل،  ــة ح ــكل أزم ــة فل ــم السياس ــي عال ــتحيل ف ــكان للمس ال م
طــال الزمــن أم قصــر ، ســواء كان الحــل مقرونــًا بســابقة 

قانونيــة precedent أو حــاًل جديــدًا مبتكــرا 
تتخــذه ماكنــة صنــع القــرار السياســي فــي 

ــد معيــن. بل
تعرضــت مملكــة يوغســالفيا، خــالل الحــرب 
مــن  سلســلة  الــى  الثانيــة،  العالميــة 
 ، األلمانــي  للجيــش  الصاعقــة  الهجمــات 
بــدءًا مــن تاريــخ 6 أبريــل 1941، وُقســمت 
أراضيهــا بيــن ألمانيــا و إيطاليــا و المجــر 
األوستاشــية  كرواتيــا  ودولــة   ، و بلغاريــا 
ــها  ــالل ، أسس ــة لالحت ــة عميل ــي دول ، وه
)دولــة  مســمى  تحــت  النــازي  الجيــش 

المســتقلة(. كرواتيــا 
بيتــر  الملــك  خــروج  الــى  الهجــوم  أدى 
الثانــي مــن مملكتــه ، عــن طريــق اليونــان 
، الــى القــدس إذ كانــت تحــت االنتــداب 
البريطانــي، ومــن القــدس الــى القاهــرة 

ــدن. ــى لن ــرًا ال وأخي
ــي  ــدون ول ــة ب ــرش المملك ــي أن ع كان شــاغل القصــر الملك
عهــد ، وهــذا يعنــي علــى الملــك أن يتــزوج رغــم ظــروف 

ــالده. ــازي لب ــالل الن ــرب واالحت الح
تــم فــي 1944/3/20 بمقــر الســفارة اليوغســالفية فــي لنــدن، 
اليونانيــة  األميــرة  علــى  الثانــي  بيتــر  الملــك  قــران  عقــد 
الكســندرا ، وكان ملــك بريطانيــا جــورج الخامــس شــاهدًا 
فــي عقــد الــزواج. الحفــل كان مختصــرًا وبســيطًا حضــره ملــك 
النرويــج هاكــون ، وملكــة هولنــدا ويلهلمينــا وملــك اليونــان 

ــدن.  ــي آي ــا أنتون ــة بريطني ــر خارجي ــورج ووزي ج
ــر  ــا البك ــندرا مولوده ــة الكس ــدت الملك ــي 1945/7/17 ول ف

ولــي العهــد الكســندر، فــكان مســقط رأس ولــي العهــد هــو 
فنــدق كالرجيــس )Claridges(. ولكــن الفرحــة لــم تكتمــل 
ووضعــت الجميــع أمــام حالــة مــن اليــأس بســبب مــكان والدة 

ولــي العهــد.  
وهــذه الجزئيــة البســيطة قــد خلقــت إعاقــة كبيــرة تحــول 
دون إمكانيــة جعــل المولــود الجديــد وليــًا للعهــد ، ذلــك 
أن دســتور مملكــة يوغســالفيا يشــترط أن يكــون الملــك 

يوغســالفيًا فــي األصــل والــوالدة. 
مشــكلة  أمــام  بأنهــم  الجميــع  أيقــن 
مســتحيلة الحــل ، فمــن المســتحيل أن يتــم 
للمملكــة  الوطنيــة  للجمعيــة  عقــد جلســة 
إقليمهــا  الحــرب  مزقــت  التــي  )البرلمــان( 
ــدة  ــة الوحي ــو الجه ــان ه ــا. والبرلم ــًا إرب إرب

الدســتور. لتعديــل  المخولــة 
ــتون  ــي ونس ــوزراء البريطان ــس ال ــادر رئي ب
ــذكاء  ــة ب ــذه المعضل ــل ه ــى ح ــل ال تشرتش
خــارق عندمــا أصــدر بيانــًا رســميًا ينــص 
فنــدق  مــن   212 رقــم  جنــاح  أن  علــى 
إقليمــًا يوغســالفيًا.  لنــدن  فــي  كالرجــس 
ــد  ــي العه ــد ول ــم تعمي ــة وت ــت األزم فانته
علــى يــد بطريــك األرثدوكــس وكان شــاهد 
التعميــد ملــك بريطانيــا جــورج الســادس 
حينهــا(  )فــي  اليزابيــث  األميــرة  وإبنتــه 
والتــي أصبحــت فيمــا بعــد الملكــة اليزابيــث 

الثانيــة.
ــهد  ــوم يش ــا الي ــخ ، فعراقن ــن دروس التاري ــرة م ــذ عب ولنأخ
تفاقــم مشــكالته السياســية واالقتصاديــة وحتــى االجتماعيــة، 

ــة. ــى هــزات تشــويه بائن إذ تعرضــت منظومــة االخــالق ال
 نعــم نحــن أمــام أزمــة جديــة شــاملة تضــع مســتقبل العــراق 
السياســة ال مــكان  فــي عالــم  لكــن   ، علــى كــف عفريــت 
للمســتحيل - فلــكل أزمــة حــل، وأول مفاتيــح الحــل توفــر 
اإلرادة الوطنيــة التــي تضــع مصلحــة الوطــن فــوق أي اعتبــار 

آخــر. 
ــة  ــة النخــب العراقي ــى هم ــف عل ــذا يتوق ــف؟ ف ــى؟ وكي ــا مت أم

ــر األمــان. ــى ب ــور الوطــن ال فــي عب

يف عالم السياســة المكان 
للمســتحيل.. فلــكل أزمة حل

أ.د. جعفر عبد المهدي صاحب

فــي البدايــة ال بــد مــن معرفــة مصطلــح التوافــق 
لغــة وقانونــا ثــم كيــف اســتخدم بصــورة مشــوهة 

فــي العــراق.
االختــالف،  او  التخالــف  عكــس  لغــة  فالتوافــق 
البــر  علــى  وتســاعدوا  تعاونــوا  أيضــا  وتعنــي 

اآلثــم علــى  تعاونــوا  وال  والتقــوى 
ــق  ــراق فالتواف ــي الع ــار ف ــو ج ــا ه ــدوان كم والع
لتجــاوز القانــون وحمايــة الفســاد والفاســدين 

.....الــخ
والتوافــق قانونــا هــو تبــادل المصلحــة ويعبــر 
عــن ذلــك بـــ) العقــد شــريعة المعاقديــن ( وفــي 
ــكل شــريعة  ــا ل ــر وجعلن ــم ورد تعبي ــرأن الكري الق

ــا.  ومنهج
كلمــة   فتســتخدم  اإلنجليزيــة  اللغــة  فــي  امــا 
Consensus ، وتعنــي اتفاقــا فــي الــرأي أو اجماعا 
او تراضــي. امــا كلمــة Agreement  فتعنــي اتفاقــا 

ــجاما.  او انس
الــدول  بيــن  االتفاقيــات  علــى  تطلــق  ودوليــا 

المختلفــة. االطــراف  بيــن  والمعاهــدات 
فــي كل األحــوال التوافــق يحمــل مضمونــا إيجابيــا 
ولكــن فــي العــراق شــوه وأصبــح مضمونــه ســلبيا 

ــل واألحــزاب السياســية الحاكمــة بمــا  ــه الكت تبنت
ــة  ــرارا بالغ ــق اض ــا الح ــا مم ــع مصالحه ــق م يتف
فــي الحيــاة السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة 

ــة.   ــة والبيئي ــة والتعليمي والصحي
هنــا يتســاءل القــارئ مــن ايــن جــاءت بــه القــوى 
السياســية العراقيــة ، وجعلتــه مبــدأ فوق الدســتور 

والقانــون.
ان التوافــق بمفهومــه الســلبي اســتحدثته القــوى 
ــم التــي انتصــرت فــي الحــرب  العظمــى فــي العال
وبريطانيــا  امريــكا  وخاصــة  الثانيــة  العالميــة 
العظمــى وأضيفــت لهــا فرنســا روســيا - االتحــاد 

ــن. ــم الصي ــد - ث ــت بع ــوفيتي فيم الس
االمــم  منظمــة  ميثــاق  فــي  التوافــق  وادخــل 
ــب  ــن صاح ــس األم ــي مجل ــذات ف ــدة وبال المتح
الخمــس  الــدول  فخصــت   ، الملزمــة  القــرارات 
دائمــة العضويــة فــي مجلــس االمــن نفســها 
ضمانــا   ) الفيتــو   - النقــض  حــق   ( بـــ  حصــرا 
لمصالحهــا وحمايــة حلفائهــا عنــد الضــرورة ، 
فــال يمــر أي قــرار اذا عارضتــه احــدى هــذه الــدول 
ــوى  ــرار ذا محت ــا كان مشــروع الق الخمــس ، مهم
عــدوان  ادانــة  او  الدولــي  المجتمــع  لمصلحــة 

واســتيالء علــى أراضــي الغيــر.
وكثيــرا مــا اســتخدمت امريــكا الفيتــو لحمايــة 

إســرائيل مــن أيــة ادانــة او عقوبــة. 
وهــذا المفهــوم الســلبي للتوافــق منــح الــدول 
العظمــى خــرق وتجــاوز القانــون ، ولذلــك تالقفتــه 

القــوى الحاكمــة فــي العــراق واســتمرأته.
االن نعــود الــى مــا الحــق مــن أضــرار قاتلــة فــي 

ــة. ــة الفتي ــر الديمقراطي العــراق وكيــف قب
نــص الدســتور فــي ديباجتــه والمــادة االولــى منه 
علــى ان نظــام الحكــم ديمقراطــي ، كمــا منعــت  
المــادة الثانيــة اوال بَســن أي قانــون يتعــارض 
مــع مبــادئ الديمقراطيــة  فيمــا نصــت المــادة 
السادســة علــى تــداول الســلطة عبــر الوســائل 

الديمقراطيــة.
واشــارت المــادة خمســون الــى قَســم النــواب 
ــراق  ــى الع ــظ عل ــس ) احاف ــدى دخولهــم المجل ل

ونظامــه الديمقراطــي ....الــخ (.
لكــن كل هــذه االســس أضحــت شــعارات بائســة 
ــق الن التوافــق حجبهــا  ــًا للتطبي ــر منهــا واقع اكث

تمامــا.
الدســتور  العراقيــون  السياســيون  تجــاوز  لقــد 
بالمحاصصــة بــكل اشــكالها وأنواعهــا واســتبدل 
الدســتور المواطــَن بالمكــون ، فتــم اســتبعاد 
ــل  ــة وح ــرة والتجرب ــاءة والخب ــاص والكف االختص
واالثنيــة  والمذهــب  والطائفــة  الديــن  محلهــا 
والحزبيــة واضيــف لهــا ذوو القربــى بعيــدا عــن أي 
ــزاب. ــي للالح ــر المتم ــي غي ــن العراق دور للمواط
وكان اكبــر معــول قَبــر الديمقراطيــة هــي المــادة   

ــو  ــل الدســتور ، فل ــن تعدي ــي تتحــدث ع 142 الت
صــوت اغلــب الشــعب العراقــي  علــى موضــوع مــا 

سيفشــل اذا عارضتــه ثــالث محافظــات .
التوافــق  احدثهــا  التــي  المدمــرة  اآلثــار  ومــن 

الســلبي فــي العــراق :
1. التشبث بالمحاصصة.

2. التشريعات شبه معطلة ال تمر اال بالتوافق.
3. استشــراء الفســاد والتوافــق يحمــي الفاســدين 

المفســدين.
4. خرق القوانين بالتوافق أو تجاوزها.

ــى مصراعيهــا  للقــوى  ــاب عل ــح الب 5. التوافــق فت
ــل. ــتثناء بالتدخ ــة دون اس اإلقليمي

6. التدخــل الدولــي الخارجــي الــى درجــة بــدأ 
حتــى التطبيــع مــع إســرائيل يطــرق األبــواب.

الســلبي  التوافــق  اســتبدال  ينبغــي  ولذلــك 
باإليجابــي َاي مراعــاة المصلحــة العامــة المشــتركة 
لوحــدة الشــعب والوطــن مع قبــول اآلخــر وتقديم 
تنــازالت خدمــة لألهــداف الوطنيــة وخلــق عالقــات 
إنســانية متكافئــة وتجــاوز المصالــح والمنافــع 

ــة.  ــة الضيق ــخصية والفئوي الش

ــي ســباق  ــن موضــوع مهــم ف ــوم نتحــدث ع الي
ــا واالقتصــاد وامــن الطاقــة  التطــور والتكنولوجي
والبيئــة وهــو اســتخدام الطاقــة النظيفــة ، ومــن 
اهمهــا هــي اســتخدام الطاقــة الشمســية ، العالــم 
ــن  ــتخدمة م ــع  المس ــر القط ــي تطوي ــابق ف يتس
خاليــا وبطاريــات ومنظومــات وكذلــك انشــاء 

ــرة. ــرى ومتوســطة وصغي محطــات كب
انشــاء  فــي  المنطقــة  رواد  مــن  والعــراق كان 
اكبــر مشــروع فــي بغــداد ، فــي ثمنييــات القــرن 
الماضــي ، ولكــن اليــوم وبعــد ظــروف البلــد مــن 
حــروب وازمــات يتخبــط فــي ازمــة الكهربــاء، لــذا 
واجــب القيــام بحملــة وطنيــة لحــل جــزء كبيــر من 
هــذه االزمــة والتخلــص مــن المولــدات االهليــة 
علــى االقــل باســتخدام الطاقــة الشمســية ، حتــى 
ــل  ــر ، مث ــل تقدي ــى اق ــة عل نواكــب دول المنطق

دول الخليــج  وايــران ومصــر والمغــرب. 

الميزات
محطــات  انشــاء  ثلــث  مــن  اقــل  كلفتهــا   .1
التوليــد التقليديــة ومصروفــات الوقــود والزيــوت 

. والصيانــة 
2. تقليــل ســاعات القطــع بعــد رفــد الشــبكة 
الوطنيــة بالطاقــة الشمســية عــن طريــق محطــات 
المســتخدمة  المنــازل  ربــط  وكذلــك   ، كبــرى 
للطاقــة الشمســية باصــدار قانــون خــاص ســيتم 

ــا.  ــره الحق ذك
ــالك  ــي االس ــة ف ــدان الطاق ــن فق ــص م 3. التخل
الناقلــة لمســافات بعيــدة فــي حــال اســتخدام 

منظومــات محليــة المركزيــة. 
ــوالت  ــل والمح ــالك النق ــة اس ــي كلف ــاد ف 4. اقتص
واالعمــدة وصيانتهــا في القــرى النائيــة والمجمعات 

الســكنية والمعســكرات والمراكــز الحدوديــة.
اســتخدام  نتيجــة  التلــوث  مــن  التقليــل   .5
المنظــر  مــن  والتخلــص  األهليــة  المولــدات 
الســيئ  للشــبكات  العنكبوتيــة فــي الشــوارع 
نتيجــة  المفاجــئ  والقطــع  خطورتهــا  وتجنــب 

والعواصــف.  االمطــار 
اســطح  علــى  الشمســية  األلــواح  وجــود   .6
ــل  ــة الظ ــرارة ، نتيج ــات الح ــل درج ــازل يقل المن

االلــواح.  تخلفــه  الــذي 
حالــة  فــي  للطاقــة  امنــًا ســتراتيجيًا  تعتبــر   .7
واألمطــار  والعواصــف  والحــروب  االزمــات 
باالســتقاللية عــن الشــبكة الوطنيــة وعــدم توفــر 
ــز  ــي المراك ــتخدامها ف ــا باس ــود ، وخصوص الوق
المــاء  ومحطــات  المستشــفيات   ( الخدميــة 
 .  ) والتمويــن  االتصــاالت  ومراكــز  والمجــاري 

التشريع
البــدء فــي حملــة وطنيــة الســتخدام وتشــجيع 
ــازل  مشــاريع الطاقــة الشمســية وتنصيبهــا بالمن

ــي :  ــم بمايل وهــذا يت
ــن تضمــن حــق المواطــن مــن  1. تشــريع قواني
المنــازل  مــن  الشمســية  الطاقــة  وشــراء  بيــع 

والمنشــآت االخــرى . 
ــح المواطــن قرضــًا ميســرًا  2. تشــريع قانــون من
بحــدود اربعــة االف دوالر ، والبــدء بحملــة  » 
المليــون دار » وبشــروط يتــم اعتمادهــا كمــا 

ــكان . ــروض االس ــح ق ــي من ــد ف ــو معتم ه
الشمســية  الطاقــة  باســم  هيئــة  تشــكيل   .3

 . الــوزراء  برئاســة  ترتبــط  الوطنيــة 
4. إلــزام المركــز الوطنــي لالستشــارات الهندســية 
ــوزارة  ــة والمكاتــب االستشــارية فــي ال والمعماري

للمشــاريع  المخططــات  بتضميــن  والجامعــات 
الجديــدة بتنصيــب منظومــات الطاقــة الشمســية 

ــدات .  ــدال عــن المول ب
الســكنية  للمشــاريع  المســتثمرين  إلــزام   .5
والخدميــة القادمــة بتنصيــب منظومــات الطاقــة 

 . الشمســية 
6. رصــد امــوال فــي الموازنــة القادمــة باســتبدال 
المولــدات وصــرف الوقــود والزيــوت والصيانــة 
بتنصيــب الــواح  الطاقة الشمســية في المؤسســات 
الحكوميــة والجامعــات والمستشــفيات والمدارس . 
7.  توجيــه القنــوات االعالميــة الحكوميــة ومناهــج 
الطاقــة  اســتخدام  علــى  بتوعيتهــم  التعليــم 
الشمســية كبديــل عــن الطاقــة المعتمــدة حاليــا 

ــابقا .  ــوره س ــباب المذك لالس
ــوادر  ــح دورات للك ــوزارات بفت ــى ال ــاز ال 8. االيع
وصيانــة  تنصيــب  علــى  للتدريــب  الهندســية 

الشمســية. الطاقــة  منظومــات 

9. االيعــاز بفتــح فــروع الطاقــة الشمســية فــي 
الجامعــات والمعاهــد والثانويات الصناعيــة لمواكبة 

ــادم.  التطــور الق
10. توجيــة الــوزارت المعنيــة بعقــد مؤتمــرات 
وبحــوث ومعــارض وورش عمــل لتطويــر برامــج 

ــية. ــة الشمس الطاق
ــة الشمســية  ــات الطاق ــاء اســتيراد منظوم 11. إعف
وملحقاتهــا مــن الضرائــب والرســوم لمــدة خمــس 
ســنوات ، قابلة للتجديد لتشــجيع على اســتخدامها. 
ــات ذات  ــة والمؤسس ــوزارة الصناع ــاز ل 12. االيع
ملحقــات  كافــة  وتطويــر  بانتــاج  االختصــاص 

الطاقــة الشمســية.  
13. االيعــاز الــى وزارة الكهربــاء بنصــب محطــات 
كبــرى للطاقــة الشمســية ترفــد الشــبكة الوطنيــة  

بشــكل مبرمــج كل موازنــة ســنوية.

الجدوى االقتصادية
تنصيــب منظومــات الطاقــة الشمســية اقــل كلفــة 

مــن المحطــات الكهربائيــة التقليديــة. 
تنصيــب  لحســابات  مثــال  صــدد  فــي  ونحــن 
منظومــات المنــازل ســعة 5 كيلــوواط بكلفــة 
تقريبــا 4 االف دوالر ، وهــذه المنظومــة تنتــج 
12.5 ميــكاواط ســنويا ، وعمــر المنظومــة اكثــر 
مــن 30 ســنة كل كيلــوواط ينتــج 4.5 امبيــر فــي 

حــال الفولتيــة 220 فولــت.
وحســب نشــرة وزارة الكهربــاء كلفــة الميــكاواط 
صرفيــات  مــن  دينــار  ألــف   110 بحــدود 
وقــود وزيــوت عــدا كلفــة الصيانــة والرواتــب 

االخــرى.  والخدمــات 
كل  بشــراء  االتفــاق  يتــم  القانــون  تشــريع 
ميــكاواط بـــ 65 الــف دينــار فتدفــع الدولــه 60% 

مــن كلفــة التوليــد ، بينمــا يســدد المواطــن 
قوائــم الكهربــاء واقســاط القــرض مــن بيــع 

للدولــة.  المنتــج 
لــو اقرضنــا مليــون منــزل مبلــغ 4 االف دوالر 
ــا ،  ــكاواط مجان ــي تدخــل الشــبكة 5 االف مي يعن

الن القــروض ســيتم اســترجاعها للخزينــة. 

الخالصة 
ســوف  الشمســية  الطاقــة  مشــاريع  بنــاء   .1
ــور  ــود واج ــزل والوق ــتيراد الدي ــي اس ــد ف يقتص

واالندثــار.  الصيانــة 
الراهنــة  الحاجــة  لتلبيــة  البنــاء  ســريعة   .2

العــراق.  فــي  الكهربــاء  لمشــكلة 
3. صديقــة للبيئــة والتخلــص مــن التلــوث الــذي 
تنتجــه المولــدات االهليــة والمحطــات التقليديــة. 
ديمومتهــا  يؤمــن  الطاقــة  مصــادر  تنــوع   .4

للبلــد.  امنــًا وطنيــًا  وتعتبــر 
5. ســهلة وذات اســتقاللية عــن الشــبكة الوطنيــة 
فــي حــال اســتخدامها فــي المراكــز الحدوديــة 
والمراقبــة  الكمــارك  ووحــدات  والمعســكرات 

ــة. ــوث النائي ــز البح ــدة ومراك البعي
المثقفــة  الطبقــات  الــى  خطابنــا  اليــوم   .6
والقضــاة  واالطبــاء  الجامعــات  اســاتذة  مــن 
والمهندســين والمدرســين وكل الوطنييــن نقــول 
لهــم : انتــم اعــرف بالجــدوى االقتصادية، اســرعوا 
ــى  فــي تنصيــب منظومــات الطاقــة الشمســية عل
منازلكــم وحتــى تنتهــي مشــاكلكم مــع المولــدات 
االهليــة علــى اقــل تقديــر، وتخلصــوا مــن الذيــن 
ــي  ــبباً ف ــاء س ــة الكهرب ــل قضي ــى جع ــعون ال يس

ــالد. ــر الب ــف وتأخ تخل
 مركز الطاقة المتجدد الدولي - لندن

التوافق السياســي يف العراق ووأد الديمقراطية

ورقة عمل لحل مشــكلة الكهرباء يف العراق

د. نوري لطيف

د. المهندس ماجد الجابري

بعــد 17 عامــًا مــن ســقوط النظــام ، وفــي ذكــرى تأســيس 
الجيــش العراقــي الباســل، يفتــح اتحــاد القــوى ملــف ضبــاط 
الجيــش العراقــي الســابق  القابعيــن فــي الســجون منــُذ عــام 
التســامح ونســيان الماضــي ، ويحــث  الــى  2004 ويدعــو 
ــاط  ــرار جــريء باطــالق ســراح الضب ــى اتخــاذ ق الحكومــة عل
ليعــودوا الــى احضــان عوائلهــم ، ايمانــًا منــه بــأن بنــاء 
الوطــن ال يتــم اال عبــر  نبــذ الماضــي و البــدء بنقطــة شــروع 

ــدة .  جدي
تكمــن  دولــة  أي  قــوة  أن  القــوى  اتحــاد  يعتقــد  كمــا 
بعمودهــا الفقــري ودرعهــا الحصيــن ، المتمثــل فــي قواتهــا 
ــة مــا يعكــر صفــو  ــي وازال المســلحة ووحــدة الموقــف الوطن

الحــوار الوطنــي.  
مصطفــى  الســيد  الــوزراء  رئيــس  مســاعي  غمــرة  وفــي 
ــالح  ــر الس ــة وحص ــش والدول ــه الجي ــادة هيب ــي الع الكاظم

لمنفلــت. ا
الجيــش  ضبــاط  ملــف  الكاظمــي  فتــح  جــريء  بقــرار  و 
للخدمــة واإلســتفادة  المنحــل العــادة بعضهــم   العراقــي 

الــى  االخــر  البعــض  ورجــوع  العســكرية،  خبراتهــم  مــن 
ــي  ــم المدن ــده الحاك ــا أفس ــالح م ــم ،  وإص ــان عوائله احض
القــوات  بحلــه   ، عامــآ   17 قبــل  بريمــر  بــول  االمريكــي 
المســلحة واألجهــزه االمنيــة وعلــى رأســها وزارة الدفــاع 
والجنــود. الضبــاط  مــن  االالف  مئــات  وتســريح  العراقيــة 

الضبــاط  ملــف  النهــاء  الكاظمــي  دعــوة  مــع  وتماشــيًا 
ــادرة  ــرح مب ــة بط ــوى العراقي ــف الق ــام تحال ــجونين ، ق المس
الســابق  العراقــي  الجيــش  قــادة  ســراح  إلطــالق  تدعــو 
عنهــم  عــرف  الذيــن   ،  2004 عــام  منــذ  اعتقلــوا  ممــن 
 ، للعــراق  وحبهــم  ونزاهتهــم  ومهنيتهــم  انضباطهــم 
ــع  ــاف جمي ــة ، وانص ــا جنائي ــم أي قضاي ــجل ضده ــم تس ول
الضبــاط والكــوادر العســكرية المهجريــن وإعــادة حقوقهــم 

لمســلوبة. ا
االمنيــة  المؤسســة  بنــاء  فــي  يســهم  ســوف  هــذا  إن 
والعســكرية بشــكل صحيــح ، كمــا سيســاهم فــي ارتقــاء 
غبــار  وازالــة  االجتماعــي  واالنســجام  الوطنــي  الحــوار 

التســامح.  ثقافــة  ونشــر  االحقــاد  وطــرد  الماضــي 
إذ ان عودتهــم باتــت ضــرورة حتميــة فــي ظــل الظــروف 
الضبــاط  ، فالعــراق يزخــر بكفــاءات كبيــرة مــن  الراهنــة 
ــة  ــارة والطائفي ــاث ت ــوان اإلجتث ــت عن ــتهدفوا تح ــن إس الذي

ــرى. ــارة اخ ت
مؤسســات  بنــاء   إلعــادة  للكاظمــي  فرصــة  هنــاك  واآلن 
الدولــة وأجهزتهــا األمنيــة علــى أســس وطنيــة بعيــدة عــن 

اجــواء التوتــر واالســتفزاز.  
ــوى  ــف الق ــي وتحال ــينجح الكاظم ــل  س ــؤال : ه ــى الس ويبق

ــائك ؟؟؟ ــف الش ــذا المل ــح ه ــن فت ــة م العراقي
وهــل هــذا القــرار ســيرى النــور بتطبيقــه علــى أرض الواقــع 
؟؟!! أم انــه ســوف يصطــدم مــع عقليــات سياســية وارادة ال 
ــاء  ــادة بن ــيتها إع ــكرية لخش ــة العس ــن المؤسس ــد ترصي تري
ــوي  ــه وتق ــاول أن تضعف ــا تح ــيما انه ــي الس ــش العراق الجي

ــى حســابه. أجهــزة رديفــة عل

اتحــاد القوى 
والدعوة اىل التســامح 

هديل الجبوري

تمــر علينــا هــذه األيــام الذكــرى المئويــة لتأســيس الجيــش العراقــي، 
ــام  ــم يكــن بمســتوى المناســبة وهــي 100 ع ــاء بهــذه الذكــرى ل واإلحتف
علــى التأســيس ، ســواء علــى الصعيــد الرســمي الــذي ُيفتــرض أن يحتفــل 
ــان ، أو  ــن الزم ــرن م ــاوزت الق ــة تج ــن رمزي ــه م ــا تعني ــتثنائيًا لم ــا إس به
الشــعبي الــذي إقتصــر علــى هواجــس وتأمــالت الشــباب والنخــب الثقافيــة 
وبعــض التيــارات الحزبيــة والتنظيميــة، فلــم يكــن حجــم اإلهتمــام يتناســب 
ــى مــدى عشــرة  ــٌش عل ــداه جي ــذي أب ــدور ال ــب وال ــر المترت ــًا مــع األث فعلي
عقــود مــن الزمــن، ترافــق معهــا محطــات مهمــة وتحويليــة ســاهمت فــي 
صناعــة تأريــخ الدولــة العراقيــة ، وتغييــر ســماتها ووجهاتهــا عــدة مــرات 
وألكثــر مــن إتجــاه، بــل إن الجيــش كان أداة لغالبيــة تلــك األحــداث ، 
التــي تتصــف بالدمويــة اإلنقالبــات والثــورات والحــروب الداخليــة التــي 
كانــت تشــنها األنظمــة علــى معارضيهــا تحــت عناويــن الوطنيــة لمواجهــة 
الخيانــة والتمــرد كمــا يتناقــل كتابهــم مــن مدونــي تأريــخ تلــك الحــركات 
التــي هــزت أرض العــراق لمــرات عديــدة، وألهــداف متشــعبة لــم تكــن فــي 

ــح شــخصي أو تنظيمــي. ــر لصال غالبيتهــا ســوى تغيي
أرتبطــت هــذه الصــورة العقائديــة المتناقضــة مــع وقفــات ُمشــرفة للجيــش 
ــبة،  ــن مناس ــر م ــي أكث ــة ف ــالد العربي ــراق أو الب ــن الع ــًا ع ــي دافع العراق
وأكتســب بذلــك ســمعة رياديــة فــي البســالة والتضحيــة ووحــدة الصــف، 
ليحقــق إنفــرادًا غيــر مســبوق فــي المنطقــة العربية فــي التنظيــم واإلنضباط 
ــك  ــة ، تل ــداف األم ــق أه ــن لتحقي ــة المبادري ــي مقدم ــليح، وكان ف والتس
األهــداف التــي لــم تــرى النــور الــى اآلن ، وفــي قبالــة ذلــك فقــد إســتطاع 
الجيــش العراقــي خلــق سلســلة طويلــة مــن الضبــاط الباحثيــن عــن المجــد 
مــن خــالل الســلطة، التــي تصارعــوا عليهــا مــرارًا، فكانــت مــن نتائــج ذلــك 
أن إرتبطــت تلــك العقيــدة مــع فلســفة النظــام الحاكــم ومفهومــه للدولــة، 
والســلطة كٍل علــى حــدة، فــي مراحــل معينــة وحقــب زمنيــة مــرت بالعــراق 
كانــت عصيبــة علــى الشــعب ، ومحرجــة لكيــان وقــدرة الجيــش اإلعتباريــة، 
وإلتزامــه األخالقــي تجــاه عمــوم الشــعب ، وهــذه اإللتزامــات تختلــف كثيــرًا 
فيمــا تكــون للدولــة ومــا ينســحب علــى ذلــك مــن حمايــة للشــعب والنظــم 
ــب  ــا يترت ــام وم ــتور ونظ ــندة بدس ــية المس ــات السياس ــة والعملي القانوني
علــى ذلــك مــن عالقــة إحتــرام وثقــة مبنيــة الــى نظــم وســياقات معرفيــة 

ومفهومــة للحقــوق والواجبــات.
أمــا اإللتــزام اآلخــر فهــو إرتهــان ســلطوي يقــوده الحكــم الفــردي أو 
ــرن الماضــي وإســتمر  ــي ســبعينيات الق ــا حــدث ف ــوي) كم ــي أو فئ الجماع
عــدة عقود(ويكــون فيــه الجيــش وســيلة للقمــع وتصفيــة الخصــوم، وغالبــًا 
مــا تكــون العالقــة مــع المواطنيــن ومؤسســات الدولــة المدنيــة غيــر 
ــا،  ــق عليه ــراف المتف ــون واألع ــلطة القان ــر س ــع لمعايي ــة وال تخض متكافئ
ــه جاهــدًا  ــة التقاطــع اإلنســاني، وهــو مــا يعمــل علي ــى مرحل بــل تصــل ال
الحاكــم المســتبد ، أو الحاكــم الــذي يتوجــه لتحقيــق أهــداف يعتقــد إنهــا 
ــكيالت  ــض أو كل تش ــون بع ــر وتك ــكل أو بآخ ــة بش ــة العراقي ــدم األم تخ

ــه. ــيًا لحكم ــزًا رئيس ــش مرتك الجي
هــذا التجــاذب والتنافــر فــي مفاهيــم األنظمــة الحاكمــة التــي مــرت بســلطة 
ــدة  ــي تكــون عقي ــن، إنعكــس ســلبًا ف ــن الزم ــرن م ــدى ق ــى م ــراق عل الع
عســكرية واحــدة ، ذات مالمــح واضحــة تتبلــور أدوارًا فــي الممارســات 
ــك األدوار  ــت تل ــم كنمــوذج ، وظل ــي العال ــرف ف ــش محت ــادة ألي جي المعت
تتراكــم فــي صــورة بعضهــا األبــرز كان قاتمــًا ال يبعــث للتفــاؤل وال يعــزز 
ــون  ــع أن يك ــدان شــعب يتطل ــر ووج ــي ضمائ ــة ف ــدة الوطني ــت الوح ثواب
ــاء تــارة ، وفــي همــم الــذود عــن حــدود  جيشــه مــرآة ألحالمــه ، فــي البن

الوطــن.
ــدروس ، وال  ــر م ــي غي ــع سياس ــت بدف ــي كان ــكاليات الت ــك اإلش ــع تل وم
متفهــم لمســتقبل األمــة وســورها العســكري ، لكنــه بقــي يحظــى بإعتــزاز 
عــاٍل ، وإجمــاع وطنــي ال يتكــرر مــع مؤسســة أو مناســبة أخــرى ، بأنــه أمــل 
ــه وكل  ــات وحدات ــن يومي ــرارة ع ــر وم ــدث بفخ ــذي يتح ــعب ال ــك الش ذل
فعالياتــه ، ويأمــل مــرة أخــرى أن يكــون إطــارًا شــاماًل ُيثبــت دعائــم دولــة 

المؤسســات، وحمايــة الشــعب مــن الطغــاة والغــزاة علــى حــٍد ســواء.

