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وزيــر الثقافــة والســياحة 
الدكتــور حســن  واآلثــار، 
ناظــم،   ورئيــس الطائفــة  
العــراق،  فــي  المندائيــة 
جبــار  ســتار  الشــيخ 
انشــاء  يبحثــان  حلــو، 
متحــف ومكتبــة للطـــائفة 

المندائيــة.

للمزيد ص10

فــي  جديــدن  حزبيــن  تأســيس 
الناصرية والســماوة يمثــان تظاهرات 
تشــرين للمشــاركة فــي االنتخابــات 
المقبلــة ، حيــث اعلن في الســماوة عن 
تأســيس حــزب إمتــداد وفــي الناصريــة 
ــان  ــي، يضم ــت الوطن ــزب البي ــن ح ع
نشــطاء مــن الشــباب المشــاركين فــي 

ــرين. ــرات تش تظاه

للمزيد ص 2

متحف للصابئة املندائيني يف العراق يف الطريــق اىل االنتخابات

كتب - المحلل السياسي للمستقل

رئيــس  مصيــر  العراقيــة  السياســية  الكتــل  تضــع 
مجلــس الــوزراء الســيد مصطفــى الكاظمــي أمــام 
احتمــاالت كلهــا تشــدد الخناق علــى حركته ومشــروعه  
الــذي اعلــن عنــه فــي برنامجــه الحكومــي الــذي وصفــه 
مراقبــون بالثــوري والمنفعــل والملــيء باالمــال فضــا 
ــه   ــذي احدثت ــري ال ــاخ الجماهي ــع المن ــه م ــن تماهي ع

ــي.  ــام الماض ــرين الع ــرات تش تظاه
وتتســم اليــة الخنــاق تلك  فــي إصرار الفصائل المســلحة 
ــة  ــرار البرلمــان بجدول ــذ ق ــى تنفي وقــوى سياســية   عل
االنســحاب األميركــي مــن البــاد،  فــي ســقف تقــول إنــه 

يجــب أال يتجــاوز منتصــف العــام المقبــل. 
وتتهــم تلــك القــوى الكاظمــي بأنه يســعى إلــى تنفيذ 
أجنــدات أميركيــة علــى حســاب العاقــة مــع طهــران.

وهــو اصــؤار بــدا يربكــه كثيــرا بوصفــه تحديــا يضــاف 
ــة  ــة باألزم ــك المتعلق ــا تل ــدة، أبرزه ــات ع ــى تحدي ال
الماليــة  التــي تضــرب الباد،والتــي تســببت فــي عجــز 
ــن،  ــن والمتقاعدي ــب الموظفي ــع روات ــن دف ــة ع الدول
وتراجــع ســعر صــرف الدينــار العراقــي، وكذلــك أزمــة 

كورونــا . 
 التهديــد واإلتهــام والتلميــح بالعمالــة تــارة وبافتعــال 
أزمــات اقتصاديــة وسياســية هــي فــي حقيقتهــا أزمــات 
موروثــة مــن ســلفه المســتقيل الــذي ورثهــا هو بــدورة 
ــوب. الن  ــو المطل ــذا ه ــاز، وكأّن ه ــاح او انج دون إص
الواقــع السياســي الــذي يشــهده العــراق   صنعتــه طبقة 
سياســية بصيــغ مختلفــة وهــي مازالــت تملــك مفاتيــح 
االقفــال العراقيــة التــي يــراد لهــا ان تظــل مقفلــة  وهــي 
طبقــة تبــدو واضحــة المكونــات المعروفــة – الشــيعة – 
الســنة – الكــرد – االقليــات  لكنهــا معقــدة جــدا بحكــم 
تبايــن مرجعياتهــا ومتغيــر سياســات تلــك المرجعيــات 
المتعاديــة اميــركا – ايــران ومــن هــو ســائر فــي ركابهــا 

– تركيــا – الخليــج .. الــخ.
ورغــم تقاســم المســؤولية المفتــرض فــي جــرف البلــد 
الــى هــذه الحــال لكــم الثقــل االكبــر يقــع علــى عائــق 
رئيــس الــوزراء – الشــيعي الــذي تــم اخيــاره مــن 
االغلبيــة ومــازال الطيــف الشــيعي اليساســي منقســما 
ــر  ــل اكث ــائرون وبتفصي ــح وس ــدا الفت ــانه وتحدي بش
ــد  ــوان الحش ــت عن ــة تح ــات المنضوي ــض( الجماع )بع
الشــعبي التــي هــددت الكاظمــي علنــا وتجــرأت عليــه، 
هنــاك منهــا مــن اتهمــه بالعمالــة و وبانــه خيــار 
ــية  ــد السياس ــه التقالي ــي في ــت تقض ــي وق ــي ف امريك
ــوزراء  ــس ال ــيما رئي ــر الس ــؤول يم ــة ان المس العراقي
الرئيســة  الشــيعية  الكتــل  تواقيــع  اال عــن طريــق 
وابرزهــا الفتــح ، لذلــك ياخــذ المراقبــون هــذا النمــط 
مــن التهديــدات واالتهامــات يهــدف الــى  دائــرة 
االضعــاف والتخويــف والتوقــف عــن أي اجــراء يتخــذه 
، بحيــث وصفــت احــدى الجماعــات مايســمى بانجــازات 
الكاظمــي بانهــا دعائيــة متخــذة مــن فــورة المنافــذ 
الحدوديــة والتعهــد بالقــاء القبــض علــى قتلــة عــدد 
ــة مثــل الغــاء  مــن النشــطاء واتخــاذه قــرارات احتفالي
رواتــب الســجناء السياســيين ثــم العــدول عنهــا ، 
عاجــزًا  الكاظمــي  الســيد  ُتصــّور  كثيــرة   وقــرارات 
ــي  ــاق ف ــوات الخن ــتكمل خط ــا تس ــا وربم ــا مدان وربم
التوجــٍه إلجــراء تعديــل وزاري فــي حكومــة مصطفــى 
ــة  ــر المالي ــم وزي ــة وزراء ه ــاول خمس ــي، يط الكاظم
علــي عبــد األميــر عــاوي، وزيــر التجــارة عــاء الجبوري، 
ــاء  ــر الكهرب ــاز، وزي ــز الخب ــل عزي ــة منه ــر الصناع وزي
ــار،  ــد الجب ــر النفــط إحســان عب ماجــد حنتــوش، ووزي
رغــم انهــا كمــا يفتــرض حكومــة مؤقتــة قصيــرة 

ــددة.  ــداف مح ــر ذات اه العم
ويؤكــد هــذا التوجــه أن تعامــل القــوى السياســية 
العــراق مــع ملــف إجــراء االنتخابــات  النافــذة فــي 
التشــريعية المبكــرة بعــد نحــو 6 أشــهر مــن اآلن، 

غيــر جــّدي فــي ذات الســياق وتصعيــدا للموقــف صــرح 
البرلمانــي لحركــة  ممثــل كتلــة صادقــون الجنــاح 
عصائــب اهــل الحــق الســيد احمــد الكنانــي »بــأن 
هنــاك توجــه الســتضافة واســتجواب الكاظمــي علــى 
خلفيــة االخفاقــات المســتمرة لحكومتــه وانــه - أي 
الكنانــي - لــم يســتبعد اقالــة الكاظمــي اذا ماحظيــت 

ــك«. ــى ذل ــية عل ــل السياس ــة الكت بموافق
ــر  ــل وصب ــذي يحــاول بــذكاء وتحّم لكــن الكاظمــي ال
اإلمســاك بالعصــأ مــن المنتصــف رغــم انــه يراهــا 
عصــا الوســط فيهــا اساســا ومدببــة بااللغــام يوحــي 
بــان اللعــب مــن اجــل التغييــر السياســي يطبــخ علــى 
ــي  ــون ان الكاظم ــرى المراقب ــك ي ــة ، ولذل ــار هادئ ن
اختــار طرفــا قويــا فــي المعادلــة هــو التيــار الصــدري 
ــب  ــة ليلع ــؤون الدول ــرز  ش ــي اب ــذ ف ــف ومتنف كحلي
ــيء  ــعر بش ــا ش ــار ، وربم ــن الكب ــع الاعبي ــه م بنفس
مــن االطمئنــان خاصــة بعــد احــداث الناصريــة التــي 
ــارة ومتدخــا لحمايــة  بقــي غافــا عــن مواجهاتهــا ت

ــرى.  ــارة اخ ــتعراضية ت ــة اس ــن بصيغ المتظاهري
الســيد  مســتقبل  مــن  يجعــل  االمــر  هــذا  لكــن 
ــى  ــن .. االول ــام حقيقتي ــا ، ام ــر غموض ــي اكث الكاظم
ســعي التيــار الصــدري نفســه للحصــول علــى منصــب 
ــة داخــل  ــوزراء ، والثانــي محــاوالت معارضي رئيــس ال
االحــزاب الشــيعية لقبــر مشــروع االنتخابــات المبكــرة 

ــى االن.  ــد حت ــازه الوحي ــل انج ــذي يمث ال
ــه وحــرف غاياتــه،   حيــث تمضــي الجهــود الــى تعطيل
منهــا عرقلــة اكمــال االجــراءات القانونيــة والتــذرع 
بالجــو الحــار فــي الموعــد المحــدد ، ومشــاكل كثيــرة 
ســتخلق مــن اجــل تاجيــل المبكــرة الــى  شــهر نيســان  
2022 وهــو الموعــد االعتيــادي لانتخابــات البرلمانيــة 

ــات 2018.  بعــد انتخاب
وبذلــك تكــون فكــرة المبكــرة قــد تمــت مصادرتهــا 
فــي التوقيتات،مثلمــا تــم تقويضهــا بتحشــيد االحــزاب 

الحاكمــة لللمشــاركة فيهــا بــذات المشــاريع وذات 
الوجــوه .

فمــن ســيكون بديــل الكاظمــي فــي المرحلــة المقبلــة 
- تكهنــات ثــاث حتــى اآلن - االول هــو صعــود نجــم 
ــار الصــدري واالميــن  حميــد الغــزي القيــادي فــي التي
ــد  ــادل عب ــي ع ــي حكومت ــوزراء  ف ــس ال ــام لمجل الع
المســؤول  وهــو  الكاظمــي،  ومصطفــى  المهــدي 
الوحيــد الــذي فرضــه الســيد مقتــدى علــى الحكومتين 
والمامــه بشــؤون  وادارتــه  علــى نشــاطه  ويعــول 
ــس  ــاب التناف ــيفتح ب ــر س ــذا االم ــوزراء ، وه ــة ال رئاس
داخــل البيــت الشــيعي علــى اشــده لتســميته، والبديــل 
الــى  الســوداني  شــياع  محمــد  عــودة  هــو  اآلخــر 
الواجهــة  بتنبنــي دولــة القانــون ومكونــات الفتــح 
التــي تــرى ان تســميته تحقــق هدفيــن، االول فــرض 
ــق  ــوا الطري ــم قطع ــرون بانه ــم المتظاه ــا ماتوّه م

ــدي. ــد المه ــادل عب ــل لع ــه كبدي علي
ــة  ــادة دول ــة اع ــزي والثاني ــد رم ــة ذات بع ــي حرك وه
القانــون الــى الواجهــة رغــم ان الســوداني نفســه 
اعلــن اســتقالته مــن حــزب الدعــوة ودخــل االنتخابــات 

ــدة.  ــة جدي بكتل
هــذه االرضيــة تفتــح شــهية الكثيــر مــن المرشــحين 
الســابقين للمنصــب مــن الذيــن لــم يحالفهــم الحــظ 
الســباب مختلفــة والذيــن يدخلــون االنتخابــات بكتــل 
متعــددة مثــل عدنــان الزرفــي ومحمــد توفيــق عــاوي 
ــل  ــارات يظ ــن الخي ــدًا م ــن واح ــول، لك ــة تط والقائم
قائمــا لــدى الســيد الكاظمــي فــي ان يكــون هــو 
نفســه مرشــح التيــار الصــدري ليعمــل الســيد الصــدر 
الغرمــاء لفرضــه  علــى دعمــه وتثبيتــه ومواجهــة 
بالقــوة. الســيما وان الكاظمــي حتــى االن لــم يصطدم 
ــه  ــا علي ــم تجازواته ــيعية رغ ــزاب الش ــات االح بمكون
وتهديدهــا ايــاه مــرة باالســتجواب ومــرة باالقالــة 

ــة . ــف والعمال ــرى بالضع ــرة اخ وم

من هو بديل الكـاظمي يف املرحلـة املقبلـة ؟

لعــل القــرار الــذي اتخذتــه مواقــع التواصــل االجتماعــي كـــ فيســبوك، وتويتــر، 
ــد  ــي، دونال ــس األمريك ــابات الرئي ــق حس ــات بتعلي ــناب تش ــتغرام، وس وإنس
ــابقة  ــرس،  س ــى الكونغ ــوا مبن ــه هاجم ــن ل ــه مؤيدي ــد مخاطبت ــب، بع ترام
ــر لعبــة الســلطة ومصــادر القــرار، فقــد أحــدث هــذا القــرار   خطيــرة فــي تغيي
ــًا عــن الرئيــس  ــة ليــس دفاع ــرة فــي االوســاط السياســية االوربي ضجــة كبي
المنتهيــة واليتــه ترامــب، بــل فــي مســتقبل التحكــم  فــي صناعــة الــرأي العــام, 

وســلطة القــرار، وتوجهــات الشــارع .
ــاس  ــى الن فقــد مارســت مواقــع التواصــل ســلطتها ودكتاتوريتهــا ســابقًا عل
العادييــن ولــم تتعــرض لحســابات الكبــار، وحجبــت حســابات البعــض لمجــرد 
تغريــده هنــا وصــورة هنــاك، ولــم تعتــرض  الحكومــات االوربيــة طالمــا كانــت 

هــذا القــرارات  ال يؤثــر عليهــا وال تمــس ســلطتها.       
كمــا ان هــذا المواقــع خضعــت  لمزاجيــة ماكهــا  ومموليهــا، وراحــت تحجــب 
ــن  ــا قامــت بوضــع قواني ــق سياســتها، او سياســة مموليهــا، كم مــن ال يواف
للنشــر غيــر خاضعــة لمعاييــر حريــة التعبيــر عــن الــرأي، وخصوصــًا فــي 

ــة. ــا العربي منطقتن
ــيد  ــي الس ــد االيران ــدة  للمرش ــبوع تغري ــل اس ــر قب ــع تويت ــب موق ــد حج فق
ــواب  ــن ون ــابات العاميي ــرًا حس ــبوك مؤخ ــع فيس ــق موق ــا  اغل ــي، كم خامنئ

ــفراء.    وس
وبعــد حجــب حســابات الرئيــس  ترامــب شــعر االوربيــون بالخطــر أذ اصبــح من 
الممكــن ان تتحكــم هــذه المواقــع فــي ســلطة القــرار وبتوجهــات جمهورهــم، 

مــادام هنــاك امــواالً قــادرة علــى االمســاك بزمــام الدفــة.     
فقــد قــال وزيــر شــؤون االتحــاد األوروبــي الفرنســي كليمنــت بــون إنــه »ُصدم 
لرؤيــة شــركة خاصــة تتخــذ قــرارًا بمنــع الرئيــس ترامــب مــن التغريــد  وهــذا 
القــرار المهــم«،  يجــب ان ال تتخــذه شــركات خاصــة، وأضــاف »هــذا يجــب أن 

يقــرره المواطنــون وليــس الرئيــس التنفيــذي لشــركة«.
ورأى المفــوض األوروبــي تييــري بريتــون أن األحــداث التــي وقعــت األســبوع 
الماضــي فــي واشــنطن كشــفت عــن »هشاشــة أنظمتنــا الديمقراطيــة، 
والتهديــد الــذي يمكــن أن تمثلــه شــركات تكنولوجيــا ال تخضــع لرقابــة كافيــة 

علــى بقائهــا«.
ــر للتواصــل  ــا وفرنســا موقعــي فيســبوك وتويت كمــا انتقــدت كل مــن ألماني
االجتماعــي إلغاقهمــا حســابات الرئيــس األمريكــي المنتهيــة واليتــه دونالــد 
ترامــب، وذلــك بعــد يوميــن مــن اقتحــام أنصــاره مبنــى الكونغــرس األســبوع 

الماضــي.
وأوضــح شــتيفان زايبــرت المتحــدث باســم المستشــارة األلمانيــة أنــه »ال 
يمكــن تقييــد حريــة الــرأي إال مــن خــال مــا يحــدده القانــون، وليــس حســب 

ــر منصــات وســائل التواصــل«. معايي
ــا،  ــل فيه ــن التدخ ــر يمك ــة التعبي ــل حري ــا مث ــدث أن »حقوق ــاف المتح وأض
ــة التشــريعية،  ولكــن بموجــب القانــون، وضمــن اإلطــار الــذي تحــدده الهيئ

ــرار شــركة«. ــا لق ــس وفق ولي
وقــال مراقبــون ان السياســة التــي تتبعهــا مواقــع التواصــل االجتماعــي فــي 

التحكــم بحريــة التعبيــر تثيــر نزاعــات البعــض علــى البعــض االخــر.
وكمــا قــال الرئيــس األمريكــي، دونالــد ترامــب، أن حجبــه عــن مواقــع 
التواصــل االجتماعــي تســبب بـ»غضــب« وأنــه ال يــزال يتمتــع بـ«دعــم جــارف«، 

ــة. ــزل ثاني ــة ع ــه لمحاول ــية ومواجهت ــات الرئاس ــارته االنتخاب ــم خس رغ
ــوم  ــرة تق ــا الكبي ــركات التكنولوجي ــد أن ش ــن: »أعتق ــب للصحفيي ــال ترام وق
بعمــل ســيء للغايــة لبادنــا ومــن أجــل بادنــا«، وأضــاف: »أعتقــد أن األمــر 

ــه. ســيكون بمثابــة خطــأ كارثــي بالنســبة لهــا«، حســب قول
وتابع ترامب قائا: »لدينا دعم لم يحصل عليه احد على اإلطاق«.

كام الرئيــس يشــيرالى هــذه النزعــات التــي اشــرنا اليهــا فــي المقــال, 
ورغــم ان قــرار حجــب مواقــع الرئيــس عــاد بالنفــع علــى البعــض اال انــه اضــر 
بمصداقيــة حريــة التعبيــر وكذلــك أســس لنظريــة جديــدة ، وسيشــهد العالــم 

ــرة فــي هــذا المجــال. ــرات كبي متغي

سلطة مواقع 
التواصل االجتماعي 

كلمة المســتقل

الخطيب عالء 

المستقل - بغداد

ــد  ــيد عب ــون الس ــة القان ــاف دول ــن ائت ــب ع ــال النائ ق
الهــادي موحــان ، ان هنــاك اتفاقــا نيابيــا علــى اســتجواب 
ــال  ــي ح ــه ف ــي واقالت ــى الكاظم ــوزراء مصطف ــس ال رئي

ــات. ــت االنتخاب تأجل
قضايــا  “إن  تصريــح صحفــي  فــي  موحــان  واضــاف 
التوافقــات فــي البرلمــان انتهــت بعــد تصرفــات الحكومة 

ــات”. ــة بالمغالط ــة المليئ ــودة الموازن ــرة ومس االخي
مشــيرا الــى  ان “هناك شــبه اتفــاق بين الكتل السياســية 
علــى اقالــة رئيــس الــوزراء مصطفــى الكاظمــي فــي حــال 
تأجــل اجــراء االنتخاباتفيمــا هنــاك راي اخــر يــرى   تركــه 
ــرة  ــون الفت ــا ك ــات بموعده ــت االنتخاب ــال اجري ــي ح ف
ــت  ــوة تثب ــى ان “اي خط ــددا عل ــة”. مش ــة قليل المتبقي
لتأجيــل االنتخابــات عــن موعدهــا فــان التوافــق موجــود 
علــى اقالتــه بعــد فشــل حكومتــه علــى كافــة االصعــدة.

دولة القانون : سنعمل على اقالة الكاظمي 
اذا تأجلت االنتخابات  

 سيف الغريفي – بغداد

قــال  مستشــار رئيــس الــوزراء العراقي 
حســين الهنــداوي ،  إن علــى مجلــس 
النــواب حــل نفســه وفــق الدســتور 
فــي الطريــق القامــة االنتخابــات فــي 

الســادس مــن حزيــران المقبــل. 
وهــو مستشــار  الهنــداوي  واضــاف 
هنالــك  أن   االنتخابــات   لشــؤون 
ــر  ــان، األول  عب ــل البرلم ــن لح طريقي
تقديم ثلثــي االعضاء طلبــاً للتصويت 
علــى حــل مجلس النــواب، شــريطة أن 
يتضمــن الطلــب توقيــع أكثــر مــن 
163 نائبــا، واالخــر عبــر تقديــم رئيــس 
ــا  ــة طلب ــس الجمهوري ــوزراء أو رئي ال

ــه.   ــل نفس ــان لح ــه البرلم ــو في يدع
واشــار الهنــداوي إلــى أن  الحكومــة العراقيــة كتبــت 
ــة  ــة دولي ــه مراقب ــت من ــي وطلب ــن الدول ــس األم لمجل
لإلنتخابــات وهنــاك عــدة نمــاذج فــي هــذا الشــأن، أمــا 
بالنســبة الختيــار الشــركة الفاحصــة الجهــزة االقتــراع، 
فــإن المفوضيــة تنتظــر اقتــراح اســماء مــن قبــل االمــم 

المتحــدة ليتــم حســم هــذا األمــر قريبــاً جــدًا. 
ــداوي  ــد الهن ــة، أك ــة البايومتري ــص البطاق ــا يخ وفيم

أن  نســبة البطاقــات البايومتريــة الموزعــة بلغــت 65% 
عبــر مراكــز التســجيل والفــرق الجوالــة بعمــوم مناطــق 
ــال شــعبي واضــح علــى اســتامها. ــاك اقب العــراق وهن

ــات  ــع البطاق ــبة توزي ــل نس ــداوي ان تص ــع الهن وتوق
القامــة  مشــروطة  نســبة  تعتبــر  وهــذه   ،75% إلــى 
ــة  ــداوي إن المفوضي ــال الهن ــك ق ــى ذل ــات. ال االنتخاب
للمشــاركة  كيانــا   231 تســجيل  اآلن  حتــى  اعلنــت 

المقبلــة.  باالنتخابــات 

الهنداوي : على الربملان حل نفسه 
كي تجرى االنتخابات يف موعدها

المستقل - بغداد

قــال األميــن لمجلــس الــوزراء الســيد حميــد الغــزي ، 
إن الحكومــة العراقيــة وصلــت إلــى مراحــل متقدمــة 
فــي خطواتهــا الجــادة نحــو إنجــاز برنامــج الحكومــة 
اإللكترونيــة، مــن خــال مراحــل التشــغيل التجريبــي 
ــوزارات  ــن ال ــمية بي ــق الرس ــداول الوثائ ــة بت الخاص

واألمانــة العامــة لمجلــس الــوزراء.
وأضــاف الغــزي إن اللجنــة العليــا المكلفــة بهــذا 
ــف  ــن مختل ــة م ــاءات العراقي ــتقطبت الكف ــر اس االم
المؤسســات الرســمية، للعمل على تطويــر البرنامج، 
مــن خال وضــع الخطــط الخاصــة بتدريــب وتطوير 
ــع  ــيق م ــج، والتنس ــى البرنام ــن عل ــارات العاملي مه

الجهــات الرســمية ذات العاقــة.

بدء التشغيل التجريبي 
لربنامج الحكومة االلكرتونية

 المستقل - النجف

االميــن العــام لحركــة الوفــاء العراقيــة االســتاذ 
عدنــان الزرفــي ســيكون مرشــحًا عــن محافظــة 
النجــف فــي االنتخابــات النيابيــة القادمــة وعــن 
مركــز المدينــة. وقــد قســمت النجــف الــى ثــاث 
دوائــر انتخابيــة » النجــف، الكوفــة ، والمنــاذرة«.

وســيكون لحركــة الوفــاء مرشــحين لقضائــي 
لهــا  ســيكون  كمــا  والمنــاذرة،  الكوفــة 
مرشــحين فــي عــدد مــن المحافظــات العراقيــة 
، وســتخوض حركــة الوفــاء االنتخابــات بقائمــة 
منفصلــة ، ولــن تدخــل فــي تحالفــات انتخابيــة 

ــرى. ــية اخ ــات سياس ــع كيان م

الزريف : لن ندخل يف تحالفات 
مع كيانات اخرى

رسالة بوش للملك حسني
ص3   

البنتاغون يخفض قواته يف العراق
    ص2

إسرائيل تهدد بضرب بنك يف لبنان 
ص10

النزالء املنسيون.. قصة لعبد اهلل صخي
ص5

حكام العراق.. قدر السينما
ص5

كورونا ليس الخطر االكرب
ص 10

تجمع عراقي - عربي يعمل على رعاية الحوار المفتوح بين ابنـاء الجــاليـة العــراقيــة 

والعــربيــة عمـومــا ، من مختصين في شــؤون الثقــافة والسيــاسة والمعـرفة اليجــاد 

مسـاحـات مشتـركة  للـتـقــارب وتـشــكـيـــل تصورات ازاء التحديات التي تواجه شعوبنا 

العربية ، حيث تداعى نــاشطــون مقيمــون في اوربـــا لتــأسيــس هذا النــادي من اجـل 

العمل المشترك لتحقيق هذه االهداف.