وسام رشيد

الجيش بين العقيدة 
العسكرية والنظم 

السلطوية
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ألــف ليلــة وليلــة أكثــر مــن مــوروث 
لفهــم  مفتــاح  عالمــي،  أدبــي 
االجتماعيــة  االزمــات  ســيكولوجية 
العالــم  فــي  والجنســية  والسياســية 

اإلســالمي. العربــي 
قبــل ان أفكــر فــي كتابــة مقالــي حــول  

ــة  ــف ليل ــف أل ــزة لمؤل ــراءات المتمي الق
ذكــرى  ذهنــي  إلــى  تبــادرت  وليلــة، 
ــة  ــف ليل ــص أل ــي قص ــو يحك ــدي وه ج
ــم  ــر القدي ــي بالقص ــران والح ــت كل الجي ــة جمع ــي حلق ــة ف وليل
فــي القنادســة -مدينــة فــي الجنــوب الغربــي الجزائــري-، كان 
ــم  ــتمعيه فتراه ــول مس ــد فض ــاص يش ــويقي الخ ــلوبه التش بأس
ينتظــرون كل ليلــة مســتجدات الحكايــة وتطــورات أحداثهــا ، 
ــى  ــي أيامهــا تنزعــج مــن وجودهــم فــي بيتهــا إل ــم تكــن جدت ل
أن دخــل التلفزيــون البيــوت، فغيــر البنــى التحتيــة االجتماعيــة 
ــل  ــم أق ــا إن ل ــي بتره ــاهم ف ــث س ــا بحي ــى بنائه ــلبا عل ــر س وأث
. بتقليصهــا

لقــد كان جــدي بغيــر قصــد يكــرر حدثــًا وقــع منــذ آالف الســنين 
فــي أســواق بغــداد والشــام ومصــر وبــالد المغــرب بحيــث تحكــى 
القصــص شــفويا فــي األســواق، فمهنــة الحكواتــي موجــودة فــي 

أســواق مراكــش حتــى يومنــا هــذا.
توقفــي عنــد هــذا المؤَلــف اليــوم أعمــق بكثيــر مــن ذلــك، ســأفتح 
روحــه بطريقــة تحليليــة قائمــة علــى دراســة ســيكولوجية جريئــة، 
ــت أن يكشــف  ــرون خل ــذ عشــرة ق ــب من ــف ّكِت ــف يمكــن لمؤل كي
لنــا مفاتيــح فهــم األزمــات السياســة واالجتماعيــة والجنســية 
ــك  ــي اإلســالمي المعاصــر، ذل ــع العرب ــا المجتم ــي منه ــي يعان الت
هــو التحليــل الــذي يدعونــا إليــه الدكتــور مالــك شــبال فــي 
ــي ســنة 2007. ــة الصــادر ف ــة وليل ــف ليل ــه بســيكاناليزم أل كتاب

جــاء فــي ملخصــه: »اضطــرت النســاء إلــى إعــادة خلــق عالــم 
ــم والســرايا  ــن الحري ــه، حبيســات قواني بمقاييســهن لتتمكــَن من
فرائــس لَضجــر حبكــن حكايــات تقَمصــن أبطالهــا، مــن إلهامهــن 
ــة  ــة الرغب ــة كدعــوة الكتشــاف لغ ــة وليل ــف ليل ــدت قصــص أل ول
ومنتهــكات الجنــس، الشــباب وكذلــك االخطيئةالفضيلــة والعنــف، 

التــي تســلط الضــوء علــى المتعــة، والرجــال وعلــى األنوثــة«  
لكــن قبــل أن نغــوص مــع د. شــبال علــى كنبــة تحليلــه النفســي 
للكتــاب الــذي بيــن ايدينــا ، بحثــت عــن دراســات أخــرى تطرقــت 
االطروحــات  مــن  الهائــل  بالكــم  فوجئــت  لكنــي  للموضــوع 
ــي  ــرة ف ــن إب ــث ع ــن يبح ــت كم ــه فكن ــي تناولت ــات الت والدراس
االدب  فــي  اســتوقفتني رســالة دكتــوراه  القــش.  مــن  كومــة 
المقــارن فــي جامعــة الســوربون لنبيلــة رفاعــي تحــت عنــوان 
شــهرزاد  تحليــل  الغربــي،  الخيــال  فــي  واألمومــة  »المؤنــث 
االســطورة » فاتفقــت معهــا علــى ضــرورة فهــم اإلطــار التاريخــي 
الــذي نشــرفيه مألــف ألــف ليلــة وليلــة ألنــه نتــاج حضــارات 
وعربيــة  وفارســية  هنديــة  إســالمية  وغيــر  إســالمية  مختلفــة 

ومــن هويــات مجهولــة.

ــذا  ــة له ــو أًن اول طبع ــراء ه ــن الق ــر م ــه الكثي ــا ال يعرف ــن م لك
اإلرث األدبــي العالمــي صــدرت باللغــة الفرنســة ســنة 1712-
ــا  ــرى به ــا وأث ــذي هذبه ــون ال ــوان قال ــا أنط ــن كاتبه 1704 ع
بحيــث  عشــر  الثامــن  القــرن  فــي  الفرنســي  األدب  صالونــات 
حظــى المؤلــف بمقروئيــة واســعة فــي الطبقــة األرســتقراطية 

والبورجوازيــة حــدت حــدو اإلنجيــل.
كان علينــا أن ننتظــر قرنــا كامــال حتــى نــرى صدورهــا بلغــة 
الضــاد فــي كالكوتــا ســنة 1814 وبعدهــا فــي ســنة 1835 نســخة 
البــوالق وقــد ورد فــي جريــدة لومونــد الفرنســية فــي 1985 
مقــال حــول فظيحــة حظــر ألــف ليلــة وليلــة التــي صــودر طبعهــا 
مــن طــرف محكمــة الشــؤون األخالقيــة  فــي مصــر التــي إتهمــت 
ــن 3500  ــر م ــت أكث ــن فأحرق ــاء والدي ــه مخــل بالحي ــف بأن المؤل

نســخة أمــام المــأل. لكــن نقابــة الكتــاب المصرييــن طالبــت بــرد 
ــنة 2010. ــي س ــراث وطن ــه كت ــف بتصنيف ــار للمؤل اإلعتب

ــاب  ــول الكت ــى أن أص ــون عل ــاء يتفق ــن واالدب ــن الباحثي ــر م كثي
شــرقية ومتشــعبة الثقافــات ألنهــا نابعــة مــن حضــارات مختلفــة 
البيزنطيــة ، الساســانية ،االمويــة والعباســية ،خيــال متعــدد مــن 
حقــب ماقبــل، إســالمية وغيــر إســالمية ، فــي كتابــه حدائــق 
أواســط  فــي  المســعودي  والخطــاط  اإلنثربولوجــي  الذهــب 
الكتــاب هنديــة وفارســية  بــأن أصــول  يُقــٌر  الخامــس  القــرن 
وهــذا مــا فنــده ابــن النديــم محمــد إســحاق 993--987 موثــق 
مكتبــة فــي بغــداد‘ فــي الفهرســت –قامــوس أدبــي يحصــي كل 
الكتــب العربيــة المترجمــة إلــى اللغــة العربيــة فــي أواخــر القــرن 
الثامــن- بــان اول مــن إســتعمل كلمــة خرافــة هــم الفــرس بحيــث 
إنتشــر هــذا األدب فــي العهــد الساســاني واخذهــا عنهــم العــرب 
وأعــادوا صقلهــا ، وفــي مــا يخــص إســهام الحضــارة العربيــة فــي 
ــأن  ــبال ب ــك ش ــوج مال ــث وأألنثربول ــر الباح ــة يق ــة وليل ــف ليل أل
ــة  ــة وليل ــف ليل ــى أل ــرت عل ــي أث ــعوب الت ــر الش ــم اكث ــرب ه الع
بطرحــه إشــكالية الشــفهية والترجمــة فحســبه هــذه الشــفهية 
ــى  ــف عل ــة ويضي ــة العربي ــة للملحم ــب مخيل ــف وأخص ــاج أره نت
ــا  ــي الخطــاب حاظــرا متين ــي للقصــة بق ــت الكتاب ــه رغــم التثبي أن
ــرا وســيدا فالليالــي يعمهــا الفوضــى والعنــف مقابــل النــص  ،مثي
قابلــة  الغيــر  والكلمــة  النظــام  وحــده  يمثــل  الــذي  القرآنــي 

للتقييــد والنقــاش. 
ورغــم التهذيــب الــذي أحدثــه قالــون يبقــى القــارئ مندهشــا 
ــة  ــة الخيان ــى حادث ــتارها عل ــح س ــي تفت ــة الت ــة القص ــام بداي أم
ــن كل  ــم م ــهريار المنتق ــك ش ــا المل ــي كان ضحيته ــة الت الزوجي
عــذارى مملكتــه وكيــف تدخلــت شــهرزاد إبنــة وزيــره إلنقــاذ 
النســاء مــن قتــل حتمــي عنــد بــزوغ الفجــر، فشــد ت فضولــه 
مقابــل  حياتهــا  علــى  يبقــي  جعلتــه  قصــة  ليلــة  كل  بحبكهــا 
معرفــة نهايــة القصــص حتــى حبلــت منــه ومنحتــه وريثــا لملكــه.
فصــورة المــرأة ال تقتــرن بالضعــف والفضيلــة، لكنهــا مصــدر 
شــبال  يدعونــا  وهنــا  الممنوعــات  كل  تســتبيح  فهــي  المتعــة 
إلــى مســتويات متعــددة للقــراءة ال تتوقــف فقــط علــى ســرد 
التحليــل  بحــذر  ياخــد  بحيــث  وأيروتيكيــة  جنســية  لمكبوتــات 
النفســي الــذي يقترحــه الدكتــور برونــو بيتلهايــم  لشــخصية 
شــهريار التــي تعانــي مــن شــيزوفرينيا بحيــث تصبــح الليالــي 
النظريــات   فــي  بنــا  تغــوص  والتــي  الشــخصي  لألنــا  مدخــل 
الســيكولوجية لالنــا ، فحســب شــبال، القــراءة تتــم علــى أربــع 
ــة  ــة، وانثروبولوجي مســتويات أوال جنســية، وســيكولوجية تاريخي
منــذ  القصصيــة  الحبكــة  فــي  حاظــر  الالشــعور  نظــره  ففــي 
البدايــة ، تتقاطــع فيهــا خطــوط الفضــاء مــع الوقــت، والمخاطبــة 
ــن  ــا ع ــف لن ــًة تكش ــي مجتمع ــلطة والت ــس بالس ــاء، والجن بالده

القاعــدة النفســية لمــا ال ُيَعبــر عنــه.
ــة  ألــف ليلــة وليلــة تكشــف عــن لغــة أنثويــة جــد مرهفــة مصقول
ــتمد  ــي تس ــة الت ــية الذكوري ــلطة الجنس ــط الس ــى تحب ــاء أنث بده
ــد  ــان المحاي ــط أري ــي خي ــة فه ــوص الديني ــن النص ــرعيتها م ش

للذاكــرة الطفوليــة للعالــم العربــي اإلســالمي وهــي برلمــان ذلــك 
المجتمــع الــذي تعكــس فيــه كل التناقضــات االجتماعية والسياســية 
فــي الماضــي والحاضــر. أليســت شــهرزاد هــي تلــك الشــعوب 
المحضــورة والضعيفــة أمــام شــخصية شــهريار التــي ترمزلالنظمــة 
ــول  ــة المســتبدة التــي تســلب الشــعوب حقوقهــا لكــن الحل العربي
ــن  ــب موازي ــي شــهرزاد. فهــي تقل ــة ف ــن الشــعوب ممثل ــي م تات
ــة  ــة العالق القــوة وتحــل أزمــة شــهريار النفســية بإعــادة مصداقي
الزوجيــة أمــام الخيانــة الســلطة بالعدالــة الحاكــم والمحكــوم، 
ــاءات كل  ــل الفض ــي تحلي ــبال ف ــب ش ــى، ويذه ــن والفوض القواني
واحــٍد علــى حــده، بحيــث نتوصــل فــي نهايــة التحليــل بطــرح 
فإعــادة  والنهايــة  االنطــالق  نقطــة  هــي  تلــك  العالــم  تانيــث 
ــة علــى  ــاء صــورة المــرأة كشــخصية قويــة لهــا الســلطة الكامل بن
ــادات  ــن الع ــرر م ــان متح ــا كإنس ــتعيد مكانته ــي تس ــهريار فه ش
والقوانيــن ومــن الديــن فحســب شــبّْال المــرأة فــي هــذا الكتــاب 
بــكل  الحيــاة  تمثــل  الجامعــة فهــي  االنثويــة  األســطورة  هــي 

اطوارهــا مــن الــوالدة حتــى المــوت، باوجــه مختلفــة ،المــراة االم 
مصــدر الحيــاة والمــوت مصــدر المتعــة والقلــق هــي األداة األولــى 

ــوت. ــوى الم ــا س ــي ال يطاله ــات الت ــكل النزع ــدة ل والوحي
ــم غامــض صعــب الفهــم هــو المــراة  ــى عال ــا إل فشــهرزاد تدخلن
ــي  ــبال ف ــف د.ش ــد، ويضي ــب فروي ــوداء« حس ــارة الس ــك »الق تل
ــو  ــوا وال زال ــأن العــرب كان ــه ليــس مــن الخطــأ ان نقــول ب تحليل
يحتجــزون النســاء داخــل الســرايا خوفــا مــن عــدم قدرتهــم علــى 
الــرد السياســي علــى  إشــباعهم جنســيا، فحبســه المــراة هــو 
ــه الســلطة  ــذي بنت أزمــة الجنــس فالســرايا هــي جــدار الخــوف ال

ــا. ــي ذاته ــة لتحم الذكوري
فــي األخيــر يمكــن أن أقــول أن جــرأة التحليــل الــذي قدمــه 
ــان  ــر ب ــة جدي ــة وليل ــف ليل ــيكاناليزم أل ــه بس ــي كتاب ــبال ف د.ش
يقــدم فــي حلقــات متواتــرة النــه تطــرق لمقارنــات الصــورة 
القرانيــة  النصــوص  فــي  للمــراة  الجنســية   و  الســميولوجية 
ونصــوص ألــف ليلــة وليلــة ســآتي فــي مقــال يتبــع علــى تحليلهــا.

4ثقافية وفني�ة
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فيمــا مضــى مــن الزمــن كان تعريــف الثقافــة هــو كل مــا لــه 
ــال  ــور االعم ــة و حض ــز الثقاف ــاب رم ــون و االداب فالكت ــة بالفن صل
الموســيقية او االوبراليــة دليــل علــى ثقافــة الجمهــور الحاضــر و 
ــف. ــميه مثق ــا نس ــب كن ــل الكت ــن يحم ــذا م ــف ًوهك ــول المتح دخ
ــت  ــي الوق ــا ف ــوح ، خصوص ــى الوض ــي عل ــح عص ــة كمصطل الثقاف
ــر مــن اي وقــت  ــم مــع بعضهــا اكث ــت المفاهي ــن تداخل الحاضــر حي
مضــى ، فنقــول ثقافــة العنــف و ثقافــة الطبــخ و الثقافــه القانونيــة و 

ــك. ــة السياســية وهكــذا دوالي الثقاف
صحيــح ان تعريــف المصطلــح هــو مــن اعظــم المشــاكل التــي تواجــه 
الباحثيــن عبــر تاريــخ البحــوث و التاريــخ االكاديمــي للدراســات ، 
لكــن ان ياتــي مصطلــح ، اي كان هــذا المصطلــح و علينــا تعريفــه، 
فاننــا امــام قضيتــان اولهمــا البحــث فــي الميــدان بشــكل علمــي عــن 
ــي  ــة ه ــط ، و الثاني ــرف فق ــك للتع ــح و ذل ــذا المصطل ــات ه تعريف
التامــل و التفكــر فــي ذات المصطلــح ، و مــاذا يعنــي هــذا المصطلــح 
ــى  ــل عل ــتنتاج ، عم ــى اس ــل ال ــأن وص ــخصي، ف ــكل ش ــث بش للباح
ــح او  ــن لهــذا المصطل ــد معي ــون تحدي ــح ويك ــاد هــذا المصطل ايج

ذاك.
الثقافــة هــي مــن اكثــر المصطلحــات وعــورة و اكثرهــا قابليــة علــى 
التنــوع و تعــدد المعانــي فــي وقتنــا الحاضــر خصوصــا وقــد دخلــت 
ــي اعــرف الثقافــة و بشــكل معيــن وهــذا  ــاة، لكن ــركات الحي كل معت
ــا  ــون تعريف ــس بالضــرورة ان يك ــة ، ولي ــي الشــخصي للثقاف تعريف

عامــا يجــب ان ياخــذ بــه االخريــن و يعتبرونــه التعريــف االوحــد.
فالثقافــة هــي » تحويــل المعلومــة الــى ســلوك « ربمــا اليــروق 
ــاس،  ــه مــن الن ــروق لمجموع ــى احدهــم لكــن ي ــح ال هــذا المصطل
قــد يتفــق معــه اشــخاص و يختلــف معــه اخــرون، فمهمــا اختلــف او 
اتفــق اشــخاص مــع هــذا التعريــف فانــه تعريــف لشــخص واحــد و قــد 
يكــّون مفهــوم او عــدة مفاهيــم للســامع او القــاريء و هــذا هــو مــا 

اريــد ان اصــل اليــه.
ــد  ــم تع ــة او ل ــة شــخصية ليســت عام ــف قضي ــا ان التعري ــي هن اعن
هــذه القضايــا قضايــا يمكــن تعميمهــا علــى انهــا التعريــف الوحيــد 

ــاة. او الــذي يجــب ان يتبــع فــي عمــوم الحي

ــف الثقافة تعري

أمير  الخطيب

التفـاتة 

اعداد : هناء مرجان

أغــراض  مــن  واحــد  الغنائــي  الشــعر  يعتبــر 
ــاعر  ــوم الش ــج وهم ــس لواع ــذي يعك ــعر ال الش
ــن  ــال والحني ــزن والجم ــب والح ــرح والح ــي الف ف
النــه  االســم  بهــذا  ســمي  وقــد   ، والوطــن 
وبلحــن،  الموســيقية  االالت  بمصاحبــة  يقــرأ 
ــة  ــدة الغنائي ــن القصي ــة بي ــة وثيق ــاك عالق وهن

والموســيقى
ومــن المعــروف ان شــاعر القصيــدة الغنائيــة 
ــروح وتفاعلهــا  ــف ال ــى تكيي ــة عل ــه قــدرة عالي ل
ــر  ــذا تعتب ــادل ، ل ــر متب ــق تأثي ــة وخل ــع الكلم م
معظــم  فــي  الشــعر  أم  الغنائيــة  القصيــدة 

االنســانية. الثقافــات 
وقــد بــرع مجموعــة مــن الشــعراء العراقييــن 
ســواء  الشــعر  مــن  اللــون  هــذا  كتابــة  فــي 
بالعربيــة الفحصــى ام بالعاميــة ، وهنــاك اجيــال 
و اســماء فــي عالــم الشــعر الغنائــي العراقــي 
وضعــوا بصمــات فــي وجــدان االنســان فــي 
بــالد الرافديــن ، كـــجبوري النجــار وســيف الديــن 
النــواب  فتــاح ومظفــر  وزامــل ســعيد  والئــي 
كريــم   ، الســماوي  شــاكر  الدجيلــي،  وزهيــر 
ســلمان  وطاهــر  الغريــري  اســعد   ، العراقــي 
عاقــل  شــك  بــال  ومنهــم  تطــول  والقائمــة 
ــذي  ــق ، ال ــع الرقي ــاعر الودي ــذا الش ــي ه الربيع
ولــد فــي بغــداد وعــاش لعشــر ســنوات فــي 
مدينــة العمــارة الجنوبيــة ونهــل مــن بيئتهــا 
وتشــرب بمفرداتهــا العراقيــة الجنوبيــة الرقيقــة.
وفــي بغــداد عاصمــة الشــعر والشــعراء ومدينــة 
ليؤســس  يســعى  عاقــل  كان  والغــزل  الحــب 
ــم  ــي عال ــة ف ــه الفتي ــعري وبصمت ــلوبه الش الس

ــه . ــوج الي ــهولة الول ــن الس ــس م لي
المعلميــن ليتخــرج  فــي بغــداد دخــل معهــد 
ــة  ــت كلي ــر فكان ــه كان اكب ــن طموح ــًا لك معلم

ــد . ــت المعه ــي تل ــه الت ــة وجهت ــون الجميل الفن
تربــى الشــاعر عاقــل الربيعــي فــي بيــت كان 
الشــعر يعيــش فــي ثنايــاه ، فقــد كان ابــوه ذواقــًا 
ــه  ــتقبل ضيوف ــالدب ، وكان يس ــًا ل ــعر ومحب للش

بالشــعر ويودعهــم بالشــعر . فقــد فتــح عاقــل 
عينيــه متأثــرًا بــروح والــده ، فبــدأ بكتابــة الشــعر 
كتابــة  رحلــة  بــدأ  و   ، المتوســط  االول  وهــو 

الشــعر حتــى وصــل الــى مصــاف الشــعراء الكبــار .
 ، الشــعرية  والصــورة  بالمغريــة  عاقــل  اهتــم 
مبتعــدًا عــن االبتــذال والكــم . فقــد شــغله حيــاة 
ــر مــن انتشــارها الفقاعــي  الكلمــة ودوامهــا اكث

ــت . المؤق
وقــد القــى الشــاعر مســؤولية االســفاف بكلمــات 
اطــراف  كل  علــى  الكلمــة  وانتقــاء  االغانــي 
ــالث المطــرب والشــاعر والجمهــور ،  ــة الث االغني
المطــرب باختيــاره والجمهــور بذائقتــه الفنيــة ، 
والشــاعر بوعــه واحساســه، وهــؤالء مــن يصنــع 
الفقاعــة الفنيــة او الرصانــة الجماليــة. فالمطــرب 
فــي  االكبــر  االثــر  لهــم  والجمهــور  والكاتــب 
انتــاج فــن راقــي يعلــن عــن هويــة األنســان 
ــي  ــذه االرض او ف ــه ه ــى وج ــش عل ــذي يعي ال

ــن . ــذا الوط ه
شــعراء  بيــن  محتــدم  الســباق  كان  لقــد 
التســعينات ، فقــد كثــر الطفــح الشــعري وزاد 

بالمفــردة. االســفاف 
لكــن كان عاقــل الربيعــي كان مختلفــًا ، فقــد 
تأثــر بالشــاعر الغنائــي زامــل ســعيد فتــاح الــذي 
يعتبــره االب الروحــي لــه ، كمــا يــراه االكثــر 

ــي . ــص الغنائ ــة الن ــي كتاب ــًا ف رقي
مــن  الكثيــر  مــع  الربيعــي  الشــاعر  تعامــل 
هيثــم  الفنــان  يعتبــر  لكنــه   ، جيلــه  مطربــي 
يوســف االقــرب الــى روحــه فهمــا يشــتركان فــي 
االحســاس والتصــورات فــي تجســيد المفــردة 

. الغنائيــة 
اســتطاع عاقــل الربيعــي أن يجــد لــه اســلوب 
شــعري خــاص بــه. يتمنــى ان يكتــب للفنــان 
ماجــد المهنــدس صاحــب الصــوت واإلختيــار 

الراقــي.
يعــد عاقــل الربيعــي العمــال ســترى النــور قريبــًا 
باصــوات عراقيــة محبيــه للجمهــور. وهــو يخطــو 
بخطــى ثابتــه ليحجــز لنفســه مكانــة فــي الشــعر 

الغنائــي العراقــي.

عاقل الربيعي.. شاعر المفردة االنيقة

امير الخطيب

كلــه  العمــر  نــذر  الــذي  المســرحي  هدابــي  ســعد 
فقــد  الكتابــة،  عالــم  بغيــر  ابــدا  يحلــم  ال  للمســرح 
االوهــام  قطيــع  يطــارد  انــه  يقــول  مــن   يقــول 
واعتقــد جازمــا انــه يفــرح ان قيــل لــه انــك ال تحيــا الحقيقــة، 
النــه يعــرف ان الحقيقــة تتناســب مــع الواقــع. فهــو انســان 
واقعــي اخــذ لنفســة مســارا ذاتيــا خطــة منــذ ان كان يافعــا.
عرفــت ســعد فــي معهــد الفنــون الجميلــة و مــن خــالل 
ــد  ــي اخرجهــا مهن مســرحية بســتان الكــرز لتشــيخوف و الت
طابــور، عرفتــه ممثــال بارعــا اجــاد دوره الرئيســي بــكل 
حــب فقــد كان بًارعــا الــى الحــد الــذي ادهشــنا و هــو يقــول 
كلمتــه االخيــره فــي المســرحية بتشــاؤم متفائــل و هنــا ســر 
الدهشــة التــي صنعهــا لنــا ســعد »كلكــم علــى حــق« فهــو 

ــا. ــل مدهــش حق ممث
اســم ووجــه ســعد  1986 وبقــي  العــراق ســنة  غــادرت 
شــاخصا فــي ذهنــي الــى هــذا اليــوم، ذاك الشــخص الجــاد 
الــذي يقــراء كثيــرا و يفكــر كثيــرا و ال يخشــى اي شــيء 
وال احــد يقــف فــي طريقــه، فهــو كمــا يقــال مثــل الطلقــه 

ــط. ــتقبل فق مس
كنــت اتابــع ســعد عــن طريــق بعــض االصدقــاء خــالل 
ــا  ــح كاتب ــر النــه اصب التســعينات ، وكان اعجابــي يشــتد اكث
ــون و  ــح مخرجــا بعــد تخرجــه مــن معهــد الفن ــال واصب جمي
دخولــه اكاديميــة الفنــون فــي بغــداد لنيــل البكالوريــوس. 

فــي اعتقــادي ان الشــهادات ال تعنــي اي شــيء لســعد النــه 
كاتــب و كمــا قــال الكاتــب الســوري الكبيــر محمــد الماغــوط 
»انــا اعــرف اكتــب فقــط« جوابــا علــى ســؤال فيمــا اذا كان 

قــد درس و أكمــل دراســته. 
ســعد الــذي انتشــر بشــكل جميــل فــي جميــع انحــاء العالــم 
ــر منهــا دون  ــى فهــو اكب ــاب و الكن ــي بااللق ــي ال يبال العرب
ادنــى شــك، فكــم مــن شــهادة دكتــوراة فخريــة منحــت لــه 
و كــم مــن حفــاوة اســتقبل بهــا، فهــو كمــا هــو ال يغتــر و ال 

يعــرف الغــرور طريقــه الــى ســعد.

ــاول العمــال ســعد  هــذا المدخــل ليــس دراســة او حتــى تن
ــرة و التــي ان دخلــت مســابقة فانهــا تحصــد  هدابــي الكثي
الجوائــز و تثيــر النقــاش و التنافــس، بــل هــو تعريــف بســيط 
ــر مــن  جــدا و متواضــع جــدا لمــا قدمــه هــذا الكاتــب الكبي
اعمــال دراميــة فــي التلفزيــون و المســرح و الســينما، هــذا 
المدخــل و الــذي نأمــل ان تعقبــه دراســة لســيرة و اعمــال 

المبــدع ســعد هدابــي.
ســعد مولــع بالمســرح مولــع بالتمثيــل، االخــراج، الكتابــة او 

اي شــيء مــن شــانه ان يذكره بالمســرح، فســعد الــذي كتب 
الــى التلفزيــون اكثــر مــن مسلســل يحاكــي الواقــع ســيتوج 
هــذه الســنة بعمــل تلفزيونــي تحــت عنــوان )جــدران بــاردة( 
ــن..  ــن المبدعي ــة م ــل نخب ــم وتمثي ــاء كاظ ــراج رج ــن اخ م
اســيا كمــال.. عزيــز خيــون.. عبــد الســتار البصــري.. مقــداد 
ــى الســينما ســيناريوهات  ــب ال مســلم  و اخــرون. ســعد كت
ــر  ــر الكثي ــرح الكثي ــى المس ــب ال ــعد كت ــه، س ــره و مهم كثي
مــن االعمــال المســرحية، نذكــر منهــا مــا يســعف ذاكرتنــا:

قصة حب وثنية

 صهيــل 
زنزانة البوح

عجاف
غسيل اموات

مطبرة
شرفات

مرايا الشمس
وهل يخفى الغجر

ســيكون افتتــاح مهرجــان بابــل لهذا العــام ) مرايا الشــمس(  
و هــي مــن تاليــف الكاتــب الكبيــر ســعد هدابــي ومــن اخــراج 
بهــاء العلــكاوي... تمثيــل الفنــان ســامي قفطــان والمبدعــة 
اســيا كمــال والفنــان كاظــم القريشــي والفنــان محســن 

الجيــالوي والفنــان كريــم الزيــدي ...
ــذا المبــدع  ــر ه ــن ان نوجــز او نختص كمــا قدمــت ال يمك
المدخــل  او  المتواضعــه  المقدمــة  بهــذه  الكبيــر 
هــذا  مــن  اكبــر  فانــه  مفيــد،  يكــون  ان  نامــل  الــذي 
»تخيــل«  اغنيتــه  فــي  لينــون  جــون  قــال  كمــا  هــو   و 

ربما تقول عني اني حالم
و لكني لست الحالم الوحيد

  
ــرى  ــع و بهكــذا رجــال يمكــن ان ن ــر الواق ــم بتغي فهــو يحل

ــل. ــع االجم ــل و الواق ــتقبل االفض المس
و ال يخفــي هــذا الكاتــب الكبيــر اعــالن كتابــة مسلســل عــن 
يونــس بحــري الشــخصيه االكثــر اثــارة للجــدل و الغمــوض 
فــي تاريــخ العــراق الحديــث و الــذي ســيمثل الشــخصيه 
الرئيســية فــي هــذا المسلســل ابــن يونــس بحــري، الممثــل 

ــس. ــعدي يون ــروف س ــي المع ــرحي و التلفزيون المس

تحويل املتخيل اىل معاش

متاباعات - المستقل

ــي  ــة الت ــات المهم ــن المهرجان ــد م ــى واح ــينما المقه س
تقــام فــي العالــم العربــي وفــي مدينــة تــازة فــي المملكــة 
ــور  ــان الجمه ــي استحس ــان يالق ــذا المهرج ــة، ه المغربي
ــم و بشــكل  ــام اقي ــذا الع ــام، اال ان ه ــر كل ع ــر فاكث اكث

ــا. ــا التــي لخبطــت الدني رقمــي بســبب جائحــة كرون
ــدورة الخامســة  مهرجــان ســينما المقهــى وهــذه هــي ال
للمهرجــان الدولــي لســينما المقهــى ، تحــت شــعار “ 
الســينما والمشــترك اإلنســاني ”، وذلــك مــن 28 إلــى 31 

كانــون االول 2020.
العراقــي  الســينمائي  ًوالممثــل  المخــرج  اميــن  جمــال 
اختيــر كعضــو لجنــة التحكيــم لهــذا المهرجــان ، صحيفــة 
»المســتقل« حــاورت الفنــان جمــال وكان فرحــا جــدا فــي 
مشــاركته فــي لجنــة التحكيــم وســعيد جــدا لالســباب 

ــتقل. ــا للمس ــي ذكره الت
هــذا المهرجــان مميــز لعــدة اســباب خاصــة بالنســبة 
ــة  ــدول العربي ــد ال ــرب اح ــي المغ ــام ف ــه يق ــي اوال الن ل
المهمــة فــي صناعــة الفيلــم الســينمائي ، وهــي اكثــر 
الــدول العربيــة فــي مهرجاناتهــا الســينمائية وباشــكالها 
نــوع  فــي  كبيــر  تنــوع  هنالــك  واقصــد   ، المختلفــة 
المهرجانــات فــي المغــرب ومهرجــان ســينما المقهــى 

احــد هــذه المهرجانــات المميــزة. 
جودتهــا  و  المهرجــان  فــي  المشــاركة  االفــالم  وعــن 
وعــن الفلــم العراقــي القصيــر الموســوم »صفــر« تحــدث 
لنــا المبــدع جمــال اميــن : » مــن خــالل مشــاهدتي الــى 
ــالم  ــك اف ــت هنال ــي المهرجــان كان ــالم المشــاركة ف االف
ــرة  ــة كبي ــا بدق ــم اختياره ــد ت ــة وق ــات رائع ذات مواصف
وهــذا مايعطــي ادراة المهرجــان دقتهــم وخبرتهــم فــي 

ــالم.  ــار هــذه االف اختي
ــي  ــان ف ــفافية المهرج ــدى ش ــح م ــب ان اوض ــرا اح واخي
عملهــم وتعاملهــم مــع لجنــة التحكيــم بشــكل راقــي 

ــت  ــذا كان ــرة وله ــة كبي ــل باريحي ــا نعم ــدا وكن ــع ج ورائ
النتائــج رائعــة جــدا وال اخفيكــم انــي ســعدت كثيــرا بفــوز 

ــع االفــالم وهــي تســتحق بجــدارة.  جمي
وفــوز الفيلــم العراقــي القصيــر صفــر ، كان لــه وقــع كبيــر 

علــى نفســي ونفــس الســينمائيين العراقييــن. 
اخيــرا احــب ان اقــول بوركــت كل هــذه الجهودالتــي 
ــدورة مــن مهرجــان ســينما  ــى اقامــة هــذه ال اصــرت عل

ــه .   ــن في ــكل العاملي ــكر ل ــف ش ــق وال الطري
ــذي كان  ــر ، ال ــر صف ــي القصي ــم العراق ــروك للفل ــف مب ال
ــان النجــم  ــروك للفن ــف مب ــر وال ــان خضي ــراج ايم ــن اخ م

ــن.  ــال امي ــينمائي جم الس

جمال في مهرجان المقهى

نزهه عزيزي
كاتبة جزائرية
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سعاد همام

إذن أنــت تفكــر - مهــال ، ال أرى قصــة هنــاك تمثــل ثقافتــي أو هويتــي حتــى تعــرف 
مــا ســأفعله - ســأكتب الكتــاب بنفســي! ســواء كان األمــر يتعلــق بالجنــس أو التــراث 
ــاك العديــد مــن القصــص الرائعــة والتجــارب المختلفــة التــي مــن  أو التاريــخ - هن

المحتمــل أال يكــون لهــا التمثيــل الكامــل الــذي تســتحقه.
إذن مــا هــي النصيحــة التــي ســأقدمها لكاتــب الطمــوح الــذي يريــد أن يكتــب عــن 

ثقافتــه / تجاربــه؟

افعل ذلك لألسباب الصحيحة

تنبيــه النــاس المفســد! كتابــة كتــاب هــو حقــا عمــل شــاق! مــن المحتمــل أن 
تســتحوذ علــى حياتــك ، وال يمكنــك تنــاول الطعــام أو النــوم أو إجــراء محادثــة 
عاديــة دون أن يفكــر أحبائــك أنــك علــى كوكــب مختلــف )ألنــك فــي ذهنــك!( لذلــك 
إذا كنــت تفكــر فــي كتابــة كتــاب - تأكــد مــن أنــك تفعــل ذلــك لألســباب الصحيحــة 

وهــذا ألنــك تريــد كتابــة كتــاب.
مــن ناحيــة أخــرى ، إذا كان دافعــك األساســي لكتابــة كتــاب هــو التمثيــل والدفــاع 
عــن # األصــوات والتنــوع ، فيمكنــك فعــل ذلــك بعــدة طــرق أخــرى - مثــل 
التواصــل االجتماعــي  اســتخدام وســائل  أو  التدويــن  أو  النشــر  المشــاركة فــي 
والترويــج ألصــوات أخــرى - وأنــت مــن المحتمــل أن تكــون أكثــر فاعليــة فــي تلــك 

ــك! ــالمة عقل ــا س ــتوفر أيًض ــوات وس القن

الكثير اكتب 

ــي  ــة ف ــدون صعوب ــم يج ــنًا ، فه ــر س ــاب األصغ ــن الكت ــاًل م ــذا قلي ــمعت ه ــد س لق
التعبيــر عــن أنفســهم علــى الــورق. ألن الكتابــة أمــر شــخصي للغايــة ويبــدو األمــر 
كمــا لــو أنــك تضــع كل أفــكارك العميقــة ليتــم الحكــم عليهــا والتدقيــق فيهــا مــن 

قبــل أشــخاص آخريــن.
لــذا ، هــذا هــو تفكيــري ، ابــق هادًئــا وأدرك أنــه نعــم إنــه أمــر مخيــف للغايــة ولكــن 

ليــس عليــك القفــز إلــى كل ذلــك علــى الفــور. 
الكتابــة هــي وســيلة للتواصــل ، إنهــا أداة يمكننــا اســتخدامها لمســاعدتنا فــي 
ــا منهــا  تحليــل أفكارنــا وفهــم عواطفنــا ألنفســنا قبــل أن نحــاول حتــى أن نضــع أًي

ــراه اآلخــرون!  فــي مــكان ي
لــذا ، إذا كنــت ترغــب فــي كتابــة كتــاب ، عليــك أوالً أن تبــدأ فــي ممارســة الكتابــة 
ــة ، واكتــب شــعًرا ســيًئا ، واكتــب  فقــط. اكتــب المراجعــات ، واالســتجابات العاطفي
الهــراء المتجــول. لهــذا الســبب يمتلــك جميــع الكتــاب دفاتــر مالحظــات - مــن خــالل 
ــي  ــدة الت ــى الكلمــات الجي ــور عل ــم العث ــة ، نتعل ــر مــن الكلمــات الرهيب ــة الكثي كتاب

تكشــف عــن قلــب القصــص التــي نريــد ســردها.