إقــرأ يف هذا العدد
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الناصرية - المثنى - احمد رحيم

اثمــر الحــراك السياســي للمظاهــرات الشــعبية التــي اندلعــت فــي العــراق منــذ 
تشــرين عــام 2019 وتصاعــدت وتيرتهــا وأحداثهــا فــي الناصريــة عــن ظهــور 
حــزب جديــد أسّســه المتظاهــرون ســعيا للمشــاركة فــي االنتخابــات المقبلــة المزمــع 

ــراق. ــي الع ــا ف اجراؤه
ــداد – وبرئاســة الناشــط  ــل اســم – امت ــذي حم ــزب ال ــان تاســيس الح ــي اع ويات
ــدور السياســي للمظاهــرات وضــرورة تنظيمهــا  ــد جــدل حــول ال ــي بع عــاء الركاب
سياســيا مقابــل اراء تــرى عــدم جــدوى التنافــس مــع احــزاب يتهمهــا المتظاهــرون 
مــن  االالف  وجــرح  مقتــل  مســؤولية  ويحملونهــا  التظاهــرات  بقمــع  ناشــطون 

ــبابها. ش
ــى  ــل والمثن ــن باب ــطاء م ــم نش ــى وض ــة المثن ــي محافظ ــه ف ــن تاسيس ــزب اعل الح

ــد. ــزب الجدي ــس الح ــقط راس رئي ــة مس ــة والناصري والديواني
الركابــي صــرح فــي مؤتمــر صحفــي عقــب حفــل االعــان بــان هــذا التكتــل اســس 
لخــوض االنتخابــات البرلمانيــة المبكــرة المقــررة فــي حزيــران المقبــل وانــه ســيعمل 
علــى مواجهــة فســاد النظــام الحالــي مضيفــا ان حركــة امتــداد ســتنتهج المعارضــة، 

فــي حــال عــدم حصولهــا علــى األغلبيــة فــي االنتخابــات.
ــات  ــاخ االنتخاب ــذي ســتعطي لمن ــل الجديــد فــي الوقــت ال ــاء االعــان عــن التكت انب
االحــادي حتــى االن لونــا جديــدا وجديــة اكثــر بمشــاركة ناشــطين بحركــة مســتقلة 

صريحــة ، يرافقهــا فــي الوقــت الحديــث عــن انشــاء حــركات اخــرى فــي المنطقــة.
حيــث تعمــل مجموعــة مــن ناشــطي محافظــة ذي قــار لإلعــان رســميًا عــن والدة 
حركــة سياســية اخــرى ، ايضــا تمثــل مطالــب المتظاهريــن فــي العــراق وتعمــل علــى 
تجميعهــم فــي كيــان واحــد والدخــول لانتخابــات ومنافســة األحــزاب الرئيســة فــي 

البــاد. 
وتهــدف الحركــة السياســية الجديــدة كمــا يقــول مؤسســوها إلــى التعبيــر عــن 
أحــوال العراقييــن فــي الجنــوب وجميــع ابنــاء الشــعب العراقــي وانهــم يمضــون الــى 

ــي (. ــت الوطن ــد باســم ) البي تســجيل الحــزب الجدي
ــيس  ــن بتأس ــد المبادري ــو أح ــي، وه ــين الغراب ــة حس ــي الناصري ــارز ف ــط الب الناش
ــى  ــان الجديــد قــال ، أن »الخطــوة لــن تخــدم الناصريــة فقــط، بــل تهــدف إل الكي
الســعي لتمثيــل كل العراقييــن مــن الشــمال إلــى الجنــوب، ولذلــك جــاءت تســميته  
البيــت الوطنــي، ويقــوم هــذا الكيــان علــى أســاس اندمــاج المحتجيــن فــي المــدن 

ــة. ــاءات العراقي ــن والكف ــن مــن األســاتذة الجامعيي ــة المنتفضــة، وآخري العراقي
واضــاف الغرابــي ان المفوضيــة وافقــت علــى ادراج الكيــان رســميا وســيتم االعــان 

عنــه هــذه االيــام. 
وحــول مصــادر تمويــل هــذا الكيــان والكيانــات االخــرى قــال الغرابــي أن المفوضيــة 
تشــترط علــى كل كيــان سياســي جديــد، رســومًا ماليــة تصــل إلــى 40 مليــون دينــار 
عراقــي، وقــد وزعــت هــذه األمــوال علــى أعضــاء الكيــان، وتــم تجميعهــا مــن خــال 
ــن  ــي م ــال سياس ــى أي م ــد عل ــم نعتم ــتراكات، ول ــة االش ــر طريق ــن عب المتظاهري

ايــة جهــة.

تأسيس حزبني يمثالن تظاهرات تشرين

المستقل – وزارة الصحة  

قــال بيــان لــوزارة الصحــة العراقيــة  : إن حصــة العــراق مــن لقــاح كورونــا  
ســتصل خــال الشــهرين المقبليــن. واشــار البيــان الــى إن العــراق وّقــع مــع 
شــركة )فايــزر( وســيتم تســّلم الجرعــة األولــى بعــد االتفــاق علــى مجمــل 

االلتزامــات مــع )فايــزر( وجهــات التوريــد المتصلــة بهــا .
وأضــاف البيــان، ان التزاماتنــا مــا زالــت قائمــة مع التحالــف الدولــي للقاحات، 

ــة،  ــة العالمي ــة الصح ــراف منظم ــة، وبإش ــن 180 دول ــر م ــم أكث ــذي يض ال
منوهــاً  بــأن حصــة العــراق محجــوزة، حيث ســتكون حصتــه مــن التوريدات 

هــي 20 بالمئــة أي 8 ماييــن جرعــة«. 
وتابــع، إن االتفــاق األولــي مــع )فايــزر( هــو 1.5 مليــون جرعــة تســلم خــال 

الربــع األول مــن هــذه الســنة أي فــي الشــهرين المقبليــن«.
وأشــار الــى، أن التوزيــع ســيكون لجميــع المحافظات من خال مستشــفيات 

يتــم تحديدهــا خال وســائل االعــام وبحســب األولوية.

وزارة الصحة : شهران كي يصل لقاح كورونا اىل العراق

المستقل

أعلــن وزيــر الدفــاع األمريكــي بالوكالة كريســتوفر 
ميلــر  ، أن عديــد القــوات األمريكيــة فــي كل مــن 
ــدي  ــا 2500 جن ــح حالي ــتان أصب ــراق وأفغانس الع
واليتــه  المنتهيــة  الرئيــس  رغبــة  علــى  بنــاء 
دونالــد ترامــب الــذي يريــد وقــف »الحــروب التــي 

ــي«. ال تنته
اقتربــت  المتحــدة  »الواليــات  إن  ميلــر  وقــال 
اليــوم أكثــر مــن أي وقــت مضــى مــن إنهــاء 
الحــرب«. واضــاف  حوالــى عشــرين عامــا مــن 
ــادة  ــس زي ــراق يعك ــي الع ــد ف ــض العدي ان »خف
ــر الدفــاع  ــي«. وقــال وزي ــش العراق ــدرات الجي ق
ــار  ــى مس ــق عل ــذي تحّق ــّدم ال ــان إن التق ــي بي ف
الســام فــي البلديــن يتيــح تقليــص عــدد القــوات 
مســتوى  خفــض  دون  مــن  هنــاك  المنتشــرة 

ونظرائهــم. لألمريكييــن  األمــن 
ــوم  ــي الي ــدة ه ــات المتح ــان إن »الوالي ــع البي وتاب
أقــرب مــن أي وقــت مضــى لوضــع حد لنحــو عقدين 
ــة- ــام أفغاني ــة س ــب بعملي ــرب وللترحي ــن الح م

أفغانيــة بجهــود أفغانيــة ترمــي إلــى إيجــاد تســوية 
سياســية ووقــف إطــاق نــار دائــم وشــامل«.

وقــال الوزيــر إن خفــض العديــد بشــكل أكبــر 
يتوّقــف علــى تحقيــق تقــّدم علــى مســار محادثــات 
ومتمــردي  األفغانيــة  الحكومــة  بيــن  الســام 
ــت  ــي وق ــا ف ــي قدم ــاف إن »المض ــان. وأض طالب
ــه وزارة الدفــاع خطــة تمكنهــا مــن  تواصــل في
خفــض عديــد القــوات األمريكيــة بشــكل إضافــي 
أيــار/ بحلــول  الصفــر  مســتوى  إلــى  وصــوال 

مايــو 2021، وأي خفــض مــن هــذا النــوع فــي 
المســتقبل يبقــى مرهونــا بشــروط معينــة«.

ــة  ــد القــوات األمريكي ــر إن خفــض عدي ــال ميل وق
قــوات  قــدرات  »تنامــي  يعكــس  العــراق  فــي 
األمــن العراقيــة«. لكّنــه أضــاف إن خفــض عديــد 

القــوات »ال يعنــي تغييــر السياســة األمريكيــة«. 
ــان  ــف يبقي ــات المتحــدة والتحال ــع إن »الوالي وتاب
متواجديــن فــي العــراق لضمــان اســتمرار هزيمــة 

تنظيــم الدولــة اإلســامية«. وأضــاف »ســنبقي 
علــى منصــة لمكافحــة اإلرهــاب فــي العــراق لدعــم 
القــوات الشــريكة بالقــوة الجويــة واالســتخبارات«.

البنتاغون يخفض عديد القوات األمريكية 
يف أفغانستان والعراق 

المستقل

اإلرهــاب  اســتخبارات ومكافحــة  فــي مديريــة  أمنــي  كشــف مصــدر 
ــرام  ــة إج ــن مكافح ــوة م ــام ق ــن قي ــراق، ع ــرب الع ــار غ ــة االنب بمحافظ
ــا اإلرهــاب  العاصمــة بغــداد بإلقــاء القبــض علــى مســؤول قســم ضحاي

ــار. ــد االنب ــة تقاع بمديري
ــال  ــد اله ــذي يدعــى عب ــال الموظــف ال ــم اعتق ــه »ت ــدر ؛ أن ــال المص وق
ــوة  ــل ق ــن قب ــار، م ــرقي االنب ــة ش ــاء الفلوج ــكنة قض ــن س ــراوي م النم
قادمــة مــن العاصمــة بغــداد«، مشــيرا إلــى أنــه »لــم يتــم معرفــة أســباب 

ــى االن«. ــه حت اعتقال
وبيــن المصــدر، أنــه »خــال التواصــل مــع إدارة مديريــة تقاعــد االنبــار، 
تــم التأكــد مــن عــدم وجــود أي شــبهات فســاد بحــق الموظــف المعتقل«.
ــد  ــال اح ــم اعتق ــي يت ــى الت ــرة األول ــت الم ــا »ليس ــدر، أنه ــار المص وأش
ــل قــوى مــن خــارج المحافظــة،  ــار مــن قب ــن االنب ــن او مواطني الموظفي

بكتــاب إلقــاء قبــض دون اإلفصــاح عــن الســبب.

خاص - المستقل
 

أعلنــت األمــم المتحــدة، تعييــن مســؤولة جديــدة لملــف االنتخابــات فــي 
بعثــة األمــم المتحــدة لمســاعدة العــراق.

وقــال األميــن العــام لألمــم المتحــدة أنطونيــو غوتيريــس فــي بيان رســمي 
إنــه » تــم تعييــن إنغيبيــورغ ســولرون ِغيشــادوتير، مــن آيســلندا، نائبــًة 
جديــدة لُممثلــه الخــاص للشــؤون السياســية والمســاعدة االنتخابيــة فــي 

بعثــة األمــم المتحــدة«.
وأضــاف أن »ِغيشــادوتير، ســتخلف، أليــس وولبــول، من المملكــة المتحدة، 
ــذه  ــي ه ــت ف ــي خدم ــل ،والت ــباط المقب ــة ش ــا نهاي ــتتم مهمته ــي س الت

المهمــة منــذ العــام 2017«.
المؤسســات  لمكتــب  مديــرة  عملــت  ِغيشــادوتير   « أن  إلــى  وأشــار 
ــا،  ــي أوروب ــاون ف ــن والتع ــة األم ــان، ومنظم ــوق االنس ــة وحق الديمقراطي
ورئيســة لبعثــة المنظمــة لمراقبــة االنتخابــات فــي أوكرانيــا ،كمــا شــغلت 
منصــب المديــر االقليمــي لهيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة فــي أوروبــا وآســيا 
ــا وفــي افغانســتان، وقــد كانــت  الوســطى، وممثلتهــا القطريــة فــي تركي
ــا  ــان بلده ــي برلم ــوًا ف ــن 2007 – 2009، وعض ــلندا م ــة آيس ــرة خارجي وزي

ــنوات«. ــدة 7 س لم
الديمقراطــي الكردســتاني: تأجيــل االنتخابــات ثاثــة أشــهر ســيضمن 

ــدة ــد جدي ــاركة موالي مش
ــد  ــه بموع ــبت، التزام ــوم الس ــتاني، الي ــي الكردس ــزب الديمقراط ــد الح  أك

إجــراء االنتخابــات فــي موعدهــا المحــدد، فيمــا اشــار الــى ان تاجيــل 
االنتخابــات ثاثــة أشــهر ســيضمن مشــاركة مواليــد جديــدة.

وقــال النائــب عــن الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني شــيروان دوبردانــي، 
فــي تصريــح صحفــي، إن »الحــزب الديمقراطــي ملتــزم بالموعــد المحــدد 
مــن قبــل الحكومــة بخصــوص إجــراء االنتخابــات إذا كان فــي الســادس من 

حزيــران هــذا العــام أو بعــد هــذا الوقــت«.
وأشــار إلــى أنــه »منــذ أيــام كان هنــاك اجتمــاع للجنــة القانونيــة النيابية مع 
رئاســة الجمهوريــة، ناقشــا فيــه الجوانــب الفنيــة واإلجرائيــة، وتوصــا إلــى 
أن المفوضيــة وبســبب مــن ضغــط الوقــت وعــدم كفايتــه ضمــن المــدة 
المتبقيــة، ال تســتطيع إجــراء االنتخابــات المطلوبــة فــي موعدهــا المحــدد«.

ــل  ــاً، ُيفّض ــة أيض ــة واإلجرائي ــة الفني ــن الناحي ــه »م ــي أن ــاف دوبردان وأض
ــد جديــدة  ــة موالي ــاك ثاث ــة أشــهر ألن هن ــات لمــدة ثاث ــل االنتخاب تأجي
مشــمولة فــي االنتخابــات ضمــن هــذه المــدة مــا يســتدعي مــن المفوضية 
ــب  ــذا يتطل ــة ،وه ــة إلكتروني ــتمائة بطاق ــن وس ــليم مليوني ــر وتس توفي

بعــض الوقــت«.
وتابــع أن »هنــاك أيضــاً ملــف النازحيــن الــذي لــم يغلــق حتــى اآلن ،وهنــاك 
الكثيــر مــن المواطنيــن لــم يتســلموا البطاقــات البايومتريــة بســبب تفاوت 
الثقافــة االنتخابيــة، فضــاً عــن إتاحــة الفرصة الزمنية المناســبة الســتصدار 

القــرار الدولــي لمراقبــة االنتخابات«.
وكانــت المفوضيــة العليــا المســتقلة لانتخابــات قــد جــددت اســتعدادها 

إلجــراء االنتخابــات بموعدهــا المحــدد فــي حزيــران المقبــل.

مسؤولة أممية جديدة مللف االنتخابات يف العراق

قوة أمنية من بغداد 
تعتقل موظفا يف مديرية تقاعد االنبار

بغداد - المستقل

ــون  ــة 15 كان ــم الجمع ــن ناظ ــار حس ــياحة واآلث ــة والس ــر الثقاف ــال وزي ق
الثانــي 2021، إن الــوزارة اســتحدثت قســم جديــد ُيعنــى بالحفــاظ ودراســة 

التنــوع الثقافــي األثنــي القومــي فــي البــاد.
ــة المندائييــن فــي بغــداد أن  ــه مقــر طائفــة الصابئ وأضــاف خــال زيارت
ــة المختلفــة لحقهــا مــا هــو معــروف مــن غبــن خــال  »الطوائــف العراقي
ــتحقون كل  ــدم يس ــذ الق ــودون من ــة الموج ــة، والصابئ ــنوات الماضي الس
ــوب  ــة نصــب عينهــا كل الدعــم المطل االهتمــام، إذ وضعــت وزارة الثقاف

لتحقيــق هــذه المهمــة«.
وتابــع ناظــم خــال لقائــه رئيــس الطائفــة المندائيــة الشــيخ ســتار جبــار 
ــا  ــة إذ إنن ــة المندائي ــم بالطائف ــتطاعتنا أن نهت ــدر اس ــم، ق ــو، »نعدك حل
ــر  ــة للتوت ــة والمفرغ ــدة الوطني ــة للوح ــة الرامي ــم الوطني ــع مواقفك نتاب
وتســليط الضــوء علــى المشــتركات، بالتعــاون مــع المجمــع الفقهــي 
العراقــي فــي مقــام اإلمــام أبــي حنيفــة النعمــان والســيد جــواد الخوئــي 

ــاكو«. ــس س ــال لوي والكاردين
ــع  ــرف بجمي ــددة، يعت ــة متع ــى دول ــراق يبق ــى أن »الع ــر إل ــار الوزي وأش
ــذه  ــز ه ــرة لتعزي ــود كبي ــى جه ــاج ال ــه، ونحت ــأت في ــي نش ــات الت الثقاف

الثقافــات وحضورهــا فــي المجتمــع«.
بــدوره، قــال رئيــس الطائفــة المندائيــة فــي العــراق والعالــم الشــيخ ســتار 

جبــار حلــو خــال اللقــاء، »استبشــرنا خيــرًا بوجودكــم علــى رأس الــوزارة 
كونكــم مــن الوســط الثقافــي، ونشــكركم علــى هــذه الزيــارة التأريخيــة 

التــي تعبــر عــن اهتمــام بالــغ«.
ــدان  ــن بل ــادت م ــرة ع ــات المهاج ــن العائ ــد م ــو أن »العدي ــاف حل وأض
الهجــرة، حيــث تتركــز أعــداد الصابئــة فــي بغــداد وميســان وأماكــن فــي 
البصــرة وذي قــار وكركــوك وإقليــم كردســتان، إذ تقــدر األعــداد الحاليــة 

للصابئــة بنحــو 15 الــف نســمة بعدمــا كانــوا 500 الــف«.
وتابــع بالقــول »فــي نيتنــا تقديــم ملــف إلــى وزارتكــم بشــأن إدراج اللغــة 
ــة  ــزوال، كونهــا لغــة محكي ــى قائمــة اللغــات المهــددة بال ــة عل المندائي
ــرقية  ــة الش ــات اآلرامي ــن اللغ ــي م ــط، وه ــن فق ــال الدي ــا رج ويتداوله
وشــقيقاتها البابليــة واألكديــة، وليكــون هــذا الطلــب متوافقــاً مــع الطلــب 

الــذي أرســلناه إلــى اليونســكو«.
وناقــش اللقــاء التنســيق المشــترك لدراســة مجموعــة مــن الطلبــات 
بشــأن إنشــاء متحــف ومكتبــة متخصصــة للطائفــة وطباعــة عــدة دراســات 

ــة. ــراث واللغــة المندائي وبحــوث عــن الثقافــة والت
ــة رئيــس  ــة فــي ١٤ آذار برفق ــد الخليق ــر دعــوة لحضــور عي وتلقــى الوزي
الــوزراء، فيمــا ناقــش االجتمــاع ايضاً دراســة وضــع االرض المســتأجرة من 
الصابئــة فــي جزيــرة االعــراس، التابعــة لــوزارة الماليــة وهيئــة الســياحة 
باإلضافــة إلــى موضــوع عائديــة أرض منــدى الطائفــة فــي محافظــة 

كركــوك.

متحف للطائفة املندائية يف العراق
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بعــد مــرور عــام علــى بــدء جائحــة الكورونــا والسياســيون مازالــوا فــي دائــرة 
االرتبــاك. اصحــاب القــرار اليمتلكــون الجــرأة التخــاذ القــرار ، وإن فكــروا فيــه 

جــاء التنفيــذ متأخــرا.
ــى  ــذ اذار/مــارس الماضــي ال ــة من ــرارات الحكومــة البريطاني ــى ق انظــروا ال
ــى المســتويات المتعــددة مــن  اآلن مــن االغــاق الوطنــي الشــامل االول ال
ــرة  ــي كل م ــبقنا ف ــاء يس ــى وب ــيطرة عل ــي الس ــع ف ــم تنف ــي ل ــاق الت االغ
وحتــى هــذا االغــاق االخيــر الــذي بــدأ فــي الرابــع مــن الشــهر الجــاري ومازال 
ســاريا، فهــو هــش وغيــر واضــح المعالــم وامتثــال االفــراد لــه اليتــوازى مــع 

ــات. ــة واالرقــام المخيفــة لاصابــات والوفي ــاء الخالي شــدة الوب
لــن اقــول شــيئا جديــدا لوقلــت انــه جــاء متأخــرا كالعــادة وانــه لــن يحســم 
الموجــة الثانيــة التــي تفوقــت علــى الموجــة االولــى والتــي اســقطت احامنــا 

بحيــاة طبيعيــة مــن جديــد بضربــة معــول ال يرحــم.
ــاري  ــل ج ــى اخطــاء تقت ــاز ال يتأســفون عل ــى شاشــات التلف السياســيون عل
وصديقــي وســائق البــاص. السياســيون اليجيبــون علــى اســئلة القلــق 
الــى  العمــل واليعرفــون ان كانــوا ســيعودون  الــى  للذاهبيــن  اليومــي 

بيوتهــم امنيــن ام ســيخطفهم الوبــاء الماكــر.
ــذي  ــراغ ال ــألون الف ــق ال يم ــات العن ــة وربط ــم االنيق ــيون ببدالته السياس
تركتــه الجائحــة ، فــراغ المعرفــة ، المعرفــة التــي هــي الطريــق للخــروج مــن 

هــذا الكابــوس الــذي يتجــدد.
من سينقذنا اذن؟

ايار/مايــس  فــي   ) ديكســاميثازون   ( الســتيرويد  دواء  ان  اكتشــف  مــن 
الماضــي يقلــل مــن نســبة الوفيــات فــي االصابــات الشــديدة بمقــدار الثلــث.
ومــن وضــع فكــرة لقــاح اوكســفورد علــى الــورق وبــدأ مســيرة صنــع لقــاح 

ســيغير مــن تاريــخ االزمــة والــى االبــد.
مــن فتــش واستكشــف كيــف يفتــك الفايــروس غيــر المرئــي باجســادنا 

الغضــة وفتــح طريــق البحــث عــن عاجــات مهمــة.
ومــن جــاء بفكــرة تطبيــب المرضــى فــي وضــع االنبطــاح فــي ردهــات العناية 

المركــزة كــي يصــل االوكســجين بكفــاءة الــى الرئــات المعطوبة.
ومــن تابــع خــال اشــهر طويلــة تأثيــر عقــار التوســيليزوماب ) دواء معــدل 
ــل مــن  للمناعــة يســتخدم فــي عــاج مــرض المفصــل الرثــوي ( فــي التقلي

ــة وهزيمــة المــوت المترصــد بالمرضــى. شــدة االصاب
ــاج  ــى ع ــدأت عل ــد ب ــرة ق ــريرية االخي ــارب الس ــوم ان التج ــن الي ــن اعل وم
جديــد يســمى) بيتــا انتيرفيــرون ( يحفــز جهــاز المناعــة ويقلــل مــن االصابات 

الشــديدة بنســبة ٨٠ بالمئــة.
ــن  ــة المجهولي ــود المعرف ــاز ، جن ــات التلف ــى ش ــم عل ــن النراه ــؤالء الذي ه
ــن  ــينقذنا م ــن س ــم م ــمائهم ، ه ــرف اس ــت والنع ــون بصم ــن يعمل والذي

ــش. ــا اله ــدد وجودن ــح يه ــوس اصب كاب

الناطــق بإســم الحكومــة العراقيــة ، زفَّ إلينــا بشــرى ســاّرة للشــعب العراقــي 
يــوم الثاثــاء 2021/1/13 ، بعــد إجتمــاع الحكومــة اإلســبوعي ) بإعفــاء 
المواطنيــن مــن دفــع الرســوم علــى الطــرود البريديــة ( ، بإعتبــار ان العراقيين 
مولعــون بتبــادل الهدايــا والــورود فيمــا بينهــم مــن خــال ارســالها بطــرود 
بريديــة بواســطة دائــرة البريــد فــي المــدن ، وبالحقيقــة ان دوائــر البريــد ال 
تعمــل وال تســتقبل الطــرود وعــادًة مــا يرســل العراقيــون الرســائل والطــرود 

مــن خــال ) ســواقي ســيارات األجــرة فــي الكراجــات العموميــة (.
حكوماتنــا بارعــة بالمكرمــات الرنانــة للشــعب ، فمــن مكرمــة القائــد الضــرورة 
بتوزيــع دجاجــة لــكل عائلــة الــى العــدس الثــوري وصــوالً الــى الطــرود 
ــة  ــن الحكوم ــة م ــذه المكرم ــاً ه ــاً، طبع ــا أص ــود له ــي ال وج ــة الت البريدي
جــاءت متزامنــة مــع تخصيــص مبلــغ 10 مليــارات و 800 مليــون دينــار عراقــي 
كمســتلزمات خدميــة لرئاســة الجمهوريــة ضمــن الميزانيــة التقشــفية ، يعنــي 
جايــات وببســي كــوال وكــرزات ولبلبــي ، فقــط 10 مليــار و 800 مليــون دينــار 
عراقــي ، يعنــي كل شــهر 900 مليــون فقــط ، يعنــي يوميــا 30 مليــون دينــار 
ــم  جايــات وبيبســي وكــرزات ولبلبــي لفخامــة الرئيــس، الحكومــة الموقــرة ل
تخصــص بالميزانيــة ) التقشــفية ( لمجلــس الــوزراء وتوابعــه ســوى ؛ 3 مليــار 
و 185 مليــون دينــار لرئاســة مجلــس الــوزراء ، 3 مليــار و450 مليــون دينــار 
ــف  ــار لتنظي ــون دين ــار و 185 ملي ــوزراء ، 2 ملي ــس ال ــة لمجل ــة العام لألمان

مكتــب رئيــس الــوزراء.
ــف  ــار للتنظي ــون دين ــهرياً 182 ملي ــاج ش ــوزراء يحت ــس ال ــب رئي ــي مكت يعن
فقــط ، بينمــا قضــاء مثــل ســوق الشــيوخ ، تعــداد ســكانه أكثــر مــن 300 ألــف 
نســمة فيــه 30 عامــل نظافــة فقــط يتقاضــون جميعــاً راتبــاً شــهرياً يقــارب 4 
ماييــن و 500 الــف دينــار ، إال إذا كانــت األوســاخ التــي فــي مكتــب الســيد 

رئيــس الــوزراء أكثــر مــن نفايــات قضــاء بحجــم ســوق الشــيوخ ؟ 
أمــا ميزانيــة الوقفيــن )الشــيعي والســني( فحــّدث وال حــرج فالوقــف الشــيعي 
ميزانيتــه لوحــده ) 829.9 ( مليــار دينــار وهــي تعــادل ميزانيــات )وزارة الزراعة 
310 مليــار دينــار ( و )وزارة النقــل 626 دينــار( مليــار ، والوقف الســني ميزانيته 
309 مليــار دينــار وهــي تعــادل ميزانيــة وزارتيــن أيضــاً )وزارة الشــباب 132 
ــار( ، ميزانيــة  ــار( و )وزارة الثقافــة والســياحة واآلثــار 174 ملياردين مليــار دين
الوقفيــن تعــادل ميزانيــة أربــع وزارات ، تصــّوروا ، والزالت الميزانية )تقشــفية( 
ومضغوطــة ومثاليــة كمــا قــال الســيد الكاظمــي، وهــي مــن مخرجــات الورقــة 
البيضــاء التــي عرضــت علــى اإلتحــاد األوربــي واألمــم المتحــدة و ) أشــادت ( 

بهــا كمــا قــال الســيد الكاظمــي ايضــاً.
التقشــف شــمل الموظفيــن والمتقاعديــن والبطاقــة التموينيــة والخدمات ولم 
يشــمل الرئاســات الثــاث وال المؤسســات التــي تنتفــع منهــا األحــزاب الحاكمة، 
المواطــن المتضــرر دائمــاً وأبــدًا سيرســل شــكواه بالطــرود البريديــة المعفــاة 
مــن الرســوم الحكوميــة والتــي لــن تصــل حتمــاً لعــدم وجــود طــرود أصــاً، 
ــا  ــا ويركبون ــي ) الجمــل جملن ــل الُعمان ــه يقــول كمــا يقــول المث ولســان حال

علــى الذيــل (.