القصة تأتي أوال

أهــم شــيء فــي عملــك هــو قصتــك. وهــذا يعنــي الشــخصيات ، واإلعــداد ، والحبكــة 
ــوع أو  ــي األســاس ، ال تضحــي أو قصــة »مــن أجــل التن ــذا ، ف ــك. ل ــى ذل ــا إل ، وم
التمثيــل أو اإلنصــاف أو أي شــيء آخــر. إذا كان لديــك مجموعــة مــن األصدقــاء مــن 
ــن مــن  ــك أدركــت أن اثني ــد ذل ــل« - ولكــن بع ــة بســبب »التمثي ــات مختلف 5 ثقاف
ــن  ــا يتعي ــة - فربم ــي القص ــيًئا ف ــل ش ــا وال تفع ــدة منهم ــخصيات ال فائ ــذه الش ه

عليــك التضحيــة بهــم آللهــة الكتابــة. القصــة تأتــي أوال وقبــل كل شــيء.

ال تضغط على نفســك كثيًرا

متابعــة مــن وجهــة نظــري أعــاله ، ربمــا لــن تهبــط علــى القصــة التمثيليــة المثاليــة 
ــت  ــد! أن ــذا جي ــك األول - وه ــي عمل ــا ف ــد تحقيقه ــي تري ــياء الت ــق كل األش وتحق
ــك ال  ــرى - لذل ــص األخ ــن القص ــد م ــن العدي ــبكة م ــي ش ــدة ف ــة واح ــروي قص ت
تشــعر أبــًدا أنــه يتعيــن عليــك فعــل كل شــيء! والمهــم بشــكل خــاص ، ال تضغــط 
علــى نفســك. قــد يكــون هنــاك شــيء تنتقــده حًقــا للكتــاب اآلخريــن ، ولكــن 
بعــد ذلــك قــد تجــد نفســك جيــًدا تفعــل الشــيء نفســه )تذكــر النقطــة 1: الكتابــة 
ــة مــرة  ــا المحاول ــك دائًم ــا مــع نفســك ويمكن ــة(. لكــن ال مشــكلة. كــن لطيًف صعب

ــام بعمــل أفضــل. أخــرى فــي المــرة القادمــة والقي

ال تخف من فهم األمور بشــكل خاطئ

ــن«  ــوا »ممثلي ــر مــن الضغــط ليكون ــاك الكثي ــاب ، قــد يكــون هن ــى كت بالنســبة إل
لثقافــة أو مجتمــع أو هويــة أو تجربــة - لكــن هــذا ال يعنــي أنــك ســتعرف - وال يجــب 
عليــك - معرفــة كل شــيء عنهــا. تعتبــر الدقــة فــي التمثيــل أمــًرا مهًمــا ، ولكــن فــي 
الخيــال ، ســتجد أنــه يجــب افتــراض / تخيــل / تزويــر أشــياء معينــة. ال بــأس ، فقــط 
كــن صريًحــا بشــأن ذلــك. الشــيء الــذي يجــب تذكــره هــو أنــه بصفتــك كاتًبــا فــي 
ــى  ــف - إل ــة - بصــوت مختل ــا ، ونظــرة مختلف ــل منظــوًرا مختلًف ــدم بالفع ــت تق فأن

الطاولــة ، وبهــذه الطريقــة ، أكثــر قيمــة مــن الدقــة الواقعيــة بنســبة 100٪.

التجربة احتضن 

وال تثبــط عزيمتــك. الكتابــة صعبــة ، وقــد تكــون الحيــاة صعبــة ، وقــد يكــون 
النظــام صعًبــا - والشــيء الوحيــد الــذي يمكنــك فعلــه هــو االســتمرار فــي المحاولــة. 
أنــا أؤمــن بــك - واألهــم مــن ذلــك كلــه ، أريــد أن أتأكــد مــن أنــك تســتمتع بوقتــك 

فــي هــذه العمليــة.

كتابة سعيدة !!

كيــف تكتب عــن ثقافتك الخاصة؟

محمد الكحط – ســتوكهولم

تمــر هــذه األيــام الذكــرى الثانيــة لرحيــل الشــاعر والكاتــب والروائــي والمســرحي 
والمترجــم جاســم ســيف الديــن الوالئــي، فقــد توفــي فــي ســتوكهولم بتاريــخ 
ــع  ــرة وق ــه المبك ــئ وكان لوفات ــكل مفاج ــر 2019، بش ــي / يناي ــون الثان 4 كان
الصدمــة علــى عائلتــه وجميــع أصدقائــه ومعارفــه، وهــو خســارة كبيــرة للعــراق 
ــة لمــا يملكــه الفقيــد مــن خزيــن ثقافــي فــي كافــة المجــاالت  وللثقافــة العراقي

اإلبداعيــة.
ــي  ــده الشــاعر الغنائ ــداد، وال ــي بغ ــل 1953 ف ــي 2 مايــس/ أبري ــد ف ــد الفقي ول
ــي  ــة، ف ــعبية البغدادي ــاء الش ــي األحي ــرع ف ــي، ترع ــن والئ ــيف الدي ــروف س المع

ــات. ــت بن ــن، وس ــة أوالد آخري ــع أربع ــاش، م ــواكة والوش ــة والش الكاظمي
أكمــل دراســته فــي معهــد المعلميــن فــي بغــداد وعمــل كمعلــم للغــة العربيــة، 
فــي ظــّل عائلــة شــعبية معروفــة بحبهــا للشــعر واألدب حيــث تــرك والــده تراثــا 
فنيــًا ســيظل خالــدا تتذكــره األجيــال، وتــرك بصمتــه العميقــة فــي تاريــخ الفــن 
ــًا أن يكــون األبــن جاســم ســيف الديــن الوالئــي شــاعرًا،  العراقــي، فليــس غريب
ــه  ــده وهــو فــي ذروة عطائ ــه فــي الســتينات وال ــرة طفولت ــث عاصــر فــي فت حي

وتألقــه، وكذلــك كانــت والدتــه تملــك مــن الثقافــة وتــردد األمثلــة الشــعبية.
ــة فــي نهايــة الســبعينيات مــن المضايقــات، وآخرهــا عندمــا طــرق  عانــت العائل
أوغــاد النظــام الفاشــي بــاب منزلهــم فــي مدينــة الوشــاش الصطحــاب األســرة 
ــي  ــران ف ــى اي ــرة ال ــى الهج ــم إجبارهــم عل ــداد، ومــن ث ــة أمــن بغ ــى مديري إل
مايــس 1980، فــي عمليــة تمــت تحــت تهديــد الســالح وتركوهــم علــى الحــدود 
اإليرانيــة، كانــت الرحلــة شــاقة جــدًا خصوصــًا كان عليهــم الســير علــى األقــدام 
حتــى وصولهــم الــى الجانــب اإليرانــي ونقلهــم إلــى أول مخيــم للمهجريــن 

هنــاك. 
ــوث  ــد المك ــده، وبع ــب وال ــب قل ــة تع ــي بداي ــت ه ــاقة كان ــيرة الش ــك المس تل
ــا،  ــتقرار فيه ــورية واالس ــى س ــفر ال ــة الس ــررت العائل ــهر ق ــدة أش ــران ع ــي اي ف
ــة، وكان  ــل العائل ــى دمشــق ليمهــد لمجــيء كام ــرى ال ــه الكب فســافر هــو وأخت
اختيارهــم ســورية ســكنا لهــم كونــه المــكان األقــرب إلــى العــراق واألســرع فــي 
ــاروا الســكن فــي الســيدة زينــب،  العــودة إليــه كمــا كان يعتقــد والدهــم، واخت

ــعبية.  ــة ش ــا منطق كونه
ــارية،  ــة اليس ــوف المعارض ــي صف ــي ف ــم الوالئ ــد جاس ــط الفقي ــوريا نش ــي س ف
ــي ســوريا تعرضــت  ــع، وف ــب ومذي ــة ككات ــة واإلذاع ــال الصحاف ــي مج وعمــل ف
العائلــة الــى نكبــة كبيــرة حيــث توفــي والــده ســنة 1984، بســبب آثــار إبتعــاده 

عــن منبــع إبداعــه وهــو العــراق، ومــن ثــم وبعــد أشــهر توفيــت والدتــه.
ــى األدب العربــي والعالمــي  ــرة اطالعــه عل تطــورت قــدرات جاســم الوالئــي لكث
والمراكــز  المجــاالت  لكثــرة  للثقافــة  واعــدة  فســحة  كانــت  ســوريا  ولكــون 

الثقافيــة، فكتــب الشــعر والمقــاالت، والقصــص القصيــرة، وغيــر ذلــك.
بعــد أكثــر مــن ثمــان ســنوات غــادر الفقيــد ســورية متوجهــا الــى الســويد عــام 
1989، وبــدأ رحلــة جديــدة مــن اإلبــداع والعطــاء، ســاعده االســتقرار والهــدوء 

النســبي فــي هــذا المجتمــع الجديــد.
ــع  ــات المجتم ــي منظم ــط ف ــة وناش ــة واجتماعي ــة اعالمي ــخصية ثقافي ــرز كش وب
المدنــي والديمقراطــي، بعــد بــروزه فــي مجــال الصحافــة والشــعر كتــب الروايــة 
وأبــدع فيهــا، ومــن ثــم خــاض تجربــة ترجمــة الروايــة، مــن اللغــة الســويدية 

إلــى العربيــة، حيــث ترجــم عــدة روايــات.
ــذوره  ــه وج ــن بدايات ــة وع ــن الترجم ــاوره ع ــا أح ــه وأن ــي مع ــِد لقاءات ــي أح ف

ــي  ــراي عل ــوق الس ــي س ــرت ف ــي: ))عث ــم الوالئ ــول جاس ــا يق ــق منه ــي انطل الت
كتــاب أكاديمــي صــادر عــن كليــة المعلميــن بجامعــة كولومبيــا عنوانــه )مســالك 
العلــم( كان متعتــي لســنوات عديــدة، ثــم مــا كان يحدثنــي بــه بعــض المعــارف 

ــدن وغيرهــم. ــاك لن ــز وج ــن أدب شكســبير وديكن ــاء وأســاتذتي ع واألصدق
واالســباني  وااليطالــي  والفرنســي  الروســي  األدب  مــن  قرأتــه  لمــا  إضافــة 
فــي  وجــودي  أثنــاء  وروايــة  ومســرًحا  شــعًرا  العربيــة  اللغــة  إلــى  المترجــم 
بغــداد وفــي دمشــق مــن بعــد. كان أغلبــه غثًّــا وغيــر أميــن لألســف. علــى 
ســبيل المثــال اكتشــفت وأنــا فــي الســويد أّن مــا ترجــم إلــى العربيــة مــن 
لـــ )جــاك  البريــة  لـ)دانييــل دوفيــه( ونــداء مــن  روايــة روبنســون كروســو 
ــم يكــن لألســف إال جــزًءا  لنــدن( وكذلــك قصــة الكونــت دو مونــت كريســتو، ل
ــى أغلــب األدب الكالســيكي فــي الغــرب،  ــرًكا مــن األصــل، ينطبــق ذلــك عل مفب
دون إغفــال العديــد مــن المترجميــن المبدعيــن والمخلصيــن الذيــن بذلــوا 
ــز  ــيا ماركي ــا وغارس ــن ومورافي ــم أدب ولس ــي نقله ــر ف ــرة بالتقدي ــوًدا جدي جه

وتولســتوي وأرغــون ونيــرودا وإيلــوار وكثيريــن غيرهــم إلــى لغتنــا العربيــة 
وهــي لغــة رفعــت وترفــع مــن شــأننا وشــأن كّل أشــكال الجمــال واإلبــداع دون 

ــأنها.  ــن ش ــتحق م ــا تس ــف م ــن لألس ــع نح أن نرف
األمــر الــذي دفعنــي أن أعيــد قــراءة بعضهــا وأنــا فــي هــذا الســن باللغــة 
االنترنــت  فــي  الترجمــة  ومواقــع  القواميــس  علــى  باالعتمــاد  الســويدية 
وعشــرات األســئلة التــي أوجههــا لألبنــاء واألصدقــاء األكثــر درايــة منــي باللغــة 
الســويدية. وهكــذا أصبحــت طفــاًل خمســينًيا تســتهويه ألــوان وعناويــن الكتــب 
ــال.....((. ــب األطف ــض كت ــراءة بع ــدت ق ــك أع ــي ذل ــا ف ــا، بم ــماء مؤلفيه وأس

المســاعدة  تقديــم  يحــب  ودودًا  الجميــع،  مــن  ومحبوبــًا  محبــًا  الفقيــد  كان 
ألصدقائــه، نبيــاًل فــي تعاملــه مــع اآلخريــن، متواضعــًا ومتســامحًا فــي تعاملــه، 
فــي آخــر لقــاء صحفــي لــي معــه حــول آخــر أعمالــه قــال لــي وكأنــه تنبــأ رحيلــه 
ــأّن هــذا  ــف ب ــادم. أضي ــي الق ــدي اآلن هــو عمل ــن ي ــذي بي ــّص ال ــر: ))الن المبك
ــة  ــاالت ورؤى نقدي ــلة مق ــع سلس ــة م ــة العربي ــي الصحاف ــر ف ــو للنش ــل ه العم
ــاب  ــون لحس ــن يك ــيكي. ل ــص الكالس ــذا الن ــة له ــا المرافق ــض البيلوغرافي وبع
ــدر  ــا أص ــي. ربم ــارئ اليوم ــي وللق ــا ل ــويدية، وإنم ــة أو س ــر عربي ــة دار نش أي
الكتــاب فــي المســتقبل. المســتقبل يعنــي ســنوات، وربمــا أطلــب ذلــك فــي 

ــا....((. ــن أراه كتاًب ــي ول وصيت
لــك الذكــرى العطرة دوما يا أبا نور....

للفقيــد عشــرات مــن االنجــازات بعضهــا لــم يــرى النــور حتــى اآلن. فالكتــب 
الموجــودة فــي المكتبــات والمــدارس واألســواق حوالــي 14 كتاًبــا، بعضهــا 
ــم  ــازن ول ــي المخ ــود ف ــر موج ــض األخ ــع، والبع ــات البي ــن مكتب ــا م ــذ تماًم نف

يظهــر بعــد، وهنــاك مؤلفــات جاهــزة للطبــع.
مــن أهــم مؤلفاتــه: روايــة )لعبــة الشــيخ(، روايــة )قلــب الجــدة نحاســة(، روايــة 

)الجميــع يحــب إيلفــا(.
كتــب مســرحية بــدون عنــوان ســنة 2007 حــول الطائفيــة التــي استشــرت فــي 

العــراق فــي ذلــك الوقــت. 
اعــد مســرحية أن للــدم أن يتكلــم عــن روايــة طــوارق الظــالم للكاتبــة ابتســام 

الرومــي وتوفيــق جانــي.  
لالعتــذار  دعــوة  بعــد  فيمــا  اســمها  أصبــح  والتــي  أيــوب  مســرحية  كتــب 

المونودرامــا. نــوع  مــن  والمســرحية 
ــرض  ــي المع ــازت ف ــكل. ف ــغ مان ــار( لهينن ــه هــو )ســّر الن ــم ترجمت ــاب ت أول كت
الدولــي فــي الشــارقة الــدورة 29 لعــام 2010 كأفضــل كتــاب فــي اإلعــداد 

والترجمــة.
ترجــم روايــة )الكلب الــذي ركض نحو نجمــة( لهيننغ مانكل.

ترجــم أجــزاء مــن سلســلة كتــب مارتــن ودمــارك ورســوم هلينــا ويليــس 
للصغــار.  البوليســية  االجتماعيــة 

ترجــم روايــة )دراجــة أوّلــه الجديــدة( للمؤلفــة أنــكا هولــم وتعتمــد علــى 
الجانــب التربــوي فــي األســرة والمجتمــع الســويديين وكيفيــة التعامــل مــع 

المراهقيــن.
ترجــم للصحافــة العربيــة قصائــد لشــعراء عالمييــن عديديــن، مــع ســيرة هــؤالء 

جميعــا، وقــراءات نقديــة ألعمالهــم ومواضيــع عديــدة أخــرى.
أعــد لبعــض محطــات التلفزيــون نصوصــا لتقاريــر وأفــالم وثائقيــة عــن بعــض 

الصــروح فــي الســويد، وترجمــت ودبلجــت بصوتــه.
كان الراحــل أحــد مؤسســي فرقــة مســرح الصداقــة فــي ســتوكهولم ســنة 

رحيلــه.  اإلداريــة حتــى  2012 وعضــو هيئتهــا 

الشاعر جاسم الوالئي في ذكرى فقدانه الثانية

ال شــيء يضاهي حضورك
وانــت تنبثقين كضوء

في نفِق معتِم
ايتها

لحقيقة ا
الغائبة

***
النهــر االعمى الذي يلتــفُّ على خصر المدينة

كــم تعكزت امواجه على
ارواٌح طافيٌة مبصرة

***
في السقوط الحر

حيــن تنزل درجة درجة
دون ان تتعلق بريشــة، او قشــة تسبح في الفضاء

ســتجد جسدك يرقص بخفة
ال توازيها

اي غبطة اخرى
***

الندي الصباح 
الــذي تهفهف ريــح الخريف باوراقه الملونة

ال يجرحه
ســوى رؤية وجوه البشر

بارادتها مكممة 

ر  شعا ا
كريم النجار

.. الحــظ زوجهــا ، بذكائــه الفطــري ، اعتزازهــا 
بلقــب ) الدكتورة (! واســتجابتها الســريعة الي نداء 
، مســبوق بهــذا اللقــب  ، لهــذا اصــر علىاســتعماله 
ــفة( !!. ،  ــي )المنش ــا الخاول ــب منه ــى وان طل ، حت

واوشــى بهــذا الســر البنائــه..:
ــس كولولهــه  ــم ، ب ــن امك ــدون شــي م - اذا تري

ــورة(!! )دكت
.. وقــد راى ابنهــا البكــر كيــف انهــا اغتاضــت، حيــن 
ــن ،  ــوم ( امــام الموظفي ــرة ) يمه..ي ناداهــا بالدائ
فنهرتــه فيمــا بعــد ، قائلــة ) مــو عيب كــدام الناس 

تكــول مامــا؟!.. كــول دكتــورة!(
.. ولكــي ال نغبــن للســيدة حقهــا ، فهــي فعــال نالت 
لقــب ) الدكتــوراة (! ، مــن الجامعــة االســالمية، 
ــة  ــي محاكم ــوء ، ف ــات الوض ــا ) تطبيق باطروحته

ــاء والنشــوء (!..  ــة االرتق نظري
رغــم مــا اشــيع ، عنهــا ، ومــا قيــل عــن كتابتهــا من 
قبــل احــد الصحفييــن!.. ولكــن مــا يعنينــا فعليــا ، 
ــد  ــاز..! وق ــة ممت ــب.. وبدرج ــت اللق ــد نال ــي ق ه
بينــت ، فــي لقــاء تلفزيونــي ، كيــف انهــا اشــتقت 
مصادرهــا ) عــن الوضــوء ( مــن الحســينيات ، 
وأيــام عاشــوراء ، حيــث يكثــر الوضــوء فــي الهــواء 

ــق..! الطل
.. وقــد انتقلــت عــدوى ندائهــا بالـــ ) دكتــورة ( الــى 
صديقاتهــا ، فصــرن بيــن كلمــة واخــرى ، يضعــن 

)دكتــورة!( فــي حديثهــن.. مثــال..
- دكتــورة ، اشــلون يعجبــج ، دكتــورة ، تطبخيــن 

الدجــاج؟
او ..

خيــر  اصفــر؟!!  وجهــج  اليــوم  ، شــو  -دكتــورة 
دكتــورة؟!

.. ولمــا أخطــأ احــد زمالئهــا بالعمــل وناداهــا 
باســمها ) ام زهيــر ( ، كتبــت عنــه تقريــرا ، نقلــوه 

علــى اثــره ، إلــى ) بــدرة وجصــان (..!!
ــورة(،  .. ومــن صديقاتهــا ، انتقلــت عــدوى )الدكت
ــكناه  ــن س ــد ع ــال اح ــا تس ــارعها ، فعندم ــى ش ال

ــك.. يجيب
- ثالث بيت بشارع ) الدكتورة (.

ــي  ــس ف ــورة ( ، لي ــت الـــ) دكت ــذا ذاع صي .. وهك
دائرتهــا ، فحســب ، بــل عبــر الحي ، وانتشــر ببغداد 
ــىأن  ــات، حت ــي المحافظ ــار لباق ــداد ط ــن بغ ، وم
خشــابة البصــرة اعــادوا تســجيل اغنيــة ) عايــن يــا 
دكتــور ( لحضيــري ابــو عزيــز  ، ومن هنــاك ، اخذته 
الريــح الــى بــراري اســتراليا ، وســمعت عنه تماســيح 
 ، البحــار والمحيطــات  غابــات االمــازون ، وعبــر 
ليصــل الــى عواصــم العالــم ، حتــى ان المستشــارة 
االلمانيــة ) ميــركل ( بعــد ان عرفــت عــن اطروحتها 

فــي ) تطبيقــات الوضــوء... ( قالــت..:
- نفكــر باســتضافة ) الدكتــورة ( لجامعاتنــا.. بــس 

تتحســن امورنــه شــويه..!
..ولكن..!!

ــركل(،  ــوة )مي ــل ان تصــل اليهــا دع .. ولكــن ، قب
ــزوج ، ســرا، اراد ان  وفــي يــوم مشــؤوم ، حمــل ال
يوشــي لهــا بــه ، بالتلفــون ، ولكنــه تراجــع ، واجلــه 

لبعــد الغــداء ، وســالها ..:
- دكتورة.. دكتورة ، شمسوية غدة اليوم؟

.. فردت بكل ما تملك من اعتزاز وحب وغنج..
- عيــون ) الدكتــورة ( حبيبــي.. اليــوم راح اوكلــك 

دولمــة ، بعرســك مــا ماكلهــه..!
.. وبالفعــل ، فقــد ســهرت ) الدكتورة (ليلــة البارحة 
ــة ،  ــه المفضل ــد لزوجهــا اكلت ــخ ، لتع ــي المطب ، ف
ــن  ــذرت ، م ــا اعت ــى انه ــس..! حت ــوم خمي ــكل ي ل

الثرثــرة مــع صديقاتهــا بالتلفــون، قائلــة..:
- تعذرينــي اليــوم ، مــا اكــدر اطــول ويــاج بالحجي ، 
الن عدنــه دولمــة ، و اذا مــا اطبخهــه، راح يعاتبني، 

)هــا دكتــورة؟.. مو كلتــي الخميس دولمــة؟!(..
- على راحتج.. دكتورة..

.. وفــي الظهــر ، اكلــوا الدولمــة ، ولمــا انتهــوا مــن 
شــرب الشــاي ، قــال الــزوج..:

- سمعت مو خوش خبر ، دكتورة..!
- خير انشاهلل..!

- سمعت راح يطلعوك تقاعد..!!..
.. وعلــى الفــور وقفــت الدكتــورة ، وشــكت زياكهــه 

، وثغبــت.. :
، دكتــورة..! صخــام  العــزاج  عــزا   ، يبــووووه   -

دكتــوووورة...! الصخمــج 
اويلي شبقه منج دكتووووورة..؟!!

ة ر لدكتــو ا
للقاص امين عبد اهلل

قصيرة قصة 

متابعات - المستقل

فــي ســابقة لــم تعــرف االوســاط االكاديميــة والفنيــة و ال حتــى االجتماعيــة، قدمــت 
جامعــة القادســية ، كليــة الفنــون الجميلــة و بعميدهــا االســتاذ الفنــان كاظــم نويــر 
ــل  ــج التواص ــالل برام ــن خ ــت و م ــي االنترني ــة ف ــات الحديث ــتغالل التقني ــى اس ، عل
ــت  ــك، قّدم ــر ذل ــى غي ــا ال ــج« و »زوم« ، وم ــل »ميتن ــج مث ــك برام ــي وكذل االجتماع
محاضــرات و نــدوات عــن الفــن وعــن قضايــا الفــن العراقــي ، باالضافــة الىاســتضافة 

فنانيــن عــرب مــن جامعــات و كليــات فنــون فــي عمــوم العالــم العربــي.
هــذه البــادرة التــي أنشــأها الدكتــور كاظــم والتــي اعتمدهــا فــي زمــن هــذه الجائحــة 
التــي لــم تبــق ولــم تــذر مــن امــال و طموحــات النــاس جميعــا فــي تطويــر عقولهــم 
و تطويــر اختصاصاتهــم، فعمــد الدكتــور نويــر الــى اســتغالل زمــن هــذه الجائحــة و 

تثويــر نقاشــاتو مســايل كانــت غائبــة عــن عقــول الكثيــر مــن الفنانيــن.  
فبــدأت النــدوات فــي ربيــع العــام المنصــرم ، لتتوغــل فــي قضايــا فلســفية و علميــة 

ومنهــا انتقلــت لتكــون قضايــا تقنيــة و غيــر ذلــك.
واالن بــدأت النــدوات تتخــذ شــكال اخــر، فمنــذ بــدء هــذه التظاهــرة المثمــرة كانــت 
اشــكال النــدوات تتغيــر بتغيــر منــاخ المتحدثيــن فــي النــدوة ، وهــذا ماجعــل جمهــور 
النــدوة يــزداد نــدوة بعــد اخــرى ، وتاخــذ نــدوات كليــة الفنــون الحميلــة فــي جامعــة 
القادســية ، مســاحة كبيــرة للمتابعــة والتنشــيط الذهنــي والعقلــي ، واختصــار الزمــن 

الــذي يضيــع تحــت طائلــة الجائحــة.
ونحــن فــي »المســتقل« ننظــر بعيــن الفخــر لهــذه التجربــة نتطلــع الــى المزيــد مــن 
هــذه التجــارب ،  المزيــد مــن اســتغالل هــذا الزمــن ، لكــي اليضيــع ولكــي نحافــظ 
ــر و  ــن للتنوي ــع االخري ــه م ــارك ب ــر نتش ــن فك ــا م ــا لدين ــى م ــر عل ــل تقدي ــى اق عل

ــر . التذكي

متابعات - المســتقل

مــن الفتــره 11 كانــون الثاني / يناير و لمدة شــهر
طاولة اســترخاء غيــر نهائية

تجربــة صالح نجار
لمفهــوم  الفنــي  التطــور  علــى  الضــوء  تســلط  تجربــة 
المفاهيــم  علــى  المنشــور  يركــز  مؤخــرا.  الفنــان 
الحريــة  الــى  تهــدف  التــي  واالجتماعيــة  الثقافيــة 
االفــكار  جماليــات  اســتخدام  خــالل  مــن  المطلقــة 
الحديثــة النهــا تجلــب الحساســية والبصريــات المشــبعة 
النجــار  طبقهــا  التــي  والصــور  االيقونــات  اليــوم.  الــى 
تســتند  للوحــة  التقليديــة  المالمــح  حطمــت  والتــي 
ظهــرت  دراســته  فــي  المركبــات  مــن  العديــد  علــى 
مجموعــة فريــدة مــن نوعهــا تلتقــط خطــوط ســميكة 
مــن مكونــات المحتــوى وتدمــج مــع مناطــق ملموســة 
فــي  ترســلها  التــي  الرســائل  تفاصيــل  تكــون  بحيــث 
جــدا. مختصــرة  افتراضيــة  مكالمــات  المطــاف   نهايــة 
وهــذا ايضــا يجلــب طريقــة معاصــرة للفــن. هــذا هــو 
الصــدى وهــذه طريقــة توفــر لنــا وجبــة بصريــة لنقــرا 
ونفهــم محتــوى الفــن دون صبغــه. شــاعر يشــرح مشــاعره 
للكــون والجمــال المخبــا بداخلنــا. هنــا فــي صالــح النجــار، 
ــة  ــى بيئ ــا ال يعكــس كل عالمــات ذاكــرة البشــرية وياخذن

ــدة. ــاذواق فري ــنتمتع ب ــث س ــة حي بصري
صالــح الفنــان الكــردي العراقــي الــذي تعلــم الفــن مــن 

لــدن اســتاذه كبــار و قــرأ الكثيــر و مــن االدب و  فــي الفــن يتنــاول الصــوره 
ــاء  ــى االيح ــا يعمــل عل ــه انم ــه ليســت تقليدي ــث فصورت ــي حدي بشــكل مخمل

مــن خــالل التكوينــات البشــريه و الحيوانــات و مــا ينتجــه مــن نصــوص 
ــي الســماع. ــر الشــعر ف ــي كتاثي ــى المتلق ــر عل ــه تؤث بصري

 صالة كلمات وبيت الفن يف اسطنبولكلية الفنون الجميلة  و الريادة في استغالل كوفيد 19
للفنان السوري عدنان االحمد
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متابعات - المستقل

لــم تســتقر قائمــة العشــر االوائــل لمليارديــرات العالــم 
ــى  ــس عل ــتمر والتناف ــر مس ــي تغيي ــي ف ــا ، فه ــى حاله عل
ــبوع   ــي كل اس ــال ، فف ــال واالعم ــاب الم ــن اصح ــده بي اش

ــازالً .  ــر ن ــدًا و آخ ــمًا صاع ــة اس ــهد القائم تش
فقــد شــهدت قائمــة أكبــر 10 مليارديــرات فــي العالــم 
ــري  ــن، ففيمــا صعــد الث ــرات فــي األســبوعين  الماضيي تغي
األميركــي إيلــون ماســك إلــى عــرش قائمــة العشــرة األكثــر 

ــا. ــرز منه ــم، خــرج ســتيف بالم ــي العال ــراء ف ث
ــم،  ــاء العال ــة أثري ــدارة قائم ــزوس ص ــف بي ــادر جي ــا غ وفيم
ــز  ــرغ، بالمرك ــارك زوكربي ــبوك«، م ــس »فيس ــك مؤس تمس
الخامــس. بينمــا دخــل المليارديــر الصينــي زاهونغ تشانشــان 
ــاوز 93  ــروة يتج ــي ث ــادس بصاف ــز الس ــي المرك ــة ف القائم

ــار دوالر. ملي

األرقــام التــي أعدتهــا »اندبندنــت عربيــة«، تشــير إلــى 
ــالل  ــم زادت خ ــي العال ــرات ف ــر 10 ملياردي ــروات أكب أن ث
ــو 57.24  ــوا نح ــة إذ ربح ــي المئ ــبة 5.2 ف ــبوعين بنس أس
ــن 1100.6  ــي ثرواتهــم م ــز إجمال ــا قف ــار دوالر، بعدم ملي

ــي. ــت الحال ــي الوق ــار ف ــو 1157.9 ملي ــى نح ــار إل ملي

مكاســب صاروخية إليلون ماسك
فــي مقدمــة الرابحيــن، جــاء المليارديــر األميركــي إيلــون 
ــام  ــالل الع ــة خ ــبه الصاروخي ــت مكاس ــذي لفت ــك، ال ماس
بنســبة  ثروتــه  قفــزت  الجميــع، حيــث  أنظــار  الماضــي 
453 فــي المئــة بزيــادة بلغــت نحــو 127 مليــار دوالر. 
ثروتــه  ارتفعــت  الماضييــن،  األســبوعين  خــالل  لكــن 
ــع  ــارًا لترتف ــًا نحــو 40 ملي ــة مضيف بنســبة 25.8 فــي المئ
مــن مســتوى 155 إلــى نحــو 195 مليــارًا، ليتصــدر بهــذا 

ــم. ــاء العال ــة أثري ــم قائم الرق

قائمة مليارديرات 
العشرة االوائل تتغري اسبوعيًا  

متابعات - المستقل

شــهدت الواليــات المتحــدة يومــاً غيــر عــادي األربعــاء مــع 
اقتحــام مناصــري الرئيــس األميركــي دونالــد ترمــب مبنــى 
الكابيتــول ، حيــث كان مجلســا الشــيوخ والنــواب يعقــدان 
جلســة مشــتركة للتصديــق رســمياً علــى نتائــج االنتخابات 
الرئاســية التــي فــاز فيهــا جــو بايــدن. لكــن االقتحــام الذي 
اســتمر ســاعات قبــل أن يتــم إخــراج المقتحميــن بالقــوة 
وفــرض حظــر تجــول فــي العاصمــة األميركيــة واشــنطن، 
ــي  ــرة ف ــر مباش ــام وغي ــو الع ــي الج ــلبية ف ــارًا س ــرك آث ت

المستثمرين.

قبل االحتجاجات المؤيدة لترمب
كمــا شــهدت »وول ســتريت« جلســة متذبذبــة، علــى وقــع 
األحــداث فــي واشــنطن مــع اقتحام حشــود مــن المحتجين 
علــى نتائــج االنتخابات الرئاســية مبنــى الكابيتــول األربعاء، 
الســادس مــن كانــون الثانــي )ينايــر(، فبينمــا ارتفــع 
ــى  ــورز 500« إل ــد ب ــتاندرد آن ــز« و »س ــرا »داو جون مؤش
أعلــى المســتويات علــى اإلطــالق، تراجــع »ناســداك« مــع 
نهايــة الجلســة عندمــا بــدأت إشــارات فــوز الديمقراطييــن 
فــي مجلــس الشــيوخ، التــي تعنــي أن الحــزب الديمقراطــي 
ســيتمّكن مــن قيــادة مجلســي النــواب والشــيوخ إضافــة 
الــى منصــب الرئيــس، مــا قــد يســرع مــن خطــط فــرض 
قيــود وضرائــب إضافيــة على الشــركات التكنولوجيــة التي 

يتكــون منهــا مؤشــر »ناســداك«.
وأغلــق مؤشــر »داو جونــز« الصناعي مرتفعــاً 437.8 نقطة 
أو 1.44 فــي المئــة إلــى 30829.4 نقطــة، وزاد »ســتاندرد 
آنــد بــورز« 21.28 نقطــة أو 0.57 في المئة إلــى 3748.14 
نقطــة، بينمــا تراجع »ناســداك« 78.17 نقطــة أو 0.61 في 

المئة إلــى 12740.79.
وســجلت المؤشــرات أعلــى مســتوى لهــا فــي عــام واحــد، 
بحســب بيانــات »رويتــرز«، كمــا ارتفعــت أســهم البنــوك 
الحساســة ألســعار الفائــدة، متتبعــة زيــادة فــي عائــد 
فــوق  10 ســنوات  األميركيــة ألجــل  الخزانــة  ســندات 
واحــد فــي المئــة، وكانــت الســندات تراجعــت األربعــاء 
بســبب التخــوف مــن زيــادة الحــزب الديمقراطــي عمليــات 

ــم. ــزم الدع ــعية وح ــه التوس ــل خطط ــراض لتموي االقت

ودفعــت عمليــات بيــع الســندات األربعــاء العائــد علــى 
ــة القياســية ألجــل 10 ســنوات  ــة األميركي ســندات الخزان
إلــى أكثــر مــن واحــد فــي المئــة للمــرة األولــى منــذ آذار 

)مــارس(، بحســب بيانــات »رويتــرز«.
وانخفــض الــدوالر األميركــي أيضــاً مــع تزايــد اعتقــاد تجار 
العمــالت أن العجــز التجــاري الكبيــر والمتزايد فــي الواليات 
المتحــدة وعجــز الميزانيــة ســيؤثران فــي الــدوالر، وســجل 
ــًا  ــنوات تقريب ــالث س ــي ث ــه ف ــتوى ل ــى مس ــدوالر أدن ال
ــن  ــرب م ــق بالق ــد 1.2349 دوالر، وحل ــورو عن ــل الي مقاب
هــذا المســتوى يــوم الخميــس الماضــي، كما انخفــض إلى 
أدنــى مســتوياته لســنوات عــدة مقابــل الــدوالر األســترالي 

والفرنــك السويســري.
الــذي  »ناســداك«  مؤشــر  فــي  ظهــر  األكبــر  التأثيــر 
األربعــاء،  هبــط  فقــد  التكنولوجيــا،  شــركات  يقيــس 
ــوف  ــا تخ ــن، بعدم ــين اآلخري ــرين الرئيس ــس المؤش عك
الديمقراطــي  الحــزب  قيــادة  أن  مــن  المســتثمرون 
ــق  ــر التدقي ــن مخاط ــيزيد م ــريعيين س ــين التش للمجلس
فــي ملفــات مكافحــة االحتــكار فــي شــركات التكنولوجيــا 
الكبــرى، مــا أدى إلــى هبــوط أســهم شــركات »أبــل« 
ــت«  ــازون« و«فيســبوك« و«ألفاب و«مايكروســوفت« و«أم
المالكــة لشــركة »غوغــل«، ومــع أن السياســة تؤثر بشــكل 
رئيــس فــي قــرارات االســتثمار فــي »وول ســتريت« اال 
ــي  ــية ف ــات السياس ــارج الصراع ــرات خ ــض المؤش أن بع
مثــل  ارتفاعهــا،  اســتمرار  فــي  دورًا  تلعــب  واشــنطن 
االنتعــاش االقتصــادي المتوقــع هــذه الســنة مــع بــدء 
توزيــع اللقاحــات المضــادة لفيــروس كورونــا، مــا ســينهي 

أزمــة اإلغــالق علــى المدييــن المتوســط والبعيــد.
عالميــاً، ارتفــع مؤشــر »مورغان ســتانلي« األوســع ألســهم 
آســيا والمحيــط الهــادئ بنســبة 0.8 فــي المئــة، ومؤشــر 
ــى  ــى أعل ــة إل ــي المئ ــن ف ــبة اثني ــي بنس ــي« اليابان »نيك

ــذ 1990. مســتوياته من
وحامــت أســعار النفــط بالقــرب مــن أعلــى مســتوياتها في 
10 أشــهر، حيــث ارتفعــت العقــود اآلجلــة لخــام برنــت فــي 
أحــدث تعامــالت 0.7 في المئــة إلــى 54.69 دوالر للبرميل، 
وزادت العقــود اآلجلــة للخــام األميركــي 0.9 فــي المئــة إلى 
51.07 دوالر للبرميــل. أمــا الذهــب فقد اســتقر عنــد 1917 

دوالرًا.

يـــوم تـاريخي فـي أمريكــا

متابعات - المســتقل

فــي الوقــت الــذي واجــه فيــه الــدوالر األميركــي سلســلة مــن الخســائر ليصــل فــي 
نهايــة العــام الماضــي إلــى أدنــى مســتوى فــي عاميــن ونصــف العــام مقابــل ســلة 
العمــالت، إال أنــه واصــل نزيفــه فــي أول جلســات عــام 2021، مــا يشــير إلــى عــام 

صعــب علــى الورقــة األميركيــة الخضــراء.
وأمــس، أظهــرت بيانــات اقتصاديــة، ارتفــاع النشــاط الصناعــي فــي الواليــات 
ــع  ــا ارتف ــي ســت ســنوات خــالل الشــهر الماضــي، كم ــى مســتوى ف ــدة ألعل المتح
اإلنفــاق علــى البنــاء فــي الواليــات المتحــدة بأقــل مــن تقديــرات المحلليــن خــالل 
ــد  ــة عن ديســمبر )كانــون األول( الماضــي. ومــع تثبيــت معــدالت الفائــدة األميركي
ــارة  ــاش التج ــاد أن انتع ــالد، واالعتق ــي الب ــل ف ــز الهائ ــتوياتها، والعج ــى مس أدن

ــام 2020. ــة خــالل ع ــي المئ ــدوالر بنحــو ســبعة ف ــة، تراجــع ال العالمي
ــى  ــة إل ــي المئ ــورو بنحــو 0.5 ف ــام الي ــدوالر أم ــع ال ــرة، ارتف ــه األخي ــي تعامالت وف
1.2273 دوالر، بينمــا اســتقر مقابــل اليــن اليابانــي عنــد 103.14 يــن. فــي حيــن 
ــى 1.3587 دوالر، لكنهــا  ــة إل ــه اإلســترليني نحــو 0.6 فــي المئ ــع أمــام الجني ارتف
ــى 0.8797 دوالر.  ــل إل ــري لتص ــك السويس ــام الفرن ــة أم ــبة مماثل ــت بنس تراجع
ــة  ــذي يقيــس أداء العمل ــدوالر الرئيــس ال ــرة ذاتهــا، تراجــع مؤشــر ال وخــالل الفت

ــى مســتوى 89.74 نقطــة. ــة إل أمــام ســت عمــالت رئيســة بنحــو 0.2 فــي المئ

ارتفاع قياســي لعمالت األســواق الناشئة

فــي المقابــل، ارتفعــت عمــالت األســواق الناشــئة لمســتوى قياســي فــي أول يــوم 
تــداول لعــام 2021، إذ تجاهــل المســتثمرون االنتشــار الســريع لفيــروس كورونــا.

وعــال مؤشــر »أم أس ســي أي« لعمــالت األســواق الناشــئة 0.7 فــي المئــة تقريبــًا 
إلــى 1731.69، متجــاوزًا الرقــم القياســي الســابق الــذي ســجله فــي مــارس )آذار( 
2018، قبــل الحــرب التجاريــة بيــن الواليــات المتحــدة والصيــن، التــي أعاقــت 

ــي المخاطــرة. ــة ف الرغب
وتلقــت عمــالت األســواق الناشــئة الدعــم مــع تراجــع مؤشــر الــدوالر أمــام العمــالت 
الرئيســة ألدنــى مســتوى منــذ مــا يقــارب الســنوات الثــالث قبــل أن يســتعيد 

ــة. ــاض األســهم األميركي ــع انخف بعــض مكاســبه م
وتتحســن معنويــات المســتثمرين مــع طــرح لقاحــات فيــروس كورونــا، وآمــال 
التعافــي االقتصــادي فــي 2021، وهــذا يدفــع المســتثمرين لتحقيــق عوائــد أعلــى 
ــي،  ــدوالر األميرك ــع ال ــع تراج ــة م ــر العالي ــئة ذات المخاط ــواق الناش ــول األس ألص
عملــة المــالذ اآلمــن. وكان البيــزو التشــيلي والروبيــة اإلندونيســية مــن بيــن 

ــئة. ــدول الناش ــالت ال ــن لعم ــر الرابحي أكب
وتشــير الدراســة التــي أعدهــا أليكــس أنتــز، المحلــل الســابق فــي البنــك االحتياطــي 
الفيدرالــي فــي نيويــورك، إلــى أنــه بعــد مــا يقــارب 50 عامــًا علــى إنهــاء الواليــات 
ــي  ــة ف ــة المهيمن ــو العمل ــدوالر ه ــزال ال ــون وودز«، ال ي ــام »بريت ــدة لنظ المتح
العالــم. ففــي وقتنــا الحالــي، يتــم اســتخدام الــدوالر فــي نحــو 85 فــي المئــة مــن 

جميــع معامــالت الصــرف األجنبــي.
كمــا أن مــا يقــرب مــن ثلثــي االحتياطــات كلهــا التــي تحتفــظ بهــا البنــوك 
المركزيــة هــي بالــدوالر. ويشــير تعريــف العمــالت االحتياطيــة العالميــة إلــى أنهــا 
تلــك العمــالت التــي تهيمــن علــى ســلة العمــالت األخــرى التــي تشــكل احتياطــات 
ــارج  ــع خ ــاق واس ــى نط ــتخدم عل ــة، وتس ــالت األجنبي ــن العم ــة م ــوك المركزي البن

ــة  ــل األســواق المالي ــن قب ــك م ــة، وكذل ــالت المادي ــي المعام ــة ف ــا األصلي بلدانه
ــر مــن  ــة. كمــا يربــط عــدد كبي ــداوالت واألدوات المالي ــة فــي العقــود والت الدولي

ــة. ــة العالمي ــالت االحتياطي ــك العم ــا بتل ــرف عمالته ــعار ص ــدول أس ال
ومــع احتفــاظ الــدوالر بمكانتــه كعملــة احتياطيــة علــى المســتوى العالمــي، هنــاك 
خمســة أســباب قــد تعيــد الزخــم إلــى الــدوالر، يتمثــل الســبب األول فــي أنــه يعــزز 
ــة  ــوك المركزي ــعى البن ــث تس ــة، حي ــدة األميركي ــات المتح ــي للوالي ــف المال الموق
ــاظ  ــى االحتف ــة، إل ــدول النامي ــي ال ــك الموجــودة ف ــم، خصوصــًا تل فــي دول العال
بأصــول مقومــة بالــدوالر يمكــن بيعهــا بســهولة مــن أجــل شــراء عمالتهــا، ودعــم 
اقتصاداتهــا فــي أوقــات األزمــات. ونتيجــة لذلــك، فــإن معظــم احتياطــات العمــالت 
األجنبيــة التــي تحتفــظ بهــا البنــوك المركزيــة غيــر األميركيــة هــي بالــدوالر. 

وتخلــق هــذه المشــتريات الضخمــة طلبــًا هائــاًل علــى ســندات الخزانــة األميركيــة، 
ــي  ــة. وف ــدة األميركي ــعار الفائ ــى أس ــًا عل ــع ضغط ــعارها، ويض ــن أس ــع م ــا يرف م
الوقــت ذاتــه، تســتفيد الواليــات المتحــدة مــن عائــدات الســندات غيــر المحــدودة 
ــة. ــدوالر فــي معامــالت العمــالت التقليدي بفضــل االســتخدام األجنبــي المكثــف لل

ــى  ــك إل ــيؤدي ذل ــدوالر فس ــل ال ــرى مح ــة أخ ــرح عمل ــال ط ــي ح ــه ف ــك، فإن لذل
تقليــل الطلــب علــى الديــن األميركــي الخــاص والحكومــي مــن خــالل تشــجيع 
المســتثمرين علــى شــراء األصــول المقومــة بعملــة أخــرى، مــا يــؤدي إلــى ارتفــاع 
مدفوعــات الفائــدة األميركيــة علــى الديــون، واإلضــرار بالوضــع المالــي األميركــي.
ويتمثــل الســبب الثانــي فــي أن الــدوالر يعتبــر حائــط صــد لحمايــة االقتصــاد 
الصدمــات  األميركــي مــن  االقتصــاد  الــدوالر  تفــوق  األميركــي، حيــث يحمــي 

ــى  ــر إل ــي، ينظ ــاد العالم ــة االقتص ــن حال ــر ع ــض النظ ــارج. فبغ ــي الخ ــئة ف الناش
الــدوالر علــى أنــه اســتثمار جــاذب. فعندمــا يكــون االقتصــاد األميركــي قويــًا، 
ــى  ــة، مــا يزيــد مــن الطلــب عل يضــخ المســتثمرون األمــوال فــي الســوق األميركي

ــة. ــع العمل ــزز وض ــدوالر ويع ال
العالمــي ضعيفــًا، أو كانــت توقعاتــه غيــر مؤكــدة،  وعندمــا يكــون االقتصــاد 
ــى  ــل إل ــؤدي بالمث ــا ي ــة، م ــوق األميركي ــًا للس ــوال أيض ــتثمرون األم ــع المس يدف
ارتفــاع قيمــة الــدوالر. فالوضــع القــوي للــدوالر يعــزل المســتهلكين فــي الواليــات 
المتحــدة عــن تقلبــات األســواق العالميــة، ويحمــي مســتوى معيشــتهم. فمــع 
ــى  ــة حت ــي المئ ــة ف ــبة ثماني ــدوالر بنس ــع ال ــا ارتف ــروس كورون ــة في ــة جائح بداي

ــرى. ــة األخ ــالت الرئيس ــار العم ــع انهي م
أمــا الســبب الثالــث فيتمثــل فــي تحســين القــدرة التنافســية للشــركات األميركيــة، 
ــة،  ــركات األميركي ــية للش ــدرة التنافس ــين الق ــى تحس ــدوالر عل ــوق ال ــل تف إذ يعم
خصوصــًا أن الشــركات األميركيــة ال تحتــاج عــادًة إلــى التحــوط ضــد تحــركات 
أســعار الصــرف. وينطبــق هــذا بشــكل خــاص علــى الشــركات التــي تصــدر الديــون 

ــة. ــق العمل ــة بعــدم تطاب ــث ال تواجــه المشــاكل المتعلق ــدوالر، حي بال
ــوذ العالمــي،  ــة أداة لممارســة النف ــدوالر بمثاب ــي أن ال ــع ف ــل الســبب الراب ويتمث
العالمــي،  النفــوذ  لممارســة  قويــة  أداة  الخصــراء  الورقــة  هيمنــة  تعــد  حيــث 
المؤسســات  فــي  خصوصــًا  لواشــنطن،  الخارجيــة  السياســة  أهــداف  وتحقيــق 
الماليــة متعــددة األطــراف التــي تشــرف علــى النظــام المالــي العالمــي، حيــث 
مثلــت هــذه المؤسســات، وال ســيما صنــدوق النقــد الدولــي والبنــك الدولــي، 
قنــوات لممارســة نفــوذ الواليــات المتحــدة، مــن خــالل النظــام القائــم علــى 
القواعــد ضــد المنافســين األكثــر اســتبدادًا، وفــي مقدمتهــا الصيــن. وبشــكل 
عــام، تســاعد الهيمنــة الدوالريــة واألهميــة المصاحبــة للنظــام المالــي األميركــي 
علــى ضمــان بقــاء الواليــات المتحــدة صوتــًا مهيمنــًا فــي الشــؤون العالميــة.

أمــا الســبب الخامــس فيتمثــل فــي إمكانيــة اســتخدام الــدوالر فــي شــن الحــروب 
االقتصاديــة، حيــث تقتــرن هيمنتــه بقــدرة الواليــات المتحــدة علــى شــن الحــروب 
ــر مــن 30  ــة أكث ــة األميركي ــر وزارة الخزان ــي، تدي ــي الوقــت الحال ــة. فف االقتصادي
ــا  ــا كوري ــي مقدمته ــدول ف ــن ال ــة م ــتهدف مجموع ــي تس ــات، والت ــًا للعقوب نظام
الشــمالية وإيــران وبورونــدي. وتحجــب برامــج العقوبــات األصــول الخاصــة باألفــراد 
ــان  ــع كي ــي تتعامــل م ــوك الت ــا تخضــع الشــركات والبن ــات المحظــورة، كم والكيان
ــى تجنــب التعامــل معهــا. وفــي الوقــت  محظــور لغرامــات ضخمــة، مــا يحفزهــا عل
نفســه، تمنــع الكيانــات األجنبيــة التــي تتعامــل مــع تلــك المحظــورة مــن الوصــول 

إلــى النظــام المالــي األميركــي.
وخلصــت دراســة محلــل االحتياطــي الفيدرالــي ونقلهــا مركــز المســتقبل لألبحــاث 
والدراســات، ومقــره اإلمــارات، إلــى أنــه إذا فقــد الــدوالر مكانتــه كعملــة مهيمنــة، 
فإنــه ســيفقد جميــع المزايــا الســابقة، لكــن وضعــه كعملــة احتياطيــة عالميــة قــد 
ــًا  ــة توجه ــة العالمي ــة االحتياطي ــع العمل ــق وض ــث يخل ــرة، حي ــر كبي ــب مخاط يجل
نحــو زيــادة الديــون، الخاصــة والعامــة، والتــي قــد تــؤدي إلــى فقاعــات االئتمــان. 
فقــد أدى االزدهــار فــي االئتمــان الــذي غــذى فقاعــة العقــارات فــي منتصــف العقــد 

األول مــن القــرن الـــ21 إلــى أســوأ ركــود منــذ 80 عامــًا.
ــة  ــوك المركزي ــد مــن البن ــة فــي 2020، اضطــر عدي ومــع انتشــار الجائحــة الصحي
ــة  ــة المقوم ــون الحالي ــداد الدي ــل س ــا جع ــو م ــا، وه ــة عمالته ــض قيم ــى خف إل
بالــدوالر أكثــر صعوبــة. ومــن ثــم، فإنــه مــن المتوقــع أن تواجــه أكثــر مــن إحــدى 

ــة. ــة أزمــات ديــون فــي غضــون الســنوات الخمــس المقبل عشــرة دول

هل ســيبقى الدوالر محافظًا على قيمته يف العام  2021 ?

متابعات - المستقل

بلغــت قيمــة البيتكويــن مســتوى قياســيا جديــدا، بعدمــا 
قفــزت بمــا يزيــد عــن خمســة فــي المئــة، لتبلــغ 41530 
دوالرا، ولتعــّوض خســائر تكبدتهــا فــي وقــت ســابق مــن 

الجلســة.
وتراجعــت أكثــر العمــالت الرقميــة رواجــا فــي العالــم إلــى 
ــة  ــي بورص ــد 36618.36 دوالر ف ــض عن ــتوى منخف مس

»بتســتامب« قبــل أن ترتفــع.
وارتفعــت عملــة اإليثريــوم المشــفرة المنافســة ثالثــة 
ــي  ــرة ف ــن عش ــد ع ــا يزي ــوي م ــل أن ته ــة قب ــي المئ ف

ــة.  المئ
ــتوى  ــن مس ــة م ــي المئ ــف ف ــو أل ــن نح ــدت بتكوي وصع
ــف  ــاوزت 30 أل ــارس، وتج ــي اذار/م ــجلته ف ــض س منخف
دوالر للمــرة األولــى فــي الثانــي مــن ينايــر بعــد أن 

تخّطــت 20 ألفــا فــي 16 كانــون االول/ديســمبر.
حركــة  مــن  الســوق  فــي  المتعامليــن  بعــض  وحــّذر 

تصحيــح بعــد الوصــول إلــى مســتوى 40 ألفــا، لكــن 
بتكويــن تتأهــب لتســجيل مكاســب للجلســة الحاديــة 

الماضيــة. االثنتــي عشــرة  الجلســات  فــي  عشــرة 
وعــزز تنامــي الطلــب مــن المؤسســات والشــركات وفــي 
ــن،  ــاع بتكوي ــراد ارتف ــتثمرين األف ــرة المس ــة األخي اآلون
إذ ينجذبــون إلــى احتمــاالت تحقيــق مكســب ســريع فــي 
ــدة  ــد وأســعار فائ ــم يشــهد انخفاضــا شــديدا للعوائ عال

ســلبية.
وكتــب خبــراء اقتصاديــون لــدى »جيه.بــي مورغــان« فــي 
الخامــس مــن ينايــر، أن العملــة الرقميــة تبــرز كمنافــس 
ــة  ــد مســتويات مرتفع ــا عن ــري تداوله ــد يج للذهــب، وق
ــف دوالر إذا رســخت وضعهــا كأصــل  ــى 146 أل تصــل إل

اســتثماري آمــن.
ــام  ــم الع ــي العال ــفرة ف ــة مش ــر عمل ــام بأكب وزاد االهتم
الماضــي، إذ ينظــر المســتثمرون إلــى بتكويــن علــى 
أنهــا وســيلة تحــّوط فــي مواجهــة التضخــم، وبديــل 

النخفــاض قيمــة الــدوالر.

متابعات - المستقل

بعــد ان خفضــت الســعودية  إنتاجهــا النفطــي 
طواعيــة بمقــدار مليــون برميــل يومًيــا، وهــو 
امتيــاز ســيبقي إنتــاج الطاقــة مــن قبــل أعضاء 
ــم دون المســتويات الحاليــة  أوبــك وحلفائه
علــى الرغــم مــن الزيــادة التــي طلبتهــا روســيا 

وكازاخســتان.
وتحــاول المجموعــة الرئيســية مــن منتجــي 
ــر  ــاض غي ــالل انخف ــعار خ ــم األس ــة دع الطاق
ــا.  ــاء كورون ــبب وب ــب بس ــي الطل ــبوق ف مس
الســماح  علــى  بلــس«  »أوبــك  ووافقــت 
لروســيا وكازاخســتان بإضافــة 75000 برميــل 
ــا  ــى مســتويات إنتاجهم ــام إل ــا مــن الخ يومًي

ــارس. ــر وم ــي فبراي ــة ف الحالي
وكان البلــدان يدفعــان مــن أجــل زيــادات 
إلــى طريــق  أدى  ممــا  اإلنتــاج،  فــي  أكبــر 

االثنيــن. يــوم  اجتمــاع  فــي  مســدود 
بعــد  األمريكــي  النفــط  أســعار  وارتفعــت 
ــس«، بنســبة  ــك بل ــاق »أوب ــن اتف ــالن ع اإلع
دوالر   50.10 إلــى  دوالر،   2.48 أو   ،5.2٪

للبرميــل.
 وقــال بيورنــار تونهاوجيــن رئيــس أبحــاث 
ســوق النفــط فــي »ريســتاد إنرجــي« إنــه 
الريــاض  تقتــرح  أن  حًقــا  مفاجــئ  »ألمــر 
خفــض إنتاجهــا، ألن ذلــك قــد يعنــي بشــكل 
ــا  ــن حصته ــي ع ــتعدة للتخل ــا مس ــال أنه فع

فــي الســوق«.

العمالت الورقية »البيتكوين« 
تسجل مستويات قياسية 

سعر برميل النفط 
يتجاوز 50 دوالرا 

الول مرة بعد عشرة شهور 
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اصحــاب  مــن  الشــعبية  االســواق  تنتشــر 
ــق  ــي المناط ــون ف ــة الجوال ــطيات والباع البس
الشــعبية الفقيــرة فــي عمــوم العــراق ، وغالبــًا 
مــا يفتــرش هــؤالء ارض اهلل الواســعة ويقفون 
علــى بــاب اهلل ليحصلــوا علــى لقمــة عيشــهم.

تحدهــم  ال  الفقــراء  هــؤالء  ان  شــك  وبــال 
ضوابــط العمــل التجــاري وأحيانــًا ال يكترثــون 
لالنظمــة البلديــة ، كمــا انهــم يعمــدون فــي 
ــا. ــات غيره ــد الطرق ــى س ــان ال ــض االحي بع

ففــي قضــاء ابــي غريــب ال يختلــف الحــال عــن 
بقيــة المناطــق الشــعبية العراقيــة ، فهنــاك 
ــد  ــات ، فق ــطيات والعرب ــظ بالبس ــواق تكت اس
محــالت  بنــاء  الــى  القضــاء  بلديــة  عمــدت 
صغيــرة وهــي خطــوة جيــدة ، بــدل البســطيات 
لتوزيعهــا علــى الكســبة، وقــد تزامــن البنــاء مع 
اصــدار قــرارًا بازالــة جميــع العربات والبســطات.
الن يبــدو االمــر عاديــاً ، ولكــن االمــر الــذي 
ــغ  ــو المبل ــطيات ه ــاب البس ــه اصح ــدم ب اصط
البلديــة مــن  الــذي طلبتــه  العالــي  المالــي 

ــعبياً بـــ  ــرف ش ــا يع ــل او م ــتالم المح ــل اس اج
) الســرقفلية( . وممــا هــو معلــوم ان اغلــب 
الكســبة هــم مــن الطبقــة الفقيــرة الذيــن 
لــم يجــدوا فــرص عمــل مناســبة او وظيفــة 
كرامتهــم  حفــظ  لهــم  تؤمــن  حكوميــة 
ــل رزقهــم اليومــي مــن  ــى تحصي فيلتجــأون ال
ــن لقمــة  خــالل هــذه االســواق الشــعبية لتأمي

العيــش.
وحينمــا وضعــوا فــي بيــن خياريــن بيــن الدفــع 
ــدوا  ــم يج ــم، ل ــع ارزاقه ــة أي قط ــن االزال وبي
غيــر مناشــدة المســؤولين علهــم يجــدوا حــاًل 

لمشــكلتهم ورفــع الحيــف والظلــم عنهــم.
يقــول ســعيد وهــو صاحــب بســطية لبيــع مواد 
ــزوج  ــة االدارة ومت ــج كلي ــا خري ــف : » ان التنظي
ولــدي طفــالن ، لــم اجــد وظيفــة وبقيــت عاطاًل 
ــذه  ــت ه ــك فتح ــد ذل ــنتين وبع ــن س ــر م اكث
البســطة والحمــد هلل ، احصــل مــن خاللهــا 
علــى رزقــي وقوتــي اليومــي ، وليــس لــدي اي 
مدخــرات او امــوال اضافيــة ، وليــس لــي القــدرة 
علــى دفــع مبالــغ كبيــرة مقابــل الحصــول علــى 
محــل ، والبلديــة تخيرنــي بيــن ازالــة بســطتي 

ــع ؟«.  ــي ان اصن ــغ مــاذا عل او دفــع المبل
ــع  ــل ببي ــيدة تعم ــي س ــد وه ــول ان محم وتق
ــي  ــا ف ــا هن ــنين وان ــذ س ــة : » من ــي الكاذب الحل
ــة  ــي العملي ــهد ف ــي استش ــكان. زوج ــذا الم ه
االرهابيــة التــي طالــت ابــو غريــب ولــدي اطفال 
ــل ،  ــدي معي ــس ل ــم ولي ــد تربيته ــار. اري صغ
ومصــدر رزقــي هــو هــذه البســيطة ، ال امتلــك 
امــوال ســوى مــا ابيــع واشــتري بــه ، لــذا ال قدرة 
لــي علــى شــراء محــل بالمبلــغ الــذي يطلبونه «.

ويقــول محمــود وهــو يمتلــك عربــه و بســطية 
ــع المالبــس : » نحــن لســنا ضــد القانــون،  لبي
ولكــن نطالــب باالنصــاف نحــن كســبة فقــراء 
بهــذا  مبالــغ  دفــع  نســتطيع  تجــاًرا  لســنا 
ــدنا  ــذا ناش ــا ، ل ــم ان ينصفون ــم، فعليه الحج
ــا  ــتجاب لن ــات ، فاس ــر الفضائي ــؤولين عب المس
معنــا  وقــف  و  مشــكورًا  الحلبوســي  الســيد 

ودعمنــا. بســرعة وبشــكل فــوري «.
مســتمرة  والكســبة  الفقــراء  معانــاة  تبقــى 
وتبقــى مناشــداتهم للدولــة وللمســؤولين ان 
ــبة  ــة مناس ــر بيئ ــة لتوفي ــوالً عملي ــوا حل يضع
للحصــول علــى ارزاقهــم اســوة ببقيــة النــاس.

معانـاة اصحـــاب البسطيـات 
يف ابي غريب

الهاي - المستقل

ــدا  ــة السياســية لهولن ــاي العاصم ــة اله ــا بلدي ــي اقامته ــدى المناســبات الت ــي اح ف
العراقيــة مــن اطبــاء  الفنانيــن والمثقفيــن والكفــاءات  تجمــع عــدد كبيــر مــن 
ومهندســين  و مصرفييــن، وقــد اعجــب عمــدة المدينــة يوزيــاس فــان ارتســن بهــم 

ــة .  ــة المثقف ــل بالجالي ــي الحف ــا ف ــي القاه ــه الت ــي كلمت ــم ف فوصفه
ــر مــن  ــى اعمــال الفنانيــن التشــكيلين  التــي تزيــن صــاالت كثي ــع عل وبعــد مــا اطل

ــة.  االماكــن العام
والمعــروف ان هولنــدا  بلــد  مشــاهير الفنانيــن العالمييــن كـــ رامبرانــت وفــان كــوخ 
ــدر  ــدي  يق ــعب الهولن ــر ، فالش ــم الكثي ــور وغيره ــة الث ــب لوح ــر صاح ــس بوت وبول

ــر. ــن بشــكل كبي ــن والمثقفي الفناني
لقــد وجــد الفنانــون العراقيــون ضالتهــم فــي هــذا البلــد االوربــي الجميــل اذ يوجــد 
ــدا مــا يقــرب مــن خمســة وســبعين الــف عراقــي أغلبهــم أكمــل دراســته  فــي هولن
ــر دهشــة  ــة . لكــن مــا يثي ــة وغربي ــة فــي العــراق أو فــي دول أخــرى ، عربي الجامعي
الهولندييــن هــو العــدد الكبيــر مــن الفنانيــن العراقييــن الذيــن تقدمــوا بســرعة فــي 
الســاحة الفنيــة الهولنديــة وحققــوا نجاحــات كبيــرة بعــد أن أصبحــت المتاحــف تقتنــي 

أعمالهــم.
ال يمــر أســبوع أو شــهر فــي هولنــدا دون أن يكــون هنــاك معــرض لفنــان عراقــي أو 
مجموعــة مــن الفنانيــن فــي صــاالت العــرض الكثيــرة والمؤسســات الفنيــة المنتشــرة 

فــي جميــع المــدن الهولنديــة . 
ال يعنــي هــذا بطبيعــة الحــال ســهولة الحصــول علــى فرصــة لتقديــم األعمــال 
بقــدر مــا يشــير ألــى مقــدرة الفنــان العراقــي وأمكانياتــه الكبيــرة فــي أزاحــة الســتار 
الضخــم الــذي تضعــه تلــك المؤسســات أمــام أي قــادم جديــد وشــروطها القاســية 
التــي تحتكــم ألــى متانــة العمــل الفنــي وجدتــه واختالفــه عــن الســائد . مثــل هــذه 
المؤسســات العريقــة ال تغامــر بتقديــم أي فنــان ال تنطبــق مواصفاتهــا علــى أعمالــه 
، فلديهــا جمهــور عــارف بتطــور العمليــة الفنيــة فــي هولنــدا التــي تعــد مــن البلــدان 

التــي قدمــت العديــد مــن كبــار الفنانيــن فــي العالــم.