من سينقذنا من كورونا
 السياسي ام العالم؟

بشرى حكومية سارة!

مقاالت 3

مدينــة  وتحديــدًا  نينــوى  بمحافظــة  مــررت  إذا 
الموصــل ، ثانــي أكبــر مــدن العــراق وجوهرتهــا 
اإلقتصاديــة ، ام الربيعيــن، ســوف لــن تــرى ســوى 

الدمــار والخــراب.
ــازل محطمــة ومخلفــات حــرب  شــوارع مدمــرة ومن
داعــش بــكل مــكان، حتــى آثــار تلــك المدينــة 
الدواعــش  براثــن  مــن  تســلم  لــم  العريقــة 

االرهابييــن.
للوهلــة االولــى عنــد دخولــك شــوارعها ، تســتطيع 
ان تــرى كل مــا عانــاه أهــل هــذه المدينــة مــن 
أهــوال ومآســي ، فــإن رائحــة المــوت تمــأل حــارات 

ــا.  ــة وازقته المدين
ــا  ــا اهله ــد ان تركه ــباح بع ــة أش ــا مدين ــًا إنه فع
ــًا مــن ويــات داعــش ونســيها المســؤولون ،  هرب
ليبقــى أهــل الموصــل نازحيــن ســاكنين الخيــام بــا 
ــة وبــا ادنــى حــق مــن حقوقهــم االنســانية  مدين
التباهــي  إال  الموصــل  عــن  نعــد نســمع  ولــم   ،

ــش. ــل الدواع ــن معاق ــل م ــر معق ــم اخ بتحطي
ولكن أين اهل الموصل اآلن ؟؟!!

ماذا فعلتم لها ؟؟!!
لماذا لم ترفع انقاض الحرب حتى اآلن ؟؟!!

ــن  ــان ع ــة البرلم ــت قب ــرًا تح ــر مؤخ ــا أثي ــذا م وه
تلــك المحافظــة المهمشــة.

حيــث صــرح الحلبوســي ، رئيــس مجلــس النــواب ، 
ــة محافظــة  ــواب مــن البرلمــان لقضي ــارة ن بعــد إث
نينــوى قائــًا: »أن تتــرك محافظــة نينــوى وانقاضها 
فــي ايمــن الموصــل لليــوم وبعــد ســنوات مــن 
ــكل  ــة ب ــة العراقي ــى الدول ــب عل ــر معي ــا أم تحريره

ــاتها «. مؤسس
ــع  ــة م ــس وقف ــن المجل ــاج م ــًا: » يحت وأردف قائ
ــوى هــذه المحافظــة الكريمــة ، التــي  محافظــة نين
تعرضــت لويــات الحــرب مــع داعــش فيجــب ان 
يكــون لنــا رأي وصــوت وطنــي فــي معالجــة وضــع 
محافظــة نينــوى وتعويــض المتضرريــن وإعــادة 
تأهيلهــا «. ونــوه ايضــًا » ان نينــوى بــا مطــار وبــا 

ــى اآلن «. ــن حت ــن الطي ــها م ــفى ومدارس مستش
وقــد ناقــش أعضــاء المجلــس فــي الجلســة الرابعــة 

 ، الثاني/ينايــر  كانــون   11 االثنيــن  والثاثــون، 
تتضمــن  التــي   2021 لعــام  الماليــة  الموازنــة 
ــن  ــار وتعويــض المتضرري ــادة إعم مخصصــات إلع
مــن محافظــة نينــوى مــن ضمــن 2 ترليــون دينــار 

مخصصــة لألقاليــم.
ــي  ــي ف ــد الحلبوس ــيد محم ــرح الس ــا ص ــب م وحس
كان   2019 موازنــة  فــي  انــه  الجلســة،  نفــس 
المتضرريــن فــي محافظــة  لتعويــض  مخصــص 
نينــوى 450 مليــار دينــار لــم يصــرف منهــا اال 
91 مليــار دينــار ، وذلــك بســبب تأخيــر وتعقيــد 
صــرف  عمليــة  تتعطــل  لكــي  عمــدًا  االجــراءات 
التعويضــات ، وإن نفــس الواقــع تكــرر فــي موازنــة 

.2020
وبعــد كل مــا تمــت مناقشــته تحــت قبــة البرلمــان 
النــواب ورئيــس المجلــس بضــرورة  مــن إقــرار 
والتخصيــص  النازحييــن  لحــل مشــكلة  التكاتــف 
المالــي لتعويــض المتضرريــن وإعــادة اإلعمــار ، 
فهــل ســتتخذ الحكومــة الخطــوات الازمــه لحــل 

االزمــة؟؟!!
أم ســيكون مصيــر هــذه التخصيصــات فــي الموازنة 

الجديــدة كمثياتهــا من الســنوات الســابقة.

هديل الجبوري

نينوى 
المحافظة المنسية

رياض محمد

نقتــرب مــن الذكــرى الـــ30 لحــرب الخليــج 1991. وســأبدأ اعتبــارا من اليوم بعرض سلســلة 
ــوزراء  ــاه مســتفيدا مــن ارشــيف رئيســة ال ــا ت ــت ، وم ــي للكوي ــزو العراق ــق عــن الغ وثائ

البريطانيــة الســابقة مارغريــت تاتشــر.
هذا االرشيف ضخم ومفيد جدا وقد اكتشفت انه متوفر على االنترنت منذ اشهر. 

وقــد عرضــت عشــرات مــن وثائــق بدايــة الحــرب العراقيــة االيرانية في شــهر ايلول/ســبتمبر 
الماضــي مســتندا اليه.

وثيقــة اليــوم هــي رســالة ارســلها الرئيــس االمريكــي االســبق جــورج بــوش االب الــى ملــك 
االردن حســين فــي 11 كانــون الثانــي 1991. فــي الرســالة يقــول بــوش ان الوقــت ينفــذ 
علــى العــراق واننــا االن فــي نقطــة مصيريــة. ويقــول بــوش ايضــا ان العــراق لــم يظهــر اي 
مرونــة وعبــر عــن خيبــة املــه بنتائــج لقــاء طــارق عزيــز مــع االميــن العــام لامــم المتحــدة 
خافييــر دي كويــار. كمــا عبــر عــن انزعاجــه مــن رفــض طــارق عزيز تســليم رســالته لصدام 
حســين خــال لقائــه مــع وزيــر الخارجيــة االمريكيــة حينهــا جيمــس بيكر فــي جنيــف. وابدى 

امتعاضــا مماثــا لتهديــد طــارق عزيــز العلنــي الســرائيل.
فــي الرســالة يتطــرق بــوش اللتــزام الواليــات المتحــدة بامــن االردن. ويختتــم بــان الموعد 
النهائــي الــذي حــدده قــرار مجلس االمن لانســحاب العراقي يقتــرب وان الواليــات المتحدة 
تســتعد اســتنادا لــه )تســتعد للحــرب(. وهنــاك فقــرة اخيــرة تتعلــق باجــراءات عمليــة بيــن 

االردن والواليــات المتحــدة ال تــزال ســرية وبالتالــي حجبــت مــن نــص الرســالة.
لــدى الكثيــر مــن العراقييــن اعتقــاد خاطــئ بــان طــارق عزيــز كان شــخصية )جيــدة( فــي 
نظــام صــدام. هــذا الــكام يعــرف خطــأه كل مــن عمــل مــع هــذا المجــرم وكل مــن ارخ 
لهــذه المرحلــة وعاشــها. طــارق عزيــز كان الدجــال االكبــر الــذي نفــخ بصــدام منــذ ان كان 
نائبــا والــى اخــر لحظــة. كمــا ان الــرأي القائــل بانــه لــم يتــورط بجرائــم غيــر دقيــق ايضــا.
ويكفيــه ونحــن نتعــرض لحــرب الخليــج انــه رفــض اداء مهامــه بتســليم رســالة فــي غايــة 
االهميــة مــن رئيــس الواليــات المتحــدة لصــدام. وبعــد ســقوط ســيده صــدام كان طــارق 

عزيــز اول مــن ســلم نفســه بعــد ان تعهــد بالقتــال حتــى المــوت.
ولــو كنــت محــل الحكومــات العراقيــة المتعاقبــة بعــد عــام 2003 لنفــذت حكــم االعــدام بــه 
النــه اســتحقه. دفــع العــراق والعراقيــون وال زالــوا يدفعون ثمنــا باهضاً لحماقة غــزو الكويت.

مع اقتراب الذكرى الـ 30 لغزو الكويت: 
رسالة جورج بوش االب للملك حسين

ال يحتــاج الــى مزيــد مــن التدليــل الجــزم بــأن الناصريــة واهلهــا 
ــة فــي ممارســتها  ــى السياســية والشــغف بهــا، والرغب مفطــورون عل
علــى مختلــف االصعــدة، ومــن مختلــف المواقــع، ويســري هــذا الحكــم 

ــى حــد ســواء. ــي المركــز واالطــراف عل ف
طبــع المــزاج اليســاري الرافــض والمعــارض معظــم النشــاط السياســي 
للناصريــة، وكلفتها مواقفها المناهضة من الحكومــات واالنظمة الكثير 

الكثيــر، وانعكــس ذلــك جليــا علــى اوضاعهــا العامــة والخاصــة.
يربــط وعيهــا السياســي العــام، ونخبويــة تفكيرهــا الــى جــذور حضاريــة 
تمثــل مرتكــز حضــارة وادي الرافديــن، وفــي ذات الوقــت، يمدهــا حاضــر 
منشــغل حــد االســتغراق في جــدل الوعي والفكــر واالدب والفن، ويســري 

هــذا حتــى على منظومتهــا العشــائرية والتي تتميــز بلونهــا الخاص.
مــن المفارقــات، ان المدينــة مــدت معظــم االنظمــة علــى طــول تاريــخ 
ــب  ــا مرات ــر منه ــيد الكثي ــاذج تس ــخصيات ونم ــر بش ــراق المعاص الع
متقدمــة فــي الســلطة إال ان ذلــك لــم ينعكــس بشــكل جوهــري 

ــة وحياتهــا. ــى واقــع المدين ــي عل وعمل
علــى الرغــم مــن االمتــداد الحضــاري العميــق للمدينــة، وتراكــم الوعــي التاريخــي فيهــا، 
وحجــم المنجــز االدبــي والفنــي لهــا، إال ان ثقافــة حــب الحيــاة والفــرح لم تجد لها ســبيًا 
ميســرًا فــي المــزاج العــام، وظلــت نوائحيــة التهميــش السياســي، وقهــر االنظمــة، وجور 
الطبيعــة، ومــوروث الحــزن مــن الســلف الحضــاري، تطبع الحالــة العامة للمدينــة وأهلها، 
ويمكــن تلمــس ذلــك بوضــوح فــي منجزهــا الشــعري والغنائــي، بــل وحتــى في النســخة 

الدينيــة الخاصــة بها.
انعكســت الخصوصيــة العشــائرية والثقافيــة للمدينــة علــى كافــة النشــاطات فيهــا، بمــا 
فــي ذلــك فــروع االحــزاب والتشــكيات السياســية وجماعــات النشــاط السياســي فــي 
الفضــاء العــام التــي تنشــط فــي المحافظــة، وقــد اثــر ذلــك علــى خارطــة تدافــع القــوى 

فيهــا، وانتــج انموذجــاً يختلــف عــن كل المحافظــات.
علــى مــر التاريــخ العراقــي المعاصــر، لــم يقــدم اي نظــام او حكومــة مقاربــة تعاطــي 
سياســي او امنــي او حتــى ثقافــي، تراعــي هــذه الخصوصيــة، وتوظــف الجانــب االيجابــي 

فيهــا، بــل كانــت فــي معظــم االوقــات فــي آخــر قائمــة االهتمــام.
يوجــد اســتياء عــام مــن ســوء االوضــاع المعيشــية وطبيعــة الخدمــات 
فــي المدينــة التــي تســجل تراجعــا فــي كل شــيء، ويظهر الســخط من 
هــذه االوضــاع فــي الحديــث العــام إال ان التظاهــرات التــي تشــهدها 
المحافظــة منذ ســنوات كحــراك متصل بتظاهــرات المحافظــات االخرى 
او منفصــاً عنهــا، ال يــكاد يعبــر بشــكل متطابــق او حتــى متقــارب مــع 
صــورة المشــهد العــام الرافــض، بحيــث صــارت فــي بعــض االحيــان 
جــزءًا مــن معانــاة المدينــة نفســها، جــراء تداخــل العناويــن واالطــراف، 

وصــراع االرادات، وتغالــب المواقــع.
ــة انســداد  ــى حال ــاري عل يلعــب كل المســتثمرين فــي الصــراع الذيق
االفــق، والتــي تكرســت بشــكل كبيــر جراء الفشــل فــي تقديــم مقاربات 
حلــول عميقــة تأخــذ خصوصيــة المدينــة واوضاعهــا بعيــن االعتبــار، 
وقــد غــذى )انســداد االفــق( حالــة العنــف فــي كل مــرة، ودفــع المعظــم 
الــى النهايــات المســدودة ممــا خلــق يأســاً مــن الحلــول، ورغبــة فــي 

راديكاليــة اكبــر.
يمثــل التحــدي االكبــر امــام الحكومــة وامــام جميــع االطــراف القلقــة والمحبــة للناصريــة 
فــي كســر جمــود اليــأس، وفتــح افــق لتســوية االمــور بشــكل عملــي، ان تصــل االطــراف 
المفجوعــة اشــارات صادقــة، تتراكــم لتخليــق قناعــة بــأن هنــاك رغبــة حقيقــة الصــاح 
اوضــاع المدينــة، وتغييــر صــورة العيــش البائســة فيهــا، وان يكــون كل ذلك ملتفتــاً الى 

خصوصيــة المدينــة وعمقها. 
ان التهــاون او اهمــال االوضــاع فــي المدينــة، والمراهنة على الحلول المســكنة، ســيبقي 

اوضــاع المدينــة قابلة لانفجــار دائما.
مهمــا كانــت الجهــود الحكوميــة جــادة وصادقــة ومؤثــرة فإنهــا لــن تبلــغ المهمــة التي 
اشــرنا إليهــا مــا لــم )تشــارك كل االطــراف االيجابيــة في المحافظــة وخارجها فــي االنجاز، 
ويتــم توزيــع منطقــي للمســؤوليات والتكاليــف، ويقرر الشــعب الذيقــاري تجــاوز نوائحية 
الشــجن  واســتبدالها بحــب الحيــاة، وان يجــري تفكيــك مخالــب التغالــب المغروســة فــي 

جســد المدينــة وقلبها(.

نعمة العبادي

كلمة )في( و )لـ( الناصرية..
معالــي وزيــر التعليــم العالــي والبحــث العلمــي أ.د نبيــل كاظــم 
عبــد الصاحــب المحتــرم ، عافــى اهلل شــخص معالينــا ، وشــد 
ــرة ، ومديــر مكتــب صاحــب فراســة،  ازره بمستشــارين ذوي خب
ومــدراء عامــون اصحــاب كياســة ، ومديــر اعــام مقــوال مفعــال 
ــه  ــت علي ــم مــن ســهام اقبل ــره صحيحــه  ، وال يهت ال يجانــب خب
ــذب  ــا التذب ــات دونم ــى الثب ــراس عل ــك الم ــم الهم ــه، ث لمديح
ــح ، والمضــي دون  ــردد فــي االشــارة والتلمي فــي التصريــح والت
النكــوص وان يفيــض عليــك المنــان بمشــيئته قــوة وارادة ، 
ــي  ــذه ف ــل وتنفي ــا وج ــرار دونم ــاذ الق ــادة،  التخ ــة وقي وعزيم
الحــال دون صبــر وطــول فــي أمــل. فالمســألة مســتعجلة ســيدي 

ــر..  الوزي
معالــي الوزير المحترم : 

ــا  ــال اعمامه ــذ ح ــة وتنف ــل ان تكــون قرارتكــم محترم ــا نأم كن
ــا  ــر انن ــة غي ــات االهلي ــى رئاســات الجامعــات وعمــادات الكلي عل
فوجئنــا باســتغراب بالــغ تجاهــل قراراتكــم مــن قبــل عــدد 

ــا. منه
ليبقــي البعــض منهــا االجــور الدراســية علــى حالهــا علــى ان هنــاك جامعــات بــدل 
ان تخفــض اجورهــا كانــت قــد فعلــت عكــس ذلــك، لترفــع ســقف اجورهــا الدراســية 
، مــع ان جنابــك الموقــر اعلــن عــن تخفيــض االجــور الدراســية التــي تخــص الكليــات 
االهليــة رغــم مــا شــابها مــن تذبــذب بالتقديــرات التــي صــرح بهــا معالــي الوزيــر 
، فمعاليــك حددهــا اوال بتخفيــض طــاول الـــ)%15( بعــد ان عجــزت انــت يــا معالينــا 
مــن اقنــاع رؤســاء الجامعــات والكليــات االهليــة مــن تخفيــض اجورهــم الدراســية 

الــى مســتوي ال ) 25% (.
ــت  ــض بلغ ــب تخفي ــى نس ــم عل ــت معه ــك اتفق ــة »ان ــاة العراقي ــر قن ــت عب فقل
)%15(«  وتلــك معصيــة اداريــة اليمكــن عدهــا غيــر ســبة ســتاحق تأريــخ 

ــاء اهلل. ــا ش ــى م ــوزارة ال ــرارات ال ق
ثــم جنابــك يفاجأنــا الظهــور علــى قنــاة الشــرقية ليحــدد نســبة التخفيــض بمقــدار 

الـــ) %20 ( ، وهنــا ادخلتنــا فــي حيــص بيــص التخفيضــات واصبــح 
الطالــب ال يــدري االلتــزام بــأي مــن التخفيضــات؟.. 

هــذا ان التزمت عمــادات الكليات بقراراتك!!. 
ــدم  ــى والق ــكأس المعل ــب ال ــم صاح ــم وانت ــن معاليك ــى م اتمن
التــي ســابقت االفضليــة بيــن وزراء حكومــة الكاظمــي فَســِبَقْتُهم 
وهــذا مــا ذكــره موقــع اعــام معاليكــم الســتفتاء قــام بــه  »مركــز 

العــراق لاســتطاع«.
فاثبتــم فيــه افضليتكــم ، لــذا نقســم عليكــم بأفضليتكــم تلــك ، 
ان تقــوم بمحاســبة الجامعــات والكليــات االهليــة التــي تجــاوزت 
 ، للــوزارة هيبتهــا  لتعيــدوا   قــرار معاليكــم وتجاهلتــه  علــى 
مراعيــن ظروفهــم   ، الطلبــة  ابناءكــم  ذلــك  بعــد  وتنصفــوا 
الماديــة فــي زمــن اكل الوبــاء منهــم االحبــة وافقدهــم معيلهــم 
االخــرى  تلــو  واحــدة  المعانــاة  وازدادت  اوضاعهــم  فتــردت 
ليضــرب آخرهــا مســتقبلهم الدراســي بمعــول المجهــول بزيــادة 

ــية. ــور الدراس االج
ــة بمســألة  ــن »لكــم معرف ــا مــن الموظفي ــة آباءهــم ام ــب الطلب خصوصــا وان اغل
الرواتــب ســواء بتوقيتــات توزيعهــا او مــن ناحيــة نســب االســتقطاعات الكبيــرة التــي 

رافقتهــا«. 
ــرا بعــد ان  ــون فــي القطــاع الخــاص وهــذا القطــاع تضــرر كثي او ان آباءهــم يعمل
ضربــت البــاد جائحــة كورونــا فانخفضــت مدخوالتهــم اضافــة الــى انخفــاض قيــم 

المدخــرات لديهــم بفعــل انخفــاض قيمــة الدينــار العراقــي اتجــاه الــدوالر.. 
ــة بمــا  نأمــل ان تصححــوا المســار معالــي الوزيــر  وتلزمــوا كافــة الجامعــات االهلي

ــق  ــة بشــأن التخفيــض  .. نســأله التوفي ــه جامعاتكــم الحكومي ــم ب الزمت
نســخة منه الى :-

- االمانة العامة لرئاســة الوزراء
 - مكتــب رئيس الوزراء 
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حيدر صبي

رسالة مفتوحة 

د. احمد املشتت

ناجي سلطان الزهريي

مــن بديهيــات تأســيس وقيــام أي دولــة أن 
تكــون لهــذه الدولــة رســالة تســبق التشــكيل أو 
تلحــق التشــكيل ) بعــاً مــع اختــاف توجــه الدولة 
حســب وضعيتهــا مــن توقيتــات تّبنــي الرســالة( 
، وتكــون رســالة الدولــة واضحــة وتعمــل وفقها 
وتتناغــم جميــع او غالبيــة ســلوكيات ومجريــات 
الدولــة مــع تلــك الرســالة ، حيــث أن رســالة 
الدولــة تتضمــن الخطــوط العريضــة واالهــداف 
المرجــوة مــن تأســيس او قيــادة الدولــة وســبب 
ــواء  ــدول س ــة ال ــن بقي ــا ع ــها واختافه تأسيس

مــن الــدول المحيطــة أو الــدول األخــرى.
إن فلســفة بناء وتشــكيل اي مجموعــة مجتمعية 
تكــون فــي لبنتهــا االولــى رســالتها والتــي هــي 
تبــدء بأســباب التشــكيل مــرورًا بالتجليــس علــى 
االخريــن  بتعريــف  انتهــاًء  معينــة،  جغرافيــة 

برســالة تشــكيل المجموعــة.

ما هي الرسالة ؟

تختلــف رســالة كل دولــة باختــاف مكونــات 
تشــكيل الدولــة وكذلــك جغرافيــة وجيوبولتيــك 
ــوى  ــم محت ــري أه ــل البش ــد العام ــة ويع الدول

ــالة. ــاج الرس إلنت
علــى ســبيل المثــال ) دولــة المدينــة ( التــي 
ــورة كانــت رســالتها  ــة المن نشــاءت فــي المدين
نشــر الديــن االســامي الحنيــف ، لتســتمر هــذه 
التــي  الــدول االســامية  الرســالة فــي بقيــة 
نشــاءت علــى طــول خــط التاريــخ وفــي مختلــف 
الجغرافيــة وصــواًل الــى الحــرب العالميــة االولــى 
)مــن الــوارد جــدًا أن الرســالة تكــون غطــاء 

الهــداف اخــرى ولكنهــا فــي نهايــة المطــاف 
تعتبــر الركــن االســاس لبنــاء الدولــة ومظهرهــا 

الخارجــي(.
لنأخــذ مثــال اخــر مــن العصــر الحديــث، فدولــة 
ُتَعــرف  مثــل مصــر رســالتها واضحــة فهــي 
نفســها بمركــز المحــور العربــي ومنبــع صياغات 
المنظــور  وفــق  وتعمــل  العربيــة  القــرارات 
حــول هــذه الرســالة دوليــاً لتاخــذ مصــر دورهــا 
الريــادي اقليميــاً وعلــى مســتوى العالــم ولتكون 
مصــر احــدى الــدول ذات القــرارات الســيادية فــي 
المنطقة،ومثــال اخــر تركيــا والتــي تنبع رســالتها 
بالهويــة القوميــة في اساســها لتتحــور وتتمحور 
ــا  ــة( فتركي ــامية ـ تكنولوجي ــالة )اس ــا برس حالي
االن تحــاول ان تكــون لهــا نفــس رســالة الدولــة 
لكــن  الدينــي(  المضمــون  )ذات  العثمانيــة 
بمنظــور حديــث ومدمــج بتعريــف تركيــا كدولــة 
ــن  ــة ومنتجي ــية تكنولوجي ــة ذات انعكاس حديث
بذلــك دولــة ذات رســائل متعــددة الطبقــات 
الخــاص  الجوهــر  بقــاء  مــع  واالســتدالالت 

ــة. ــة قومي ــالتها كدول لرس
رســالة اي دولــة فــي مبدئهــا ليســت ســيئة لكن 
قــد تصــاب الرســائل بعــدة عاهــات وتعقيــدات 
افــكار  مجموعــة  جنباتهــا  فــي  تكــون  وقــد 
وتنظيــرات ونظريــات غيــر عمليــة ممــا تصيــب 
ــور  ــع ضم ــياً م ــوازن سياس ــدان الت ــة بفق الدول
الحكوميــة  المواقــف  وتغيــر  الدولــي  دورهــا 
داخليــاً وخارجيــاً وقــد تصطــدم الحكومــة لتلــك 
وعــدم  للرســالة  النظــري  بالمحتــوى  الدولــة 
امكانيــة تطبيقهــا علــى االرض بســبب تضادهــا 
مــع واقــع الحــال ممــا تكــون الحكومــة امــام 

ــي: ــا وه ــث له ــن ال ثال احتمالي
اوالً : تغيير مضمون رسالة الدولة.