لوحة للرسامة عفيفة لعيبي

ــدا وكان  ــي هولن ــن ف ــن العراقيي ــدد الالجئي ــد ع ــرة تزاي ــي الســنوات العشــر األخي ف
ــي  ــن ف ــدد الفناني ــل ع ــل مجم ــى وص ــكيليين حت ــن التش ــن الفناني ــدد م ــم ع بينه
هولنــدا ألــى حوالــى ثمانيــن فنانــا ومــن أجيــال مختلفــة بــدءا مــن جيــل الســتينات 

ــة.  ــر حداث ــال األكث واألجي
ــد  ــي عب ــري وترك ــلمان البص ــب وس ــي طال ــم عل ــتينات ه ــل الس ــن جي ــاتذة م األس
االميــر . هــؤالء األســاتذة منــذ البدايــة كانــت معارضهــم تقــام فــي أهــم الصــاالت 
الموجــودة فــي المــدن الهولنديــة الكبــرى ، وكانــت الكثيــر مــن أعمالهــم تقتنــى مــن 

قبــل المؤسســات أو األفــراد بالرغــم مــن أســعارها المرتفعــة.

تعــرف على الجالية املثقفة 
يف هولندا  

متابعات - المستقل

ــر البيــوت  تشــتهر بــالد الرافديــن  بعــّدة أكالت شــعبية وتقليديــة، توجــد فــي أكث
العراقيــة، وقــد انتقلــت بعــض هــذه األكالت إلــى البلــدان األخــرى لشــهرتها ومذاقها 
الشــهي، كمــا تشــتهر وتتخصــص كل مدينــة عراقيــة بـــأكلة مميــزة وتعــرف بهــا . 
ــة  ــة الجميل ــة العراقي ــار  اذ تشــتهر هــذه  المدين ــة االنب ــى مدين ــوم ال نأخذكــم الي
ــًة« الدليميــة« وهــي اكلــة شــعبية تراثيــة أصيلــة ، وهــي وجبــة اساســية فــي  بأكل

كل المناســبات  وســميت بهــذا االســم نســبة الــى عشــيرة الدليــم المعروفــة. 
ــار  جميعهــا بالكــرم والضيافــة وتقــوم بإعــداد هــذا الطبــق    وتشــتهر عشــائر األنب
وتقديمــه للضيــوف حتــى التصقــت تســميته بهــم ولــو قــدم خــارج محافظــة األنبــار.

 يقولــون ابنــاء المدينــة : لقــد تمســكت محافظــة األنبــار وعشــائرها بتقديــم 
ــيوخ  ــا ش ــاد عليه ــة اعت ــف بطريق ــرام الضي ــي إك ــا ف ــن موروثه ــزء م ــة كج الدليمي
ووجهــاء وأبنــاء المحافظــة حتــى أصبحــت هــذه األكلــة جــزءا رئيســيا فــي مناســباتنا 

ــا. ــا هويتن ــن ثقافتن ــزء م ــي ج ــا ، فه ــي عنه ــن التخل ــة ال يمك المختلف
ــن  ــا م ــون مكوناته ــة« أن تك ــة »الدليمي ــي أكل ــترطون ف ــم  يش ــون  أنه ويضيف
ــا يعطــي لهــا نكهــة  ــاز بهــا المحافظــة، مم ــي تمت ــام الت ــواع لحــوم األغن أجــود أن

ــوز. ــوز والل ــن الج ــرات م ــودة والمكس ــي الج ــر عال ــن أرز العنب ــال ع ــة، فض خاص
وســنقدم في هذه الزاوية طريقة تحضير هذه االكلة الشــهية.

ــوا كميــات مــن األرز  ــام، تعل ــارة عــن قطــع كبيــرة مــن لحــوم األغن »الدليميــة« عب
ــز الــذي يقطــع بأحجــام مختلفــة ويغمــر فــي  ــوز يغطــي الخب المخلــوط بالجــوز والل

حســاء اللحــم أو مــا يســمى بــ«التشــريب«، لتصبــح هــذه المكونــات بهــذا الترتيــب 
ــا  ــا ووزنه ــد لحجمه ــل واح ــا رج ــتطيع حمله ــة« ال يس ــمى »الصيني ــق يس ــى طب عل

ــد تقديمهــا كوليمــة خاصــة. ــن، ال ســيما عن الكبيري

التحضير طريقة 

ــار وقومــي بتقليبــه  – قطعــي اللحــم إلــى قطــع كبيــرة، وضعيــه فــي قــدر علــى الن
إلــى أن يتغيــر لونــه.

– أضيفــي بهــارات اللحــم، وحبــات الهيــل والفلفــل األســود والبصــل، وقومــي 
بتقليبــه.

– أضيفــي المــاء واخفضي النار، واتركيه حتى ينضج.
– أضيفي الملح قبل رفعه من على النار بربع ســاعة.

– قومي بنقع األرز ربع ســاعة ثم قومي بطبخة.
– فــي وعــاء، قومــي بوضــع كميــة مــن الزيــت، وضعــي الشــعرية بــه مــع التقليــب 
حتــى يصبــح لونهــا غامــق، وأضيفــي لهــا المــاء وملعقــة صغيــرة ســكر وملعقــة ملــح 

وهيــل مطحــون حتــى تنضــج.
– اخلطي الكشــمش واللوز مع الشعرية.

– قطعــي الخبــز إلــى قطع صغيرة وضعيه في صينية واســقيه  بماء اللحم.
– غطي اللحم باألرز وضعي الشــعرية وقطع اللحم.

–  يتــم تقديمه مع مرق اللحم.

 من كل مدينة أكلة
»الدليميــة« من االنبـــار 

خاص المستقل

يصــدر فــي لنــدن هــذا الشــهر كانــون 
الثاني/ينايــر 2021 كتــاب »عبقــري الجراحــة 
فــي العــراق.. فــي ســيرة حيــاة الدكتــور 
زهيــر رؤوف البحرانــي« لمؤلفــه الدكتــور 

ــار.  ــام الصّف ــر هش عام
أقــالم  دار  عــن  الصــادر  الكتــاب  ويأتــي 
ليوثــق  المتحــدة،  المملكــة  فــي  للنشــر 
النطاســي  الجــّراح  الراحــل  حيــاة  ســيرة 
زهيــر البحرانــي مــن خــالل عــرض تفصيلي 
كليــة  فــي  ودراســته  حياتــه،  لمراحــل 
ــة  ــات وبداي ــنوات األربعيني ــي س ــب، ف الط

بغــداد.  فــي  الخمســينيات 
وال ينســى المؤلــف أن يفّصــل فــي مراحــل 
حيــاة الراحــل رؤوف البحرانــي الوالــد، والذي 
كان مــن وزراء العــراق فــي العهــد الملكــي، 
ــة  ــي حكوم ــة ف ــؤون األجتماعي ــر الش ووزي
حركــة رشــيد عالــي الكيالنــي لعــام 1941. 

ــه  ــف: أن ــاب يذكــر المؤل وفــي مقدمــة الكت
عــن  يكتــب  أن  منــه  القــاريء  يتوقــع  ال 
ــّراح  ــتاذ ج ــل، وأس ــل فاض ــاة رج ــيرة حي س
يســتعرض  أن  دون  معــروف،  عراقــي 
تاريــخ المرحلــة التــي عــاش فيهــا األســتاذ، 
وترعــرع ودرس وتــدّرب.. ثــم خــدم مرضاه 

مخلصــاً ومبدعــا.. 
وتتنــاول فصــول الكتــاب موضوعــة التفــرغ الجامعــي ألســاتذة كليــة 
الطــب فــي جامعــة بغــداد، والتــي أثــارت الجــدل فــي أوســاط األطبــاء 
فــي بدايــة الســبعينيات، أضافــة الــى معلومــات جديــدة تاريخيــة لــم 
ــى 45  ــى التقاعــد لمــا يزيــد عل ــة عل تذكــر ســابقا، حــول قــرار األحال

طبيبــا أســتاذا مــن كبــار أطبــاء العــراق فــي عــام 1979.
ــة  ــب بجامع ــة الط ــه لكلي ــداه مؤلف ــذي أه ــاب -ال ــل الكت ــا يفّص  كم

بغــداد فــي ذكــرى تأسيســها الثالثــة والتســعين- فــي عبقريــة الجّراح 
زهيــر البحرانــي، ويــورد شــواهد مــن بحوثــه الجراحيــة التــي تخــص 
ــا  ــراق بم ــي الع ــال ف ــريء مث ــون والم ــي القول ــرطان ف ــراض الس أم
يدعــم ذلــك، أضافــة الــى بحــوث الجــّراح الراحــل علــى مــدى خمســين 

عامــا مــن عمــره فــي صــاالت العمليــات ببغــداد. 
للحصــول علــى نســختكم مــن كتــاب »عبقــري الجراحــة فــي العــراق« 

 editor@aqlam.co.uk  :يمكنكــم األتصــال باأليميــل

عبقري الجراحة يف العراق

الجمعية االوربية لتعـــارف االديـــان الجمعية االوربية لتعـــارف االديـــان 

 بالحــوار نرتقــي ونتعايش بالحــوار نرتقــي ونتعايش
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صــاح بوجههــا احــد الســكارى : »هــذا ليــس كأس بيــرة.. انــه كأس مــاء بائس« 
فــردت عليــه بســخرية وابتســامة خفيفــة : »انــه مفعولــه الــذي جعلــك تخلــط 
ــة ، دون ان يعلمــوا بانهــم أمــام امــرأة،  بيــن االثنيــن«... قهقــه زبائــن الحان
ســتصبح بعــد ســنوات مستشــارة المانيــا الموحــدة واقــوى امــرأة فــي العالــم 
)حســب تصنيــف مجلــة فوربــس األمريكيــة(... انها ميــركل ، التي دخلــت التاريخ 
، بســبب طــول فتــرة حكمهــا ونجاحهــا االقتصــادي الباهــر وصمــود بلدهــا أمام 

األزمــة االقتصاديــة العالميــة..
ــى  ــت عل ــى حصل ــاء وتقدمــت حت ــة، ودرســت الفيزي ــت فــي شــبابها بحان عمل
الدكتــوراة فــي برلين الشــرقية عام 1986 تحت اشــراف البرفســور يواكيــم زاور ، 
الــذي اصبــح زوجهــا فيمــا بعــد... قضت طفولتهــا في الجزء الشــرقي مــن المانيا 
وهــي تحمــل عقــدة ابنــة قــس فــي بلــد تطــارد شــرطته الســرية رجــال الديــن 
فنصحهــا ، احــد األصدقــاء علــى إخفــاء عمــل والدهــا تجنبــا للمشــاكل »ابلغــي 

النــاس انــك ابنــة ســائق«....
ومــا ان هــوى جــدار برليــن فــي عــام 1989 حتــى دخلــت عالــم السياســة مــن 
بوابــة حــزب االتحــاد الديموقراطــي المســيحي ، وحصلــت علــى حقيبــة وزيــرة 
المــرأة والشــباب فــي حكومــة هلمــوت كول ووزيــرة البيئــة والســالمة النووية...
ميــركل الطموحــة ..ميــركل القائــدة.. ميــركل الحازمــة.. ، تنحنــى امامهــا، قامات 
النســاء والرجــال ، وتثنــى لهــا وســادات الســلطة تباعــا حســب االزمنــة والمراتــب 
.. تصبــح أمينــة عاّمــة لحــزب االتحــاد الديموقراطي المســيحي، وتغلب منافســها 
القــوي جيرهــارد شــرودر عــام 2005، فتمســك اعلــى مرتبــة فــي هــرم المانيــا 
، وتصبــح اول مستشــارة فــي تاريــخ بلدهــا ، وأول مواطــن مــن مواطنــي 
جمهوريــة ألمانيــا الديموقراطيــة الســابقة، يتربــع علــى عــرش ألمانيــا الموحدة 
الكبيــرة ، وأول امــرأه تقــود الدولــة الوطنية الحديثة بعد التأســيس عــام 1871، 

وتخطــف باســتحقاق واليتهــا الثانيــة عــام 2009.
مــن اجــل تبديــد مشــاعر قلــق االوروبييــن مــن توســع المانيــا االقتصــادي فــي 
ــا طاقــة متدفقــة ..  ــت : الماني عهدهــا ، وقفــت فــي برلمانهــم ذات مــرة وقال
ال تتركــوا طاقتهــا تتوســع سياســيا،فتتحول الــى غــول وتخســر نفســها ويخســر 

معهــا االخــرون .. دعوهــا تنطلــق فــي االقتصــاد !!!
انتعــش اقتصــاد بلدهــا وعندمــا ضاقــت اســواق اوروبــا بــه، ولت وجههــا صوب 
ــاك،  ــع هن ــت الجمي ــدة ... ، اقنع ــن اســواق جدي ــط االطلســي، تبحــث ع المحي
بازالــة الحــدود وتوســيع نطــاق التعامــل التجــاري فــي منطقــة التجــارة الحــرة 
عبــر األطلســي، ووقعــت مــع القــادة ميثــاق المجلــس االقتصــادي عبر األطلســي. 
ولكــن ذلــك لــم يــرض طمــوح اقتصــاد بلدهــا الجامــح ، فولــت وجههــا مــن 
جديــد صــوب اســيا ، لتصنــع اتفاقيــة تعــاون كبيــرة مــع الهنــد فــي مجــاالت 

الطاقــة والتكنولوجيــا والدفــاع.
تحضــر أنغيــال ميــركل بانتظــام مهرجانات الشــعر الغنائي فــي ألمانيــا وخارجها، 
وترقــص مــع شــعبها فــي المناســبات، وتشــتري حاجاتهــا مــن االســواق برفقــة 
حــارس ، واليعــرف االعــالم عنهــا وال القضــاء نهبــاً للمــال العــام وال ســوءا فــي 
اســتخدام الســلطة، وال يســمع احــد، خبــرًا عــن زوجهــا غيــر، زهــده وانصرافــه 
للبحــث العلمــي، لدرجــة اطلقــت عليــه الصحافــة االلمانيــة والنمســاوية لقــب ) 

الشــبح ( !!
فاجــأت العالــم بقــرار فتــح حــدود بلدهــا امــام مئــات آالف الالجئيــن، وتحملــت 
ــا وهنــاك، وقالــت بصــوت جهــور وثقــة : »ســننجح  انتقــادات المتشــددين هن

بالمهمــة«.... ونجحــت بتفــوق..
ــاد  ــا العي ــرات مواطنيه ــا وتحضي ــة كورون ــبب جائح ــوت بس ــار الم ــن اخب وبي
الميــالد، وقفــت حزينــة وحائــرة وخاطبــت شــعبها: »عندمــا يتــم بنــاء أكشــاك 
النبيــذ الســاخن وعندمــا يتــم بنــاء أكشــاك حلــوى الوافــل فــإن ذلــك ال يتوافــق 
مــع مــا اتفقنــا عليــه بشــان الوجبــات الســريعة لألغذيــة والمشــروبات فقط..أنــا 
ــا مــن كل قلبــي... ولكــن إذا كان الثمــن هــو 590 وفــاة فــي يــوم،  آســفة حًق

فهــذا فــي رأيــي غيــر مقبــول«.
ــي  ــادة االتحــاد الديموقراطــي المســيحي المحافــظ الت ــركل عــن قي ــت مي تخل
تولتهــا ل18 عامــا، وســتنتهي مهمتهــا كمستشــارة خــالل هــذا العــام، بعــد ان 
دفعــت ببلدهــا مســافات ومســافات الــى االمام .. ســترحل، ســعيدة ونظيفة اليد 
وعاليــة المقــام ... ترحــل وتتــرك شــعبها مرفهــاً ودولتهــا مهابــة... ســتتقاعد ، 
وتشــارك فــي الحفــالت الخيريــة، وتواصــل حضــور مهرجانــات الشــعر الغنائــي، 
وتلــج مــع زوجهــا حيــاة ) الشــبح (..وربمــا ســتدخل حانتهــا التــي عملــت فيهــا 
بشــبابها، لكــن ليســت كنادلــة هــذه المــرة، بــل كزبونــة متقاعــدة، تتأمــل عبــر 
زجــاج النافــدة، وجــوه االطفــال وهــم يرافقــون امهاتهــم الــى المــدارس، وعلــم 
بلدهــا يرفــرف علــى بنايــة البلديــة الواقعــة فــي الجهــة االخــرى مــن الشــارع...
ســتدمع عينهــا، ليــس بســبب الحــزن، بــل النها لــم تقــدم الكثير بعد لشــعبها..
ميــركل الطموحــة ..ميــركل القائدة.. ميــركل الحازمــة، ميركل االنســانة، ميركل 
النزيهــة ســترحل ..ترحــل بــال لقــب قائــد ضــرورة او رمــز تأريخــي ، يالحقهــا... 

وحيــن تمــوت ســترقد حتمــا فــي مقبــرة العظمــاء !

انجيـال مريكـل
سرتحـل.. ولكن !!!

د. محمد القريشي

8 أراء حرة

ثالثــة كان  بمراحــل  االنكليــزي  القانــون  تاريــخ  اتســم 
لبعضهــا األثــر فــي هيكليــه القواعــد القانونيــة والقضائيــة، 
االنكلوسكســوني  مرحلــة  مــن  المراحــل  هــذه  وتبــدأ 
ومرحلــة العدالــة ومرحلــة العصــر الحديــث ونتنــاول هــذه 

ــي:  ــكل االت ــل بالش المراح

المرحلة االولى: االنكلوسكســونية 

وهــي المرحلــة التــي ســادت إنكلتــرا مــا بيــن فتــرة 450 
1066 حتــى غــزو النورمــان إلنكلتــرا بقيــادة وليلــم  و 
الفاتــح ، الــذي ابقــى علــى النظــام اإلداري والقضائــي 
بالتقاليــد  الفاتــح  وليــم  واســتمر  االنكلوسكســوني 
مصالــح  مــع  يتعــارض  مــا  اال  االنكليزيــة  الملكيــة 
ــاء  ــا ش ــار م ــكًا واخت ــه مل ــن نفس ــل م ــن وجع النورماندي
مــن األراضــي لنفســه ووزع أراضــي صغيــرة علــى اتباعــه 

لكــي ال يكــون لالقطاعييــن نفــوذا كبيــرًا:
كمــا اصــدر )الكتــاب االخــر( الــذي ينظــم اإلدارة وتســيير 
شــؤون المملكــة فيمــا يتعلــق باألمــور السياســية وامــور 
الضرائــب، امــا فــي مجــال القضــاء فقــد شــكل مجلســًا 
ــات  ــن نزاع ــق م ــا يتعل ــكل م مختصــًا بالقضــاء ليقضــي ب
بيــن االمــراء واالمــن وســالمة البــالد ومــن قطــع الطــرق 

ــان.  والعصي
ــح  ــر لتصب ــي عش ــرن الثان ــي الق ــس ف ــذا المجل ــور ه وتط
المحكمــة  مــن  تتكــون  والتــي   ، الملكيــة(  )المحكمــة 
المتعلقــة  المنازعــات  المدنيــة المختصــة بالفصــل فــي 
بالمنازعــات  التــي تفصــل  الماليــة  بالعقــار، والمحكمــة 

المتعلقــة بالديــون والضرائــب المســتحقة للتــاج الملكــي ، 
ــة المختصــة بالنظــر الخــاص للمجلــس  والمحكمــة الجزائي

ــخصيًا.  ــك ش ــه المل ــذي يرأس ــي ال الملك
وكان المتخاصمــون يلجــؤون للمحكمــة الملكيــة ألنهــا ال 
تتقيــد باألعــراف وانمــا تحكــم بمــا يتبيــن لهــا مــن عيــن 

العــدل ، والعــدل هــو مــا يســتلهم مــن ضميــر الملــك.
ــورًا  ــر تتط ــات أكث ــائل االثب ــك ان وس ــى ذل ــة ال باإلضاف
كاألثبــات بالبينــة وإلــزام الشــهود علــى الحضــور والقــدرة 
االقطــاع  لمحاكــم  خالفــا  وذلــك  االحــكام  تنفيــذ  فــي 

المناطــق. ومحاكــم 
وأصــدر الملــك هنــري الثالــث مرســوم ســنة 1253 ســمي 
بمرســوم )ويستمنســتر االول( يقــض بالمصادقــة علــى 

االحــكام مــن قبــل مجلــس الملــك الخــاص. 
وفــي ســنة 1285 أصــدر الملــك ادوارد االول مرســوم 
ســمي باســم )ويستمنســتر الثانــي( شــرع فيــه اصــدار 
االوامــر الشــبيهة الصــادرة ســابقا بمصادقــة المستشــار.

ــة للتطــور  ــت عــدم قابلي ــة جعل وبهــذه المراســيم الملكي
القانــون العــام.

ــى االهتمــام بأصــل  ــث أصبحــت االجــراءات تتفــوق عل حي
أهميــة  االجــراءات ذات  الدعــوى وأصبحــت  فــي  الحــق 
كبيــرة ممــا جعــل رجــال القانــون يبحثــون عــن أوجــه 
الجديــدة  والقضايــا  القديمــة  القضايــا  بيــن  التشــابه 

إلصــدار الحكــم فيهــا. 
ــل  ــتقر التعام ــة واس ــابقة القضائي ــأت الس ــا نش ــن هن وم
مصــادر  مــن  اساســيًا  مصــدرا  لتصبــح  أساســها  علــى 

االنكليــزي. القانــون 

المرحلــة الثانية: مرحلــة قواعد العدالة 

التــي  العصــور  عبــر  االنكليــزي  القانــون  تاريــخ  تطــور 
ــون  ــر القان ــم يتأث ــرون ول ــة ق ــان أربع ــا الروم ــم فيه حك
الغــزو  علــى  اثــاره  تــرك  كمــا  فيهــا  االنكلوسكســوني 
النورمانديــن إلنكلتــرا فــي ســنة 1066 واخــذ الملــوك 
ــة  ــة العدال ــى مرحل ــة ال ــت المرحل ــى وصل ــه حت ــل ب العم
التــي يســتلهم بهــا مــن ضميــر الملــك. وتشــكلت قواعــد 
ــذي أصــاب القانــون العــام مــن  القانــون بعــد الجمــود ال
االجــراءات  نتيجــة  الحــق  علــى  اثــرت  مراســيم  صــدور 
القضائيــة والعمــل بالســوابق القضائيــة وارتفــاع تكاليــف 
التقاضــي ممــا أصبــح التوجــه الــى االلتمــاس مــن الملــك 
الحكــم فــي القضايــا بمــا يمثــل مــن العدالــة دون الرجــوع 

ــه. ــون واجراءات ــكام القان ــد بأح ــى التقي ال
وبعــد تولــى اســرة Tudor الحكــم ســنة 1485 اخــذ بإحالــة 
القضايــا الــى مستشــاره ليقــض بهــا وفــق عدالــة الملــك 
وأصبحــت المحاكــم تحكــم بحوالــة الديــن وحوالــة الحــق 

خالفــًا للقانــون العــام الــذي لــم يكــن يعتــرف بهمــا. 
الثغــرات  بســد  قامــت  المستشــار  احــكام  ان  حيــث 
والنواقــص فــي القانــون العــام وتصحيــح مــا اعتــراه مــن 

واخطــاء. قصــور 
مرنــة  الجديــدة  القانونيــة  القواعــد  أصبحــت  وبهــذا 

آنــذاك.  المعاصــرة  الظــروف  مــع  ومتماشــية 
وقواعــد  العــام  القانــون  بيــن  واضحــًا  التمييــز  وكان 
ســنة  مــن  المستشــار  محكمــة  اقرتهــا  التــي  العدالــة 
1485 وكذلــك مــن حيــث االجــراءات المتبعــة فــي قواعــد 

ــك  ــة وذل ــق والكتاب ــات والتحقي ــة االثب ــن ادل ــة  م العدال
خالفــا للقانــون العــام بانهــا كانــت شــفوية ووجاهيــة 
ــم  ــون الحك ــا ان مضم ــن ، كم ــة للمحلفي ــود هيئ ــع وج م
ــذ  ــوى بالتنفي ــزم مــن خســر الدع ــة تل ــم العدال ــي محاك ف
محاكــم  فــي  المســتعملة  المصطلحــات  وامــا   ، العينــي 
 ( امامهــا  المرفــوع  النــزاع  فتســمي  العــام  القانــون 
( وتســمي  الحكــم   ( القــرار  ، وكمــا تســمي   ) الدعــوى 
 ) )الشــكوى  المرفــوع امامهــا   النــزاع  العدالــة  محاكــم 

والقــرار فيــه) امــر (.

المرحلــة الثالثة: مرحلــة العصر الحديث 

ــنة 1873  ــزي لس ــي االنكلي ــم القضائ ــون التنظي ــدر قان ص
الملكيــة  المحاكــم  بيــن  التمييــز  بموجبــه  الغــي  الــذي 
ومحاكــم العدالــة مــن حيــث االختصــاص وجعــل مــن حــق 
ومنــح  يختارونهــا،  التــي  المحكمــة  اختيــار  المتقاضيــن 
القانــون المشــار اليــه محكمــة الدرجــة االولــى بالنظــر 
ــة  ــاء هيئ ــم انش ــنة 1985 ت ــي س ــاوى، وف ــع الدع ــي جمي ف
النيابــة العامــة، كمــا تــم تعديــل ادلــة االثبــات فــي القضايــا 

الجزائيــة والقضايــا المدنيــة. 
وفــي منتصــف القــرن العشــرين شــكلت لجــان قانونيــة 
دائمــة وظيفتهــا تحديــث القوانيــن لتقديمهــا للبرلمــان 
التشــريع  التوجــه أهميــة  للتصويــت عليهــا وعــد ذلــك 
ــي  ــي النظــام القضائ ــح دوره مهــم ف ــث أصب ــوب حي المكت
الســوابق  مصيــر  عــن  للتســاؤل  دفــع  ممــا  االنكليــزي 

والعــرف.   القضائيــة 

تاريخ 
القانــون اإلنكليزي

دولة القانون

د. هيثم السهالني

يكتبها لهذا االسبوع

متابعات - المستقل 

ــة  ــدان هشاش ــر البل ــه »أكث ــراق بأن ــف الع يوص
للتغيــرات المناخيــة« بعــد عقــود مــن الحــروب 
واإلهمــال، فاقمــت حــاالت التلــوث إلــى درجــة ال 
يمكــن إحصاؤهــا. فهنــاك المناطــق التــي كانــت 
باليورانيــوم  التلــوث  طالهــا  حــرب،  ســاحات 
المنضــب، كمــا هــو الحــال فــي جنــوب العــراق، 
أو التلــوث الناتــج عــن الفســفور األبيــض الــذي 
معــارك  فــي  األميركيــة  القــوات  اســتخدمته 

ــام 2004.  ــة ع الفلوج
ــًا  ــة دولي ــلحة المحرم ــذه األس ــار ه ــتصل آث وس
إلــى األجيــال المقبلــة، عبــر ارتفــاع ملحــوظ فــي 
األمــراض الســرطانية والتشــوهات الخلقيــة عند 

حديثــي الــوالدة.
قــد  صالــح  برهــم  العراقــي  الرئيــس  وكان 
أعلــن فــي كلمــة ألقاهــا مؤخــرًا فــي القمــة 
ــط  ــن خط ــاخ، ع ــوح المن ــن طم ــة ع االفتراضي
الســلبية  اآلثــار  لتحجيــم  حكوميــة  وجهــود 
ــو  ــه نح ــى »توج ــوم عل ــة، تق ــرات المناخي للتغي
ــددة  ــات المتج ــم الطاق ــي دع ــدة ف ــة جدي حقب

والتلــوث«. الكربــون  انبعــاث  وتخفيــض 
وأوضــح صالــح أن البرلمــان العراقــي صــوت فــي 
ــول( 2020 علــى االنضمــام إلــى  22 ســبتمبر )أيل
اتفــاق باريــس للمنــاخ، مــا يعنــي الشــروع فــي 
حقبــة جديــدة ونقلــة نوعيــة تبنــى علــى التنــوع 

االقتصــادي. 
وأشــار إلــى أن العــراق شــرع بكتابــة وثيقــة 
اإلســهامات الوطنيــة )NDC( باعتبارهــا السياســة 
العليــا للبــالد حــول التغيــرات المناخية، تأسيســًا 

لالقتصــاد األخضــر والمســتديم.

بفعل فاعل

ــت  ــر، وجه ــوع آخ ــن ن ــة م ــوارث بيئي ــاك ك هن
االتهامــات بارتكابهــا إلــى دول الجــوار كجــزء 
ــا  ــدث عندم ــا ح ــادي، كم ــس االقتص ــن التناف م
ــة  ــارات الزراعي ــرات الهكت ــران عش ــت الني التهم
عــدة  فــي  والشــعير  الحنطــة  لمحصولــي 

محافظــات عراقيــة، بالتزامــن مــع نفــوق مالييــن األســماك فــي بابــل 
وديالــي والديوانيــة وذي قــار. وقــدرت الخســائر بمليــارات الــدوالرات 
بعــد نفــوق 90 فــي المئــة مــن الثــروة الســمكية، علــى الرغــم مــن أن 
وزارة الزراعــة أوضحــت أن ســبب نفوقهــا يعــود إلــى مــرض »تنخــر 
الغالصــم البكتيــري«، نافيــة أن يكــون الســبب هــو إلقــاء مــواد ســامة 
فــي النهــر، لكــن اختصاصــي الطــب البيطــري عبــد الجبــار الشــمري 
يشــير إلــى أن األســماك ال يمكــن أن تنفــق فــي هــذه البيئــة إال بفعل 
ــن  ــي، وم ــول ملح ــش بمحل ــى العي ــدرة عل ــك الق ــي تمل ــل، فه فاع
المعــروف أن نســبة األمــالح فــي ميــاه األنهــار ال تتجــاوز 5 فــي المئــة.

هيئة وطنية

يوضــح أســتاذ هندســة البيئــة حســين يوســف محمــد الحســيني أن 
التلــوث البيئــي فــي البــالد متعــدد األنــواع واألســباب، مشــيرًا إلــى مــا 
خلفتــه المعــارك العســكرية، باإلضافــة إلى تســرب فضالت المنشــآت 

كافــة إلــى األنهــار مــن دون وجــود رقابــة بيئيــة صارمــة.
ــري  ــاد المستش ــل الفس ــدث بفع ــة ح ــوث للبيئ ــاك تل ــف »هن ويضي
فــي معظــم مفاصــل الدولــة، فحتــى اآلن لــم يكشــف عــن الجهــات 
التــي تقــف خلــف العمليــات التخريبيــة التــي طالــت المــواد الغذائيــة 
ــر  ــت الدوائ ــن اكتف ــي حي ــن، ف ــب المقصري ــم يحاس ــة ول والحيواني

المعنيــة بنشــر تحليــالت غيــر مقنعــة وغيــر علميــة لهــذه الحــوادث«.
ويــرى الحســيني أن ارتفــاع أعــداد المصابيــن بالســرطان هــو 
إحــدى نتائــج التلــوث البيئــي، وال يمكــن حــل هــذه المشــكالت إال 
بتشــكيل هيئــة وطنيــة بصالحيــات واســعة تعنــى بشــؤون البيئــة 
وترتبــط بالجهــاز القضائــي، علــى أن تكــون غيــر خاضعــة ألي 

ــة. ــة حكومي جه

تلوث المياه

ترصــد جمعيــة حمــاة دجلــة، التــي تعمــل فــي 11 محافظــة عراقيــة 

وبمشــاركة 150 متطوعــاً، القضايــا البيئيــة وتتابــع الخروقــات بهــدف 
عرضهــا علــى الجهــات المعنيــة للعمــل علــى إنهائهــا. ويوضححيــث 
يــؤدي غيــاب اإلدارة الرشــيدة والتوزيــع العــادل والمنصــف، إلــى 

تلــوث مجــرى النهــر مــن أولــه إلــى المصــب. 
ويقــول الكرخــي إن ميــاه دجلــة تلــوث بشــكل دائــم بمخلفــات 
الصــرف الصحــي والمعامــل وميــاه المــزارع، مشــيرًا إلــى تزايــد 

ظاهــرة التجــاوزات علــى المــوارد المائيــة وســرقتها. 
ووفــق الكرخــي، رصــدت الجمعيــة »27 ألــف تجــاوز علــى مجــرى نهــر 
دجلــة مــن قبــل بعــض المعامــل، باإلضافــة إلــى بنــاء ممتلــكات على 

مجــراه مــن شــأنها أن تشــكل مصــدرًا لتلويثــه«. 
ــات  ــة األولوي ــن قائم ــب ع ــكاد تغي ــة ت ــا البيئي ــف أن القضاي ويضي
الوطنيــة، فهــي ليســت مــن المســائل التــي تمنــح القــدر الكافــي مــن 

االهتمــام، مــا أدى إلــى تراكــم المشــكالت.