ثانياً :تغيير واقع الحال.

تعنــي  الرســالة  مضمــون  تغييــر  ان  وحيــث 
تغييــر بنيــة الدولــة وهــذا شــبه مســتحيل لمــا 
لــه مــن تداعيــات بنيويــة فــي الدولــة وكمــا ان 
ــي  ــتحيًا ، بالتال ــون مس ــال يك ــع الح ــر واق تغيي
ــة فــي صــراع  تقبــع الحكومــة لمثــل هكــذا دول
ــا  ــل منه ــة ال طائ ــات بيزنطي ــس وجدلي وهواج
غيــر اضاعــة الوقــت واســتثماره فــي القفــز الــى 
االمــام، )بغــض النظــر عــن ماهيــة تلك الرســالة 
ولكننــا  تقييمهــا  بصــدد  لســنا  اننــا  وحيــث 

ــالة(. ــة رس ــون للدول ــة ان تك ــدد حتمي بص

ماذا عن العراق ؟
يمتلــك  كان  المعاصــر  التاريــخ  فــي  العــراق 
البعــث  نظــام  حكــم  ابــان  وخاصــة  رســالة 

فقــد تمركــزت رســالة الدولــة العراقيــة فــي 
ذلــك الحيــن بالرســالة القوميــة والمــد العربــي 
علــى  يعمــل  الســابق  النظــام  كان  وبذلــك 
ــع ضمــن  ــكل المواضي االســقاطات السياســية ل
ــر  ــد اخ ــوم بع ــي. وي ــي والعروب ــى القوم المنحن
تعمقــت هــذه الرســالة لتتحــول الــى ســلوك 
ــي  ــه ف ــد مواطني ــي ض ــرف قاس ــي متط راديكال
الداخــل وضــد اي طــرف خارجــي ايضــاً، فقــد 
وصــل تطبيــق هــذه الرســالة الــى ادق تفاصيــل 
ــدم  ــراق يق ــى الع ــر ال ــاً الزائ ــكان مث ــة ف الدول
لــه فــي المطــار التمــر واللبــن ضمــن اإلشــارات 

ــة. ــالة العراقي ــة الرس ــى عروب ــة عل الدال
بعــد تغييــر النظــام فــي 2003 اختلفــت الصــورة 
فالدولــة العراقيــة كانــت فــي تعامــل مباشــر 
مــع قــوى عســكرية دوليــة ولديهــا معســكرات 
ــًا  ــوع كلي ــذا الموض ــر ه ــي اث ــاد بالتال ــي الب ف
الجديــد  العــراق  رســالة  وضــوح  عــدم  فــي 
ــم تكــن لتكــون رســالة  والــذي بــكل االحــوال ل
ــارات دســتورية  ــك العتب ــة وذل ــة او قومي عروبي

والتعدديــة المكوناتيــة للبــاد. 
ــة كانــت  بعــد 2010 ومــع خــروج القــوات الدولي
هنــاك محــاوالت النتــاج رســالة للعــراق من خال 
اســتقطاب واســتضافة االحــداث والمناســبات 
الدوليــة واالقليميــة كمؤتمــر القمــة العربيــة 
الــذي عقــد فــي بغــداد فــي 2012 وكذلــك الكثير 
ــة  ــة االخــرى ، اال ان الدول ــات الدولي مــن الفعالي
العراقيــة تعثــرت فــي اصدار رســالتها مــرة اخرى 
حيــث ُأشــغلت بنــوع اخــر مــن االحــداث بــدًء بمــا 
ســمي بالربيــع العربــي )فــي دول جــوار العــراق 
ــن  ــاب م ــى اره ــوال ال ــة(، وص ــدول االقليمي وال
نــوع اخــر والتــي تمثلــت بداعــش ) والتــي كانــت 
تمتلــك رســالة واضحــة بأليــات متطرفــة توغــل 
فــي القتــل واالرهــاب ممــا ســاعد فــي تشــكيل 
ــعرت  ــث استش ــا حي ــد منه ــة بالض ــة دولي جبه
ــالتها  ــال رس ــن خ ــش م ــورة داع ــدول بخط ال
وبأنهــا اذا مــا ســنحت لهــا المجــال فســوف 

ــى صــراع دامــي (. ــم ككل ال تحــول العال
وانشــغلت الدولــة فــي تحريــر اجــزاء كبيــرة مــن 
العــراق مــن وطئــة داعــش ومحاربتهــا منــذ 
2014 الــى2017 لحيــن انتهــاء التحريــر والقضــاء 

ــا علــى داعــش. عملي
ولتأتــي بعــد ذلــك انتخابــات 2018 وتحركــت 
الدولــة ايضــا الن تكــون لها رســالة وســطية في 
ــة  المنطقــة ، لكــن مــع وجــود حاجــات مجتمعي
ــة  ــن جه ــة م ــرات مطلبي ــى تظاه ــة ادت ال ملح
ــث  ــن حي ــة م ــت الدول ــرى دخل ــة اخ ــن جه وم
التعلــم الــى آتــون صــراع دولــي مــن نــوع اخــر 
ــالة  ــور رس ــن ظه ــد م ــا بالض ــت ايض ــي ات والت

ــي. ــت الحال ــى الوق ــاد ال الب
ــى مســألة مهمــة  ــا يجــب عطــف النظــر عل وهن
ان مــع كل تشــكيل حكومــي تختلــف  وهــي 
ــي  ــاج الحكوم ــال المنه ــن خ ــة م ــح الدول مام
ــدان  ــي فق ــاهم ف ــا يس ــوزاري ( مم ــاج ال ) المنه
ــة  ــون ثابت ــي ان تك ــي تنبغ ــالة والت ــر للرس اكث

ــات. ــر الحكوم ــع تغي ــة م ــات الدول بثب
ان التغييــر الحكومــي تخضــع الــى التعدديــة 
والــى متغيــرات سياســية ممــا يعنــي تغييــر 
وجهــة نظــر الدولــة مــع تغيــر الحكومــات وهــذا 
يؤثــر علــى اضمحــال الرســالة حيــث ال بــد 
ــر  ــع تغي ــا م ــي اولوياته ــالة ف ــات الرس ــن ثب م
الحكومــات ) مــن الممكــن ان يكــون هنــاك 
اختــاف فــي التفاصيــل لمــا هــو بصالــح الرســالة 

و ليــس العكــس(.
ــالة  ــا رس ــت له ــى االن ليس ــاد ال ــي فالب بالتال
واضحــة كدولــة ومتبنياتها ) والتــي تحدثنا عنها 
فــي مقــال ســابق تحت عنــوان » التحليــل العمري 
للمتبنيــات الفكريــة « ( ، ونجــد البــد مــن الذكــر 
بــان اقليــم كردســتان قــد يكــون الجــزء الوحيــد 
مــن البــاد الــذي لديــه رســالة فيــه شــيء مــن 
ــث  ــن حي ــي م ــع الدول ــاه المجتم ــوح باتج الوض

الميــل وااللتــزام .

ما هو الحل بالنسبة للعراق ؟

اولــى الخطــوات يجــب ان يتــم االتفــاق علــى 
ــر المعقــول ان  رســالة موحــدة للبــاد فمــن غي
ــا وان  ــالتها كم ــن رس ــة م ــة خالي ــون الدول تك
وجــود رســائل متعــددة فــي نفــس الوقــت لــن 
تحقــق الهــدف المرجــو منهــا بالتالــي يحتم على 
ــدة،  ــليمة موح ــالة س ــه رس ــون ل ــراق ان تك الع
ــق  ــن العم ــة م ــالة نابع ــذه الرس ــون ه ــد تك ق
الحضــاري لــوادي الرافديــن ، او ان تكــون رســالة 
نابعــة مــن العمــق الدينــي ، او ان تكــون رســالة 
او رســالة تعكــس  البــاد،  تعكــس تعدديــة 
ــة  ــاد ، او رســالة صناعي النظــام المجتمعــي للب
، او اي رســالة اخــرى ويكفــي تصفــح ديباجــة 
الدســتور العراقــي للخــروج برســالة واضحــة 

ــاد. للب
الدولــة  علــى  توجــب  االخــرى  الخطــوة 
والقائميــن علــى االمــر طــرح رســالة الدولــة 
ــا وعــدم التعامــل  ــا وخارجي بــكل وضــوح داخلي
باســتحياء حــول رســالتها وطــرح هــذه الرســالة 
واالشــارة اليهــا فــي كل المحافــل الدوليــة ممــا 
يســاهم فيمــا نســميه بـــ ) نحــت المصطلــح 
ــف  ــون تعري ــوف يك ــت س ــرور الوق ــذي بم ( وال

ــالته. ــال رس ــن خ ــراق م الع

د. طورهان املفتي

الدول والرسـائل

العبارة والمعنىكشكول
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الجريئــة  ومامســتها  ومهــارة صياغتهــا  بصدقهــا  مدهشــة  نصــوص  هــذه 
لمشــكات حياتنــا الملتبســة، وانــا اعيــد قراءتهــا الكثــر مــن مــرة ايقنــت ان 
االنثــى الشــاعرة تشــكل حضــورًا مهمــًا فــي الحــراك الثقافــي، بالرغــم مــن 
المحــددات الضاغطــة واالنشــغاالت التــي تعيــق انتشــارها، ولــوال مبــادرة اتحــاد 
ــم ُتنكــر خطيئتهــا( لمــا  ــع هــذه المجموعــة )ل ــاب فــي العــراق بطب ــاء والكت االدب
ــى  ــا عل ــال نصوصه ــن خ ــد م ــي تؤك ــة والت ــة الغني ــذه التجرب ــى ه ــت عل اطلع

جــدارة منتجتهــا وابداعهــا:
ــة  ــول كلم ــى ق ــو ال ــر ويدع ــر الخاط ــا يس ــه م ــعرًا في ــرات ش ــدق ق ــا بص واقوله
ــراوي  ــراء العك ــاعرة اس ــرة، فالش ــه ألول م ــع علي ــذي اطل ــز ال ــذا المنج ــق به تلي
ــتحق  ــاعرة تس ــى الش ــىان االنث ــن عل ــة وتبره ــذه المجموع ــا به ــش قارءه تده
االهتمــام والتعريــف والكشــف عــن ابداعــات مخبــوءة بفعــل عوامــل مختلفــة 
ــذي  ــوي ال ــدرة الحضــور االنث ــدرك ن ــي المشهدالشــعري - ن ــن - ف الســيما ونح
محيبــس،  رســمية   - الشــاعرات  قــراءة  ويكفينــا  اليديــن  اصابــع  علــى  يعــد 
منــور مــا حســون ، نجــاة عبــد اهلل واخريــات مقــات نشــرًا واصــدارًا، لكــن 
ــي نفوســنا الشــعور  ــت ف ــل وبعث ــت االم ــة احي ــراوي بهــذه المجموع اســراء العك
بالطمأنينــة علــى مســتقبل شــعرنا وســامة حضورهــا وقوتــه ان هــذه المجموعــة 
ــى تمكــن الشــاعرة مــن  بنصوصهــا المنضبطــة االثنيــن وثاثيــن نصــًا تشــير ال
ــم تنكــر خطيئتهــا  ــك ل ادواتهــا وصــدق تجاربهــا وســامة عروضهــا، وهــي بذل
ــن  ــرب، وم ــا المضط ــات واقعه ــكاالتها وتناقض ــا واش ــن همومه ــر ع ــي التعبي ف
ــه  ــن خال ــوح م ــذي تب ــي ص٢٨ وال ــس الغاف ــام النرج ــا : اح ــل نصوصه جمي

ــة :  ــانية راقي ــاعر انس بمش
؟ ارأيتموهم 

نائمين 
قريتنا اطفال 

يجمعهم ســبات سومري
حالمين 
ارأيتهم؟

غارقين
بالشمس
بالنسمات

الحزين بالعبق 
غرقى

انين بأمواج 
تنور هذي االرض فار

يانوح 
اركبنا معك 

مــا ذنبنا يا نوح ؟

كي عنا تغلق مســمعك 
انــا صغارالخيبة الكبرى 

القلق...  واحفاد 

فــي ماحظــة اولــى علــى هــذا النــص وربمــا تنصــرف ذات الماحظــة الــى معظــم 
فــي مواضعهــا  التيتجــئ  بالتقفيــة  الشــاعرة مغرمــة  ان  المجموعــة  نصــوص 
وليــس اقحامــًا عليــه وهــي بهــذا - كمــا ازعــم - تنفــرد عــن غيرهــا بهــذه 
المقــدرة الصياغيــة والرؤيــة الواضحةالســتخدامات القافيــة وتمكنهــا الجديــر 
بالثنــاء مــن ادواتهــا اللغويــة واالســلوبية التــي بفضلهــا انتجــت هــذه النصــوص 
وداعبــت فيهااحاسيســنا ومشــاعرنا المرتكبــة فنحــن )احفــاد القلــق( الــذي ال 
ــا:  ــل كامه ــن جمي ــوم!! وم ــا المحت ــو قدرن ــذا ه ــا ســيدتي وه ــق بســوانا ي يلي

انــا نفتش عن وطن 
وطن يرق لدمعنا 

ويلــون الدنيا ربيعًا دائمًا
اجلنا  من 

ونلم من اقصى التشــتت من رفاق المدرســة
فالصف اجمــل لو حضرنا كلنا 

والدرس اوضح حيــن تتلوه معًا اصواتنا 
والنــوم اهنأ حيــن يحتضننا جناح من وطن 

غّض 
سماوي

قلوبنا  بلون 

ــا  ــدات، وم ــا المزاي ــي وضيعتن ــن ســحقتنا المراث ــًا نحــن الذي ــا جميع انهــا امنياتن
اجملنــا يــا اســراء العكــراوي لــو عدنــا معــًا الــى صفنــا الموحــد واســتمعنا بوضــوح 
الــى نــداء الوطــن المثقــل بالجراحــات والضغائــن، انــك ســيدتي - بهــذا النــص 
- تؤكديــن عراقيتــك واخاصــك وصــدق محبتــك لهــذا الوطــن - ) فالصــف 
افضــل لــو حضرنــا كلنــا( هــي ارواح الصادقيــن الواثقيــن المؤمنيــن بانزيــاح 
ــا...  ــط حقوقن ــن ابس ــا وم ــا امنياتن ــة انه ــاة البهي ــمس الحي ــوم واشراقةش الغي

ــن... !!  ولك
ــا  وفــي ) شــوك االســئلة ( تواصــل الشــاعرة اســراء العكــراوي نشــيجها وتمنياتن

فتقــول : 
عن ما يصح 

وال يصح 
اشواك اسئلة تلح

عن زرقــة الحلم الجميل 
وعن ســراب فيه نصحو 

عن غربة 
العذوبة والندى  بين 

ودم يسُح 
عــن مقلتيك - اذ تفيض 

وعن فراتي ... اذ يشــح 
ما الضير لو كان المدى حرًا فوجه اهلل ســمح

لــو كان الصغار با معاناة تفح 
اكل الضباب سماءهم 

وسحابة االحام .... 

لناحــظ ان اســتخدام القوافــي جــاء فــي موضعــه الصحيــح : يصــح / تلــح/ 
نصحــو / يســُح / الــى ..... ملــح / وبتمكــن ودربــة مــا عدنــا نقرأهــا فــي نصــوص 
ــًا، ثــم ان هــذا النــص فيــه مــن  االخريــن التــي مــألت المشــهد ضجيجــًا وهذيان
ــى  ــزاز ال ــير باعت ــه ان يش ــارئ الناب ــا يدعوالق ــى م ــي المعن ــى ورق ــامة المبن س
ــد  ــا المزي ــش ومنحتن ــا المده ــا بحضوره ــي فاجئتن ــراوي الت ــراء العك ــة اس تجرب

ــل...  ــي االصي ــعرنا العراق ــتقبل ش ــل بمس ــن االم م
ويســعدني ان اختــم هــذا ) االنطبــاع ( بهــذا النــص القصيــر والــدال علــى قــدرة 

الشــاعرة وحميمتهــا فهــي تقــول فــي ) لرضــا واحمــد ايضــًا (:
قوال أليامي التي انســربت 

من بين اهدابي 
اال مها 

فطقوســنا بالحب ساحرة 
وفؤاد امي .... 
لم يزل طفًا 

ــا كل هــذا  ــذي منحن ــق ال ــا العري ــة المبدعــة وشــكرًا التحادن شــكرًا ايتهــا العراقي
ــا علــى قــول هــذه االنطبــاع الــودود... الجمــال وحرضن

4ثقافية وفني�ة

التكنلوجيــا الرقميــة المعاصــرة وتكنلوجيــا النانــو يلغــون نظريــة كارل 
ماركــس ، ال اريــد الخــوض فــي الفلســفة الماركســية والتــي يعــرف معضمنا 
كيــف نشــأت وكيــف تطــورت مابيــن المانيــا و فرنســا ، وكيفيــة اللقــاء بيــن 
ماركــس وانجلــز ، ومتــى صــدر البيــان الشــيوعي و اعتمــاد البيــان الشــيوعي 

علــى مصانــع النســيج و عمــال مصانــع النســيج فــي سيســيليا.
وســائل االنتــاج و العاقــة بيــن اصحــاب المصانــع ، او بعبــارة اخــرى 
اصحــاب رؤوس االمــوال قــد تغيــرت جذريــا فــي وقتنــا الحالــي ، فالمصانــع 
تســير او تنتــج دون عمــال، امــا روبوتــات تعمــل او فــي بعــض المصانــع 
التــي تعتمــد علــى النانــو تكنلوجــي بغيــر عمــال علىاالطــاق، عــدى عمــال 

الخدمــات اقصــد عمــال النقــل و الشــحن. 
ــة  ــتقبل الطبق ــر لمس ــي النظ ــل ف ــاك خل ــل اذن هن ــرت بالكام ــه تغي القضي
العاملــة ، التــي هــي باالســاس تعمــل فــي القطاعــات الخدمية في هــذا الوقت 
الحالــي مــن اي وقــت مضــى، امــا المعامــل و المصانــع الكبيــرة كالتوربينــات 
والمحــركات الضخمــة جــدا وكذلــك معامــل الســيارات وقطــع االســمنت 
الضخمــة التــي تســتخدم للبنــاء ، فانهــا تعتمــد االن علــى مهندســين ذوي 

خبــرة عاليــة يدفــع لهــم اجــر اضعــاف مــا يتصــور اي عامــل بســيط. 
وعمــال الخدمــات العامــة كثــروا بشــكل غيــر مســبوق هــذه االيــام ، اقصــد 
عــمال النقــل و البنــاء ، فبــدال مــن ان تعتمــد شــركة بنــاء علــى مئــة عامــل 
يعملــون فــي بنــاء عمــارة ضخمــة ، تقلــص العــدد ليصبــح عشــرة او خمســة 
عشــر فــي افضــل االحيــان ، وهــؤالء يجــب ان يكونــوا مهندســين متدربيــن 
اصحــاب خبــرة، صحيــح اننــا نــرى فــي الشــارع عمــال كثيريــن يعملــون فــي 
انشــاء بنايــة ضخمــة لكــن هــذا الــذي نرى ســيتقلص فــي المســتقبل القريب 

وتصبــح الماكنــة و الحاســوب وباقــي االدوات هــي التــي تعمــل.
فتطويــر وســائل االنتــاج فــي التكنلوجيــا المعاصــرة والتــي ســتاتي »مــا بعــد 
المعاصــرة« ، ســتقلص عــدد العامليــن وتزيــد مــن البطالــة بشــكل ملحــوظ 
وهــذا مــا دعانــي ان ارى ان النظريــة الماركســية آيلــة الــى االنقــراض ، مثــل 

النظريــات التــي ســبقتها واننــا ننتظرالقــادم المجهول. 
ربمــا هــو غيــر مجهــول لــذوي الخبــرة فــي قــراءة التاريــخ بشــكل صحيــح، 
ــراوة  ــوة وض ــزداد ق ــعهم وت ــيزداد جش ــوال س ــاب رؤوس االم ــان اصح ف
معالجاتهــم للفقــراء ، النهــم اصبحــوا فــي خطــر و البــد مــن اخــذ التدابيــر 

والحيطــة مــن اوالئــك الذيــن يســببون االذى باســتمرار .

الماركسية تحتضر

أمري الخطيب

التفـاتة 

بغداد - المستقل

فــي بغــداد وعلــى الرغم من الصعوبــات و الفســاد االداري 
و المالــي و االجتماعــي، اال ان الحــراك الثقافــي لــم ينتهــي 
او يشــل ، فالعراقيــون جميعــا و بــكل فئاتهــم و طبقاتهم 
يحاولــون االفضــل فــي الحفــاظ علــى اللحمــة االجتماعيــة 

مــن خــال خلــق اجــواء ثقافيــة وفنيــة.
فــكل يــوم نســمع ان المســؤول الفانــي افتتــح معرضــا 
للفنــون التشــكيلية ، او ان جريــدة صدرت هنــا او هناك او 
ان مهرجانــا موســيقياا ومســرحيا فــي هــذه المحافظــة او 
تلــك، هــذا مــا يبعــث علــى االمــل و التفــاؤل في االســتمرار 

و مــن ثــم مســتقبل افضــل دون ادنىشــك.
ــينمائي  ــرج الس ــتاذ المخ ــل االس ــا ان الزمي ــمعنا جميع س
ســعد نعمــه ، رئيــس تحريــر مجلــة الســينمائي ، وبجهــود 
ــت خــال الســنين  ــة مــع مجموعــة متخصصــة ، تعب قوي
الثاثيــن الماضيــة مــن حياتهــا ، بــل وفانــت عمرهــا 
ــي  ــينمائي المحل ــن الس ــي وراء الف ــث و التقص ــي البح ف
والعالمــي ، منهــم نذكــر االســتاذ عبــد العليــم البنــاء 
والمــؤرخ الســينمائي االســتاذ مهــدي عبــاس، الــذي كتــب 
فــي العــدد الجديــد والســادس عــن مهرجــان النهــج 
الســينمائي الدولــي ، الــذي اســتمر مــن ســنة 2015 حتــى 

ســنة 2019. 
ــذ  ــة من ــينما العراقي ــخ الس ــن تاري ــك ع ــب كذل ــا كت كم

البدايــات وحتــى حتــى فلــم »الملــك غــازي«.
واحــدة مــن اهــم الدراســات التــي جــاءت فــي هــذا العــدد 
، هــي دراســة ياســر البــراك عــن الســينما والمقــدس 
الدينــي الشــعبي، حيــث عــرض فــي دراســته او التــي 
اســميها دراســة والحقيقــة هــي مقــال، عــرض فيهــا عــن 
اهميــة االوليــاء الصالحيــن وكراماتهــم وكيفيــة تناولهــم 

فــي الســينما المعاصــرة.
وهنــاك حــوارات وموضوعــات متنوعــة و مشــوقة لهــذه 
المجلــة الفتيــة، لقــاءات متعــددة مثــل لقــاء االســتاذ عقيل 
مهــدي مــع الفنانــة المتنوعــة عنــاء محمــد ، الــذي تنــاول 
ســيرة حياتهــا فــي الســينما و المســرح و التلفزيــون ، 
وكذلــك لقــاء الزميــل  االســتاذ عبــد العليم البنــا بالمخرجة 

زهــراء غنــدور صاحبــة فلــم » بغــداد فــي خيالــي«.
ــه  ــا بموضوعات ــا ومتنوع ــدد الســادس غني ــاء هــذا الع ج
الفنيــة و التاريخيــة ، التــي لــم يطلــع بــل لــم يعــرف الجيل 

الحالــي عــن الســينما اي شــيء. 
ــاري  ــروع الحض ــذا المش ــى ه ــن عل ــة للقائمي ــف تحي فال
النهضــوي المتميــز والــف تحيــه للرعــاة فــي هــذا الزمــن 
الصعــب لمجلــة رصينــة مــا احــوج الجمهــور العراقــي لهــا 

ومــا احــوج االنســان لهــا فــي عمــوم المعمــورة.
بقــي ان نقــول ان هــذه المجلــة ال تهتــم بالشــؤون 
بالشــؤون  تهتــم  بــل   ، فقــط  المحليــة  الســينمائية 
الســينمائية العربيــة و العالميــة ايضا، نشــد علــى اياديكم 

ــام.  ــى ام ــول ال و نق

يف بغداد حراك ثقايف مستمر.. 
السينمائي مثاال

شكر حاجم الصالحي

لم ُتنكر خطيئتها 

قحطان جاسم جواد

الفنانــة الكبيــرة ســهام الســبتي صاحبــة اكثــر االدوار عــن 
االم فــي التلفزيــون والســينما العراقيــة الكثــر مــن ثاثيــن 
عامــا. وقدمــت دور االم باقتــدار منــذ ان كانــت شــابة 
وحتــى الــى ما قبــل مغادرتهــا للعراق اواســط التســعينات. 

شاءت المصادفة ان نلتقيها عبر طرف ثالث قلت لها:-
* اين االن؟

ــا الــى عمــان  ــة قادتن - اســتقررت فــي اســتراليا بعــد رحل
ــي العــراق. بعــد مغادرت

* هل قدمت اعماال في هذه الفترة؟
- قدمــت مســرحية تحكــي عــن واقــع العــراق وهــروب 
المبدعيــن منــه عنوانهــا رســالة ثانيــة الــى حجــي راضــي.

* هواية اخرى غير التمثيل؟
- دراســتي فــي معهــد الفنــون الجميلــة كانــت للموســيقى 
وليــس التمثيــل واصبحــت عازفــة جيتــار الن الموضــة فــي 
وقتهــا كانــت موســيقى الــراب والغربــي عــام 1960 لكنــي 

لــم اتواصــل معــه.
* ماحكاية دور االم؟

ــل رســام  ــة المخــرج الراحــل عمانؤئي ــار وقناع ــه اختي - ان
ــاري كأم  ــذ اختي ــروف ع.ن.ر. فمن ــب اســمه بح ــذي يكت ال
وكنتفــي العشــرين مــن عمــري فــي مسلســل تحــت موس 
ــة  ــد ممثل ــي ادوار االم وكأن اليوج ــت عل ــاق، تهافت الح

تلعبــا دوار االم.
* سبب رئيس لهجرتك؟

ــل ان  ــة قب ــف البغدادي ــدى الصح ــي اح ــك ف ــت ذل - كتب
اغــادر العــراق وهــو الجــوع الــذي جعلنــي اعلــن بصراحــة 
اذا لــم تلفــت الدولــة وتعيننــي ســاغادر العــراق ولاســف 
لــم يلتفــت لــي ال الحكومــة وال نقابــة الفنانيــن فغــادرت 

العــراق غيــر اســفة.
* جمعــك غيــر عمــل فنــي مــع راســم الجميلــي وقاســم المــاك وســليم البصــري هــل هي 

ام..؟ مصادفة 
- ال واهلل لــم تكــن مصادفــة بــل كانــت بدعــوى مــن هــؤالء الفنانيــن الكبــار  الننــي املك 

فــي داخلــي ممثلــة كوميديــة كبيرة فــي داخلي.
* هل انت نادمة لمغادرة العراق؟

- حاليــا اعيــش بهــدوء وســكينة واطمئنــان علــى المســتقبل فــي حيــن كنــت مهــددة 
بمســتقبل اظلــم فــي ســنوات عمــري االخيــرة فــي العــراق واضطــررت للســكن فــي غرفــة 
علــى الســطوح بســبب الجــوع الــذي عانيتــه مما جعلنــي اغــادر العــراق نهائيا عــام 1999.

* هل انت على دين محمد؟
- انــا عائلــة صابئيــة واتشــرف بذلــك...  ولــدت فــي بغــداد وســافرت فــي طفولتــي مــع 

العائلــة الــى لبنــان وقضيــت عدةســنوات هنــاك ثــم عدنــا الــى بغــداد.
* اجمل اعمالك؟

- كثيــرة جــدا لكــن يبقــى تحــت مــوس الحــاق هــو االفضــل بينهــا رغــم انــي عملــت 
اعمــاال كثيــرة مثــل بيتنــا وبيــوت الجيــران و ذئــاب الليــل وفائــق يتــزوج وســتة على ســتة 

والعمــارة  13والنســر وعيــون المدينــة.
والانســى ابــدا الحلقــة التــي قــرأ فيهــا ســليم البصــري او حجــي راضــي الرســالة التــي 

وردتنــي مــن ابنــي غانــم مــن الهنــد، وفيهــا عبارتــه المشــهورة ) اه ديكــي نحبانــي للو ( 
التي صارت الزمة ترددها الناس في كل وقت و مازالت التفارق مخيلتي.

* هل انت سعيدة في هذا العالم؟
- لــم اذق طعــم الســعادة حتــى ايــام تالقــي فــي التمثيــل واحتالــي مســاحة كبيــرة فــي 

قلــوب جمهــوري
* ماذا تقولين لجمهورك؟

ــذي  ــزواء ال ــم االن ــي رغ ــى يتذكرن ــى ان يبق ــي... واتمن ــم واحترام ــي له ــول محبت - اق
ــه. حشــرت نفســي في

* لو لم تكوني ممثلة الصبحت؟
- الصبحــت عازفــة جيتــار ال ســيما انــي كنــت متمكنــة مــن ذلــك ايــام معهــد الفنــون 

الجميلــة لكــن التمثيــل تغلــب علىالموســيقى.
* وكيف اصبحت ممثلة؟

- فــي المعهــد قــرأت اعانــا علــى الجــدار يطلبــون فيــه عناصــر نســائية لفرقــة المســرح 
الشــعبي وتقدمــت ونجحــت.

وكان المخــرج انــذاك الفنــان الكبيــر جعفــر الســعدي. وكانــت المســرحيات  تقــدم فــي 
التلفزيــون اضافــة للمســرح. ثــم انطلقــت االدوار والشــهرة.

* نقاط القوة والضعف لديك؟
- قوتي في محبة الناس وضعفي هو ابتعادي عن وطني العراق الحبيب..

سهام السبتي...
ال أنسى عبارة حجي راضي ) اه ديكي نحباني للو (

حسين محمد اسماعيل
   

مــذ فتحــت عينــي وصــارت كلمــات ترســب فــي عقلــي الفتــي 
ــرن  ــي منتصــف ســبعينيات الق ــم ف ــداء يحل ــذي ب ــي ال ، جيل
ــرخ  ــش ويص ــدق ويناق ــي ويتش ــم ويغن ــي. كان يتعل  الماض
ابكــي  احتــرق  تجعلنــي  كانــت  كلمــات 
كلمــة  اجــل  مــن  اقاتــل  وربمــا   اطيــر 
حينهــا لــم اك اشــك بانــي اعــرف واعــي جيــدا معناهــا ، كنــت 
ــي  ــات الت ــذه الكلم ــيد ه ــا س ــي ان ــن ان ــًدا م ــًدا ج ــا ج واثًق

عاشــت فــي وعشــت بهــا.
كثيــرة هــي الكلمــات القوميــة الحريــة االشــتراكية الوطنيــة 
ــت  ــم كن ــم، ك ــة اردت ان أدردش وإياك ــي الوطني ــم ه ، نع
اهتــز واصــرخ وطنــي موطنــي نعــم وطنــي لــم اك افكــر مــا 
ــا  ــعلني ربم ــي يش ــاس يبهجن ــا حم ــة له ــذه الكلم ــي ه تعن

ــي. اقــول يطفــيء عقل
دعنا نفكر ما معنى الوطن

الوطــن  ام  واالرض  االنســان  ان  األرض  اي  التــراب  اهــو 
ــة ام هــو عشــق  ــر الحكومي ــح فــي الدوائ ــه تصل اوراق ثبوتي
المــكان الطفولــي اي مــكان الطفولــة ان هــو بيتــك وشــارعك 
هــذا  كل  مــن  فيــك  مغــروس  مــا  هــو  ام   ، ومدينتــك 
واالصــوات وااللــوان والســماء والوجــوه والجــروح ونبضــات 
الحــب المراهــق ودمــوع جفــت لكــن بقيــت كالــىء فــي 

ذاكرتــك.

 ام ان تكون عزيزا 
 ام ان تعيش بكرامه 

 ام هو وهم 
 الوطنيه كلمة ال افهم معناها 

 ال ادري هل هذا سوءال ام جواب 
 علكم تفكرون معي 

الى كلمة اخرى

 الوطـن والوطنيـة
خاص - المستقل

احتضنــت دائــرة الفنــون العامــة فــي وزارة الثقافــة والســياحة واآلثــار، 
اليــوم األربعــاء، معرضــًا تشــكيليًا بمشــاركة 90 فنانــًا بواقــع 100 

عمــل فنــي فــي الرســم والنحــت والســيراميك.
وقــال وزيــر الثقافــة والســياحة واآلثــار الدكتــور حســن ناظــم الــذي 
افتتــح المعــرض بمشــاركة رئيــس لجنــة الثقافــة فــي مجلــس النــواب 
الثقافــة، ومــن خــال دائــرة  الســيدة ســميعة غــاب، إن »وزارة 
الفنــون العامــة، تواصــل نشــاطاتها الواقعيــة وليــس االفتراضيــة 

ــهر«. ــن ش ــر م ــدة أكث ــتمر م ــذي اس ــطي ال ــان الواس بعدمهرج
عشــتار  لمؤسســة  تشــكيلي  معــرض  هنالــك  »اليــوم  وأضــاف 
أن  مؤكــدًا  الفنانيــن«،  مــن  لمجموعــة  تشــكيلية  لوحــات  رأينــا 
ــاة  ــي حي ــور ف ــزز الحض ــي تع ــاطات الت ــذه النش ــتواصل ه »الوزارةس

العراقييــن«.
ــي  ــور عل ــة الدكت ــون العام ــرة الفن ــام لدائ ــر الع ــال المدي ــدوره، ق ب
ــم بعــد مهرجــان الواســطي  ــادي، إن »هــذا المعــرض اقي ــد العب عوي
وضمأعمــاالً جيــدة«، مشــددًا بالقــول »علينــا مســؤولية الحفــاظ علــى 
الفــن التشــكيلي، والفنــان العراقــي يســتحق كل االهتمــام والرعايــة«.
والــذي  األعمــال  وبيــع  تســويق  مركــز  مشــروع  »لدينــا  وأضــاف 
ــة  ــًا المؤسســات الحكومي ــن التشــكيلي«، داعي ــح الف ــي صال يصــب ف
الى«اعطــاء الفــن التشــكيلي قيمتــه وعــدم ضيــاع هويتــه مــن خــال 

ــة«. ــر الحكومي ــج الدوائ ــمى بدم ــا يس م
بــدوره، قــال رئيــس المؤسســة باقــر نعمــة علــوان، إنــه »بمشــاركة 
90 فنانــًا بواقــع 100 عمــل مــن خمــس دول عربيــة تــم افتتــاح 
ــر وزارة  ــون العامــة بمق ــرة الفن ــي 11 فــي دائ معــرض عشــتار الدول

ــة«. الثقاف
ــة  ــدارس الفني ــب الم ــن أغل ــال المشــاركة هــي م وأضــاف أن »األعم

ــان«. ــة للفن ــا الحري ــت وأعطين ــاليب تنوع واألس
ولفــت علــوان الــى أن »الفنانيــن العــرب لــم يحضــروا للمعــرض 
ــدًا أن  ــت حاضــرة«، مؤك ــا لكــن أعمالهــم كان بســبب جائحــة كورون
»يــوم غدســيكون هنالــك ســمبوزيوم فــي مدينــة بابــل االثريــة 

بمشــاركة 40 فنانــًا«.

100 عمل فني يف معرض عشتار الدولي
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وهــو فــي جلســته الطويلــة الســاكنة مقابــل التلفزيــون المطفــأ ســمع 
الخاصــة  البنايــة  ســكان  شــقق  فيــه  تقــع  الــذي  الممــر  فــي  أصواتــا 
ــة  ــى أرضي ــق عل ــى عصــاه حــذرا كــي ال تنزل ــا عل بالمســنين. نهــض متكئ
ــاب شــقته. فتحــه  ــى ب ــم مســتعينا بالجــدار حت ــة ويســقط فوقهــا، ث الغرف
وأخــرج رأســه فــرأى عمــاال يدخلــون أغــراض نزيــل جديــد إلــى شــقة جــاره 

ريتشــارد فــي الطابــق األول.
آخر مرة رأى فيها ريتشــارد كانت قبل شــهر.

فــي الصبــاح، وهــو فــي الطريــق إلــى البقاليــة لشــراء خبــز وحليــب، مرتديــا 
كمامــة حســب توصيــات خبــراء األوبئــة والفيروســات المعديــة، رآه ممــددا 
علــى األرض وإلــى جانبــه ممرضــة تحــاول أن تســنده إلــى الســياج الواطــئ 
وتنظــف جرحــا فــي جبينــه، يجاورهــا ممــرض راح يقيــس ضغــط ريتشــارد 
الــذي كان يحــاول فتــح عينيــه الزرقاويــن الذابلتيــن. وقــف نزيــل الطابــق 
ــراه ريتشــارد ليســأله عمــا حــدث.  ــًا أن ي األول قــرب ســيارة اإلســعاف آم

لكــن ريتشــارد فــي تلــك اللحظــة أغمــض عينيــه. 
مســحت الممرضــة جرحــه وربطتــه بقطعــة شــاش أبيــض. قالــت دون أن 
ــا  ــي يديه ــع ف ــا يتطل ــا منه ــف قريب ــق األول الواق ــل الطاب ــى نزي ــر إل تنظ
الماهرتيــن: »جــرح بســيط حــدث أثنــاء ســقوطه«. لــم يفــق ريتشــارد مــن 

ــى المستشــفى. ــه إل ــا ب ــى داخــل الســيارة وانطلق ــه فحمــاه إل غيبوبت
*** 

هنــا تــدور األيــام ببــطء رتيــب، وتمضــي ســنوات العمــر مــن غيــر أن 
ــاردة.  ــة الب ــاب المدين ــي ضب ــي ف ــرات، وتختف ــق كقط ــد، تنزل ــا أح يلمحه
غالبــا مــا يقابــل نزيــل الطابــق األول أحــدا مــن ســكان البنايــة حيــن 
يهبــط لغســل ثيابــه فــي غرفــة الغســالة الضخمــة المشــتركة فــي الطابــق 

ــة.  ــر القاع ــي آخ ــي ف األرض
ثمــة رجــل يمشــي بوهــن فــي تلــك القاعــة المســتطيلة معتمــدا علــى 
قوائــم حديديــة ينقلهــا مــع كل خطــوة متــرددة مرتجفــة مــن ســاقيه 

الناحلتيــن. 
قــرب نافــذة واســعة تجلــس امــرأة عجــوز بمابــس بيــض تحــدق ســاهمة 
ــاة  ــة لهــا فــي الحي ــراغ، ربمــا تفكــر بالســنوات أو الشــهور المتبقي فــي الف
فيمــا يســمع نزيــل الطابــق األول محــرك ســيارة إســعاف يتوقــف عنــد 

ــة.  ــة البناي بواب
ــر ســاعة.  ــذوي ســاعة إث ــذي ي ــون الزمــن الشــاحب ال ــب آخــر بل ــوم كئي ي
ــة، بموازاتهــا  ــة علــى نقال ــر النافــذة، امــرأة محمول يــرى، هــو والعجــوز عب
فتــاة قلقــة متوتــرة. كانــوا يتجهــون نحــو ســيارة اإلســعاف أمــام البنايــة. 
أدرك أنهــا ابنــة المــرأة الهنديــة التــي تســكن فــي إحــدى شــقق الطابــق 

األول. 
ــف  ــقتها إال لتنظي ــن ش ــد ع ــي ال تبتع ــالمة الت ــة المس ــرأة الهادئ ــك الم تل
ثيابهــا فــي غرفــة الغســيل. كانــت تتكلــم معــه باإلشــارة ألنهــا ال تحســن 

ــة. اإلنكليزي
*** 

ــى  ــاء، إل ــال والنس ــة، الرج ــكان البناي ــع س ــط جمي ــي هب ــام الماض ــي الع ف
ــة.  ــنة الميادي ــة رأس الس ــاء حفل ــة إلحي القاع

ــة فــي  ــر، بــدأت الحفل بتوقيتهــم الخــاص، توقيــت الزمــن الجليــدي المتخث

ــح وأطلقــوا الموســيقى.  ــة ظهــرا. أضــاؤوا الشــموع والمصابي الثاني
رأيتهــم يبتســمون. ألول مــرة كانــوا يبتســمون، حــاول بعضهــم الرقــص، 

وحيــن تعبــوا عــادوا إلــى كراســيهم الثابتــة أو المتنقلــة. 
النعــاس  أو  اإلرهــاق  ســيطر  بعدهــا  فقــط  ســاعتين  الحفلــة  اســتمرت 
ــرا  ــى ابنتهــا كيي ــة عل ــه شــانون اإليرلندي ــل أن يتفرقــوا عّرفت عليهــم. وقب
التــي جــاءت برفقــة زوجهــا لزيارتهــا. كانــت شــانون ســعيدة بهمــا وفــي 

ــودا. ــران مول ــا ينتظ ــت إنهم ــة، وقال ــرح والبهج ــة الم غاي
*** 

ــد  ــم يع ــق األول، ول ــي الطاب ــت األصــوات ف ــر اختف ــام أو أكث ــو ع ــد نح بع

ــاء نزولــه الســالم إلــى  يــرى أحــدا مــن نزالئــه الســتة عشــر المســنين أثن
ــه.  ــراء احتياجات ــارع لش الش

كانــت األبــواب والنوافذ مغلقة صامتة، ولم يجرؤ على الســؤال.
أمــام  الســاكنة  الطويلــة  فــي جلســته  األيــام، وهــو  أحــد  فــي صبــاح 
ــا  ــدة. كان دائم ــن الوح ــاف م ــاق. خ ــس باالختن ــأ، أحس ــون المطف التلفزي

يخــاف مــن فكــرة أن يمــوت وحيــدا، فقــرر النــزول إلــى الشــارع.
كان الممــر فــي الطابــق األول موحشــا. مشــى بصعوبــة متكئــا علــى عصــاه 
ــاك  ــف هن ــة. وق ــة البناي ــو بواب ــن نح ــدار أو الدرابزي ــى الج ــتندا إل أو مس

منتظــرا أحــدا مــا، شــيئا مــا، ورأى ســيارة إســعاف قادمــة مــن بعيــد.

النـزالء املسنـون
عبد اهلل صخي

قصيرة قصة 

مالك مسلماوي

بالمصادفــة اطلعــت علــى قــراءة نقديــة كتبهــا د. احمــد نــزال االســتاذ فــي 
الجامعــة اللبنانيــة/ كليــة اآلداب فــي صحيفــة االثيــر الثقافيــة. عــن كتــاب )مثلــث 
الهذيــان(، تحــت عنــوان »مثلــث الهذيــان جنــون اللغــة وهذيــان الــذات فــي 

نصــوص مرتجلــة«.. 
واذ احيــي د. نــزال علــى مبادرتــه وحرصــة علــى رصــد المســتجدات علــى الســاحة 
ــن  ــردا ع ــا مج ــس دفاع ــات , لي ــض الماحظ ــى بع ــير ال ــودي ان أش ــة ب االبداعي
المــادة المقــروءة انمــا تقصيــا للحقيقــة وانحيــازا للموضوعيــة فــي الممارســة 

ــة. ــة المحترف النقدي
يتعــرض الدكتــور النــزال فــي البــدء الــى المقدمــة التــي تصــدرت الكتــاب باإليضــاح 
والتحليــل ، ولكــن مــا قــام بــه لــم يــرق الــى المداخلــة الجــادة المتأنيــة.. و عليــه 
ســأورد أهــم الماحظــات التــي حرضتنــي علــى الــرد علــى مــا جــاء فــي المداخلــة.. 
ــا فــي االقتباســات المرصــودة فــي  ــم يكــن دقيق ــى ان الناقــد ل والماحظــة االول
النــص المقــروء ولــم يحصرهــا بعامــة التنصيــص بغيــة الضبــط ، و علــى ســبيل 

االمثلــة مــا اورده الناقــد فــي المواضــع التاليــة :

ــرٌر،  ــصٌّ متح ــو ن ــا”، ه ــره “ضروريًّ ــد أن يعتب ــعر، بع ــاعر أّن الش ــرى الش ــال »ي ق
ــن  ــرر م ــى التح ــاعر عل ــص الش ــم ين ــة ل ــكل« ، والحقيق ــن الش ــّرر م ــي التح ويعن
الشــكل بالحصــر . اذ نــص علــى مــا يلــي: » نحــرره مــن الصرامــة واالرادة و كــّد 

ــا يشــق النهــر مجــراه«. ــا يشــاء كم ــل م ــرك النــص حــرا يفع الذهــن ..لنت
وقــال : ».. ثــم يوضــح )الشــاعر( فــي المقدمــة أّن كلمــة “ارتجــال” ليســت دقيقــة 
ــة و  ــال« دقيق ــة »ارتج ــون كلم ــد ال تك ــو: » ق ــول ه ــص الق ــا ن ــة.. بينم ومطابق

مطابقــة« . فقــد اســقط الناقــد كلمــة )قــد( ، و ال يخفــى اثرهــا علــى المعنــى.
وقــال : »ثــم يــراه )اي يــرى الشــاعر النــص( مغامــرة فــي الفكــرة والصــورة 
ــرة »  ــارة االخي ــرى ان العب ــد..«، ون ــي جدي ــاج إبداع ــى إنت ــد تفضــي إل ــة، ق واللغ
قــد تفضــي ......الــخ« تلفيــق واضــح لــم يقــل بــه الشــاعر، وقــد جــاء فــي ســياق 
قــول الشــاعر المقتبــس بــا عامــة تنصيــص فــكان ضمــن قــول الشــاعر، وان كان 
مــن توصــات الناقــد ففيــه شــيء مــن االســتخفاف ال يتناســب مــع النقــد الرصيــن.
ثــم ينتقــل الناقــد الــى المتــن الشــعري ويســجل اول اعتراضاتــه علــى خلــو 
ــن،  ــى إفراغهــا مــن عناوي ــد الشــاعر إل ــول: » عم ــن ، فيق النصــوص مــن العناوي
ــه  ــن خال ــّدم م ــا أّول، يق ــا نصًّ ــرة، بوصفه ــة هــذه األخي ــن أهمي ــم م ــى الرغ عل
إشــارات دالــة علــى مضمــون النــص..« والمفارقــة فــي تأكيــده علــى أهميــة 
العنــوان انــه أهمــل عنــوان الكتــاب »مثلــث الهذيــان« فلــم يتطــرق اليــه بكلمــة 
! ثــم ان مــا أورده مــردود اذ ال يعــد العنــوان شــرطا حتميــا فــي بنــاء النــص 
الشــعري , فقــد ينضــوي كثيــر مــن النصــوص تحــت عنــوان واحــد , و مــن الممكــن 
عــد عنــوان الكتــاب عنوانــا لــكل نــص , يعنــي هنــاك عنــوان شــامل رابــط لسلســلة 
النصــوص.. ثــم ان القصيــدة العربيــة منــذ المعلقــات تــورد بــا عناويــن , واال مــا 
هــو عنــوان قصيــدة امــرئ القيــس او طرفــة , مثــا ! فــاذا رأى الناقــد شــرط 
العنونــة بأنــه مــن متبنيــات النــص الحديــث ، فــا وجــود لمثــل هــذا االشــتراط ، 

ــع و شــائع. ــد متب ــه تقلي مــع ان
ثــم يبــدأ الناقــد )محاكمتــه( للنــص كمــا وصــف قراءتــه .. والمحاكمــة تحيــل الــى 
ــة  ــه اإلدان ــدي هدف ــف ض ــى موق ــل ال ــذا يحي ــام و ه ــع االته ــص موض ــع الن وض
ليجعــل مــن مداخلتــه مقتصــرة علــى تقصــي الســقطات أو افتراضهــا ، فيعتــرض 
علــى وجــود المفــردات االجنبيــة و المفــردات المحليــة )العاميــة( ، ويســأل ســاخرا 
عمــا اذا كانــت تلــك محاولــة للتجديــد ؟! والــرد علــى الحكــم المتعجــل بمــا يلــي :
يعلــم ســيدي الناقــد ان النــص المعاصــر نــّص واقــع ، نــزل الــى ادنــى الحلقــات 
ــح  ــح ويقب ــرج عاجــي ، يجمــل القبي ــاة مــن ب ــى الحي بعــد ان كان الشــعر يطــل عل
الجميــل , فــا تلميــع باغــي هنــا وال صــور )يوتوبيــا( ، الواقــع تعبــر عنــه صورتــه 
ــرح ان  ــاذا يقت ــم ، فم الملموســة المحسوســة ... فـــ) under ground( اســم مطع
يســمى المطعــم؟ خاصــة والنــص يقــول : وأكلنــا فــي ...... ثــم انــك تجــد مختصــر 
ــول  ــا يق ــص ؟. و عندم ــا الن ــف منه ــم , فهــل يأن ــن العال ــكان م ــي كل م )w.c( ف
الشــخص : طبــق )فوكــه( ، اال يفهــم بــأن )الفوكــه( طعــام ؟  ربمــا يحتــاج النــص 
ــات  ــك .. لكــن كل هــذا ليــس مــن اولوي هامــش توضيحــي ، معــك حــق فــي ذل

النقــد. 
ــن  ــول.. فالشــعر ف ــا يق ــة ، فهــو يقصــد م ــوق اللغ ــول الشــاعر : الشــعر ف ــا ق ام
ســاِم واداتــه اللغــة ، بمعنــى نطــّوع اللغــة مــن اجــل الشــعر والعكــس غيــر 
ــعر  ــي الش ــن ف ــة تكم ــة، الن الغاي ــل اللغ ــن اج ــعر م ــّوع الش ــا نط ــح ، ف صحي

ــة. ــي اللغ ــس ف ولي
يحيــل الناقــد مقاربتــه الــى اســتنتاجات عجيبــة خــارج الممارســة النقديــة اذ 
يقــول: » وإْن يكــن الشــاعر العراقــي صاحــب الديــوان يفخــر بصداقتــه مــع 

الشــاعر اللبنانــي )فــان(.....« وال ادري مــن ايــن أتــى بهــذا الحكــم النقــدي 
ــه  ــار ب ــي االفتخ ــر شــخص ال يعن ــن ذك ــا لك ــر ألصدقائن الحاســم ؟! .. كل التقدي
، وهــذا ال يخــدم المداخلــة بــل اجــده مــن فائــض القــول غيــر المدعــوم نصيــا. 