عقبات وعدم تجاوب

يوضــح الكرخــي أن الجمعيــة تواجــه كثيــرًا مــن المعوقــات فــي عمــل 
فرقهــا الميدانيــة، نظــرًا إلــى عــدم تجــاوب بعــض المحافظــات مــع 
الحملــة، خصوصــاً أن المجموعــات الميدانيــة تحتــاج إلــى تراخيــص 
ــض  ــي بع ــون ف ــة تك ــا أن الجمعي ــات، كم ــد المخالف ــرك ورص للتح
األحيــان فــي موقــف المواجهــة مــع متنفذين مــن األحزاب السياســية 
أو قــادة فــي الميليشــيات وأصحــاب نفــوذ فــي مناطقهــم، يتعــدون 

علــى الميــاه واألراضــي. 
وفــي حــال انتقــاد بعــض المديريــات التابعــة لألحــزاب، تصــل إلــى 
ــبة  ــام نس ــدم اهتم ــا أن ع ــا. كم ــاف عمله ــدات إليق ــة تهدي الجمعي
كبيــرة مــن العراقييــن بقضايــا البيئــة عامــل آخــر يضــاف إلــى 
المعوقــات، وبخاصــة أن فــرص حصــول الجمعيــة علــى داعميــن 

ومتطوعيــن قليلــة.

االهمال يراكم مشكلة التلـــوث يف العـــراق  

ــر  ــر الكثي ــى توفي ــد عل ــراق يعتم ــي الع ــل االســتثمار ف إنَّ تفعي
مــن العناصــر ونتنــاول أدنــاه أهــم 17 عنصــر بشــكل مختصــر 

يجــب توفرهــا لتحقيــق ذلــك كمــا هــي أدنــاه:
1. القضــاء علــى الفســاد: هنــاك تفصيــل فــي هــذا المجــال 
يمكــن اختصــاره باختيــار النزيهيــن مــن هيئــة االســتثمار 
ــن  ــب آخري ــات وجل ــي المحافظ ــتثمار ف ــات االس ــة وهيئ الحالي
ــه  ــن علي ــة كل م ــع إزاح ــرة م ــاءة والخب ــون بالكف ــن يتمتع م
ــة ( ويجــب  ــة اســتثمار مركزي مؤشــرات فســاد وتشــكيل ) هيئ
تحديــد فتــرة ال تتجــاوز االســبوعين إلصــدار إجــازات االســتثمار 

ــي. ــا الحال ــي يومن ــن ف ــتغرق العامي ــد تس ــي ق الت
ــّرك  ــي التح ــه ف ــن تحقيق ــن يمك ــر األم ــن: توفي ــر األم 2. توفي

ــتويات: ــالث مس ــى ث عل
المســتوى األّول: التعامــل مــع الجهــات المســّلحة التــي لديهــا 
ســالح منفلــت أو تنظيمــات سياســية لديهــا ســالح خــارج 
ســيطرة الدولــة، هــؤالء تتــم مفاتحتهــم وتســتخدم لغــة الحــوار 
معهــم، وال تســتخدم لغــة الســالح مــع هــؤالء إال إذا كان طريــق 

الحــوار مغلقــًا بالمــرة.
المســتوى الثانــي: المجاميــع اإلجراميــة مــن أمثــال داعــش 
ــوات  ــل والســرقة، هــؤالء يجــب إســتخدام الق ــات القت او عصاب

ــم. ــاء عليه ــوة والقض ــكل ق ــم ب ــة لمواجهته االمني
المســتوى الثالــث: توفيــر المســتلزمات األمنيــة علــى األرض 
ــز  ــرادارات ومراك ــرات وال ــي اســتخدام الكام ــي ف ــن التقن كاألم
عمليــات الشــبكات ) NOC (، فضــاًل عــن توفيــر مــدن صناعيــة 
محصنــة، وعلــى األقــل ثــالث مــدن ذكيــة محصنــة قــرب 
ــز  ــب ومراك ــداد والبصــرة والموصــل كمكات ــي بغ المطــارات ف

الشــركات للمشــاريع االســتثمارية الكبــرى.
3. دور الحكومــة فــي توفيــر دعــم القــوى العاملــة لتحقيــق 
نهضــة إنتاجيــة:  توفيــر دعــم القــوى العاملــة يتــم علــى 

مســتويين:
ــف  ــعة لمختل ــب واس ــة تدري ــراء عملي ــو إج ــتوى األّول: ه المس
يمكــن  الجامعــات  فخريجــي  العاملــة،  القــوى  مســتويات 
ــاريعهم  ــاء مش ــدوى إلنش ــات الج ــل دراس ــى عم ــم عل تدريبه
الخاصــة مــع تهيئــة القــروض الميســرة لمثــل هــذه المشــاريع، 
أمــا غيــر الخريجيــن فيمكــن تدريبهــم علــى أعمــال مهنيــة 

مختلفــة وبالــذات فــي المجــاالت اإلنشــائية وغيرهــا.
المســتوى الثانــي: فهــو مشــابه لمــا تــّم إتباعــه مــن قبــل 
الحكومــة البريطانيــة فــي منطقــة شــمال آيرلنــدة خــالل فتــرة 
ــك  ــي تل ــا حــدث كســاد اقتصــادي واســع ف التســعينّيات عندم
المنطقــة بســبب هجمــات الجيــش الجمهــوري اآليرلنــدي، حيــث 

ــر مــن معاشــات  ــع النســبة األكب ــت الحكومــة تســاهم بدف كان
العامليــن فــي المشــاريع اإلنتاجيــة فتقــل كلفــة اإلنتــاج بشــكل 
ــاج  ــى إنت ــادرة عل ــة ق ــاريع اإلنتاجي ــذه المش ــدوا ه ــر، وتغ كبي
بضاعــة منافســة للبضائــع المشــابهة فــي مناطــق أخــرى؛ أمــا 
ــة  ــات الدول ــي مؤسس ــل ف ــه التره ــا توجي ــراق فيمكنن ــي الع ف
وذلــك بفتــح المجــال لتعييــن العامليــن فــي القطــاع العــام 
ــع  ــة دف ــى الحكوم ــى أْن تتول ــاص عل ــاع الخ ــي القط ــل ف للعم
ــاع  ــات القط ــوم مؤسس ــاتهم وتق ــن معاش ــرى م ــبة الكب النس
يتحــول  أْن  األدنــى؛ ومعنــى ذلــك  النســبة  الخــاص بدفــع 
الموظــف أو المهنــدس أو العامــل فــي القطــاع العــام مــن 
شــخص غيــر منتــج أو إنتاجــه ضعيــف جــدًا إلــى شــخص منتــج 
مــع ضمــان إنتــاج البضائــع ضمــن مؤسســات القطــاع الخــاص 
بكلــف قليلــة وبأســعار منافســة ليــس فــي داخــل العــراق 

ــراق. ــارج الع ــر خ ــي التصدي ــة ف ــل المنافس فحســب ب
ــال: يجــب  ــم لرجــال األعم ــس الرســمي الدائ 4. تشــكيل المجل

تشــكيل مجلــس رســمي دائــم كحلقــة وصــل بيــن
ــات  ــة القطاع ــن كاف ــال م ــال األعم ــار رج ــن كب ــة وبي  الحكوم
لرســم السياســة االقتصاديــة للبلــد، ويتــم فــي ُكّل حيــن 
دعوتهــم مــن قبــل رئيــس الــوزراء لالســتماع إلــى شــكاويهم 

والمعوقــات لتذليلهــا.
ــم  ــث يت ــة: حي ــادرات العراقي ــم الص ــدوق دع ــيس صن 5. تأس

ــة ــة الوطني ــجيع الصناع ــدوق لتش ــذا الصن ــيس ه تأس
 وتصديــر المنتجــات الوطنيــة وتوفيــر وارد للبلــد وإنهــاء حالــة 

االقتصــاد الريعــي المعتمــد علــى النفــط.
6. التخطيــط الصحيــح ألحــداث نهضــة إنتاجيــة بشــكل ســليم: 
يجــب توفيــر دراســة كاملــة تحــّدد األوليــات بالنســبة للمشــاريع 
ــل شــركات استشــارية  ــة مــع دراســات جــدوى مــن قب اإلنتاجي
ــا ومدروســة  ــة مخطــط له ــه االقتصــاد بطريق ــة وتوجي عالمي
لتحقيــق نهضــة اقتصاديــة ضمــن أقصــر فتــرة زمنيــة، فالوضــع 
ــة  ــنواجه أزم ــه س ــا بخالف ــر، ألنن ــل التأخي ــراق ال يحتم ــي الع ف
ــي  ــاد الريع ــن االقتص ــول م ــم نتح ــا ل ــة، فم ــة حقيقي اقتصادي
ــي  ــوارد ف ــدد الم ــاد المتع ــى االقتص ــط إل ــى النف ــد عل المعتم
ــادي ال  ــار االقتص ــو االنهي ــه نح ــد متج ــإن البل ــت ف ــرع وق أس

ســامح اهلل.
7. دور الحكومــة فــي توفيــر المحفــزات المختلفــة لتحقيــق 

نهضــة إنتاجيــة: يجــب علــى الحكومــة أْن توفــر كافــة
المحفــزات لتحقيــق نهضــة إنتاجيــة حقيقيــة، فعلــى ســبيل 
المثــال ال الحصــر توفيــر الوقــود والطاقــة الكهربائيــة بأســعار 
منافســة وتوفيــر األســمدة والمبيــدات بأســعار زهيــدة، ووضــع 
رســوم عاليــة علــى المــواد المصنعــة المســتوردة، وتفعيــل 
المنتجــات  تصديــر  إلمكانيــة  النوعيــة  والســيطرة  الرقابــة 
العراقيــة إلــى كافــة أنحــاء العالــم، والكثيــر مــن المحفــزات 

ــا. ــال لذكره ــع المج ــي ال يس ــرى الت األخ
ــي حديــث لمعاهــدات اســتثمار  ــاري دول 8. وضــع نمــوذج معي
ثنائيــة: حيــث يمكــن عقــد معاهــدات اســتثمار ثنائيــة ذات 
ــة بيــن العــراق ودول اخــرى يتوفــر فيهــا شــركاء  ــر دولي معايي
ــة  ــة والزراع ــال الصناع ــي مج ــار ف ــتثمرين كب ــن كمس محتملي
والخدمــات، ويتــم اصــدار نشــرات دوريــة بعــدة لغــات توضــح 
القوانيــن والتعليمــات الجديــدة وتجــارب المســتثمرين فــي 
كافــة القطاعــات ويتــم التنســيق مــع الصحــف والدوريــات 

ــأن. ــذا الش ــي ه ــة ف ــة العالمي االقتصادي
9. الســيطرة علــى المنافــذ الحدوديــة لمنــع التهريــب وفــرض 
ــاج  ــة وإنت ــن أحــداث نهضــة زراعي ــة: ال يمك الرســوم الكمركي

الزراعيــة  المنتجــات  دامــت  مــا  ونهضــة صناعيــة  حيوانــي 
ــعار  ــة ألس ــدة ومنافس ــعار زهي ــد  بأس ــل البل ــة تدخ والحيواني
ــة  ــيطرة الكامل ــم إال بالس ــن أن يت ــك ال يمك ــل ، ُكّل ذل الداخ
األحــزاب  ســيطرة  وإنهــاء  الحدوديــة  المنافــذ  كافــة  علــى 
الفاســدة مــن أجــل منافــع شــخصية علــى حســاب مصلحــة 

الوطــن والمواطــن.
انتاجيــة  الطاقــة: ال يمكــن تحقيــق أي نهضــة  10. توفيــر 
وبالــذات فــي المجــال الصناعــي مــا لــم يتــم توفيرالطاقــة

 الكهربائيــة؛ لذلــك ال ُبــدَّ مــن إنشــاء محطــات توليــد الطاقــة 
الكهربائيــة وباألخــص المــدن الصناعيــة المختلفــة.

11. توفيــر عناصــر جــذب حقيقيــة لالنتقــال مــن القطــاع العــام 
ــي  ــذب ف ــر الج ــم عناص ــن أه ــد م ــاص: واح ــاع الخ ــى القط إل
القطــاع العــام هــو التقاعــد الــذي ينالــه الموظــف عنــد بلوغــه 
ســّن التقاعــد، حيــث يمكــن أْن يدفــع العامــل خــالل فتــرة عملــه 
فــي القطــاع الخــاص دفعــات شــهرية لصنــدوق تقاعــد موّحــد 
ــاع  ــي القط ــل ف ــال العام ــك ين ــاص وبذل ــام والخ ــاع الع للقط
الخــاص تقاعــدًا عنــد بلوغــه ســّن التقاعــد ُأســوًة بمثيلــه فــي 
القطــاع العــام، وهــذه السياســة يمكــن أْن توفــر عنصــر جــذب 
للقطــاع الخــاص وهــذا مــا يســاعد بحــدوث نهضــة فــي القطــاع 

الخــاص وزيــادة إنتاجيــة الفــرد العامــل العراقــي.
ــف  ــي مختل ــر ف ــث والتطوي ــز للبح ــرات ومراك ــر مختب 12. توفي
ــد  ــي أي بل ــة ف ــات: ال يمكــن أْن تحــدث نهضــة حقيقي القطاع
مــا لــم تتوفــر فيــه مختبــرات ومراكــز للبحــث والتطويــر تغطــي 
كافــة المجــاالت المختلفــة مــن زراعــة وصناعــة وإنتــاج حيوانــي 
وفــي المجــاالت الطّبيــة وقطــاع االّتصــاالت وقطــاع اإلنشــاءات 

وغيرهــا مــن المجــاالت.
13. تحويــل مصانــع القطــاع العــام إلــى القطــاع المختلــط: 
ــبه  ــة أو ش ــام المعطل ــاع الع ــع القط ــن مصان ــر م ــاك الكثي هن
ــة؛  ــا الحقيقي ــن قدرته ــر م ــل بكثي ــة أق ــة أو ذات إنتاجي معطل
يمكننــا النهــوض بهــذه المصانــع باّتخــاذ خطوتيــن، األّول 
وفنــي  إداري  كادر  جلــب  أو  عالميــة  إدارة  شــركات  جلــب 
ــا  ــا ولتطويره ــادة تأهيله ــابهة إلع ــة مش ــع عالمي ــن مصان م
وتفعيلهــا وإعطاءهــم نســبة مــن األربــاح، وفــي نفــس الوقــت 
ــح األســهم أيضــاً للعمــال  ــن ومن ــع األســهم للمواطني ــم بي يت
والمهندســين العامليــن فيهــا فتغــدو قطاعــًا مختلطــًا مــع 

وجــوب ضمــان تطويرهــا وزيــادة إنتاجهــا.
ــاع  ــن القط ــاهمة م ــون شــامل للشــركات المس 14. وضــع قان
المختلــط )PLC(: ســتكون الشــركات المســاهمة مــن القطــاع 
ــق  ــي عــن النفــط لتحقي ــل الطبيع ــط )PLC( هــي البدي المختل
ــم  ــدان العال ــي بل ــال ف ــو الح ــا ه ــد كم ــاس للبل ــورد االس الم
غيــر  الشــأن  بهــذا  الحاليــة  العراقيــة  القوانيــن  المتقــدم، 
مالئمــة وتفتقــد للشــمولية بســبب افتقارنــا للخبــرة فــي هــذا 
ــموالً  ــاًل وش ــر تكام ــد اكث ــون جدي ــريع قان ــب تش ــال، يج المج
ــاد  ــر االقتص ــة لتطوي ــر االقتصادي ــات العص ــتجابًة لمتطلب واس
ــل تشــريع القانــون االســتعانة بقانونييــن  العراقــي، ويجــب قب
متخصصيــن ولديهــم خبــرة فــي هــذا المجــال مــن العراقييــن 
ــرة فــي  ــون لديهــم خب ــر عراقي ــم يتوف ــن إن ل ــر العراقيي او غي

ــال.   هــذا المج
التوقيــع  يجــب   : والوطنــي  الدولــي  التحكيــم  تفعيــل   .15
بشــأن  1958 لســنة  نيويــورك  اتفاقيــة  علــى  والتصديــق 
 االعتــراف بقــرارات التحكيــم الدوليــة وتنفيذهــا لضمــان التنفيذ 
ــريع  ــة وتش ــكام األتفاقي ــا الح ــم وفق ــرارات التحكي ــليم لق الس
النموذجــي  القانــون  علــى  بنــاء  الوطنــي  التحكيــم  قانــون 

ــي. ــاري الدول ــم التج للتحكي
16. تعديــالت علــى القوانيــن لدعــم االســتثمار: يجــب تعديــل 
قانــون الشــركات و قانــون االســتثمار وقانــون ضريبــة الدخــل 
و قانــون العمــل و قانــون الضمــان االجتماعــي واالنظمــة 
الكلــف  تقليــل  اجــل  مــن  بموجبهــا  الصــادرة  والتعليمــات 
ــاص  ــاع الخ ــن القط ــة م ــوات المطلوب ــن والخط ــة والزم المالي
ويتــم ذلــك بالتنســيق بيــن المجلــس الرســمي الدائــم لرجــال 
االعمــال ولجنــة مــن رئاســة الــوزراء ولجنــة االســتثمار فــي 

ــواب . ــس الن مجل
17. االلتــزام بالعهــد الدولــي والمعاهــدات الدوليــة: حيــث 
ان العــراق وقــع علــى العهــد الدولــي للحقــوق االقتصاديــة 
واالجتماعيــة والثقافيــة وبحضــور اكثــر مــن ســتين دولــة فــي 
اواســط عــام 2008 فــي العاصمــة الســويدية ســتوكهولم ممــا 
ــوق المســتثمرين ويشــجع االســتثمار، فضــاًل عــن  يضمــن حق
االلتزامــات االخــرى وبالــذات منظمــة التجــارة العالميــة إلعطــاء 
ــة  ــاد ومواكب ــة االقتص ــوض بعجل ــراق للنه ــماح للع ــرات س فت

ــرى. ــدول الكب ــات ال اقتصادي

برنامــج متكامــل لتفعيل االســتثمار

محمد توفيق عالوي
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متابعات - المستقل

توصلــت  إدارة نــادي النجــف الــى اتفــاق مــع المــدرب عبــد الغني شــهد لقيــادة الفريق 
خلفــا للمــدرب المســتقيل حســن احمــد . وقــال عضــو الهيئــة اإلداريــة لنــادي النجــف 
ــدي اجتمــع  ــور رضــوان الكن ــادي الدكت ــة للن ــة اإلداري ــس الهيئ ــي هاشــم أن رئي عل

بالمــدرب عبــد الغنــي شــهد وتــم االتفــاق معــه علــى قيــادة الفريــق . 
وبيــن أن المــدرب شــهد أبــدى موافقتــه علــى العمــل مدربــا للفريــق وبشــكل طوعــي 
دون الحديــث باألمــور الماليــة بشــرط أن تســلم حقــوق الالعبيــن وتــم االتفــاق علــى 
تســليم الدفعــة الثانيــة لالعبيــن البالــغ %15 مــن عقودهم وســبق وأن اســتلم الفريق 
نفــس الدفعــة بوقــت ســابق. وأشــار إلــى أن اإلدارة ملتزمــة بالموعد وســتدفع الدفعة 

الثالثــة أيضــا بالموعــد المحــدد مــن أجــل خلــق اســتقرار نفســي لالعبين .

شــهد والنجــف.. 
اتفــاق مشــروط.. ولكن..! 

متابعات - المستقل

حقــَق فريــق الــزوراء فــوزه األول بقيــادة 
علــى  شنيشــل  راضــي  الجديــد  مدربــه 
حســاب الديوانيــة بثالثــة أهــداف مقابــل 
ال شــيء فــي اللقــاء الــذي ضيفــه ملعــب 
ــة 13  مــن  الشــعب الدولــي  لحســاب الجول
أهــداف  وجــاءت  الممتــاز.  الكــرة  دوري 
كامــل  مهــدي  طريــق  عــن  النــوارس 

ومهنــد  حبيــب  الحســن  والموريتانــي 
ــى  ــز ال ــد الفائ ــع رصي ــم، ليرتف ــد الرحي عب
الرابــع. واهــدر  الترتيــب  22 نقطــة فــي 
المتصــدر نفــط الوســط نقطتيــن ثمينتيــن 
بتعادلــه مــع الصناعــات الكهربائيــة بهــدف 
الجويــة  القــوة  وارتقــى  منهمــا،  لــكل 
للمركــز الثانــي مســتغال فــوزه علــى الكــرخ 
بهدفــي حســين جبــار وتعــادل الوصيــف 
النفــط “2-2”.  أمــام  الشــرطة  الســابق 

بقيادة مدربه الجديد راضي شنيشل 
الزوراء يسجل الثالثية في مرمى الديوانية ..!

الرياضــة.. مــن اســمها وعنوانهــا هــي عبــارة عــن مجهــود 
جســدي أو مهــارة تمــارس بهــدف الترفيــه والمتعــة والمنافســة 

ــارات.. ــر المه وتطوي
ــاط  ــخاص وانم ــة االش ــة وطبيع ــن نوعي ــث ع ــات الحدي ــى ب حت
ســلوكهم ومزاجهــم ، يدفعنــا الــى وصفهــم بكلمــة .. )ســبورت 
الرياضــة  دروب  فــي  يمضــي  لمــن  والبــد  وهنــا   ..)sport

وميادينهــا أن  يتمتــع بــروح رياضيــة..
فــي  العامليــن  االعالمييــن  مالبــس  تكــون  ان  ويفتــرض   ..
ــبة  ــرا(.. متناس ــلين )حص ــن المراس ــي م ــالم الرياض ــال االع مج
مــع أجــواء الرياضــة وســاحاتها.. ومــن غيــر المعقــول ان تكــون 
ــض  ــدى البع ــرة ل ــمي حاض ــزي الرس ــس ال ــق ومالب ــة العن ربط
منهــم ، فمــا يضفــي علــى صــورة الجمــال المهنــي بهــاءا وألقــا 
هــو الظهــور بعالمــات تشــير الــى تلــك المهنــة ، كمــا هــو 
حــال العامــل فــي المصنــع والفــالح فــي الحقــل والمهنــدس 
النظافــة  عامــل  الــى  وصــوال  الجامعــي  واالســتاذ  والطبيــب 

والكاســب البســيط ..
فلعــل االزيــاء الرســمية تكــون مالئمــة لالعالمــي حينمــا يحضــر 
الــى االســتوديو ليقــدم برنامجــا أو يكــون ضيفــا عليــه ، بينمــا 
تكــون صورتــه اجمــل واحلــى حينمــا نشــاهد اطاللتــه وهــو 

ــة .. ــس الرياضي ــدي المالب يرت
انــه مجــرد رأي قد يقبلــه البعض أو يرفضه ..

املراسلون يف املالعب.. 
بني ربطة العنق واملالبس 

الرياضية..

عدنـان السوداني

علــى خط التماس 

متابعات - المستقل

قــال وزيــر الشــباب والرياضــة عدنــان درجــال : ان لجنــة وزاريــة ســتتصدى 
ــوم 24  ــد ي ــرة ، بع ــي البص ــده ف ــع تواج ــي، الُمزم ــد الخليج ــتقبال الوف الس
مــن شــهر كانــون الثانــي الحالــي، لتقييــم عمليــة اســتعداد المحافظــة، 
الســتضافة النســخة )25( مــن بطولــة الخليــج العربــي لكــرة القــدم، الُمزمــع 

ــادم . ــام الق ــع الع ــي، او مطل ــام الحال ــة الع اقامتهــا نهاي
واوضــح درجــال  ان “اللجنــة الخليجيــة ســتتفقد المدينــة الرياضيــة ومرافــق 
ــاء  ــتعداد فيح ــى اس ــوف عل ــة للوق ــة المحلي ــاء الحكوم ــب لق ــى جان ــرى ال اخ
ــا  ــي تتضمنه ــتحقاقات، الت ــة االس ــي، وبقي ــرس الخليج ــف الع ــراق لتضيي الع
اجنــدة مشــاركة اســود الرافديــن فــي تصفيــات المونديــال«. ودحــض 
ــوك(  ــس ب ــى منصــة )الفي ــا عل ــم تداوله ــي ت ــر الشــباب الشــائعات، الت وزي
مؤخــرا، بصــدد توجيــه بوصلــة احتضــان العــراق فــي حــال حصلــت الموافقــة 
النهائيــة علــى اســتضافته )خليجــي 25( بعيــدا  عــن مالعــب البصــرة، مؤكــدا 
ــزة،  ــا العزي ــة محافظاتن ــا لبقي ــا، كم ــرة واهله ــياق ان “للبص ــذا الس ــي ه ف
ــار  ــا ان نخت ــف لن ــائال “كي ــر” متس ــا االول واالخي ــي خيارن ــرة وه ــة اثي مكان
ــة يحمــل اســمها؟” مشــددا  ــف العــراق للبطول ــم ومل ــة للتنظي ســواها مدين
ــائعات  ــذا ش ــى هك ــة عل ــة المفصلي ــذه المرحل ــي ه ــز ف ــة “القف ــى اهمي عل
ــى ارض الواقــع«. واعــرب درجــال عــن  لكــي التجــد لهــا مســاحة صــدق عل
ــة،  ــارة اللجن ــد زي ــة، بع ــة النهائي ــرة، الموافق ــف البص ــل مل ــي ني ــه ف تفاؤل
ــب وصــول  ــى جان ــا، ال ــكل مرافقه ــة جاهــزة ب ــة الرياضي الســيما ان المدين
نســبة انجــاز فنــدق المدينــة الرياضيــة )خمســة نجــوم( ويشــتمل علــى 
ــرة  ــادق البص ــود فن ــن :وج ــال ع ــة” فض ــة متقدم ــى مرحل ــة، ال )٢٠٠( غرف
الدولــي والمنــاوي باشــا والبصــرة ميلينيــوم” كمــا ان :”العمــل فــي ملعــب 
المينــاء قطــع مراحــل جيــدة علــى طريــق االنجــاز” متابعــا نحــن ننظــر 

لبطولــة الخليــج علــى انهــا اكبــر مــن مناســبة رياضيــة، اذ نعدهــا مهرجانــا 
خليجيــا كبيــرا لتســويق فواصــل سياســية واقتصاديــة وثقافيــة وغيرهــا 

ــة،  ــذه المنطق ــعوب ه ــن ش ــط بي ــى التراب ــد عل ــي ُتؤك ــات، الت ــن الفعالي م
ــقاء. ــع االش ــل م ــر التواص ــد اواص ــة لتعضي ــحة ُمتاح وفس

درجال : كيف لنا ان نختار سوى البصرة مدينة للتنظيم 
وملف العراق للبطولة يحمل اسمها..! 

 النجف - عدنان السوداني
 

الجولــة 12 مــن الــدوري الممتــاز والتــي جــرت مبارياتهــا 
فــي اليــوم االول مــن عــام 2021 جاءت نتائجها لتســجل 
أنتصــارا لبعــض الفــرق وإخفاقــا لفــرق اخرى..ولعــل مــا 
يبــرز أمامنــا هــو الخســارة غيــر المتوقعــة لفريــق النجــف 

أمــام فريــق الحــدود بهدفيــن مقابــل هــدف واحــد..
ــى  والبــد أن نســجل أســباب تلــك الخســارة ونؤشــر عل

ــي أحيطــت بهــا .. كل الهواجــس الت
ــة النفســية  لعــل أالمــر المهــم فــي الخســارة هــو الحال
التــي واجهــت الفريــق بســبب اعــالن المــدرب اســتقالته 
، والتــي كان يفتــرض بــه أن يؤجلهــا لحيــن انتهــاء 

ــراره.. ــه وق ــا رأي ــاراة الحــدود ، رغــم احترامن مب
ــى مجموعــة مــن الالعبيــن فــي تشــكيلة  االســتقرار عل
الفريــق يعطــي مــردودا ونتاجــا أفضــل، إلن تغييــر 
ــة  ــدت فورم ــن تصاع ــك الذي ــا اولئ ــم وخصوص بعضه
ادائهــم فــي مباريــات الشــرطة والنفــط والقــوة الجويــة 
ــة  ــدرب الفني ــط اوراق الم ــي خل ــبب ف ــد وان يتس ، الب
ــه  ــم كون ــاك ، رغ ــن االرب ــة م ــي حال ــق ف ــع الفري ويض

ــكيلة ..! ــع التش ــن وض ــؤول االول ع المس
ــا ســجلنا  ــا إلداء فريــق النجــف ، فإنن مــن خــالل متابعتن
مالحظــات ايجابيــة عــن مســتوى خــط الدفــاع وحراســة 

ملاذا فشــل النجفيــون من عبور الحدود..؟

متابعات - المســتقل

ــل عــن  ــرب مــن الرحي ــد أقت ــدو أن دييجــو ســيميوني مــدرب فريــق أتلتيكــو مدري يب
تدريــب الفريــق مــع نهايــة هــذا الموســم.

أصبــح  بعدهــا   2011 عــام  أتلتيكــو مدريــد  تدريــب  تولــى  قــد  وكان ســيميوني 
فــي  أوروبــا  أبطــال  دوري  لنهائــي  وصولــه  بعــد  أوروبيــًا  آخــر  شــأن  ألتلتيكــو 
ــوبر  ــة الس ــك بطول ــن وكذل ــي مرتي ــدوري األوروب ــة ال ــق بطول ــا حق ــبتين بينم مناس

األوروبــي.
وزادت التكهنــات حــول مســتقبل ســيميوني الموســم القــادم حيــث ارتبــط أســمه 
ــا بينمــا تشــير بعــض التقاريــر أن ســيميوني ســيتولى  بتدريــب فــرق كبــرى فــي أوروب

ــل. ــم المقب ــي الموس ــادي أرجنتين ــب ن تدري

صانع النجوم سيميوني 
سيغادر اتلتيكو مدريد

على رأسهم ميسي وهازارد.. 
انهيار القيمة 

السوقية لنجوم 
برشلونة وريال مدريد

متابعات - المســتقل

المتخصــص   )Transfermarkt( ماركــت«  »ترانســفير  موقــع  كشــف 
ــار  ــن انهي ــن، ع ــوقية لالعبي ــة الس ــدم والقيم ــرة الق ــاد ك ــي اقتص ف
القيمــة الســوقية ألبــرز نجــوم الفــرق اإلســبانية، وعلــى رأســهم 
ــه  ــا كان علي ــى م ــعره إل ــع س ــذي تراج ــل ال ــلونة ليوني ــد برش قائ

قبــل 10 ســنوات. 
ونشــر الموقــع، تحديثــا جديــدا للقيمــة الســوقية لنحــو 

500 العــب بالــدوري اإلســباني لكــرة القــدم، مشــيرا 
ــر  إلــى أن هنــاك تحــوالت كبيــرة بيــن الالعبيــن األكث

ــة.  قيم
األرجنتينــي  النجــم  أن  ماركــت  ترانســفير  وأكــد 
ميســي تراجــع مــن المركــز األول فــي األعلــى قيمــة 
بيــن الالعبيــن، وانخفضــت قيمتــه عــن 100 مليــون 
يــورو ألول مــرة منــذ عــام 2010 بقيمــة بلغــت 72 
ــد  ــي واح ــى أن ميس ــا إل ــط، الفت ــورو فق ــون ي ملي
ــوقية  ــم الس ــت قيمته ــا انخفض ــن 15 العب ــن بي م

ــادي برشــلونة.  ــي ن ف
انخفضــت  الذيــن  برشــلونة  نجــوم  أبــرز  ومــن 
 ،2021 الجديــد  العــام  بدايــة  مــع  قيمتهــم 
ــة 54  ــح بقيم ــان إذ أصب ــوان غريزم ــي أنط الفرنس
مليــون يــورو، يليــه البرازيلــي فيليــب كوتينهــو 

ــورو.  ي ــون  ملي بـــ45 
ــم يســلم نجــوم ريــال مدريــد الغريــم التقليــدي  ول
ــا،  ــوقية أيض ــة الس ــاض القيم ــن انخف ــلونة م لبرش
وفــي مقدمتهــم البلجيكــي إيديــن هــازارد الــذي 
يــورو،  مليــون   45 الحاليــة  قيمتــه  بلغــت 
فضــال عــن البرازيلــي فينيســيوس جونيــور 
ــورو واإلســباني ماركــوس  ــون ي بـــ36 ملي

أسينســو بقيمــة 31 مليــون يــورو. 
وجــاء فــي مقدمــة الالعبيــن األعلــى 
مدريــد،  أتلتيكــو  العبــا  قيمــة 
المهاجــم البرتغالــي الشــاب جــواو 
فيليكــس بـــ90 مليون يــورو، وحّل 
خلفــه زميلــه الحــارس الســلوفيني 
ــون  ــة 81 ملي ــالك بقيم ــان أوب ي

ــورو. ي

المرمــى ،ليكــون النجــف فــي مقدمــة فــرق الممتــاز ممن 
حافظــوا علــى مرمامهــم نظيفــة علــى مــدى عشــرة 
مباريــات ، قبــل أن تأتــي مبــاراة الحــدود لتنســف جــدار 
ــن ،  ــزت شــباكه بهدفي ــذي اهت ــق ال ــدى الفري ــز ل التمي
ــد مــن  ــه اخفــاق الب ــى الفريــق ومدرب ــا يســجل عل وهن

ــاوزه ..! تج
ــي أن  ــه االعالم ــادي ومكتب ــن ادارة الن ــرض م كان يفت
التــي  والمعطيــات  الظــروف  للجمهــور كل  يوضحــوا 
يعانــي منهــا الفريــق ماديــا ، وأن يتفاهمــوا مــع المدرب 
ــه أن اليتجــه نحــو وســائل االعــالم لطــرح  ــوا من ويطلب
موضــوع اســتقالته مــن تدريــب فريــق النــادي فــي هــذا 
الظــرف الحســاس ..لتصبــح قضيتــه وكأنهــا قضيــة رأي 
عــام رياضــي واســع ..وكان يمكــن حّلهــا بشــكل ودي 

ــي ! وحّب
 الخســارة بثالثــة نقــاط جــدا اعتياديــة ويمكــن تجاوزهــا 
، بشــرط أن يتبعهــا عمــل جــاد واعــداد نفســي وبدنــي 
وتهيئــة كل المســتلزمات الماديــة التــي كان قــد طالــب 

بهــا المــدرب المســتقيل ..
لهــذه االســباب وغيرهــا فشــل غــزالن الباديــة مــن عبــور 