ــار!  ــى االفتخ ــارة عل ــص اش ــي الن ــس ف ــى لي بمعن
ــدو  ــة” ال تع ــك “المقارب ــرق” وتل ــذا “الط ــد أنَّ ه ــا نج ــد »إال أّنن ــرى الناق ــم ي ث
ــا تــزْل واقفــًة  كونهــا بنيــة ســطحّية اتخــَذْت مــن تغييــر الشــكل ِمتراًســا لهــا، ولمَّ
ــوان  ــي دي ــوص ف ــا النص ــي ثناي ــاه ف ــا وجدن ــة : »م ــتمر المحاكم ــه.« و تس خلَف

غابــت عنــه الصــور، وغــاب معهــا الجمــال«.. و للــرد علــى ذلــك نقــول : ان 
هــذه االحــكام مقبولــة ألنهــا بنيــت علــى قــراءات )مرتجلــة( و متعجلــة ، فلربمــا 
أصيــب الناقــد بعــدوى االرتجــال ! لــذا يطلــب الشــاعر تمييــز الحكــم بإعــادة 
قــراءة النــص و بتــرٍو .. لكــن يبــدو ان ذائقتنــا اعتــادت علــى االســترخاء و 
التلقــي بــا تأمــل أو حــّث ذهنــي، و قــول الناقــد )بنيــة ســطحية( وصــف صحيــح 
ــز  ــة فعج ــو ارض غريب ــه ينظــر مــن منطــاد نح ــة، أي كأن ــه الفوقي بحــدود قراءت

ــول ... ــة و الوص ــن الدق ع

د. أحمــد نزال يكتب عن »مثلث الهذيان«
نقد و رّد 

ايها الحالُم سلًفا
وانَت تتامُل رطًا من الخطايا

تشيُر بغرابِتَك الى السطوِر
تشميُز من غباِء غراٍب اسود

تناسَل مع النهيِق .
ها انَت تشيُخ

لتسعيَن بضحكِة المغتسِل !
ثَم ُتثلج جدراَن المقابِر بجنازٍة فخمٍة .

نصُفَك الذي اكلت اطراَفُه السفلى
الحروُب………

والقتُل على الَهويِة
والعبواُت الناسفة

َيلوُح للقادمين لكي يصوموا عن حكايِة موِتَك
فالى متى تتلو علينا مواعيَد غراِمنا مع الحريق؟

وتتانى
لتسكَب تلك الشظيَة الَمْهُووسَة

على بوٍق زيتوني اللون
لنعرَف انهم يودون قتَل الموتى بمنيٍة اوسع .

المقبرُة المكتظُة بجحيم الماضي
االن ساحَة حرٍب

الساتُر االعلى منها مكُب نفايات لروعنِة القادِة
القادُة ال يشعرون بالجوعِ المتيِن لهروالِتهم

فلن يبقى لدينا اال دليَلنا للهاويِة القصوى .
ايها الحالُم

لماذا لم تقْل
انَك في عام 2003 بتوقيِت االرامِل واليتامى واوالِد السبيِل

انَك ستغني
) احنه مشينه مشينه للحرب (
وا اسفاه كان عليك ان تغني
) احنه مشينه مشينه للذبح (

فكاهما عطشى
والعطُش سفٌر طويٌل وسبايا

وتوشوُش للحالقيَن ذقوِنهم بالدواِر
فتتفسُخ بطوَنهم قبل ان تمتلي .

كان عليك ان َتدُلَك راَسَك بحجارٍة من سجيل
ترفُق لنا مع كلِّ كفٍن ) منيو (

لنختاَر فيَض شهوِتنا الموعود
وثقوُل لنا

عسى ان تكرهوا وطنًنا
هو خيٌر لكم .

بانـورامـا
انمار مردان

نشــأت الســينما فــي العالــم أواخــر القــرن الثامــن عشــر فــي العــام 
ــام  ــي ع ــراق ف ــي الع ــدور ف ــة الســينما ت ــدأت عجل ــا ب 1895 ، بينم
ــي مصــري  ــاج عراق ــن الشــرق، وهــو انت ــم اب ــاج فيل ــع انت 1946 م
مشــترك ، فــي حيــن كان اول فيلــم عراقــي خالص اإلنتــاج والتمثيل 
ــي  ــدر العمــري ف ــذي اخرجــه حي ــة وحســن ( ال واإلخــراج هــو ) فتن
عــام 1955 اي بعــد ســتون عامــا مــن انطــاق الســينما العالميــة. 
ــر ،  ــتوديو مص ــيس س ــع تأس ــا م ــدأت فعلي ــر ب ــي مص ــينما ف الس
وانتجــت أول افامهــا )وداد( فــي عــام 1936 بقصــة مصريــة و 
ــر  ــي مص ــينما ف ــوم ، اي ان الس ــرة أم كلث ــة الكبي ــل المطرب تمثي
انطلقــت قبــل العــراق بعشــرة أعــوام ، وبدايــات الســينما فــي مصــر 

ــراق. ــرا عــن بداياتهــا فــي الع ــف كثي ــم تختل ل
فيلــم وداد ولعــدم وجــود مخرجيــن مصرييــن اســند الــى األلمانــي 
ــت  ــري طلع ــيوخ المص ــس الش ــو مجل ــن عض ــب« لك ــز كرام »فريت
حــرب ، وهــو مؤســس ســتوديو مصــر وبســبب ولعــه الشــديد 
ــة الســينما و اراد ان يكــون  ــى اهمي ــون ، التفــت ال ــة والفن بالثقاف
لهــذا الفــن ثقــل فــي المســتقبل المصــري ، فــزرع جــذور االنطــاق 
بثبــات وأوفــد اربعــة مــن شــباب مصــر الــى أوروبــا لدراســة 
الســينما ، وليكونــوا طليعــة المخرجيــن فــي فيمــا بعــد وهــم أحمــد 
بــدر خــان ، موريــس كســاب ، حســن مــراد ومحمــد عبــد العظيــم .

النــاس  لتزويــد  ليــس  التاريخــي  الســرد  هــذا  مــن  الغــرض 
بمعلومــات عامــة عــن الســينما وانمــا لتشــخيص مقــدار تخلــف 
الســينما العراقيــة عــن العالــم وعــن مصــر وعــن الســينما الهنديــة 

ايضــا ، التــي تنتــج فــي العــام الواحــد مايقــرب 600 فيلــم.
الزمــن  مــر  علــى  األفــام  ماييــن  انتجــت  العالميــة  الســينما 
والســينما المصريــة انتجــت مئــات االالف ، بينمــا الســينما العراقيــة 
ــف  ــر وتخل ــة تعث ــش حال ــي تعي ــوم ه ــى الي ــرات وال ــت العش انتج

مســتمر.
ــر  ــي تأخ ــا وف ــو دائم ــة النم ــة بطيئ ــينما العراقي ــة الس ــاذا حرك لم

ــم؟  ــي العال ــينما ف ــب الس ــن رك ــديد ع ش
ــس  ــى رئي ــل األول ال ــراق فيص ــك الع ــام مل ــذ أي ــو من ــواب ه الج
ــم أو  ــراق زعي ــم الع ــم يحك ــي ل ــى الكاظم ــي مصطف ــوزراء الحال ال
منظومــة سياســية تقــدر أهميــة هــذا الفــن فــي خلــق بنيــة ثقافيــة 
واجتماعيــة وحتــى سياســية مؤثــرة وفاعلــة ، حتــى الكاظمــي 
القــادم مــن بيئــة إعاميــة ال يجيــد التعامــل مــع هــذا الكيــان 
العمــاق »الســينما«، بــل نــراه يهتــم بالسوشــيال ميديــا اكثــر 
فهــي البيئــة التــي تدعمــه سياســيا أو يســتضيف فنانيــن بيــن 
الحيــن واآلخــر إلرســال رســائل سياســية يحــاول توظيفهــا لنفســه 
وهــو بذلــك اليؤســس لبنــاء فنــي أوســينمائي حقيقــي يمتــد لزمــن 
ــي  ــة ف ــورة والكلم ــف الص ــن توظي ــه م ــذ حاجت ــا يأخ ــل وانم طوي
مواقــع السوشــيال ميديــا وينتهــي منهــا عندمــا تنتهــي فتــرة 

ــته. رئاس
كل الذيــن حكمــوا العــراق ينظــرون الــى اإلعــام والفــن علــى قــدر 
حاجتهــم وليــس علــى قــدر حاجــة المجتمــع والشــعب العراقــي ، أمــا 
الســينما فقدرهــا كقــدر العــراق ان ال يديــر البلــد شــخص يستشــعر 
قدمــت  العالميــة  الســينما  فلطالمــا   ، الســينما  ودور  بأهميــة 
ــا  ــويق افكاره ــار لتس ــوم كب ــت نج ــة وصنع ــوز فني ــخصيات ورم ش
ــي  ــذي تفاعــل معهاوخلدهــا ف ــى الجمهــور ال وإرســال رســائلها ال

ــه الحاضــرة. ذاكرت
ــي  ــس الشــيوخ ورجــل االقتصــاد األول ف طلعــت حــرب عضــو مجل
مصــر عندمــا اراد تأســيس الســينما واجــه عقبــات ورفــض كبيــر من 
العقليــات االقتصاديــة التقليديــة لكنــه شــعر بأهميــة الســينما حيــن 
قــال »اننــا نعمــل بقــوة اعتقاديــة وهــي أن الســينما صــرح عصــري 
للتعليــم ال غنــى لمصــر عــن اســتخدامه فــي ارشــاد ســواد النــاس«. 
ــه منهــج واســلوب ونظــام  ــة إن ــات عادي ــرد كلم هــذه ليســت مج
ــر  ــي مص ــينما ف ــة الس ــة صناع ــي بأهمي ــعار عال ــو استش ــل، ه عم
ــردات  ــول مف ــو يق ــر وه ــه بتفك ــص كلمات ــر لنتفح ــا الكبي ودوره
مثــل »قــوة اعتقاديــة« و »الســينما صــرح عصــري للتعليــم« و 
ــاس  ــة الن ــر بغالبي ــي التأثي ــا ف ــاس« أي قدرته ــواد الن ــاد س »إرش
، فهــل ُيَقــدر للعــراق يومــا ان يكــون لــه زعيمــا يهتــم بــدور 
ــاج عشــرات األفــام الــى  وأهميــة الســينما وينقلهــا مــن خانــة انت
االالف ويفعــل دور االنتــاج الحكومــي والخــاص أم سنســمع صــدى 

ــة. ــي السياس ــا ف ــينما كم ــي الس ــا ف ــا خائب ــد الين ــا يرت صوتن

حكام العراق .. قدر الســينما العراقية

صائب غازي

طلعت حرب
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 المستقل

انخفضــت أســعار الذهــب ، إذ انتعشــت عوائــد ســندات الخزانــة األميركية والــدوالر، بينما 
ــدن  ــادم جــو باي ــرح الرئيــس األميركــي الق ــل بشــأن مقت يترقــب المســتثمرون تفاصي

لتحفيــز االقتصــاد.
ونــزل الذهــب فــي المعامــات الفوريــة %0.1 إلــى1842.51 دوالر لألونصــة، بينمــا 
تراجعــت العقــود األميركيــة اآلجلــة للذهــب %0.8 إلــى 1839.80 دوالر، نقــاً عــن رويترز.

ــات  ــف مــن تداعي ــم مســاعدات للتخفي ــدن لتقدي ــر ذكــرت أن خطــة باي ودفعــت تقاري
فيــروس كورونــا، والمقــرر اإلعــان عنهــا فــي وقــت الحــق اليــوم، تتكلــف نحــو تريليونــي 
دوالر، عوائــد ســندات الخزانــة األميركيــة القياســية ألجــل عشــر ســنوات لارتفــاع قــرب 

أعلــى مســتوى فــي عشــرة أشــهر وســاعدت علــى رفــع الــدوالر.
وقالــت الخبيــرة االقتصاديــة لــدى ديلــي فيكــس مارجريــت يانــغ: »التحفيز المالي ســيعزز 
التعافــي االقتصــادي، ممــا يقــود إلــى صعــود أســعار الفائــدة الحقيقيــة وكذلك يثيــر آمال 
تقليــص مــن جانــب مجلــس االحتياطــي االتحــادي، علــى الجانــب اآلخــر، ســيزيد توقعــات 

التضخم.

أسعار الذهب 
بانتظار مقترح بايدن

 المستقل

ــل  ــرب 57 دوالرا للبرمي ــي 11 شــهرا ق ــى مســتوى لهــا ف ســجلت أســعار النفــط أعل
ــق مــن أن  ــى القل ــد اإلمــدادات وهــو مــا غطــى عل ــاء بدعــم مــن خطــط تقيي الثاث

ــود. ــى الوق ــب عل ــم ســيكبح الطل ــا حــول العال ــروس كورون ــات بفي ــد اإلصاب تزاي
وأنهــت عقــود خــام برنــت القياســي العالمــي جلســة التــداول مرتفعــة 92 ســنتا، أو 
ــى  ــل بعــد أن المســت أعل ــد التســوية 56.58 دوالر للبرمي ــة، لتســجل عن 1.65 بالمئ

ــد 56.75 دوالر.  مســتوى لهــا منــذ فبرايــر الماضــي عن
وصعــدت عقــود خــام القيــاس األميركــي غــرب تكســاس الوســيط 96 ســنتا، أو 1.84 

بالمئــة، لتبلــغ عنــد التســوية 53.21 دوالر للبرميــل.
ــي  ــام ف ــط الخ ــاج النف ــر إن إنت ــي تقري ــة ف ــة األميركي ــات الطاق ــت إدارة معلوم وقال
الواليــات المتحــدة مــن المتوقــع أيضــا أن يهبــط 190 ألــف برميــل يوميــا فــي 2021 
إلــى 11.1 مليــون برميــل يوميــا، وهــو انخفــاض أصغــر مــن تقديراتهــا الســابقة التــي 

توقعــت هبوطــا قــدره 240 ألــف برميــل يوميــا.
ــة.  ــام األميركي ــات الخ ــي مخزون ــر ف ــع آخ ــات بتراج ــن توقع ــا م ــط دعم ــي النف ولق
ــم هبطــت 2.7  ــي العال ــر اقتصــاد ف ــي أكب ــط ف ــات النف ــون أن مخزون ــع محلل ويتوق
مليــون برميــل األســبوع الماضــي وهــو مــا ســيكون خامــس انخفــاض أســبوعي علــى 

ــي. التوال
وســيصدر معهــد البتــرول األمريكــي فــي وقــت الحق اليــوم تقريــره بشــأن المخزونات 

البتروليــة فــي الواليــات المتحدة.
ــي  ــادي ف ــز االقتص ــة التحفي ــادة حزم ــال زي ــن احتم ــا م ــا أيض ــوق دعم ــى الس وتلق
الواليــات المتحــدة. ووعــد الرئيــس األميركــي المنتخــب جــو بايــدن، الــذي ســيتولى 
المنصــب فــي 20 ينايــر، بضــخ »تريليونــات« الــدوالرات فــي إنفــاق إضافــي لتخفيــف 

ــات الجائحــة. تداعي
ــات  ــد اإلصاب ــع تزاي ــب م ــأن الطل ــق بش ــا القل ــط يًقيده ــعار النف ــب أس ــن مكاس لك

بفيــروس كوفيــد 19.

أسعار النفط تحقق قفزات كبرية 
بعد تدهور حاد

 المستقل

أعلــن مطــار هيثــرو بلنــدن، وهــو األكثــر إزدحامــا فــي بريطانيــا، أن أعــداد الــركاب 
هبطــت %73 فــي 2020، بعدمــا أدت إجــراءات الوقايــة مــن كورونــا إلــى شــل الماحــة 

الجويــة.
وأوضــح المطــار، يــوم االثنيــن، أن أحجــام الشــحن الجــوي الســنوية تراجعــت أيضــا 
28 فــي المئــة، ألن هبــوط عــدد طائــرات الــركاب يعنــي انخفــاض المســاحة المتاحــة 

للبضائــع.
ــع  ــى  83 % م ــي ديســمبر الماضــي هــوت ال ــداد المســافرين ف ــرو أن أع ــر هيث وذك
ــالة  ــور الس ــب ظه ــا عق ــن بريطاني ــافرين م ــى المس ــود عل ــرض قي ــام دول بف قي

ــفر. ــم للس ــاء خططه ــركاب إللغ ــن ال ــرار مايي ــد19- واضط ــن كوفي ــدة م الجدي

وتوجــت أعــداد المســافرين عامــا قاتمــا لهيثــرو الــذي خســر فــي أكتوبــر  لقــب المطــار 
األكثــر إزدحامــا فــي أوروبــا أمــام مطــار شــارل ديغــول فــي باريــس.

وتقــول الهيئــة االستشــارية الحكوميــة الخاصــة بفيــروس كورونــا فــي المملكــة 
ــا ال  ــدوى لكنه ــر ع ــدة أكث ــالة الجدي ــي أن الس ــرة ف ــة كبي ــا ثق ــدة إن لديه المتح

ــرز. ــا لرويت ــكا، وفق ــر فت ــا أكث ــى أنه ــع عل ــل قاط ــك أي دلي تمل
ويقــول األطبــاء إن األعــراض مشــابهة إلــى حــد مــا مــع الســالة األولــى، مشــيرين 
إلــى أنهــا تتــراوح بيــن الخفيفــة والشــديدة، ويمكنهــا أن تظهــر مــن يوميــن إلــى 

14 يومــا.
ونصــح المصــدر باالســتمرار فــي االلتــزام باإلجــراءات االحترازيــة، مثــل ارتــداء الكمامة 

والحفــاظ علــى التباعــد االجتماعــي وتجنــب األماكــن المزدحمــة وغســل اليدين.

 المستقل

ــي  ــود ف ــي موج ــاري عالم ــع تج ــر موق ــت أكب ــا فكك ــة أنه ــرطة األلماني ــت الش اعلن
»دارك ويــب« )شــبكة اإلنترنــت المظلــم( لبيــع الممنوعــات، مــن مســتندات مــزورة 
ــأ  ــتبه بأنه ــذي يش ــخص ال ــت الش ــا أوقف ــة أنه ــات، مضيف ــًا عم ــدرات وأيض ومخ

ــه. مســؤول عن
وأعلــن مكتــب االدعــاء العــام فــي مدينــة كوبلنتــس أن ُمشــغل الموقــع الــذي وصــف 
بـ«األكبــر عالميــًا« مــن قبــل المحققيــن، رجــل أســترالي يبلــغ مــن العمــر 34 عامــًا، تم 

توقيفــه علــى الحــدود الدنماركية-األلمانيــة.
ــم  ــًا )ســيرفر(، ت ــًا إلكتروني ــن 20 خادم ــر م ــب أن أكث ــان نشــره المكت ــي بي ــاء ف وج

ــا. ــا وأوكراني ــي مولدافي ــا ف ــّم ضبطه ــع ت ــغيل الموق ــتخدامها لتش اس
وأجــرت النيابــة تحقيقاتهــا علــى مــدى »أشــهر« مــع شــرطيين مــن جهــاز التحقيقــات 
ــن  ــرطيون م ــًا ش ــات أيض ــي التحقيق ــاهم ف ــرغ. وس ــي أولدنب ــزي ف ــة المرك الجنائي

ــا. ــا وأوكراني ــا والدنمــارك ومولدافي عــدة دول مثــل الواليــات المتحــدة وبريطاني
ــوادم.  ــف الخ ــد توقي ــن بع ــت اإلثني ــة فكك ــان المنص ــس ف ــة كوبلنت ــب نياب وبحس
ــر ســوق  ــدون أي شــك أكب ــع »دارك ماركــت« كان »ب ــن، إن موق بالنســبة للمحققي
ــر مــن 2400  ــه نحــو 500 ألــف مســتخدم وأكث ــم فــي »دارك ويــب« وعلي فــي العال

ــع«. بائ
وتابعــت النيابــة أن »320 ألــف صفقــة تمــت فيــه علــى األقــل« عبــر العمــات الرقميــة 
بتكويــن ومونيــرو بقيمــة إجماليــة يمكــن أن تصــل الــى 140 مليــون يــورو. وكانــت 
ــا  ــواع« كم ــن كل األن ــدرات م ــع المخ ــاص لبي ــكل خ ــتخدم بش ــة »تس ــذه المنص ه

أوضحــت النيابــة.
وكان يبــاع أيضــا علــى الموقــع »عمــات مــزورة وبيانــات بطاقــات ائتمــان مســروقة أو 
مــزورة وبطاقــات هواتــف نقالــة ال تعــرف عن المســتخدم« أو حتى فيروســات معلوماتية.
وقالــت النيابــة ان مــا تــم ضبطــه يفتــرض ان يتيــح مــن اآلن وصاعــدًا فتــح تحقيقــات 

جديــدة بحــق الذيــن أعــادوا بيــع تلــك البضائــع وزبائن ووســطاء.

مطار هيثرو يصاب بشلل غري مسبوق

تفكيك شبكات اإلنرتنيت السوداء التجارية 

 المستقل

ــع  ــات معــرض »صن ــاح فعالي ــة، جهودهــا النج ــت وزارة الصناع كثف
21 مــن الشــهر  17 لغايــة  فــي العــراق« المقــرر افتتاحــه يــوم 
ــن  ــفت ع ــن كش ــي حي ــوزارة، ف ــركات ال ــع ش ــم جمي ــي، ويض الحال

ــاص«. ــاع الخ ــي لـــ »القط ــرض صناع ــة مع ــرب اقام ق
ــح  ــال فــي تصري ــاز، ق ــز الخب ــادن، منهــل عزي ــر الصناعــة والمع وزي
صحفــي، انــه »وبشــكل يومــي نواصــل زياراتنــا و جوالتنــا الميدانيــة 
ــام، اســتعدادًا  ــذ أي ــدادات الُمســتمرة ُمن ــع االستعـ ــال جمي الستكمـ
النطــاق المعــرض الصناعــي النوعــي ) صنـــع فـــي العـــراق( بدورتــه 

الخامســة«.
والمديريــن  المستشــارين  مــن  عــدد  برفقــة  الخبــاز،  وأجــرى 
زيــارات  لهــا،  التابعــة  الجهــات  الــوزارة ومختلــف  فــي  العاميــن 
ــة  ــة الخاص ــة واألجنح ــال الجاري ــير األعم ــى س ــاع عل ــة لاط ميداني
التــي  واألســاليب  عرضهــا  ســيتم  التــي  والُمنتجــات،  بالشــركات 

اعتمادهــا. ســيتم 
النجاحــات  عكــس  فــي  المعــرض  هــذا  أهميــة  الوزيــر،  وأكــد 
واإلنجــازات التــي حققتهــا الــوزارة، ولتســليط الضــوء بشــكل أكبــر 
وأوســع علــى المنتجــات المصنعــة محليــًا وأهميتهــا فــي تغطيــة 

. الُمختلفــة  الدولــة  واحتياجــات ودعــم قطاعــات  ُمتطلبــات 
وشــدد الخبــاز، علــى اهميــة، اســتثمار إقامــة هــذا المعــرض لتعزيــز 
ثقــة  وإعــادة  الدولــة  ومؤسســات  وزارات  جميــع  مــع  التعــاون 
الُمســتهلك العراقــي وحثــه علــى دعــم واقتنــاء الُمنتــج المحلــي 

ــة. ــة الوطنيـ ــجيع الصناع وتش
ــوزارة، مرتضــى الصافــي،  ــدوره، ذكــر الناطــق الرســمي باســم ال ب
ــه شــركات وزارة  ــه، وستشــارك في ــف مــن نوع ان “المعــرض يختل
التــي  النتاجــات  لعــرض  وســيكرس  فقــط،  والمعــادن  الصناعــة 

تقدمهــا تلــك الشــركات لبقيــة وزارات الدولــة”.
ــة  ــكل أجنح ــى ش ــيكون عل ــرض س ــى ان “المع ــي، ال ــت الصاف ولف
ــي  ــا الت ــة، نتاجاته ــوزارة الصناع ــة ل ــا الشــركات التابع ــرض فيه تع
تخــدم بقيــة دوائــر ووزارات الدولــة، مبينــا ان المعــرض ســيتضمن 
الكهربــاء  مثــل  الــوزارات،  مختلــف  تخــدم  ان  يمكــن  منتجــات 

والنفــط والزراعــة والدفــاع والداخليــة والتجــارة”.
معــرض  اتفــاق القامــة  وجــود  عــن  الرســمي،  الناطــق  وكشــف 
للتنميــة  العامــة  المديريــة  تتبنــاه  قريبــا،  الخــاص  للقطــاع 

. عيــة لصنا ا

معــرض منتجات »صنع يف العراق« 
يفتح أبوابه للشــركات العراقية  
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ــوزارة  ــة ل ــة، التابع ــات التجاري ــارض والخدم ــة للمع ــركة العام ــت الش منح
ــون االول  ــهر كان ــال ش ــن خ ــار عراقيي ــر لتج ــازة تصدي ــارة، )74( إج التج
الماضــي .وذكــر مديــر عــام شــركة المعــارض، ســرمد طــه ســعيد، خــال 
بيــان اصدرتــه وزارة التجــارة وتلقتــه “الصبــاح” إن تلــك المــواد تــم 
ــة  ــارات والمنطق ــملت ) االم ــة ش ــة واجنبي ــة عربي ــا لـــ )17( دول تصديره

ــا،  ــا، بريطاني ــان، روســيا، الســعودية، ليبي ــد، اذربيج ــا، الهن ــرة، ماليزي الح
ــا(.  ــا، والماني ــر تركي ــر، مص ــوريا،  قط ــركا، األردن، س ــان، امي ــا، لبن ايطالي
وأشــار ســعيد الــى أن “االجــازات منحــت لتصديــر مــواد غذائيــة وكيمياويــة 
ومتنوعــة” مبينــا أن “المــواد التــي صــدرت لهــا إجــازات التصديــر شــملت ) 
اســفلت مؤكســد، زيــوت وقــود، كاربــون مســتهلك، دبــس، تمــور، بنزيــن 
طبيعــي، صناعــات فولكلوريــة، طماطــم، باذنجــان، علكــة مــاء خــام، 
ثعلبيــة طبيعيــة، ميــاه معدنيــة، تمــور ملونــة، راشــي( وغيرهــا مــن المــواد.