الحدود..
لكننــا نأمــل ونتمنــى اجتيازهــم وعبورهــم الســهل لــكل 

المطبــات التــي تواجههــم فــي المباريــات القادمــة ..
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الماضــي  االثنيــن  يــوم  ايــران  اعلنــت 
رفــع نســبة تخصيــب اليورانيــوم الــى 20 
بالمئــة فــي خطــوة راى فيهــا البعــض 
ــا  ــي فيم ــع الدول ــد المجتم ــة ض تصعيدي
رصاصــة   « اطــالق  االخــر  البعــض  راى 
الرحمــة « علــى االتفــاق النــووي المســجى 
ــهر  ــذ ش ــة من ــة الصحي ــة العناي ــي غرف ف
ينايــر كانــون الثانــي مــن العــام 2017 
ــن  ــي م ــب االمريك ــحب الجان ــا انس عندم

ــاق . ــذا االتف ه
وقــد اثيــرت العديــد مــن االســئلة بشــان 
مغــزى هــذه الخطــوة فــي مثــل هــذه 
الظــروف التــي تتحــدث عــن احتمــال اشــتعال حــرب بيــن الواليــات 
المتحــدة وايــران خصوصــا فــي ظــل تواجــد قطــع بحريــة امريكيــة 

ســتراتيجية فــي الميــاه الخليجيــة .
ٌيســتبعد قيــام الواليــات المتحــدة بتوجيــه ضربــة عســكرية اليــران 
الســباب تتعلــق بالوضــع المــازوم للرئيــس االمريكــي المنتهيــة واليتــه 
دونالــد ترامــب ؛ ومــا يمــر بــه مــن وضــع نفســي وسياســي مرتبــك فــي 
ــى  ــر عل ــي يص ــية الت ــات الرئاس ــج االنتخاب ــراء نتائ ــي ج ــل االمريك الداخ
ــوز  ــول بف ــي تق ــة الت ــواهد القانوني ــن كل الش ــم م ــى الرغ ــا عل بطالنه

ــدن . ــو باي ــه ج منافس
ايرانيــا ؛ مــن يخــوض دهاليــز الواقــع االيرانــي يعــرف ان االيرانييــن 
ــد  ليســوا بهــذه الحماقــة السياســية ليفرشــوا للرئيــس االمريكــي دونال
ــالل  ــن خ ــي م ــخ االمريك ــل التاري ــراء ليدخ ــرب الحم ــجادة الح ــب س ترام
ــة ؛ وان ارادوا ذلــك فانهــم اليريــدون ســوى وضــع فــخ  النافــذة االيراني
لــه ليقــع فــي مســتنقعات الحــرب التــي الطائلــة منهــا . لكنهــم يدركــون 
جيــدا خطــورة اعطائــه ايــة ذريعــة صغيــرة كانــت ام كبيــرة لشــن حــرب 
او لتازيــم االوضــاع فــي منطقــة الشــرق االوســط . انهــم يمارســون 
اللعبــة بدهــاء دون اعطائــه فرصــة لالنقــاذ . هــو يبحــث عنهــا . لكنهــم 
ــران  ــب اي ــل اغض ــيء . ان الرج ــى ش ــول عل ــل دون الحص ــه يرح يريدون
؛ ازعجهــا ؛ اذاهــا ؛ حاصرهــا ؛ منــع عنهــا الــدواء ومنــع عنهــا الغــذاء 
وراهــن علــى رفعهــا للرايــة البيضــاء لكنهــا لــم تفعــل . انتظــرت حتــى 
قــال الناخــب االمريكــي قــول الفصــل . االن وقبــل اســبوعين مــن انتقــال 
ــي  ــة الت ــن اللعب ــع م ــت الضائ ــر الوق ــف تدي ــدا كي ــرف جي ــلطة تع الس
ســتنتهي برحيلــه مــن البيــت االبيــض . هــذا اليعنــي ان القــادم افضــل 
. ربمــا يكــون الرئيــس المنتخــب جــو بايــدن اثقــل علــى االيرانييــن مــن 
ــى  ــدرة عل ــاورة وق ــى المن ــر عل ــة اكب ــم فرص ــك يعطيه ــن ذل ــلفه لك س
تحقيــق مصالحهــم فــي رفــع العقوبــات وانهــاء حالــة االنــذار االقتصــادي 

ــران . ــي تشــهدها اي الت
ــه  ــن عن ــذي اعل ــج االول ال ــن ؛ البرنام ــة برنامجي ــة االيراني ــام الحكوم ام
الرئيــس حســن روحانــي فــي نهايــة عــام 2019 
والقاضــي بخطــوات تصعيديــة مالــم ٌتفّعــل الــدول 
فــي  عليهــا  المنصــوص  اللتزاماتهــا  االوربيــة 
االتفــاق النــووي بعدمــا دعــوا الجانــب االيرانــي 
انهيــاره بعــد انســحاب  صمــود االتفــاق وعــدم 
الجانــب االمريكــي مــن هــذا االتفــاق . امــا البرنامــج 
الثانــي فهــو القــرار الــذي اصــدره مجلــس الشــورى 
ــبة  ــع نس ــى رف ــة ال ــا الحكوم ــذي دع ــان وال البرلم
ــى  ــوال ال ــة وص ــى 20 بالمئ ــوم ال ــب اليوراني تخصي
االنســحاب مــن البرتوكــول الملحــق بمعاهــدة حظــر 

ــووي . ــار الن االنتش
ــا  ــبوعين تفصلن ــرة اس ــن فت ــدث ع ــن االن نتح نح
المنتخــب جــو  الرئيــس االمريكــي  عــن اســتالم 
الســيناريوهات  . ماهــي  االبيــض  للبيــت  بايــدن 

المحتملــة مــن وراء الخطــوة االيرانيــة ؟
الســيناريو االول ؛ عــودة الجانــب االمريكــي لالتفــاق 
النــووي دون شــروط مســبقة وازالــة العقوبــات 
ــاء  ــل ارض ــس ترامــب مــن اج ــا الرئي التــي فرضه
الحــوار  بــاب  فتــح  امــل  علــى  االيرانــي  الجانــب 
لمعالجــة المشــاكل التــي يمتلكهــا الجانبــان . وفــي 
ماقبــل  لمرحلــة  العــودة  ايــران  تعلــن  المقابــل 
التصعيــد فــي برنامجهــا النــووي . وهــذا الســيناريو 

هــو مــن ابســط الســيناريوهات المطروحــة والــذي يســهل للعديــد مــن 
ــن . ــن الجانبي ــة بي ــوات االيجابي الخط

الســيناريو الثانــي ؛ الجلــوس الــى طاولــة مفاوضــات جديــدة وفــق 
جــدول اخــر بقواعــد جديــدة واليــات جديــدة كمــا تريدهــا بعــض الــدول 

ــرائيل . ــا اس ــة ومنه االقليمي
ــران  ــي الن اي ــيناريو الثان ــق الس ــة تحقي ــن بامكاني ــب التكه ــن الصع م
عبــرت عــن عــدم اســتعدادها للعــودة لبحــث برنامجهــا النــووي خصوصــا 
ــن  ــم 2231 احتض ــدر برق ــد ص ــي ق ــن الدول ــس االم ــن مجل ــرارا م وان ق
االتفــاق النــووي وهــي التريــد العــودة مــرة اخــرى للمربــع االول . هكــذا 
تقــول . وتقــول ايضــا ان االتفــاق النــووي ليــس اتفاقــا ثنائيــا بينهــا وبيــن 
الواليــات المتحــدة . انــه اتفــاق دولــي تــم بينهــا وبيــن مجموعــة غربيــة 
ضمــت اعضــاء مجلــس االمــن الدولــي اضافــة الــى المانيــا . وماعــدا ذلــك 

فانهــا - كمــا تقــول - لجئــت الــى المــادة 36 مــن القــرار 2231 لممارســة 
حقهــا فــي برنامجهــا النــووي .

االن ماذا يعني التصعيد النووي االيراني ؟
بــكل بســاطة انــه يريــد ان يضــع االدارة االمريكيــة الجديــدة امــام امــر 
واقــع . التملــك ايــران ماتخســره اكثــر مــن خســارتها خــالل عهــد الرئيــس 
ــة تعايــش  ــق باقتصادهــا فانهــا تمــر بمرحل ــد ترامــب . ومــا يتعل دونال
مــع العقوبــات شــانها شــان كوبــا التــي تخضــع لعقوبــات امريكيــة منــذ 
العــام 1965 ؛ لكــن فــي النمــوذج االيرانــي تكــون القضيــة اخطــر وهــي 
القــدرة النوويــة التــي تقــول ايــران بانهــا ســترفع نســبة التخصيــب 
الــى مســتويات عليــا قــد تصــل الــى 40 و 60 بالمئــة ولربمــا اكثــر وهــذا 
مايعطــي ايــران قــدرة اكبــر علــى المنــاورة وهــو مايقلــق جميــع المعنيين 

بالملــف االيرانــي .

ماذا يعني رفع ايران نسبة تخصيب اليورانيوم ؟

محمد صالح صدقيان

هــل ســيبقي بايــدن علــى القــوات األميركيــة فــي العــراق، وإلــى متــى؟ ومــا 
ســوف تكــون طبيعــة مهماتهــا؟ 

وإذ تتجــه األزمــة االنتخابيــة فــي أميــركا إلــى خواتمهــا الدســتورية النهائية 
ــي  ــط ف ــرق األوس ــي الش ــادات ف ــات والقي ــتمر الحكوم ــبوع، تس ــذا األس ه
محــاوالت »التنجيــم السياســي« لمعرفــة مشــاريع فريــق بايــدن للشــؤون 
الخارجيــة تجــاه المنطقــة قبــل تاريــخ 20 ينايــر )كانــون الثانــي(، أي الفتــرة 
الرئاســية الجديــدة. ويؤخــذ فــي االعتبــار بالطبــع دور المعــادالت السياســية 
ــم يكــن فــي الحســبان فــي اإلدارات  ــدة فــي واشــنطن، وهــو أمــر ل الجدي
الماضيــة، والســؤال يبقــى افتراضيــاً: إذا وضعنــا جانبــاً تأثيــر دونالــد ترمــب، 
أيــاً كان موقعــه، فــي واشــنطن أم مــن قصــره فــي بالــم بيتــش فلوريــدا، ما 
هــي أجنــدات الرئيــس المنتخــب المفتــرض جــو بايــدن فــي المنطقــة؟ لقــد 

راجعنــا ملــف ســوريا، فلننتقــل إلــى العــراق.
أول مــا يتبــادر إلــى الذهــن عندمــا نبحــث عــن موقف الســناتور بايــدن حيال 
العــراق، يمكــن نبشــه مــن األرشــيف، هــو مشــروعه الشــهير الــذي أعلنــه 
2006 وقدمــه إلــى مجلــس الشــيوخ فــي 2007 تحــت عنــوان تقســيم العــراق 
إلــى ثــالث دول: عربيــة شــيعية فــي الجنــوب، عربيــة ســنية فــي الوســط، 
وكرديــة وأقليــات فــي الشــمال، وقــارن الســناتور بايــدن وقتهــا مشــروعه 
بسياســات جــورج بــوش التــي اعتبرهــا متخبطــة فــي ذلــك البلــد بقيــادة 

المحافظيــن الجــدد.
ــل  ــه العــراق، يقاب ــا في ــي، بم ــد عرب ــع أي كالم عــن »تقســيم« أي بل بالطب
برفــض شــامل مــن القــوى السياســية القوميــة العربيــة واإلســالموية 
ــي  ــة الت ــات اإلقليمي ــل كل الحكوم ــن قب ــذر م ــة، وبح ــباب أيديولوجي ألس
تشــكو مــن حــركات انفصاليــة أو تعــدد إثنــي، لذلــك إذا طــرح بايــدن فــي 
إدارتــه المفترضــة، أي مشــروع لتقســيم العــراق، وعلــى الرغــم مــن تأييــد 
مفتــرض لألكــراد فــي الشــمال، فــإن أكثريــة العراقييــن باســتثناء األقليــات 
اإلثنيــة، والــدول المحيطــة ســتتصدى لهكــذا مشــروع، والمفارقــة ان ثــالث 

قــوى إقليميــة، متخاصمــة، ســتضغط على بايــدن للتراجــع: الــدول العربية، 
تركيــا، وإيــران، لــذا، مــن المنتظــر أن تتراجــع واشــنطن عــن هكــذا أجنــدة 
إذا طرحتهــا أصــالً، مــا لــم تحــدث زالزل جيــو سياســية فــي اإلقليــم، إال أن 
بايــدن كنائــب رئيــس ألوبامــا قــد أعلــن فــي 2014 أنــه قــد يدعــم نظامــًا 

فيدراليــاً موســعاً فــي العــراق.
اال أن الدســتور العراقــي الحالــي هــو اتحــادي، أي نــوع مــن األنظمــة 
الفيدراليــة، لــذا فلــن يكــون هنالــك خــالف إن عــاد بايــدن، كرئيــس 

مفتــرض، لدعــم هكــذا شــكل مــن الحكــم، لكــن تبقــى مســألتان فــي هــذه 
االفتراضيــة، األولــى، نوعيــة الحقــوق الفيدراليــة لألقاليــم، علمــاً أن اإلقليــم 
الوحيــد الــذي تمــت فيــه الفيدراليــة بشــكل عملــي، هــو إقليــم كردســتان 
العــراق، علــى الرغــم مــن المشــاكل القائمــة بيــن أربيــل وبغــداد، والمســألة 
الثانيــة هــي قــدرة الواليــات المتحــدة علــى التدخــل فــي األنظمــة الداخليــة 
للعــراق، ألن المرحلــة التــي كان لألميركييــن قــدرة عمليــة وحــق قانونــي 
للتدخــل أو المســاعدة فــي مجــال تنظيــم المؤسســات الدســتورية كانــت 

خــالل االحتــالل العســكري بيــن 2003 و 2011، أما في 2021  فالــدور األميركي 
منحصــر فــي دعــم القــوات العراقيــة فــي حربهــا ضــد »داعــش«، وبالتالي ما 
لــم تطلــب الحكومــة العراقيــة أو مكونــات أساســية تدخــالً أميركياً مســاعدًا 
ــتقبل  ــول مس ــو ح ــنطن ه ــي لواش ــدور األساس ــتوري، فال ــوار دس ــي ح ف
القــوات األميركيــة فــي العــراق، ودورهــا اإلســتراتيجي حتى تنتهــي مهامها.
ــار  ــال األخط ــوات حي ــذه الق ــول دور ه ــي ح ــرة ه ــئلة الكبي ــا، األس ــن هن م
ــي  ــة ف ــوات األميركي ــى الق ــدن عل ــيبقي باي ــل س ــة، ه ــة واألرهابي األمني

ــا؟ ــة مهماته ــون طبيع ــوف تك ــا س ــى؟ وم ــى مت ــراق، وإل الع
ــة، بالميلشــيات  ــة العراقي ــة بالدول ــة القــوات األميركي ــف ســتكون عالق كي
المؤيــدة إليــران، باألكــراد، والعــرب الســنة، وبالمجتمــع المدنــي العراقــي؟ 
ــع  ــدد م ــادالت تتع ــة، والمع ــرًا لإلجاب ــزال مبك ــت ال ي ــرة والوق ــئلة كثي أس

ــه اآلن، هــذه بعــض االحتمــاالت. الوقــت، لكــن، بمــا نعرف
ــر مــن األمــور تطــورت فــي العــراق منــذ نهايــة 2016، بمــا فيهــا  أوالً، كثي
ضــرب الوجــود الجغرافــي لـ »داعــش« وحصــره، وتوالي الحكومــات العراقية، 
وانتشــار أوســع للحشــد الشــعبي، وأخيــرًا وليــس آخــرًا تفجــر ثــورة شــعبية 
لــم تنطفــئ بعــد منــذ 2019، إال أن العامــل األكبــر الــذي لــم يكــن موجــودًا 
خــالل عهــد أوبامــا هــو المواجهــة الداميــة بيــن القــوات األميركيــة تحــت 
قيــادة ترمــب والميليشــيات التــي تســيطر عليهــا طهــران، ولعــل الحــدث 
األكبــر كان مــن دون شــك، تصفيــة قاســم ســليماني وقيادات ميليشــياوية 

عراقيــة فــي بدايــة 2020.
القيــادة  تحــت  التطــورات  هــذه  مســتقبل  استشــراف  يمكــن  فكيــف 
االفتراضيــة لبايــدن؟ أوالً، مــن الواضــح أن فريــق األمــن القومــي للرئيــس 
المفتــرض، وقــد أكدهــا أساســاً، ســيفك االشــتباك مــع إيــران بكل الوســائل 
الممكنــة، أي أن اتفاقــاً لوقــف المجابهــة العســكرية بيــن الطرفيــن ســوف 
يكــون أولويــة، وثانيــاً، ستســتكمل القــوات األميركيــة عملهــا ضــد أشــالء 
»داعــش« بالتعــاون مــع القــوات العراقيــة، وثالثــاً، ســيبدأ تفاوضــاً لســحب 
القــوات األميركيــة مــن العــراق، رســمياً مــع بغــداد، ولكــن إســتراتيجياً مــع 
ــى  ــودة إل ــرعة الع ــه أن س ــّك في ــا ال ش ــووي، ومم ــاق الن ــول االتف ــران ح إي

االتفــاق ســتحدد ســرعة االنســحاب مــن العــراق.
ــدن،  ــت باي ــراق تح ــال الع ــة حي ــدة األميركي ــي األجن ــات ف ــة الملف ــا بقي أم
ــة  ــة ثنائي ــتمر بعالق ــدن سيس ــق باي ــة، فري ــركات التقليدي ــتتبع المح فس
ــيعزز  ــران، وس ــع إي ــم م ــدود التفاه ــن ح ــن ضم ــراد، ولك ــع األك ــدة م جي
العالقــة الثنائيــة مــع الحكومــات العراقيــة المتتاليــة ال ســيما علــى الصعــد 
االقتصاديــة، النفطيــة والتجاريــة، ولــن يدخــل معتــرك التوازنــات الطائفيــة 

ــر. ــة بحجــم أكب الداخلي
ســتتكلم وزارة الخارجيــة األميركيــة عــن حقــق اإلنســان لكنهــا لــن تتدخــل 
بعمــق لفكفكــة الميليشــيات، إال بتفاهــم مــع طهــران وبالتنســيق الشــكلي 

مــع بغــداد.
ــا  ــة أوبام ــى سياس ــيعود إل ــدن س ــق باي ــص، فري ــتراتيجي ملخ ــكالم اس ب
المرتبطــة باالتفــاق النــووي، وكل نتائجــه علــى العــراق، أي عمليــاً، ســتخرج 

أميــركا مــن العــراق، بعــد أن تدخــل مــن جديــد فــي االتفــاق مــع إيــران.

ســتخرج أمريكا من بغداد 
بعــد أن تدخــل من جديــد يف االتفاق مع طهران

وليــد فارس

يمكــن القــول إن أهميــة انتهــاء أزمــة الخليــج هــي 
أكبــر مــن اتفاقيــات »التطبيــع« األخيــرة التــي أبرمتهــا 
إســرائيل مــع اإلمــارات والبحرين. ويشــمل االتفــاق على 
ــد  ــة ض ــراءات القانوني ــر لإلج ــف قط ــة، وق ــاء األزم إنه
جيرانهــا، ال ســيما فيما يتعلــق بالقيــود المفروضة على 
العبــور الجــوي، وإنهــاء إغــالق الطــرق الجويــة والبريــة 
ــة ضــد  ــة، ووقــف كل طــرف الحمــالت اإلعالمي والبحري
الطــرف اآلخــر. بيــد، إن إنهــاء الصــدع، لــن ُيســفر عــن 
وحــدة خليجيــة فوريــة أو يجعــل حــل القضيــة النوويــة 

اإليرانيــة أكثــر ســهولة.
يبــدو أن أزمــة الخليــج قــد آلــت إلــى زوال. فقــد انتهــى 
ــات  ــة للوالي ــدول الحليف ــن ال ــع بي ــذي وق ــقاق ال االنش
والبحريــن ومصــر  واإلمــارات  الســعودية  المتحــدة: 
مــن جهــة، وقطــر مــن جهــة أخــرى، فــي الخامــس 
مــن كانــون الثاني/ينايــر وســط موجــة مــن الجالبيــب 
ــط  ــي مهب ــة ف ــه المقنع ــات باألوج ــة والمعانق العربي

ــعودية. ــرب الس ــمال غ ــراوي ش ــرات صح طائ
وبمــا أننــا نتحــدث عــن الشــرق األوســط، فيجــب توخــي 
ــة  ــتخدام كلم ــة اس ــن الحكم ــة، وم ــي الصياغ ــذر ف الح
»مــن المحتمــل« أو »ربمــا« فــي مــكان مــا. لكــن ال شــك 
فــي أن الخبــر يحمل أهميــة محتملة. فلم تعــد الخالفات 
ــاء  ــن حلف ــان بي ــن األحي ــر م ــي كثي ــة ف ــر المعقول غي
واشــنطن موضــع إلحــاح واهتمــام. ويمكــن القــول إن 
أهميــة هــذا الحــدث هــي أكبــر مــن اتفاقيــات »التطبيع« 
األخيــرة التــي أبرمتها إســرائيل مــع اإلمــارات والبحرين. 
وبالنظــر إلــى الحضــور فــي الصحــراء فــي الخامــس مــن 
كانــون الثاني/ينايــر لمستشــار البيــت األبيــض وصهــر 
الرئيــس األمريكــي جاريــد كوشــنر، فمــن الصعــب عدم 
ــراف بهــذه المشــاركة باعتبارهــا إنجــازًا للرئيــس  االعت

المنتهيــة واليتــه ترامــب.

ــي  ــب ف ــاح ودور ترام ــذا النج ــن ه ــق بي ــب التوفي ويج
ــة  ــر القم ــا حض ــو 2017 عندم ــي أيار/ماي ــة ف ــدء األزم ب
العربيــة فــي الريــاض فــي أول رحلــة خارجيــة لــه. وكان 
أميــر قطــر تميــم حاضــرًا أيضــاً، لكــن وفــده كان يعلــم 
أن شــيئاً مــا يحــدث خطــأ عندمــا وجــد نفســه جالســًا 
بالقــرب مــن المطابــخ فــي المأدبــة. وفــي غضــون أيام، 
ــائل  ــار رس ــة إلظه ــاء القطري ــة األنب ــراق وكال ــم اخت ت
وهميــة مؤيــدة إليــران، وقطعــت الســعودية واإلمــارات 
تغريــدة  وكانــت  قطــر.  مــع  عالقاتهــا  والبحريــن 
للرئيــس ترامــب قــد أشــارت إلــى دعــم قطــر لإلرهــاب. 
وفرضــت الــدول العربيــة المجــاورة لقطــر »حظــرًا« - بــل 
حصــارًا فــي الواقــع، بقطعهــا الحــدود البريــة ومنعهــا 
ــران - بســبب تذمرهــا مــن دعــم الدوحــة  حركــة الطي

ــالميين. ــن اإلس ــن والمتطرفي للراديكاليي
وبعــد بضعــة أســابيع مــن ذلــك الصــدع، قمــُت برحلــة 
ــدث  ــا ح ــات عّم ــن إجاب ــاً ع ــج بحث ــى الخلي ــة إل صحفي
الدبلوماســيين المحلييــن  وأســباب ذلــك. فوجــدُت 
مرتبكيــن ويفعلــون الشــيء نفســه. وســاد الــرأي القائل 
إنهــا لعبــة نفــوذ تمارســها الشــخصيتان الصاعدتــان: 
محمــد بــن زايــد ولــي عهــد أبــو ظبــي، اإلمــارة الرائــدة 
فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة، ومحمــد بــن ســلمان 

الــذي أصبــح ولــي العهــد الســعودي فــي حزيران/يونيــو 
2017 بعــد إجبــار ســلفه على التنــازل. وبســبب غضبهما 
مــن جارهمــا القطــري الــذي لــم يكــن ســابقاً ذا أهميــة، 
ــي  ــعة ف ــريعة وواس ــوات س ــو خط ــح يخط ــه أصب ولكن
المنطقــة وحتــى العالــم مــع عائــدات الغــاز الطبيعــي، 

فــأرادا وضعــه عنــد حــّده.
ويبــدو أنــه تم طــرح فكــرة الغزو البــري إاّل أن واشــنطن 
منعتهــا. أمــا البحريــن، التــي كانــت قبــل أســابيع قليلــة 
ــًا  ــة طلب ــن الدوح ــول م ــرة تتس ــك الفت ــن تل ــط م فق
للدعــم المالــي القطــري، فقــد ُمنحــت أقل من 24 ســاعة 
لتقــرر مــا إذا كانــت ســتنضم إلــى الحصــار. ولــم يصــّدق 
الناظــر عينيــه حيــن رأى قائمــة المطالــب المؤلفــة مــن 
13 بنــدًا ألن مطلبهــا األول كان طــرد أعضــاء »الحــرس 

الثــوري اإلســالمي« اإليرانــي مــن قطــر. وقــد قــال لــي 
أحــد الدبلوماســيين المتابعيــن للشــؤون اإليرانيــة: »ال 

يوجــد أي ]عضــو[«.
إن االتفــاق علــى إنهــاء الصــدع، كمــا ورد فــي التقاريــر 
الحاليــة، ذو ثالثــة أوجــه: إنهــاء إغــالق الطــرق الجويــة 
والبريــة والبحريــة؛ وقــف قطــر لإلجــراءات القانونية ضد 
ــة  ــود المفروض ــق بالقي ــا يتعل ــيما فيم ــا، ال س جيرانه
الحمــالت  طــرف  كل  ووقــف  الجــوي؛  العبــور  علــى 

اإلعالميــة ضــد الطــرف اآلخــر. ومــن بيــن هــؤالء، ربمــا 
يكــون ]النقطــة[ األخيــرة هــي األكثــر صعوبــة، حيــث أن 
تعاريــف حريــة الصحافــة والتعليــق العــادل هــي أعمــال 

جاريــة ومســتمرة فــي الخليــج.
إنهــا قصــة مؤثــرة وتجيــب عــن ســؤال »مــاذا يعنــي كل 
ــاً التريــث فــي طــرح األســئلة  هــذا؟« لكــن يجــب حرفي
ــدي  ــن المج ــراء. وكان م ــار الصح ــدأ غب ــن يه ــى حي إل
مراقبــة دور والــد محمــد بن ســلمان، العاهل الســعودي 
المريــض ســلمان. فهــو يتــرأس الحــدث مــن الناحيــة 
ــم يحضــر الجلســة الرئيســية للقمــة  ــه ل ــة، لكن النظري
ــح  ــن الواض ــة. وم ــورة التذكاري ــي الص ــارك ف ــم يش ول
ــراق  ــة لالخت ــوة الدافع ــو الق ــلمان ه ــن س ــد ب أن محم
الدبلوماســي، وربمــا يــدرك أن الصــدع كان يؤثــر علــى 

رؤيتــه لتحديــث المملكــة.
ــد فــي  ــن زاي ــر محمــد ب ــم يشــارك األمي ــن ل وفــي حي
ــى أي حــال ال يحضرهــا عــادة.  مؤتمــر القمــة، فهــو عل
ومــن ناحيــة البروتوكــول، فبالنظــر إلــى اعتــالل صحــة 
أخيــه األكبــر غيــر الشــقيق ورئيــس دولــة اإلمــارات 
الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان، فقــد توّلــى رئيــس 
الــوزراء وحاكــم دبــي الشــيخ محمــد بــن راشــد آل 
مكتــوم تمثيــل دولــة اإلمــارات. لكــن هــذه المــرة، قــد 
يجــد البعــض تفســيرات إضافيــة لغيــاب األميــر محمــد 

بــن زايــد.
ومــن الغائبيــن أيضــاً الملــك حمــد مــن البحريــن، علمــًا 
بــأن نجلــه ولــي العهــد األميــر ســلمان كان حاضــرًا. كما 
أن الحاكــم الُعمانــي الســلطان هيثــم أرســل هــو أيضــًا 
ــلطان  ــلفه الس ــدي بس ــا يقت ــه ربم ــه، ولكن ــالً عن بدي
قابــوس الــذي لــم يعتــد حضــور القمــة. وتمــت دعــوة 
الرئيــس المصــري السيســي كضيــف ولكــن وزيــر 
خارجيتــه هــو الــذي مثلــه، األمــر الــذي ال يــزال يوحــي 

بأنــه ســيؤيد االتفــاق.
ولــن يعنــي غيــاب الخــالف وحــدة الخليــج، لكــن يجــب 
بايــدن  إدارة  قبــل  مــن  الخطــوة  بهــذه  الترحيــب 
القادمــة، التــي ســتحاول صياغــة سياســة جديــدة تجــاه 
ــر  ــة أكث ــة اإليراني ــة النووي ــون القضي ــن تك ــران. ول إي
ســهولة للحــل. وســيالحظ أصحــاب النظــر الثاقــب أن 
الســعودية اختــارت عقــد هــذه القمــة فــي منطقــة العال 
الســياحية الواعــدة التــي تشــتهر بنتوءاتهــا الصخريــة 
ومنحوتاتهــا النبطيــة. كمــا أنهــا موقع لمنشــأة معالجة 
اليورانيــوم التــي بنتهــا الصيــن، وهي محاولة ســعودية 
واضحــة لبنــاء بنيــة تحتيــة ســتكون ضروريــة إذا أرادت 

أن تضاهــي طموحــات طهــران النوويــة.
ومديــر  »بيكــر«  زميــل  هــو  هندرســون  ســايمون 
»برنامــج برنســتاين لشــؤون الخليــج وسياســة الطاقــة« 

ــنطن. ــد واش ــي معه ف

انتهاء األزمة الخليجية خرٌب هام... لكن رمال الشرق األوسط تتحرك باستمرار

ســايمون هندرسون
معهد واشنطون

متابعات - المستقل

وزيــر الدولــة اإلماراتــي للشــؤون الخارجيــة، أنــور قرقــاش، يتحــدث عــن المطالــب 
الـــ13 التــي وضعتهــا دول المقاطعــة للتصالــح مــع دولــة قطــر.

وقــال قرقــاش، خــالل مقابلــة مــع شــبكة “CNN” األمريكيــة، إن بــالده “وضعــت 
ثقتهــا فــي الســعودية لقيــادة العمليــة التفاوضيــة”، معتبــرا أن “المطالــب الـــ13 

كانــت تعبــر عــن الحــد األقصــى للموقــف التفاوضــي”.
وردا علــى ســؤال عمــا حــدث لالئحــة الـــ13 مطلبــا التــي وضعتهــا الــدول األربــع 
منهــا علــى ســبيل المثــال إغــالق قنــاة الجزيــرة وإغــالق قاعــدة عســكرية تركيــة 
وتقليــص تعــاون الدوحــة مــع إيــران، قــال قرقــاش: “وجهــة نظــري، وقلنــا ذلــك 
دائمــا، إن المطالــب الـــ13 فــي ذلــك الوقــت كانــت تعبر عــن الحد األقصــى للموقف 
التفاوضــي، اعتقــد أن مــا وصلنــا إليــه اليــوم هــو الخطــوط العريضــة العامــة التــي 
تحكــم بشــكل أساســي العالقــات بيــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي وفــي حالــة 

مصــر أيضــا وهــي عضــو فــي جامعــة الــدول العربيــة”.
وأضــاف قرقــاش: “لــذا هــذه كانــت مــا يمكــن تســميته الخطــوط العريضــة العامة 
لكيفيــة تقــدم هــذه العالقــة، وأعتقــد أننــا راضــون جــدا عن هــذا ونريد البنــاء عليه 
ونريــد أن ننظــر إلــى المســتقبل للبنــاء عليــه، والتأكد مــن أن دول مجلــس التعاون 
الخليجــي فــي هــذه المنطقــة المضطربــة للغاية هي أكثــر صالبة وتوحيــدا وتتطلع 

للمستقبل بانســجام تام”.
ياتــي ذلــك بعدمــا شــهدته “قمــة العــال”، التــي انطلقــت بالســعودية، فــي وقــت 
ــت  ــي دخل ــة الت ــى األزمــة الخليجي ــاء، مــن إســدال للســتار عل ســابق أمــس الثالث
عامهــا الرابــع إثــر خالفــات سياســية بيــن كل مــن مصــر واإلمــارات والســعودية 
والبحريــن مــن جهــة، وبيــن قطــر مــن جهــة أخــرى، ووافقــت الــدول األربــع علــى 

إعــادة العالقــات مــع قطــر بمــا فــي ذلــك الرحــالت الجويــة.
مــن جانبــه، أعلــن األميــن العــام لمجلــس التعــاون الخليجــي، نايــف فــالح الحجــرف، 
مســاء أمــس الثالثــاء، توقيــع قــادة وفــود دول الخليــج علــى البيــان الختامــي لقمــة 

مجلــس التعــاون الخليجي.

اين ذهبت املطالب الـ 13 
التي وضعتها دول املقاطعة 

للتصالح مع قطر ؟
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أســبوع رومانســّي عاطفــي تحــت مباركــة كوكــب الحب مــن برج 
القــوس النــاري الصديــق فتعــرف لقــاء جميــال جــدا فأنــت ممتلئ 
ســحًرا ونشــاًطا وتبــدو شــغوًفا بالنــاس وبــكل من تعــرف وتحب. 

ــي مســاعي  ــّدم ف ــن تق ــاح وع ــن ارتي ــك ع ــّدث الفل ــازب يتح للع
التــوّدد والمصالحــة ســتأخذك الجــرأة لتقديــم البراهيــن عــن حّبــك 

وحرصــك وســتفرح عندمــا تجــد تبــادال للحــّب وللعواطــف.

برج الحملبرج الحمل

تعالــج المســائل بــال خــوف او تــردد وتســاهم فــي احــالل الســالم 
وتقريــب وجهــات النظــر فتضــع مصالحــك الشــخصية جانبــا 
وتســيطر علــى حياتــك الشــخصية والعائليــة مــع وجــود كوكــب 

ــة  ــا العاطفي ــك الهداي ــذي يحمــل الي ــرج القــوس ال ــي ب الزهــرة ف
فتفــرح بالقــرب مــن االهــل واالوالد واالحبــة العــازب تعيــش لحظــات 

ســعيدة الــى جانــب الحبيــب وتســاعده علــى حــل مســألة تتعلــق بعائلتــه او احــد اقاربــه.