بداية مشجعة للمنتجات العراقية
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الصياغــة والنقــش والتطعيــم بالمينــا واحــد مــن الفنــون التشــكيلية كمــا 
انــه مفصــل مهــم مــن مفاصــل النقــش علــى المعادن،كونــه يتعامــل مــع 
المعــادن الثمينــة كالذهــب والباتين،وشــبه الثمينــة كالفضة،والرخيصــة 

كالنحــاس والحديــد.
فــن النقــش والتطعيــم بالمنيــا او مــا يطلــق عليــه بالعــراق )شــغل الفضــة( 
هــو تــراث عراقــي اصيل، اكتســب ســمعًة ومكانــًة اقليميــا وعالميــا، فا غنى 

عنــه بتلــك االعمــال ، فلــواله لمــا كان الشــغال الفضــة وجــود اصــا.
فهــو يضفــي علــى االعمــال الفضيــة رونقهــا وجمالهــا وجاذبيتهــا. يعتبــر 

النقــش علــى المعــادن مــن انــواع فــن الكرافيــك.
عــرف العــراق بانــه موطــن الكثيــر من الفنــون التشــكيلية ويتمتع بســمعة 
طيبــة عربيــاً وعالميــاً ، فهنــاك فنانــون لهــم وزنهــم الفني كـــفائق حســن 
وجــواد ســليم وصــاح جيــاد وفيصــل لعيبــي وســهيل الهنــداوي والقائمــة 

تطــول .
لقــد تميــز العــراق بشــغل الفضــة والنقــش علــى المعــادن و مــارس 

العراقيــون النقــش علــى المعــادن باســلوبين:
االول: )النقــش بالطــرق( ، وهــو انبعــاج بســطح المعــدن، وهــذا النــوع مــن 

النقــش هــو االقــل شــيوعا وانتشــارا فــي العــراق.
الثانــي: )النقــش بالحفــر( ، وهــو وإزالــة جــزء مــن ســطح المعــدن المنقــوش، 

وهــذا النــوع مــن النقــش هــو االكثــر شــيوعا وانتشــارا فــي العــراق.
ــق  ــه. وكان يطل ــتهروا ب ــون واش ــود العراقي ــه اليه ــرق مارس ــش بالط النق
علــى اعمالهــم بـــ )شــغل او فضــة اليهــود( ، وهــذه التســمية قــد اطلقهــا 
الباحثــون والمؤرخــون الغربيــون فــي ادبياتهــم. كمــا مــارس الصاغــة فــي 
النجــف وكربــاء والكاظميــة عمــل النقــش علــى الفضــة . ونــراه بوضــوح في 
واجهــات االضرحــة الدينيــة والمــزارات . كمــا نشــاهده فــي االوانــي واالدوات 

واغلفــة الســيوف والخناجــر.
لقــد ازدهــر فــن الطــرق علــى المعــادن كذلــك فــي تركيــا وايــران والهنــد 
ودول القوقــاز ، واحتــل مكانــة مرموقــة بيــن الفنــون. يعتبر النقــش بالطرق 
ــب الجهــد والمهــارة والوقــت  ــر يتطل ــر، فاالخي اســهل مــن النقــش بالحف
ــذه. ولهــذا يســتخدم النقــش بالطــرق لنقــش  ــز والســيطرة لتنفي والتركي

المســاحات الكبيــرة .
ــة  ــة والذهبي ــع الفضي ــش القط ــا لنق ــتخدم غالب ــر فيس ــش بالحف ــا النق ام

واالســلحة.
الصابئة رواد النقش العراقي

ــوه عــن  ــد ورث ــه فق ــردوا ب ــون بهــذا الفــن وتف ــة المندائي اختــص الصابئ

ــد  ــم. وق ــش والتطعي ــة والنق ــة الصياغ ــل بمهن ــل و تمث ــافهم االوائ اس
ــر . ــكٍل كبي ــوا بش ابدع

فقــد امتلكــوا قــدرات ومهــارات فطريــة ذاتيــة بهذا الفــن الجميــل واالصيل، 
الــى درجــة ان الصابئــي يولــد وهــو يحمــل بفطرته قــدرات فنيــة ابداعية.

ان اغلــب المستشــرقين والرحالــة والمؤرخيــن والباحثيــن الغربييــن الــذي 
درســوا طبيعــة المجتمــع العراقــي وتراثــه وثقافتــه وهويتــه قــد اكــدوا ان 
ــة جــدا بهــذا الفــن، وهــذا مــا دفعهــم  ــة قــد امتلكــوا مهــارة عالي الصابئ
الطــاق تســمية )شــغل الصابئــة Sabin work( علــى فــن النقــش العراقــي.

على الئحة التراث العالمي
عــام 2018 اقيــم معــرض علــى ارض الســفارة العراقيــة فــي عمــان العمــال 
ــة  ــال الفض ــرة إدراج اعم ــرح فك ــم ط ــرض ت ــال المع ــد، وخ ــة آل روي عائل

العراقيــة ضمــن الئحــة التــراث ا العالمــي فــي اليونســكو.
وفعــا تبنــت وزارتــي الثقافــة والخارجيــة العراقيتان هذا المشــروع وارســلت 
كتــاب لليونســكو طلبــت فيــه ادراج ذلــك الفــن ضمــن تلــك الائحــة ، علــى 
غــرار مــا تــم فعلــه مــع المقــام العراقــي ، اذ تــم ادراجــه ضمــن تلــك الائحــة 

كتــراث معنــوي وفــن عراقــي اصيــل. 

شغل الفضة.. 
حرفة األجداد توارثها األبناء واألحفاد
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كنيســة الســاعة فــي الموصــل واحــدة مــن. اقــدم 
ــم  ــن المعال ــي م ــا، وه ــرق واعرقه ــس الش كنائ
التاريخيــة الشــهيرة لمدينة الموصــل القديمة اذ 

بنيــت عــام 1866 ودشــنت فــي عــاًم1873.
تقــع كنيســة الســاعة او كنيســة الدومينيــكان 
. علــى ملتقــى  القديمــة  المدينــة  فــي قلــب 
تقاطــع شــارعين رئيســين مــن النســيج التاريخــي 
ــر  ــي أواخ ــة ف ــذه الكنيس ــاء ه ــم بن ــري. ت الحض
القــرن التاســع عشــر، اذ تعتبــر مركــزا لكثيــر مــن 
النشــاطات الروحية، التراثيــة الثقافية والتعليمية، 
وكانــت أكبــر مثــال حــي بدورهــا الفعــال فــي 
توحيــد العاقــات األخويــة بيــن الموصلييــن، 
والثقافيــة  الدينيــة  بالتعاليــم  وتزويدهــم 

واالجتماعيــة.
فــي عــام 2016 تعرضــت للتدميــر علــى ايــدي 
الدواعــش االرهابييــن. وبعــد تحريــر المدينــة 
بشــطريها وهزيمــة االرهــاب، اعلنــت منظمــة 

اليونســكو، إنطــاق أعمــال تأهيــل الكنيســة.
وذكــر بيــان للمنظمــة، ان المبــادرة تأتــي ضمــن 
ــذي  ــل ال ــاء روح الموص ــكو إلحي ــروع اليونس مش
الشــبابية  والطاقــات  الخبــرات  فيــه  يشــارك 

الموصليــة.
ويعــد هــذا اكبــر مشــروع يهــدف إلــى إعــادة بنــاء 
المدينــة القديمــة وإحيــاء معالمهــا الشــهيرة 
التــي تجســد تاريــخ وهويــة الموصــل الحضاريــة 
ــي  ــال الت ــة ان االعم ــة، مبين ــة والثقافي والتاريخي
ســتنفذها المبــادرة: )ترميــم منــازل المدينــة 
القديمــة، إعمــار جامــع النــوري، تدعيــم وبنــاء 
المنــارة الحدبــاء مــن جديــد، تأهيــل كنيســة 
ــع  ــار جام ــرة، إعم ــة الطاه ــار كنيس ــاعة، إعم الس

االغــوات(.
ــواد  ــتخدام الم ــيتم باس ــل س ــت: ان العم واضاف
ــود  ــا لتع ــا وترقيمه ــم فرزه ــد ان ت ــة بع االصلي

ــي. ــا االصل ــى موضعه إل
وكانــت اليونســكو، قــد اعلنــت انهــا ســتقوم 
ــة  ــؤولة وبموافق ــلطات المس ــع الس ــاون م بالتع
رســمية مــن رعيــة الدومينيــكان، بمشــروع إعادة 

ــل. ــي الموص ــاعة ف ــه الس ــم كنيس ترمي

واوضحــت انــه سيشــمل المشــروع جميــع مراحــل 
إحياء/اعــاده الترميــم )تهيئــة المنطقــة، مســح 
والقيــام  المّعــد،  التفصيلــي  للتصميــم  أولــي 
ــيتيح-من  ــا س ــروع(، مم ــي للمش ــذ العمل بالتنفي
خــال المشــاركة فــي هــذا العمــل- فــرص عمــل 
مميــزه للمحترفيــن والحرفييــن فــي مجــال التراث 
المحلــي، وســيتم عــن كثب دمــج التنفيــذ العملي 
لهــذا المكــون مــع برامج بنــاء القــدرات المتوقعة.

كنيسة الساعة يف املوصل تنتظر روادها

 الناصرية - المستقل

كانــت تحلــم ان تتخــرج مــن جامعتهــا لتعيــش كبقيــة خلــق اهلل ، كــوردة تنتظــر 
موســم الربيــع لتفتــح ذراعيهــا لقطــرات النــدى علــى جبيــن اوراقهــا البراقــة .

لكنهــا واجهــة الفقــر والمشــاكل االســرية واالوضــاع االجتماعيــة والقيــود 
الدينيــة المزيفــة ، ورأت ان االبــواب توصــد امامهــا، فقــررت ان تنهــي حياتهــا 

ــار. باالنتح
ــة فــي ربيعهــا الثانــي » 22 ســنة« مــن الناصريــة يتدلــى جســدها  ــاة عراقي فت

مــن مروحــة وســط احــدى غــرف منزلهــا.
ــد  ــا. فق ــة عليه ــاة مكره ــول وحي ــتقبل مجه ــن مس ــًت م ــها هرب ــنقت نفس ش
ــر  ــع هــذا العــام ، اذ تعتب ســجلت شــرطة محافظــة ذي قــار هــذه الحادثــة مطل

ــد. ــام الجدي ــي الع ــار ف ــة انتح اول حادث
وطبقــا الحصائيــات الطــب العدلــي العراقــي تعتبــر الناصريــة مــن اكثــر مناطــق 

العراقــي مــن حيــث عــدد الشــباب المنتحريــن .
تعــود اســباب االنتحار كما يقول الباحثــون االجتماعيون إلى الحرمان والفقر.

و أن مثــل »هــذه الحادثــة تكــررت خــال األشــهر الماضيــة لعــدة شــابات، 
وبعضهــن مــن خريجــات الجامعــات، أو يملكــن وظائــف«.

الماضــي، حصيلــة  األســبوع  العراقيــة،  اإلنســان  وأعلنــت مفوضيــة حقــوق 
حــوادث االنتحــار فــي عــام 2020، والتــي بلغــت 375 حالــة، وكانــت العاصمــة 
بغــداد هــي األعلــى مــن حيــث نســب االنتحــار بـــ71 حالــة، وتلتهــا البصــرة بـــ49 
حالــة، وذكــرت المفوضيــة ، أن »2020 يعــد عامــًا مأســاويًا بســبب االنتهــاكات 
ــة  ــن الناصري ــطون م ــن ناش ــاد«. لك ــي الب ــان ف ــوق اإلنس ــت حق ــي طاول الت
قالــوا إن »الناصريــة تســجل أعلــى أرقــام االنتحــار فــي العــراق، لكــن معظمهــا 
ــل  ــة، وتدخ ــلطات المحلي ــدى الس ــرطة أو ل ــز الش ــي مراك ــجيلها ف ــم تس ال يت

ــم الشــرف وغيرهــا« ــة أو جرائ ــاة الطبيعي ضمــن حــاالت الوف
أن »أســباب االنتحــار هــي الفقــر، وعــدم الحصــول علــى وظيفــة، أو فشــل 
ــات، فضــا عــن إدمــان  ــي للفتي ــزاز اإللكترون ــى االبت عاقــات الحــب، إضافــة إل

المخــدرات«.
لكــن مصــدرًا فــي منظمــة حقــوق االنســان العراقيــة رفــض الكشــف عــن اســمه 
قــال : أن »أعــداد المنتحريــن التــي تعلنهــا الســلطات أو مفوضيــة حقــوق 

اإلنســان ليســت دقيقــة، ويبــدو هــذا واضحــًا مــن خــال مــا ُيعلــن فــي مواقــع 
ــي« ــل االجتماع التواص

ــر مــن حيــث تســجيل حــاالت االنتحــار،  ــم كردســتان هــو األكث واضــاف أن اقلي
ثــم بغــداد، ثــم محافظــات الجنــوب، وتحديــدًا ذي قــار، وبــات الشــنق هــو 

ــيوعًا«. ــر ش ــة األكث الطريق
وأكــد أن »بعــض قــرى وأريــاف الجنــوب تســجل معــدالت انتحــار عاليــة، ولكــن 

العــادات والتقاليــد تمنــع الكشــف عنهــا.

العام الجديد يشهد اول حالة انتحار يف الناصرية

السماوة - المستقل

فــي وســط مدينــة الســماوة الغافيــة علــى ضفــاف الفــرات والتــي يشــم منهــا عبــق 
ــذي يتوســطه  ــن، ال ــع شــارع النجاري ــة ، يق ــف، ونســيم البادي ــة الري ــوب ورائح الجن

ــًا بالشناشــيل. ــزة التــي تعــرف عراقي بيــت الحجــي بشــرفاته الخشــبية الممي

بيــت عربــي شــرقي يملكــه الحــاج عبــد اللطيــف الجبــاوي وهــو مربــي ومعلــم اجيــال 
ــون  ــي ليك ــق الثمانين ــه العاش ــرع ب ــد ان تب ــراث ، بع ــف للت ــى متح ــول ال ــل يتح فاض
صدقــة جاريــة وخاتمــة متوســمة بالوطنيــة وعامــة لمدينــة الســماوة وقبلــة لزوارهــا.

ورث الحاج عبد اللطيف البيت من آبائه عن أجداده.
يتألف من 13 غرفة تزينها شبابيك ملونة باألخضر واألزرق واألصفر.

يتحــدث الحجــي عــن نــزالء داره فيقــول : أن الجميــع غــادروا المنــزل »خصوصــًا مــع 
رغبــة الجيــل الجديــد بالعيــش فــي منــزل مســتقل«، وذلــك بعدمــا كان يجمــع فــي 
ثمانينيــات القــرن الفائــت كل أفــراد العائلــة موزعيــن علــى الغــرف المميــزة بإضــاءة 

ملونــة عبــر الشــبابيك ، تربطهــا ســالم شــديدة االنحــدار.
فــي أحــد جوانــب المنــزل موقــد يعــرف بـ«قبــة نــار« للتدفئــة وإعــداد الطعــام، وفــي 

جانــب آخــر بئــر مــاء يتدلــى فيهــا دورق مثبــت بحبــل.
ــه فــي  ــزل. ويســتذكر الحجــي أن ــى أنحــاء المن مــع الوقــت، أخــذ اإلهمــال يتســلل إل
الســنوات الماضيــة »كنــت أمــّر قربــه وأراقــب حالــه، فأشــعر بأنــه يعاتبنــي كأنــه يقول 
: أهكــذا يكــون الوفــاء فأتألــم بشــدة حتــى عاهــدت نفســي أن أعيــد إليــه الحيــاة«.

ويوضــح »اشــتريت حصــص جميــع الورثــة ليكــون ملكــي لوحــدي وعــام 2015 قــررت 
ترميمــه ووجــدت مهندســًا معماريــًا متخصصــًا بالتــراث«.

دفــع الحجــي 250 مليــون دينــار )حوالــى 200 ألــف دوالر( مقابــل هــذا العمــل، علمــا 
بأنــه قوبــل بمعارضــة معظــم أفــراد عائلتــه بينهــم ابنــه األكبــر علــي.

ويقــول علــي لوكالــة فرانــس بــرس »فــي البدايــة لــم نوافــق علــى مشــروع والــدي 
ألنــه باهــظ الكلفــة والبيــت متهالــك. طلبنــا هدمــه لبنــاء مشــروع مكانــه ألنــه يقــع 

فــي مركــز المدينــة، لكــن والــدي رفــض رفضــًا شــديدًا«.
ويضيــف »عــادت الحيــاة إلــى البيــت مــن جديــد وأصبــح قبلــة للزائريــن ورمــزًا ُتعــرف 

بــه عائلتنــا. عرفنــا اآلن أن الوالــد كان علــى صــواب«.
علقــت علــى جــدران المنــزل بعــد ترميمــه صــور آثــار قديمــة وأخــرى لشــيوخ عشــائر 
ــى  ــة إل ــه إضاف ــدى غرف ــي إح ــم ف ــبي قدي ــع دوالب خش ــاد، ووض ــي الب ــن جنوب م

مذيــاع قديــم وأوانــي للطبــخ أكل منهــا الزمــان.
لــم تتمكــن دائــرة اآلثــار فــي محافظــة المثنــى، أكثــر محافظــات العــراق فقــرًا، مــن 
ــي  ــاً يجســد مناطــق جنوب ــًا ثقافي ــزل صرح ــل المن ــذي جع ــم ال دعــم مشــروع الترمي

العــراق التــي تمتــد فيهــا أهــوار وأريــاف وصحــارى وتشــتهر بطابــع قبلــي.
ــس  ــة فران ــزي لوكال ــى الغ ــة مصطف ــي المحافظ ــراث ف ــدة الت ــؤول وح ــول مس ويق
ــًا  ــر حراس ــة )...( ونوف ــن التراثي ــذه األماك ــة ه ــي حماي ــن ف ــا يكم ــرس إن »دورن ب

ــر«. ــتدعى األم ــرض إذا اس ــذا الغ له
ــت  ــراق »كان ــي الع ــا ف ــروس كورون ــي فاي ــل تفش ــه قب ــى أن ــر ال ــي بفخ ــت عل ويلف
تقــام أمســيات أدبيــة وموســيقية وشــعرية فــي البيــت ويــزوره كثيــرون مــن محبــي 
التــراث«، مشــيرًا أيضــاً إلــى اســتخدامه موقعــاً لتصويــر شــريط تراثــي حمــل عنــوان 

ــماوة »روح الس

بيت الحجي الذي تحول اىل متحف سماوي
ذي قار - المستقل

فــي جريمــة بشــعة هــزت المجتمــع فــي مدينــة الشــطرة التابعــة لمحافظــة 
ــي الحمامــي ، فالقاتــل هــي  ــن فيهــا  عل ــب المحاميي ــل نقي ــار ، لمقت ذي ق
ــي  ــة  الت ــذه الجريم ــتخبارات ، ه ــط  االس ــيقها ضاب ــي وعش ــة المحام زوج
كشــف عنهــا  زمــاء القتيــل محامــو الشــطرة فــي بيــان طالبــو فيــه اإلســراع 

بكشــف مابســات الحــادث .
يذكــر ان عمليــة القتــل تمــت فــي  داحل منــزل المحامــي وبطريقــة  إجرامية 

بشــعه ، اذ تــم حنــق الضحيــة ووضعــه فــي كيــس نايلون.
وحــدث ذلــك الفعــل االجرامــي مــن قبل زوجــة المجنــي عليــه  المحامي علي 

الحمامــي وعشــيقها ، بعــد ان تفاجــأ و وجدهمــا القتيل في داخــل منزله.
فقامــا بالهجــوم عليــه  وطرحــه ارضــاً بعــد تكتيــف يديــه ورجليــه بواســطة 

جامعــات حديديــة وتكميمــه باصــق واكيــاس مــن النايلــون.  
وبعــد ان علمــت الشــرطة بالحــادث قامــت علــى الفــور بالتحــري والتحقيــق 
للوصــول الــى الجنــاة ، وتــم اعتقــال زوجــة المحامــي ، لكــن ضابــط 

ــار.     ــى االنتح ــدم عل ــة اق ــب الجريم ــذي ارتك ــتخبارات ال االس
وقــد اســتنكر النــاس هــذه الحادثــة ، واعتبروهــا ســابقة خطيــره فــي تدهور 

الواقــع األخاقــي . 
ــي  ــرة ف ــنين األخي ــي الس ــرت ف ــد كث ــوع ق ــذا الن ــن ه ــوادث م ــر ان ح يذك
ــل  ــن قب ــة م ــوة رادع ــود ق ــدم  وج ــى ع ــك ال ــي ذل ــبب ف ــع الس ــراق ، ويرج الع

ــة. الحكوم

العشيق ينتحر والقاتلة تعتقل  

ــة  ــر اجتماعي ــاك ظواه هن
ترغــم  زالــت  وال  كانــت 
الفتيــات علــى نمــط حيــاة 
طبقــاً لمــا ترتأيــه الثقافــة 
العــراق.  فــي  الذكوريــة 
تقديــم الفتــاة كهدية الى 
ــر فــي الســن او  رجــل كبي
مــن المقربيــن للعائلــة او 
فديــة لحل نــزاع عشــائري 
او ما يعــرف بـ » الفصلية«.
المهــداة  والفتاتــان، 
والَفْصليَّــة، ليــس لهمــا 
حّق المطالبــة بالتفريق أو 
الطــاق، ألنَّهمــا مجرَّدتان 
وفقــًا  حقوقهمــا  مــن 

العشــائريَّة. لألعــراف 
ففــي منتصــف ســبعينيات 
الماضي،أصــدرت  القــرن 
حكومــة الرئيــس العراقــي 
حســن  أحمــد  األســبق 
البكــر قــرارًا ُمنــع بموجبــه 
وفــق  الفتيــات  تزويــج 

أعــراف الديــة أو الهديــة. ومثَّــل القــرار خطــوة أولــى فــي توجــه المجتمــع نحــو 
المدنّيــة، وعزوفــاً واضحــاً عــن ترســبات المجتمــع القبلــي أو البــدوي.

لكــن هــذه القــرارات لــم تصمــد طوياً وعــادت بعــد الحــرب العراقيــة االيرانية 
ــي  ــي الت ــاش، وه ــى االنتع ــة ال ــة البالي ــائريَّة والبدويَّ ــراف العش ــم واألع القي

تشــكِّل المــرأة إحــدى أهــم ضحاياهــا، علــى حســاب قيــم الدولــة المدنيَّــة.
ــى  ــي عل ــن الدول ــس األم ــه مجل ــذي فرض ــنوات الحصارال ــهدت س ــد ش وق
ــت  ــر غــزو الكوي ــام 2003، اث ــة ع ــام 1990 لغاي ــدت مــن ع ــي امت العــراق، والت
رت منظَّمــة الغــذاء  تراجعــاً كبيــرًا فــي الوضــع المعيشــي للفــرد العراقــي. وقــدَّ
والزراعــة الدوليَّــة أن الفقــر اتســع بيــن عامــي 1995 1996 ليشــمل 71 في المئة 
مــن الســكان. وإثــر هــذا، أصبــح العراقيــون يعيشــون فــي ضائقة ماليــة كبيرة 
عجــزوا خالهــا عــن توفيــر أبســط مقوِّمــات الحيــاة، ممــا دفــع ببعــض اآلبــاء 
قــوا هدفيــن فــي آن واحــد، أوَّلهمــا  ــرة ليحقِّ إلــى تزويــج بناتهــم بأعمــار مبكِّ
ــر  ــن المه ــتفادة م ــا االس ــة، وثانيهم ــراد العائل ــد أف ــبء أح ــن ع ــص م التخلَّ

م للعــروس.  المقــدَّ
وبعــد التغييــر الــذي حصــل عــام 2003 ، بإطاحــة نظــام صدام حســين واحتال 
القــوات االميركيــة للعــراق، ازدادت حــاالت الفقــر. وجــاءت مصحوبــة بظاهــرة 
التأجيــج الطائفــي الــذي شــّرد مئــات اآلالف مــن العوائــل العراقيــة داخــل الباد 
ــون  ــة القان ــن رقاب ــدًا ع ــر، بعي ــزواج المبكِّ ــاالت ال ــي ح ــا زاد ف ــا، مم وخارجه
وأجهــزة الدولــة ومنظَّمــات المجتمــع المدنــي، علــى الرغم مــن أن هــذا الزواج 

لحقــوق  انتهــاكاً  يمثَّــل 
اإلنســان، وخرقــاً لمواثيــق 
ــع  ومعاهــدات دوليــة وقَّ
العراق.ويؤكــد  عليهــا 
الجهــاز  أجــراه  مســح 
لإلحصــاء،  المركــزي 
ــط  ــوزارة التخطي ــع ل التاب
ــارف  ــأن »مع ــة بش العراقي
وطموحــات  وســلوكيات 
المراهقــة«،  الفتــاة 
هيئــة  مــع  بالتعــاون 
إحصــاء إقليــم كردســتان، 
ووزارتــي الّصحــة والمــرأة، 
إن التقديــرات الســكانيَّة 
عــدد  أن  إلــى  تشــير 
العــراق  فــي  الفتيــات 
ضمــن الفئــات العمريَّــة 
 1.9 بلــغ  ســنة   )14  10(
ووفقــًا  فتــاة.  مليــون 
لهــذه التقديــرات، فإنِّهــن 
يمثِّلــن تقريبــاً 6 في المئة 
الســكان.  إجمالــي  مــن 
وبحســب نتائــج المســح فــان الفتيات مــن هذه الفئــة العمريَّــة يتوزَّعــن بواقع 
65.4 فــي المئــة فــي المناطــق الحضريــة و34.6 فــي المئــة فــي األريــاف.