برج الدلوبرج الدلو

تعيــش شــغفا كبيــرا هــذا االســبوع الرائــع تحصــد خاللــه تعاطف 
الكثيرين معك وال ســيما الحبيب او الشــريك. فال رادع لعواطفك 
حاليــاً فالمعنويــات مرتفعــة جــدًا وطاقاتــك هائلــة تهتم بوضعك 

ــكل  ــك بش ــى عالقات ــيطر عل ــة وتس ــك الحميم ــي وعالقات العاطف
مدهــش تحــت تاثيــر كوكــب الحــب المتنقــل فــي برجــك فتبــرز نجمــًا 

فــي محيطــك وقــد تلتقــي بالشــريك المنشــود.

برج القوسبرج القوس

يحمــل اليــك هــذا األســبوع بشــرى ســارة أو لقــاًء مصيريــاً أو 
تالحمــاً مــع الحبيــب وتعاضــدًا أو فرحــة ال تنســى تحــت تاثيــر 
كوكــب الحــب الزهــرة مــن بــرج القــوس مــا يجعلــك تعّبــر عــن 

عواطفــك بعذوبــة ومحبــة وتفاهــم وحــوار مــع االوالد والشــريك 
للعــازب, تســتقطب القلــوب وتأســر النفــوس وقد تقــع في الغــرام أو 

يتجــاوب معــك مــن ســعيت طويــالً وراءه، أو تقضــي أوقاتــاً عذبــة وتشــارك بمناســبات 
حلــوة وتضحــك وتتســلى مــع بعــض األصدقــاء.

برج الميزانبرج الميزان

ــام  ــا القتح ــيطا متحمس ــق نش ــعيدة وتنطل ــا س ــش احالم تعي
مجــاالت جديــدة او مغامــرات لــم تعرفهــا فــي الســابق تحــت 
ــك  ــة تحمــل ل ــر الزهــرة مــن القــوس ان االجــواء العاطفي تاثي
االســتقرار والملــذات وتعــزز الثقــة تبــدو واضًحــا فــي مواقفــك 

االيجابيــة تجــاه الشــريك واالوالد واالهــل واالحبــة ومصّمًمــا علــى 
تقويــة العالقــة بينكمــا للعازب.إّنــه أســبوع مناســب لإلرتبــاط الجــّدي 

وللتأكيــد علــى الروابــط وتعزيــز العواطــف والتعاطــف مــع الحبيــب.

برج األسـدبرج األسـد

ال يناســبك وجــود الزهــرة فــي مواجهــة برجــك مــن القــوس 
وفقدانــك  النفســي  باالرهــاق  شــعورا  لــك  يســبب  الــذي 
للحماســة يدفعانــك الــى التحفــظ فتضطــر الــى تســوية بعــض 

االوضــاع العاطفيــة وتقديــم بعــض التنــازالت للشــريك، حتــى 
ــازب تعيــش  ــكارك وبرامجــك. للع ــى اف ــرض عل ــدك واعت ــو عان ول

مناًخــا دقيًقــا ومتقّلًبــا بيــن الصفــاء والزعــل لذلــك ال تتخــذ قــرارات مصيريــة اآلن وال 
تفقــد االمــل بأفــكار ســوداء وهواجــس.

برج الجوزاءبرج الجوزاء

ينتعــش القلــب وتعيــش اســبوعاً رومانســّياً فأنــت ممتلئ ســحًرا 
ــب  ــرف وتح ــن تع ــغوًفا بالنــاس وبــكل م ــدو ش ونشــاًطا وتب
ــرك  ــذي يغم ــوس ال ــرج الق ــن ب ــب م ــب الح ــر كوك ــت تاثي تح

بالوعــود واالفــاق الجديــدة ويحمــل اليك الســعادة والحــب والغرام 
والتفاهــم مــع الشــريك واالوالد والعائلــة و يؤّمــن لــك الرفاهيــة 

الماديــة والمداخيــل الجديــدة والنجاحــات المهنيــة واالجتماعيــة . للعازب قــد تعرف لقاء 
اســتثنائًيا ويغمــرك الحمــاس ويمتلــئ قلبــك حًبــا وشــوًقا.

برج الثـوربرج الثـور

يناســبك وجــود الزهــرة فــي القــوس فــي مواجهــة برجــك فتشــعر 
بالملــل او تعيــد النظــر بعالقــة مــا فــي هــذا االســبوع الدقيــق مــا 
يجعلــك متطلبــاً وثائــرًا معظــم الوقــت بســبب موجــات الغيــرة او 

الهواجــس التــي تقلقك والتي تتعلق بامــور العائلــة واالوالد والصحة 
للعــازب, تعيــش توتــرات عابــرة قــد تؤثــر علــى اســتقرار الوضــع العاطفي 

وعالقتــك مــع الحبيــب اذا لــم يوضــع لهــا حــد فــوري للخالفــات.

برج الحوتبرج الحوت

تعانــي مــن ســؤ تفاهــم وقلــق مــع وجــود كوكــب الحــب فــي 
مواجهــة برجــك مــن القــوس الــذي يجعلــك تعيــش مشــاحنات 
ومواجهــات فكــن حــذرا جــدا وحافــظ علــى اســتقرارك العائلــي 

ــر المســؤوليات المعقــدة والتــي  والزوجــي والعاطفــي بحيــث تكث
تســبب لــك شــعورًا باالســتياء والغضــب لتنفعــل وترتكب االخطــاء مع 

االوالد الشــريك واالحبــاء. للعــازب انهــا فتــرة صعبــة وتحتــاج الــى قــدرة كبيــرة علــى 
التحمــل والــى رحابــة صــدر وتســامح وتفهــم.

برج الجديبرج الجدي

ــف  ــا لتكثي ــاعر ورّبم ــف والمش ــز العواط ــب لتعزي ــبوع مناس أس
اللقــاءات واالتصــاالت. مــع وجــود كوكــب الزهــرة فــي بــرج 
ــا  ــاً عاطفي ــك حدث ــل ل ــذي يحم ــي ال ــت الثان ــي البي ــوس ف الق

ومفاجــأة ســعيدة كمــا يجعلــك تعيــش افراحــا وملــذات ولقــاءات 
ــى  ــدة وتتلق ــوه جدي ــى وج ــرف ال ــزة تتع ــة ممي ــخصية واجتماعي ش

ــب للعــازب تســتفيد مــن اجــواء  ــي تنعــش القل ــة الت ــا كمــا العــروض العاطفي الهداي
ــزواج. ــا لل ــا او عرض ــى جواب ــبة وتتلق ــة مناس ــية دافئ رومنس

برج العقرببرج العقرب

قــد تتدهــور العالقــة مــع الشــريك وتصــل االمــور الــى حافــة 
ــرة  ــب الزه ــود كوك ــع وج ــم م ــدم التفاه ــبب ع ــة بس الهاوي
ــة  ــل االوضــاع العاطفي ــذي يجع ــرج خصمــك ال ــوس ب ــي الق ف

ــة فــال تقحــم  ــك مواقــف نزاعي ــة دقيقــة جــدا تســبب ل والعائلي
نفســك فــي مواقــف صعبــة وحــاذر ان تجــرح مشــاعر مــن تحــب كما 

ان مواجهــة كوكــب الحــب قــد تثيــر النزاعــات فــي حياتــك الزوجيــة فتعيــش تناقضــات 
وربمــا تعانــي مــن مــرض يخــص احــد الوالديــن او االوالد.

برج العذراءبرج العذراء

ال يــزال الزهــرة يتنقــل فــي بــرج القــوس فــي موقــع مناســب 
ــة.  ــة مغري ــرة عاطفي ــع فت ــد م ــى موع مــن برجــك فتكــون عل
ترتقــي بالمشــاعر الــى االعلــى وتنتهــي مــن مشــاكل شــخصية 

ــريك  ــع الش ــم م ــؤ تفاه ــد االوالد او س ــبب اح ــت منها،بس عاني
ويجذبــك حضــور بعــض االصدقــاء الــى جانبــك كمــا عــودة بعــض 

ــد تلتقــي بشــخص  ــازب ق ــة وتفاهــم وانســجام معــك. للع ــى محب ــة ال ــراد العائل اف
ــك. ــزرع الفــرح فــي قلب ــة في خــالل بعــض المناســبات االجتماعي

برج السرطانبرج السرطان
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ــو أول مــزاد للتونــة فــي العــام  أقيــم فــي ســوق تويوســو لألســماك فــي طوكي
2021. قبــل الفجــر، يقــوم المشــترون الذيــن يرتــدون أحذيــة مطاطيــة بفحــص 
ــل  ــة الذي ــة الطازجــة والمجمــدة مــن خــالل فحــص نهاي ــة العمالق جــودة التون
المقطوعــة بدقــة باســتخدام مصابيــح يدويــة وفــرك الشــرائح بيــن أصابعهــم.
دون  الجديــد  للعــام  فــي طوكيــو  التونــة  لســمك  الســنوي  المــزاد  انتهــى 
ــزن 208  ــاء ت ــمكة زرق ــاد لس ــمكة ع ــى س ــب أغل ــادة ولق ــدة المعت ــرب المزاي ح
ــون  ــل 21 ملي ــرا« مقاب ــزا أونودي ــي »جين ــم السوش ــتراها مطع ــات اش كيلوغرام

دوالر(.  200.000  ( يــن 
ــل 165  ــة مقاب ــع تون ــم بي ــع األســماك فــي المطعــم وت ــام الموظفــون بتقطي ق

ــورو  فــي المــزاد األول. ــف ي أل
ــام القياســية للســنوات الســابقة، ففــي العــام  ــد كل البعــد عــن األرق الســعر بعي

ــورو. ــون ي ــة« كيوشــي كيمــورا نحــو 1.5 ملي ــك التون ــع »مل 2020، دف
ــر  ــذي كان أكب ــان«( وال ــخ الياب ــروف باســم »مطب ــق ســوق تســوكيجي )المع ُأغل
ســوق لألســماك فــي العالــم، وموقــع جــذب ســياحي شــهير فــي منطقــة مليئــة 
2000 طــن مــن  يتجــاوز  فيــه  اليومــي  التعامــل  والمتاجــر، كان  بالمطاعــم 
المأكــوالت البحريــة الطازجــة. انتقــل الســوق فــي تشــرين أألول/ أكتوبــر 2018 

ــع فــي الشــرق. ــع غــاز ســابق يق ــى تويوســو وهــو مصن إل
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الســيارات  مبيعــات  أن  جديــدة  بيانــات  أظهــرت 
الكهربائيــة فــي النرويــج تجــاوزت مبيعــات تلــك التــي 
تعمــل بمحــركات البنزيــن والديــزل والوقــود الهجيــن 

ــى. ــرة األول للم
المركبــات  إن  النرويجــي  الطــرق  اتحــاد  وقــال 
الكهربائيــة شــكلت %54,3 مــن الســيارات الجديــدة 

التــي بيعــت فــي البــالد عــام 2020، وهــو مســتوى 
قياســي عالمــي ارتفاعــا مــن %42,4 فــي 2019 ومــن 

واحــد بالمئــة فقــط قبــل عشــر ســنوات.
ومــع ســعيها ألن تصبــح أول دولــة تنهــي مبيعــات 
بحلــول  والديــزل  بالبنزيــن  تعمــل  التــي  الســيارات 
2025، تعفــي النرويــج وهــي منتــج للنفــط، المركبــات 
الكهربائيــة مــن الضرائــب التــي تفــرض علــى تلــك 

ــوري. ــود األحف ــى الوق ــد عل ــي تعتم الت

كبري  كبري اقبال  اقبال 
على شراء الســيارات الكهربائيةعلى شراء الســيارات الكهربائية

ــي  ــات الت ــا االلتهاب ــة وأبرزه ــاكل الصحي ــن المش ــر م ــالج الكثي ع
ــك  ــك ننصح ــم، لذل ــي الجس ــراض ف ــن األم ــد م ــى العدي ــؤدي إل ت
ــة،  ــن الصيدلي ــور م ــان الث ــوالت لس ــراء كبس ــه بش ــول علي بالحص

حيــُث ُيؤخــذ بمعــدل خمســمائة مليغــرام كل يــوم.

عالء ميامين 

ــى  ــوي عل ــة Borago officinalis؛ تحت ــور حولي ــان الث ــبة ورد لس عش
مجموعــة مــن الزيــوت الطّيــارة، والمــواد اللعابيــة والعفصيــة، 
إضافــًة لألحمــاض العضويــة ومجموعــة مــن الفيتامينــات، ونتيجــًة 

ــة. ــدًا للصح ــدة ج ــر مفي ــواد تعتب ــذه الم له
وقــد عــرف العراقيــون القدمــاء علــى هــذه العشــبة وفوائدهــا عبــر 
ــون يســتخدمونها  ــر مــن الحــاالت, والزال العراقي اســتخدامها لكثي
فــي حــاالت االســتبراد او البــرد الشــديد وتبــاع فــي االســواق اوراق 
ــا .  ــرب منقوعه ــاء ويش ــع الم ــى م ــث تغل ــجي , حي ــا البنفس ورده
وقــد أثبــت العديــد مــن األبحــاث فائــدة ورد لســان الثــور فــي 
التخلــص مــن االلتهابــات المختلفــة التــي ُتصيــب الجلــد، كمــا 
ــكل  ــى ش ــر عل ــبة المتوف ــذه العش ــت ه ــن زي ــتفادة م ــن االس ُيمك
ــالت  ــع المكم ــي تبي ــال الت ــات والمح ــي الصيدلي ــاع ف ــوالت ُتب كبس
خــالل  مــن  الطازجــَة  أوراقهــا  اســتخدام  وكذلــك  الغذائيــة. 
ــاب  ــن باألعش ــد المتخصصي ــا أح ــد وصفه ــلطة، وق ــا للس إضافته
بقولــه: »الشــراب المصنــوع مــن األزهــار يريــح القلــب ويبعــد 

الســوداوية ويهــدئ المجنــون والمهتــاج«.

فوائد عشــبة لســان الثور في تخفيف حّدة االلتهابات

تحتــوي عشــبة لســان الثــور علــى عناصــر مضــاّدة لاللتهابــات؛ 
إلــى  يــؤدي  الــذي  التأكســدي  الخاليــا  تلــف  مــن  تقــي  فهــي 
والمفاصــل،  البولــي،  الجهــاز  التهابــات  وخصوصــًا  االلتهابــات، 
إضافــًة لاللتهابــات القلبيــة التــي تكــون مصحوبــة بالتورمــات.
ــن  ــة م ــبة عالي ــى نس ــور عل ــان الث ــبة لس ــت عش ــوي زي ــا يحت كم
ــة  ــالمة وصح ــى س ــاظ عل ــا الحف ــي يمكنه ــدة الت ــادات األكس مض
الجلــد ومحاربــة عالمــات التقــدم بالســن؛ كمــا يمكنهــا عــالج 
األكزيمــا، حيــث ويكفــي هنــا تنــاول قــرص مكــّون مــن زيــت 

لســان الثــور بمعــدل خمســمائة مليغــرام.
ــان  ــبة لس ــاهم عش ــاب، تس ــاّدة لاللته ــص المض ــل الخصائ وبفض
النوبــات، عبــر  الربــو ومــن  أعــراض  التخفيــف مــن  فــي  الثــور 

التخفيــف مــن حــّدة االلتهــاب.
ــن  ــد م ــة العدي ــي محارب ــك  ف ــور كذل ــان الث ــبة لس ــاعد عش وتس
ــتوى  ــم مس ــر تنظي ــكري عب ــرض الس ــا: م ــل أبرزه ــراض، ولع األم

ــدم. ــي ال ــترول ف ــة، والكولس ــدم، والحصب ــي ال ــكر ف الس
تحــارب عشــبة لســان الثــور الخارقــة الكثيــر مــن االضطرابــات 
ــى  ــث عل ــزن. وتبع ــعور بالح ــاب والش ــة كاالكتئ ــية والعصبي النفس
مــع  مــن خــالل خلطــه  والســعادة،  والبهجــة  بالراحــة  الشــعور 

ــه  ــدًا وتناول ــط جي ــي الخلي ــرز، وغل ــر الك ــاء وعصي ــن الم ــل م القلي
ــوم. ــى الن ــه إل ــل التّوج ــرًة قب مباش

باســم  أيضــًا  ُيعــرف  الثــور  لســان  زيــت  اختصاصيــة:  نصيحــة 
ــرًا فــي  ــرًا كبي ــه تأثي الحمحــم، وقــد أثبتــت األبحــاث المختلفــة أّن ل

ورد لسان الثور عشبة خارقة لن تتخيلها 

سوق تويوسو لألسماك يف طوكيو سوق تويوسو لألسماك يف طوكيو 
أول مزاد للتونة يف العام أول مزاد للتونة يف العام 20212021
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فــي مســرحية هاملــت للكاتــب العبقــري شكســبير. يســأل 
بطــل المســرحية هاملــت حفــار القبــور ، كــم مــن الوقــت 
يمــر علــى االنســان وهــو دفيــن قبــل ان  يفســد  فيجيبــه 

حفــار القبــور ، اذا لــم يكــن فاســدًا قبــل ان يمــوت. 
يعنــي ذاك ان الفســاد ليــس ماديــًا بــل هــو معنــوي هــذا 
ــى  ــق عل ــت. ينطب ــرحية هامل ــي مس ــي ف ــهد  الدرام المش

ــر مــن الفاســدين قبــل المــوت. كثي
واحــد مــن هــؤالء الفاســدين هــو دفــان فــي المانيــا القــت 
الشــرطة االلمانيــة القبــض عليــه وهــو ينتــزع اســنان 

ــى.  ــو  الموت ــر صف ــه تعكي ــة وتهمت ــى الذهبي الموت
انــا كيــفانــا كيــف يعمــر اجــواء صفــو الموتــى هــذا مــا تجيبنــا عنــه 
ــه فــي واليــة  ــة فــي تقريرهــا التــي أعلنت الشــرطة االلماني
ــرة  ــل مقب ــع عام ــق م ــراء تحقي ــن إج ــفت ع ــا، وكش بافاري
أنــه ســرق أســنانًا ذهبيــة مــن جثــث  ألمانــي يعتقــد 

الموتــى، وجــاء فــي بيــان الشــرطة أنــه متهــم بـــ » تعكيــر 
ــى «. ــو الموت صف

مدينــة  فــي  القبــور  حفــر  فــي  بــه  المشــتبه  يعمــل 
فورتســبورغ فــي واليــة بافاريــا، وتتهمــه الشــرطة بإزالــة 
الذهــب بشــكل غيــر قانونــي خــالل 20 واقعــة مختلفــة منــذ 

.2020 أيلول/ســبتمبر 
وكانــت الشــرطة قــد حصلــت علــى مذكــرة تفتيــش لشــقة 
المشــتبه بــه بعــد تلقيهــا بالغــًا، وضبطــوا 30 غرامــاً مــن 

الذهــب؛ تتكــون مــن خاتــم و11 ســناً ذهبيــًا.
ــوا  وتعتقــد الشــرطة أن الذهــب ُســرق مــن أشــخاص دفن
فــي المقبــرة المركزيــة بالمدينــة منــذ فتــرة طويلــة، 
وليــس ممــن القــوا حتفهــم مؤخــرًا ، والــذي ســيجعل مــن 

ــة. ــه الجريم ــات ارتكاب ــرطة إثب ــى الش ــب عل الصع
وقــال المتهــم إنــه أخــذ الذهــب ليريــه ألصدقائــه فقــط. 
والزالــت التحقيقــات جاريــة للوقــوف علــى مزيــد مــن 

التفاصيــل والحقائــق.

ان يعكر اجواء صفو الموتى دفَّ
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احــزاب جديدة 

ام مســتجدة؟

عالء الخطيب

الشارعبريشة الفنان كاظم شمهود حديث 

ليــس فايــروس كورونــا وحــده يســتجد ويطــور جيناتــه ويتحــول، وربمــا 
ــل  ــتجد، تحم ــرى تس ــي االخ ــة ه ــا العراقي ــل احزابن ــر ، ب ــماً اخ ــذ اس يتخ
ــكًا  ــر فت ــر قــوة وربمــا اكث ــة الســابقة ولكنهــا اكث ــات الوراثي نفــس الجين

ــدة . ــد بســاللته الجدي مــن ســابقتها ، كمــا حــال فايــروس كوفي
تطــورت جينــات االحــزاب القديمة واســتجدت بمســميات جديــدة ، بعد ان 

فقــدت االســماء القديمــة بريقهــا واحترقت بفعل الفســاد واالداء الســيء.
ســبعة احــزاب مســتجدة بصفــات وراثيــة قديمــة اعلنــت عنهــا المفوضيــة 
العليــا لالنتخابــات. احــزاب ناشــئة خرجــت مــن رحــم الكيانــات السياســية 

الهرمــة .
رؤســاؤها هــم انفســهم الذيــن شــاركوا بصناعــة الفشــل ، لكنهــم رفضوا 
ــا  ــا الزمــن وتجاوزه ــا عليه ــة عف ــه متهرئ ــات محترف ــع كيان االســتمرار م

الشــارع ، لــذا اســتجدوا .
ــكل  ــرت ش ــة وان غي ــة الديني ــا الصبغ ــي عليه ــتجدة تطغ ــزاب المس االح
المظهــر الخارجــي فلــو القينــا نظــرة بســيطة علــى اســماء قياداتهــا و االم 
التــي انجبتهــم لرأينــا بوضــوح الســمات الوراثيــة فــي الشــكل والســاللة .
خمســة مــن هــذه االحــزاب تنتمــي باالمومــة الــى المجلــس االعلــى 

وتفرعاتــه، واثنــان يرضعــان مــن ثــدي حــزب الدعــوة
االحزاب والحركات المستجدة يتزعمها قيادات قديمة.

ــو  ــان وه ــين عبط ــد الحس ــيد عب ــابق الس ــر الس ــه الوزي ــدار يتزعم * اقت
قيــادي ســابق فــي المجلــس االعلــى ومــن ثــم تيــار الحكمــة ومدرســته 

ــى . ــالمي االعل ــس االس االم المجل
وعــي يتزعمــه صــالح العربــاوي قيــادي ســابق فــي حركــة فرســان االمــل 
احــد كيانــات المجلــس االعلــى الســابق ومــن ثــم فــي تيــار الحكمــة الــذي 

يقــوده الســيد عمــار الحكيــم وريــث المجلــس والعائلــة .
بدايــة يتزعمــه محمــد الربيعــي هــو االخــر قيــادي فــي تيــار الحكمــة وقــد 
رشــحه الســيد عمــار الــى منصــب اميــن العاصمــة، باعتبــار ان المنصــب 

مــن حصــة المجلــس االعلــى ولكنــه جوبــه بتيــار رافــض لــه .
تصحيــح حركــة تمثــل بقايــا القيــادات المنتهيــة الصالحيــة فــي المجلــس 

االعلــى ، التــي ســاهمت بصناعــة التراجــع والضيــاع .
ــى،  ــس االعل ــي المجل ــادي ف ــر صــوالغ و هــو قي ــر جب ــاز يتزعمــه باق انج
تســلم اكثــر مــن وزارة فــي الــدورات الســابقة كمنصــب مــن حصــة 

المجلــس االعلــى ، ويعتبــره الشــارع العراقــي احــد رمــوز الفشــل .
حقوقيــون يتزعمــه فالــح الفيــاض وهــو قيــادي ســابق فــي حــزب الدعــوة 
ــد  ــو وخال ــاء ه ــة عط ــم حرك ــعبي كان يتزع ــد الش ــة الحش ــس هيئ ورئي
ــورت  ــا، وتط ــد اختلف ــا ق ــدو انهم ــابق ، ويب ــاع الس ــر الدف ــدي وزي العبي

ــون . ــات عطــاء فانتجــت حقوقي جين
الفراتيــن يتزعمهــا الوزيــر الســابق والنائــب الحالــي والقيــادي فــي حــزب 
الدعــوة ودولــة القانــون محمــد شــياع الســوداني. مــا يلفــت النظــر فــي 
هــذه االحــزاب المســتجدة بانهــا اســتبدلت فقــط جلودهــا وبقيــت تحمــل 
ذات المواصفــات ونفــس القيــادات ، باالضافــة الــى انها شــاركت بارادتها 
او بــدون ارادتهــا بصناعــة الحقبــة الماضيــة التــي لفضهــا الشــارع، وان 
ــت  ــدة وكان ــازات جي ــت انج ــد حقق ــاف ق ــماء ولالنص ــض االس ــت بع كان
ــذي  ــد الحســين عبطــان ال ــي كاالســتاذ عب محــط اشــادة الشــارع العراق
تــرك خلفــه منجــزات مهمــة . وكذلــك االســتاذ محمــد شــياع الســوداني 
ــوا معــه باياديــه  ــر ممــن عمل وزيــر حقــوق االنســان الــذي يشــهد الكثي
النظيفــة واخالصــه ، اال انهــم كانــوا جــزءًا مــن احــزاب باليــة ، لــم تقــدم 
ــل  ــول المث ــا يق ــار وكم ــاد والدم ــة و الفس ــوى المحاصص ــن س للعراقيي
العراقــي » يــا ســته ســويت الســتين« فالتجديــد ال يجــُب مــا قبلــه ، ولهــذا 

الســبب فهــذه االحــزاب ليســت جديــدة بــل هــي احــزاب مســتجدة .
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أكــد منظمــو مهرجــان كان الســينمائي الــذي يقــام فــي العــادة فــي مايــو، أن الحــدث البــارز 
ســُينظم فــي 2021، مــع إمــكان إرجائــه إلــى يونيــو أو يوليــو إذا اقتضــت الظــروف الصحيــة 

ذلك.
وأوضحــت ناطقــة باســم الملتقــى الســينمائي العالمــي البــارز الــذي غــاب العــام الماضــي 
بســبب جائحــة كوفيــد19-، أن المنظميــن يحتاجــون إلــى بعــض الوقــت لتقويــم الوضــع.
وحتــى اللحظــة، ال يــزال المهرجــان مبرمجــاً فــي الفتــرة بيــن 11 و22 مايــو. لكــن يجــري 
حاليــاً البحــث فــي مروحــة زمنيــة محتملــة بيــن نهايــة يونيــو ونهايــة يوليــو تبعاً لتطــورات 

الوضــع الوبائــي.
وأطاحــت الجائحــة بــدورة 2020 مــن مهرجــان كان، بينمــا ُنظمت مهرجانات منافســة مثل 

برليــن أو البندقيــة الــذي أقيــم فــي ســبتمبر الماضــي مــع اعتمــاد تدابير صحيــة صارمة.
وســيقام أول مهرجــان ســينمائي دولــي كبيــر هــذا العــام فــي برليــن مــارس المقبــل ولكن 
بنســخة غيــر كالســيكية ســُتنظم عبــر اإلنترنــت بســبب وبــاء كوفيــد19-، علــى أن تقــام 

عــروض مفتوحــة للجمهــور فــي يونيــو.

كورونا يؤجل إقامة مهرجان كان السينمائي  

متابعات - المســتقل

ــمل  ــل تش ــب، ب ــورات فحس ــداء التاي ــى ارت ــيدات عل ــة الس ــر أناق ال تقتص
كذلــك  جربــي  متناهيــة.  ببســاطة  قصاتهــا  تتســم  التــي  الفســاتين 
ــن  ــول، وتتزي ــطة الط ــف متوس ــة معاط ــى هيئ ــي عل ــي تأت ــم الت التصامي
ــى قوامــك. اعتمــدي األقمشــة  ــل عل ــوازن جمي ــاء ت ــات عريضــة إلضف بياق
المنقوشــة بطبعــات زهريــة أو حيوانيــة، أو بخطــوط غرافيكيــة مــع الميــل 
إلــى األلــوان الداكنــة أو الترابيــة الثريــة ألناقــة شــتوية الفتــة. البــوت 
ــة  ــم جاذبي ــية لتطعي ــة األساس ــوارات الجلدي ــن اإلكسس ــر م ــزام الخص وح

ــة. ــوة ناعم ــك ق ــاب إطاللت ــتان وإكس الفس

عصرية إكسسوارات 

تــؤدي اإلكسســوارات دورًا ملحوظــًا فــي منــح إطاللــة الليــدي بعــدًا عصريــًا 
متميــزًا بحيــث تصبــح مواكبــة لمعطيــات الموضــة الحاليــة. ال تتــرددي 
فــي اإلقبــال علــى تايــورات مــن الجلــد بتنــورة ذات طيــات والجمــع بينهــا 
ــق  ــق فائ ــد لحضــور واث ــون الجل ــوت مــن نفــس ل ــد والب ــة الي ــن حقيب وبي
الرســمية )Fendi(. ولــو أردِت لفــت األنظــار، وكســر القواعــد، نســقي 
تايــورك الرســمي مــع حــذاء بلــون فاقــع )Miu Miu(. جربــي قبعــات الــرأس 
المســتديرة مــع التايــورات الصوفيــة )Marc Jacobs(، وكذلــك الــكاب مــن 
 Zuhair( المخمــل الكابتونيــه مــع الفيونكــة حــول العنــق واألزرار المعدنيــة

Murad( لبهــاء كالســيكي ســاحر.

الشتاء أزياء 

متابعات - المستقل

ســينطلق برنامــج  عــراق ايــدول فــي يــوم 22 مــن الشــهر الجــاري ، وهــو مــن انتاج  قنــاة ام بي ســي عراق 
، وســيتم عــرض اولــى الحلقــات لمرحلــة اختبــار الصــوت فــي امســية عراقيــة متميــزة كمــا قالــت الجهــة 
المنتجــة ، وهــو برنامــج يهتــم بالمواهــب واالصــوات العراقيــة ، وقــد تم تأهل 12 مشــترك  لالنتقــال الى 

المرحلــة المباشــرة التــي تتكــون مــن 10 حلقــات و ســتعرض علــى MBC1 الحقاً .
يذكــر ان الغنــاء العراقــي لــه متذوقــوه ومحبــوه فــي كل الوطــن العربــي ، وهــو يتربــع اليــوم علــى عرش 
الغنــاء العربــي كمــا يصفــه الكثيــرون ، فقــد انتشــرت االغاني العراق بشــكل واســع ، كما اقبــل المطربون 
العــرب علــى الغنــاء باللهجــة العراقيــة المحببــة للجمهــور. فقــد اشــتهرت  فــي الســنوات االخيــرة اســماء 
شــبابية عراقيــة كثيــرة  كانــت لهــا بصمــة فــي عالــم الغنــاء . فقــد اختــارت قنــاة  MBC عــراق ثالثــة مــن 

الفنانيــن ليشــكلوا لجنــة التحكيــم لهــذا البرنامــج. وهــو الفنــان حاتــم العراقــي ورحمــه ريــاض احمــد ، 
بنــت الفنــان الكبيــر ريــاض احمــد والفنــان ســيف نبيــل ، وقــد اعتــرض الكثيــرون علــى االســمين االخيرين 
باعتبارهمــا ال يمتلــكان خبــرة كافيــة لتقييــم االصــوات فهمــا فــي بدايــة مشــوارهما الغنائــي ، لكــن القنــاة  

ولكل القائمين على هذا العمل.كان لهــا رأي اخــر . الــف مبــروك لقنــاة الـــ MBC عــراق 

رحيــل اخر 
عمالقــة الرحابنــة
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ــن  ــرت ع ــي عب ــروز الت ــرة في ــيدة الكبي ــم للس ــي لحظــة أل ــاس الرحبان ــل إلي ــكل رحي ش
ــا  ــع زوجه ــادر يجم ــو ن ــر فيدي ــالل نش ــن خ ــة م ــة الرحباني ــذه القام ــاب ه ــا بغي حزنه
ــو. ــى البيان ــان عل ــا يعزف ــي وهم ــاس الرحبان ــقيقه إلي ــي وش ــي الرحبان ــل عاص الراح
وكتبــت ســيدة الصباحــات فيــروز: “وداعــًا” تلــك الكلمــة التــي رغــم ألمهــا إال أنهــا 
تفتــح البــاب علــى الحيــاة والفــن والموســيقى، الموســيقى التــي تجمــع دائمــًا وال 

تفــرق حتــى لــو غــاب مبدعهــا ليبقــى الصــوت فــي هــذا الفضــاء الــذي نعيشــه.
ــا ال يتذكــر  ــروز، فمــن من ــاس الرحبانــي لفي ــه الراحــل إلي ــا نتذكــر مــا لحن وهن
ــة  ــك األغني ــا الســكران” تل ــوروار” و”حن ــر ال ــا طي ــك” و”ي ــور حب ــا ل ــة “ي أغني
ــي” هــذه  ــوة الليال ــردد “شــو كانــت حل ــم ي ــا ل ــاة ، ومــن من ــي تضــج بالحي الت
األغنيــة التــي جمعتنــا مــع األصدقــاء واألهــل واألحبــاب وهــا هــي تعــود اآلن فــي 

ــان ال يمــوت. ــول إن الفن ــاب لنق لحظــة غي
فــي رصيــد إليــاس الرحبانــي أكثــر مــن 2500 أغنيــة ومعزوفــة عربيــة 
ــر مــن 25 فيلمــًا  ــف موســيقى تصويريــة ألكث ــة، وقــد أل وعالمي
وابتســامتي”،  ودموعــي  “دمــي  فيلــم  موســيقى  ومنهــا 

ــي”. ــم “حبيبت ــل” وفيل ــزف اللي ــم “ع وفيل
وقــد غنــى مــن ألحانــه ومــن كلماتــه أبــرز النجــوم العــرب 
ــركات  ــم ب ــي وملح ــع الصاف ــاح وودي ــروز وصب ــم في ومنه

ــم. ــي وغيره ــدة الروم ــن وماج ــمس الدي ــري ش ونص
يشــار إلــى أن إليــاس الرحبانــي قــد توفــي يــوم أمــس عــن 
عمــر ناهــز الـــ83 عامــًا بعــد صــراع مــع فيــروس كورونــا.

»عراق ايدول« 
برنامــج جديد على MBC عراق