وتلفــت نتائــج المســح إلــى أن أغلــب الفتيــات فــي هــذه المرحلــة العمرية على 
مقاعــد الدراســة، إذ بلغــت نســبة الملتحقات بالتعليــم 82.4 في المئــة، وترتفع 
هــذه النســبة فــي إقليــم كردســتان لتصــل الــى 92.9 فــي المئة.وقــد أظهــر 
المســح االجتماعــي واالقتصــادي لألســرة فــي العــراق الصــادر عــام 2007 أن 21 
فــي المئــة مــن الفتيــات تزوّجــن قبــل بلوغهــن ســن الـ19ســنة، مقارنــة بـــ15 
فــي المئــة فــي أعــوام 1997 و2004، فيمــا يظهــر الجهــاز المركــزي لإلحصــاء 
عــام 2011 أن 5 فــي المئــة مــن الفتيــات العراقيــات تزوَّجن بعمر دون 15 ســنة، 
ونحــو 22 فــي المئــة دون ســن 18 ســنة. ومــع أن قانــون األحــوال الشــخصيَّة 
فــي العــراق رقــم 188 لســنة 1959 ُيعــدُّ متوافقــاً إلــى حــد مــا مــع القوانيــن 
ــزواج عنــد اكمــال الـــ18  الدوليــة التــي تدعــو إلــى أن يكــون الحــّد األدنــى لل
عامــاً، )إذ يمنــع القانــون زواج الفتــاة دون الـــ15 عاماً، ويعطــي التقدير للقاضي 

وبرضــا الوالديــن فــي تزويــج الفتــاة بيــن الـــ15 والـــ18 عاماً(
ــيين  ــن السياس ــي بي ــل التماه ــي ظ ــق ف ــن ان يطب ــون ال يمك ــن القان ولك
والمتنفذيــن العشــائريين ، اذ ال يــزال السياســيون يهرعــون إلــى شــيوخ 
العشــائر لتحشــيدهم مــن أجــل الحصــول علــى أصــوات أبنــاء عشــائرهم فــي 
االنتخابــات، مــا يعطــي لهــؤالء قــوَّة تتعــدَّى حــدود القانــون فــي الكثيــر مــن 

ــان. األحي
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ــن  ــرة م ــاالت، فت ــر الس ــومريين وعص ــة الس ــراق بحقب ــهد الع ش
اإلنقســامات والتناحــر بيــن ســكان المــدن خاصــًة فــي القســم 
ــًا  الجنوبــي مــن بــاد مــا بيــن النهريــن، ألســباب إقتصاديــة غالب

ــة. ــراض زراعي ــاه وألغ ــى المي ــيطرة عل ــول الس ــون ح ــا تك م
حتــى وصــل الحــال أن تقــوم فــي كل مدينــة مهمــا كان حجمهــا، 
وتأثيرهــا، حكومــة أو مملكــة خاصــة، وهــي أبشــع صــورة للفرقــة 
الضعــف، وفقــدان صفــات  الطبيعيــة أن  التــي مــن تداعياتهــا 
القــوة، واإلقتــدار، التــي مــن الممكــن أن يتمتــع بهــا العــراق 

ــذاك. آن
فــإن  الدولــة،  ومقومــات  الفّرقــة،  عوامــل  بيــن  الفــارق  ومــع 
النتائــج تكــون واحــدة فــي مختلــف مراحــل التأريــخ، حيــث تســوق 
السياســات غيــر الممنهجــة، والمتخبطــة، والفئويــة، والناتجــة مــن 
ــة«،  ــون ديني ــد تك ــة »ق ــات فردي ــخصية، وأيدلوجي ــات ش منطلق
تقــود تلــك التحــركات الــى بنــاء فكــر ســلبي هــدام، يقــوض 
المنظومــة  تطلعــات  ويضــرب  المجــاالت،  بمختلــف  النهضــة 
البشــرية المحكومــة بنتائــج تلــك السياســات والتخبطــات غيــر 
ــىء  ــر عاب ــائد، غي ــي الس ــي، أو العّرف ــام القانون ــة بالنظ المنضبط
المفترضــة،  ومدنيتهــا  المؤسســات،  دولــة  مفاهيــم  بــكل 
ــا  ــا فيه ــم، بم ــي العال ــاتير ف ــف الدس ــا بمختل ــوص عليه والمنص
ــون  ــن القائم ــر م ــادره الكثي ــذي غ ــي، ال ــي الحال ــتور العراق الدس
ــم  ــت معظ ــى تحول ــذه حت ــن تنفي ــؤولين ع ــه، والمس ــى حمايت عل
مفــردات العمليــة السياســية، وهــي اإلطــار- المفتــرض- والجامــع 
الــى  السياســية،  لحياتهــم  عــام  العراقييــن، ومنظــم  لــكل  كل 
مســارات عمــل حزبيــة ال تلتقــي اال فــي محافــل محــددة لبنــاء 

ــام. ــح الع ــن الصال ــدة ع ــا بعي ــوى غالبيته ق
ــية  ــاة السياس ــي للحي ــوم اإلصطاح ــو المرس ــزاب ه ــات األح دوي
ــات  ــن زعام ــة م ــّرع مجموع ــد ش ــراق، فق ــي الع ــد 2003 ف ــا بع م
ــات  ــاء المؤسس ــاد أدوات بن ــى إبع ــة ال ــية والحزبي ــل السياس الكت
بديلــة،  حزبيــة  مراكــز  تشــكيل  عبــر  الحكوميــة  واألجهــزة 
وبمختلــف اإلختصاصــات، اإلقتصاديــة والعســكرية، بــل وحتــى 
ــان  ــة والدســتورية لكي ــى حســاب المســاحة القانوني ــة، وعل األمني

ــة. الدول
ــاءآت حتــى أصبحــت واقعــًا مفروضــًا، ال يخضــغ  وتنامــت تلــك البن
للمتغيــرات السياســية فــي نظــام الحكــم، وإشــغال المناصــب، 
ــات، وهــو  ــي للحكوم ــة، واألخاق ــاري للدول يزاحــم الوجــود اإلعتب
منطــق راســخ بقــوة الســاح، ودّعــم مراكــز القــوى المتكونــة مــن 
المــال السياســي أيــًا كانــت مصــادره، ويقــف خلفــه جمهــور كبيــر 
ــة  ــاء الدول ــي بن ــل ف ــذا الخل ــن ه ــتفيدين م ــوادر والمس ــن الك م
المتســيدة علــى  الســلطوية  المواقــع  الــذي أدى لظهــور تلــك 
المقــدرات البشــرية والماديــة لجوانــب كثيــرة مــن الحيــاة العامــة 

فــي البــاد.
وبعــد أكثــر مــن ثاثــة آالف عــام هــي الفتــرة بيــن نشــوء دويــات 
ــاة  ــخ والحي ــون التأري ــإن قان ــزاب اآلن، ف ــات األح ــدن، ودوي الم
ــة  ــة المجتمعي ــي التركيب ــل ف ــارزة، فالخل ــدة، وب ــمات موح ــه س ل
والتربويــة يفضــي الــى نظــام سياســي غيــر مؤهــل للقيــادة، 
فتنفتــح ثغــرات يتســلل مــن خالهــا العابثــون، والمتصيــدون، 
مــن تجــار األزمــة، فتتبــدل أحوالهــم الــى صّنــاع للقــرار السياســي 
واإلجتماعــي واإلقتصــادي ألي بلــد، هــؤالء دائمــًا مــا يكونــوا 
حجــرًا يتعثــر بــه عشــاق الحيــاة الكريمــة، حيــث يبنــي معظــم 
ــوى  ــك الق ــن تل ــل موازي ــي تخل ــم ف ــاد آماله ــاء الب ــباب وأبن ش

ــعب. ــح الش لصال
وقــد تضــرب تلــك األحجــار عمــدًا رؤوس مــن يحــاول أيقــاض 
ــات،  ــا كل اإلتجاه ــي به ــن أن تلتق ــة يمك ــة دول ــأن ثم ــة، ب العام
ــا  ــات كم ــز، والدوي ــا كل المراك ــر فيه ــة ُتصه ــات، دول والتوجه
ــد دويــات  فعــل »دوكال كاريــزي« آخــر ملــوك ســومر مــن توحي
ــة  ــك التجرب ــن، تل ــن النهري ــدة بي ــة موح ــيس دول ــدن وتأس الم
الماضــي،  القــرن  بدايــة  فــي  األول  مــع فيصــل  تكــررت  التــي 
عندمــا توحــدت الواليــات الثــاث الرئيســية، وذابــت معهــا كل 

ــد. ــر مّوح ــراق ُح ــح ع ــماء، لصال ــن واألس العناوي

اســتعادة دورهــا  الــى  تتطلــع  التــي   ، الراعيــة  الدولــة  واجبــات  اهــم  مــن  ان 
واالخاقيــة  القانونيــة  ومســؤوليتها،  وواجباتهــا  وقيمتهــا  ومكانتها‘وســلطتها 

والتاريخيــة ، فــي التنميــة والنهــوض والتقــدم واالنجــاز واالبــداع 
واالدارة.  والعمــل 

ــة  ــون للدول ــرورة ، ان يك ــو ض ــات ه ــذه الواجب ــم ه ــن اه م
دور  ورعايــة  اهميــة  علــى  ومســتقبلي  اســتراتيجي  تركيــز 
المــرأة ، التــي تشــكل البيئــة الحاضنــة للمجتمــع ولاجيــال 

القادمــة. 
تلعــب المــرأة دورًا اساســيًا فــي اســتقرار الحيــاة االســرية علــى 

المســتوى النفســي والفكــري والتربــوي. 
انصــاف  هــو  حقيقتــه  فــي  المــرأة  انصــاف  فــأن  هنــا  مــن 
للمجتمــع، لكــن مجتمعنــا ودولتنــا علــى مســتوى القوانيــن 
ــي  ــي ف ــرأة ، وه ــرام الم ــر باحت ــات تتظاه ــاتير والخطاب والدس
ــاكلها  ــج مش ــا ، وال تعال ــراكتها وال بدوره ــن بش ــق ال تؤم العم

والمتراكمــة.  المزمنــة 
ــه النســاء فــي دوامــة مــن االزمــات  كيــف لمجتمــع تعيــش في
ان ينتــج وعــي او جيــل او ثقافــة او حيــاة او ان تضمــن االمــة 

مســتقبلها فــي عالــم اصبحــت النســاء فيــه تشــكل هــرم الدولــة فــي االدارة 
ــي.  ــافات والرق ــة واالكتش ــة والمعرف والسياس

ــة.   ــوة وبثق ــراة الناضجــة ينضــج جيلهــا بســرعة وبق ــٍد ان الم ــى اح ــى عل ال يخف

ــر  ــل القب ــا نشــاهد ان االنســان ينضــج فــي ســن متأخــر قب ــي مجتمعاتن ــا ف بينم
ــره  ــه وفك ــدة لنضج ــن فائ ــد م ــم يع ــى ول ــد ول ــر ق ــون العم ــا يك ــل ، حينه بقلي

ــه.  ــه وحكمت وحنكت
لذلــك فــأن قيمــة الدولــة الراعيــة مرتبــط بقيمــة مــا تحققــه 
ــرار  ــة الق ــي صناع ــاركة ف ــور ومش ــل وحض ــن تفاع ــاء م للنس

ــا.  ــن امامه ــق م ــة العوائ ــوازن االنســاني، وازال والت
ــاوت  ــث تتف ــرأة ، حي ــكل مجتمــع هــو الم ــي ل ــم التحت ان العال
 ، البيئــة والثقافــة والمعرفــة  العالــم حســب  تأثيــرات هــذا 

ومنهــا تتشــكل خرائــط حياتنــا التفصيليــة. 
ال ننســى ان اول مدرســة ابتدائيــة للبنــات ، تــم افتتاحهــا فــي 
بغــداد عــام 1899 ، حينمــا لــم تتشــكل بعــد خرائــط وحــدود 

الكثيــر مــن دول العالــم.
حتمــًا ال يمكــن المقارنــة االن بيــن وضــع المــرأة فــي مجتمعنــا 
ــن مــن  ــارن بي ــن وضعهــا فــي مجتمعــات اخــرى او ان نق وبي
يقــف خلــف المــرأة لدينا‘وبيــن نســاء المجتمعــات المتحضــرة.

المــرأة لدينــا مهــددة باالقصــاء والتأمــر والتهديــد والتخويــف 
الضغوطــات  عــن  فضــًا  والتجاهــل  والشــك  والتخويــن 

النفســية التــي تدفــع بعضهــن لانتحــار. 
ــا  ــر غصنه ــل ان ينكس ــرأة قب ــي الم ــاة وه ــجرة الحي ــة ش ــتطيع  حماي ــى نس مت

بالظلــم واالجحــاف والجهــل والامبــاالة.

دويالت األحزاب 
ومراكز القوى

دولة املرأة ومرأة الدولة

وسام رشيد
... إلى الذين نحبهم جدًا ..

ال تصابوا بعدوى التبلد ..
هل تشعر مثلي .. بأنك تتجمد ؟!

لقد قصدُت أن أقول بأن مشاعرنا تتبلد 
أي تتجمد عن الحركة والسيولة والجريان

و تتوقف
كما يتجمد النهر الجاري

يموت فيتحول إلى مستنقع 
كما تفقد الزرعة أملها في النمو 

فتضمر حتى تدفن رأسها في التراب 
كما لو أن المطر ليس كافياً لُيثقل غيمة 

فتسقط على أفواٍه عطشى
وكما أن يموت الهم في جوف عازف فا ينفخ في الناي أنينًا 

هكذا تتبلد األشياء .
التبلد أحياناً هو تخثر الدم

تجلطه
محاولته في منع النزيف المستمر 

ولكنه ينحبس أحياناً في مكاٍن و زماٍن خاطئ 
وحينها يشكل خطرًا على حياتنا بدالً من إنقاذها 

وكأن الدم يبقى مرعوباً داخلنا يظن أن الجرح لم يلتئم 
فيواصل تخثره

يواصل شعوره بالرعب وخوفه من عدوه المجهول .
حقيقًة .. أنا ال يهمني أن تتبلد  

لكن ماأخشاه أن أصاب بعدوى التبلد 
ال أريد أن أتبلد

أريد أن يبقى الدم سكراناً يترنُح بين أناملي 
فتكتب وتعزف وتحيي المارة .. ..

أريد أن تبقى رئتاي تحرق السجائر 
مصابٌة بقلق المدخن 

فالقلق اختبار رغبتنا الجشعة بالحياة ..
أريد أن أستمر في العد 

لكي تستمر لعبة »االستغماية«
ونبقى في محاولة طفولية نضيع عن بعض لنجد بعض .. 

أريد أن يبقى الرغيف ثمينًا 
وتبقى الحريُة وطنًا 

لكي أبقى أنا مواطن ثائر في سبيل الخبز  والوطن
أريد أن تستمر الكلمات 

تدور في قلمي 
كما تدور البيادق على رقعة الشطرنج 

حتى يصبحوا في المكان الصحيح فيحرزوا نصرًا 
ال أريد أن أتبلد

فأّسلم باألمر الواقع
وأرى جباالً جليدية في الصحراء الحارقة

وأرى أشجارًا تموت وهي شامخة
وأرى دماء تتخثر دون جرح 

وال أريد أن تبلد 
لكي أصبح أنا عدوى أخرى 

لمن حولي 
تعالوا ال نتبلد 

تعالوا نقاوم العدوى 
ونؤمن بأقزام سبعة 

أعادوا بيضاء الثلج إلى الحياة
بعد أن كان السم سيتبلد في دمها 

ــى  ــق مــع حصــان طــراودة عل ــال اإلغري ــد كمــا احت ــى التبل ــال عل ــوا نحت تعال
عشــر ســنوات مــن الحصــار ونهــزم جيشــه شــر هزيمــة

تعالوا  نحّرك أرواحنا الغاطسة في الماء المتجمد
في حركات عشوائية ترفض الموت 

وتصارع با توقف لكي ال تتصلب الحياة 
تعال نقاوم العدوى

فأنا الأخشى فيروس كورونا 
بقدر ما أخشى عدوى التبلد

يف زمن كـورونـا  
» عدوى التبلد«

براءة العزاوي

رياض الفرطوسي

8 أراء حرة

الموعــد النهائــي لانتخابــات علــى ُبعــد مســافة قريبــة مــن تحديــده ، واالنتقــادات 
لمجالــس النــواب المتعاقبــة وشــخوصها فــي ازديــاد، وجميعنــا نلــوم قوانيــن 

االنتخــاب كثيــرا، لكــن ال نعتــرف بتقصيرنــا كناخبيــن  إال نــادرا.
 قــد ال يوجــد قانــون انتخــاب مثالــي، لكــن بالتأكيــد هنــاك 

مرشــح وناخــب يعــول عليهمــا. 
والــكل يتأمــل أن يقــوم المجلــس الحالــي لمفوضيــة االنتخابات 
بإقــرار موعــد يضمــن مســاحة لألحــزاب والمرشــحين وبمــا 

ــات.  ــل االنتخاب يمنحهــا الزمــن الكافــي لاســتعداد قب
ــا  ــة، وهــي دعــوات لهــا م ــة للمقاطع ورغــم الدعــوات المختلف
ــن  ــدي ع ــزوف التقلي ــم الع ــب، ورغ ــض الجوان ــي بع ــا ف يبرره
ــدى كل  ــباب ل ــن األس ــع م ــف واس ــى طي ــع ال ــاركة الراج المش
مــن يقــرر العــزوف، لكــن الواقــع أن ال بديــل حقيقــي عــن 

المشــاركة الواســعة إلنتــاج التغييــر المطلــوب.
نســبة  إيصــال  مــن  وتمكنــا  كناخبيــن،  بواجبنــا  قمنــا  وإذا 
ــة  ــة الرقاب ــن يدركــون جوهــر عملي ــواب الذي ــة مــن الن معقول
والتشــريع ، يمكننــا مــن هنــاك االنتقــال إلــى الخطــوة التاليــة 
بوضــع أطــر واضحــة يمكــن مراقبتهــا لعاقــة النائــب بالناخــب 

ــواء. ــد س ــى ح ــة عل ــلطة التنفيذي ، وبالس
ــان  ــزم لإلتي ــزم والع ــا الح ــي ال ينقصه ــيد الكاظم ــة الس ــأن حكوم ــة ب ــي ثق وكل
ــي  ــوائب الت ــا الش ــو عنه ــة  وتجل ــة االنتخابي ــاح العملي ــي نج ــاهم ف ــكار ستس بأف

ــة. ــات القادم ــم لانتخاب ــعبنا بنظرته ــاء ش ــن ابن ــن م ــى اراء الكثيري ــرت عل أث
كمــا مــن الضــروري كمقتــرح ان يتــم العمــل مســتقبا علــى اســتحداث وزارة تســمى 
وزارة الشــؤون البرلمانيــة وان يقــوم النائــب الــذي يســعى ألداء 
وظيفتــه بحــق أن تكــون لقاءاتــه بالمســؤولين التنفيذييــن تتــم 
بتنســيق مــن هــذه الــوزارة وفــي مكاتبهــا، علــى شــكل اجتمــاع 
منظــم، لــه محضــر يتــم نشــره عبــر الموقــع اإللكترونــي للــوزارة 
ــب  ــة أداء النائ ــث يســتطيع الناخــب مراقب ــواب، بحي ــس الن ومجل
والمســؤول، ويدفــع النائــب والمســؤول عــن نفســيهما شــبهات 

التقصيــر والســعي بالواســطة، وتهــم الفســاد؟
ــاطات،  ــاد والوس ــبهات الفس ــدرء ش ــيكون ل ــرح س ــك المقت فذل

ــة. ــق الرمادي ــن المناط ــاد ع واالبتع
وعندمــا نتمكــن مــن تحقيــق مــا ســبق، أو علــى األقــل البــدء بــه 
بدايــة جــادة، يصبــح لزامــا علينــا كأفــراد فــي المجتمــع، مواطنين 
ومســؤولين حالييــن وســابقين، أن نتعهــد جميعــا بــأن ال نســعى 
ــا  ــوبية، ال طلب ــطة والمحس ــوبها الواس ــألة تش ــي أي مس ــدا ف أب
ــى األجهــزة الرســمية والســلطات الدســتورية  ــا عل وال أداء، فكم
مســؤولية تثبيــت مبــدأ المواطنــة ودولــة المؤسســات، فــإن علــى 

المجتمــع أن يكــون داعمــا وظهيــرا قويــا لهــذه المبــادئ وال يســعى إلجهاضهــا.
وفــق اهلل العــراق شــعبا وقيــادة بجميــع مؤسســاتها وحمانــا جميعــا مــن كل 

مكــروه.

على مشارف مرحلة جديدة...

اشرف الدهان

أسس 
الدولة املدنية 
الديمقراطية 

دولة القانون

د. رياض الزهريي

يكتبها لهذا االسبوع

علــى الرغــم من وجــود إختافات حــول مفهوم وتعريف الدســتور 
فــأن الفقــه الدســتوري يتفــق علــى أن الدســتور هــو الــذي يرســم 
الهيــكل اآلساســي لبنــاء الدولــة من خــال مجموعة مــن المبادئ 
العامــة التــي تحــدد شــكل العاقــة بيــن مختلــف الســلطات فــي 
الدولــة ، وتحــدد الحقــوق والواجبــات بيــن الســلطات ومؤسســات 
الدولــة مــن جهــة والمواطنيــن مــن جهة اخــرى . وبمــا أن قواعد 
ومبــادئ الدســتور تكــون عامــة فــأن القوانيــن والتشــريعات 
ــي  ــي ان تأت ــا الســلطة المختصــة ينبغ ــي تضعه ــة الت التفصيلي
ــوز ألي  ــم اليج ــن ث ــد وم ــادئ والقواع ــذه المب ــع ه ــة  م متوافق
تشــريع ان يكــون مخالفــا لهــا . فالدســتور يعلــوا علــى القاعــدة 

التشــريعية ويســموا عليهــا .
ــتور  ــأة الدس ــن نش ــة بي ــة عضوي ــاك عاق ــى ان هن ــير ال  ونش
ونشــأة الدولــة كمجتمــع سياســي وايضــا  نشــير الــى موضوعــة 
العاقــة بيــن الديــن والدولــة وتوظيــف اآلخيــر ألغراض سياســية 
ــن  ــك م ــى ذل ــاء عل ــة . وبن ــة المدني ــرة الدول ــع فك ــارض م تتع
ــد  ــي تحدي ــة ف ــع المدني ــة م ــازم الديمقراطي ــروري ان تت الض
مفهــوم الدولــة المدنيــة الديمقراطيــة تمييــزا لهــا عــن الدولــة 

ــي .  ــة االســتبدادية والحكــم العســكري والحكــم الدين المدنب
كمــا نشــير أيضــا الــى اهمية الوعــي في أن الدســتور ليــس مجرد 
وثيقــة تكفــي بمفردها لقيــام الدولة المدنيــة الديمقراطية وانما 
ــن  ــي تتضم ــريعات الت ــن التش ــة م ــا مجموع ــب أن يصاحبه يج
مبــادئ لحمايــة علــّو وســمو  الدســتور وأن يصبــح األلتــزام 
بالدســتور ســلوكا عامــا للحــكام والمحكوميــن علــى حــد ســواء . 
وهــذه المبــادئ وهــي أســس هــذه الدولــة  تتمثــل بمــا يأتــي:

1. مبدأ التدرج القانوني.
2. مبدأ الفصل بين السلطات.

3. مبدأ ألمساواة بين المواطنين. 
4. مبدأ  سيادة القانون.

5. مبادئ حقوق االنسان والحريات العامة. 
6. مبــدأ الرقابــة القضائيــة علــى دســتورية ومشــروعية القوانيــن 

واعمــال الســلطة التنفيذية.
7. مبدأ التداول السلمي للسلطة.

8. مبدأ التعددية الفكرية والسياسية والدينية.
9. مبدأ استقال القضاء.

10. مبدأ حياد المؤسسة العسكرية والمنظومة االمنية.   
ان مدنّيــة ودمقرطــة الدولــة هــي مشــروع مجتمعــي يحتــاج الــى 
تعبئــة جماعيــة وجــرأة سياســية وقانونيــة يقودها التيــار المدني  

الديمقراطــي مــن خــال تبنــي مشــروع متكامــل تفصيلــي حــول 
أســس هــذه الدولــة والمبــادئ العشــرة التــي اشــرنا لهــا لتصبــح 

دليــا ومرشــدا فــي انجــاز هــذه المهمــة. 
ــد نــص عليهــا  ــة وق ــة المدني ــادئ وأســس الدول ــك هــي مب تل

ــل؟   ــن الخل ــنة 2005  فأي ــي لس ــتور العراق الدس
ــادئ وعــدم تطبيقهــا  ــزام بهــذه المب ــي عــدم األلت ــل ف ان الخل
وخرقهــا مــن قبــل الســلطات الثــاث وأشــير الــى بعــض االمثلــة :
1. عــدم احتــرام مبــدأ الفصــل بيــن الســلطات مــن خــال تدخــل 
الســلطة التشــريعية فــي شــؤون الســلطة التنفيذيــة والعكــس 
الســلطة  التنفيذيــة فــي شــؤون  الســلطة  صحيــح وتدخــل 

ــة. القضائي
2. عــدم االلتــزام بمبــدأ حصــر الســاح بيــد الدولــة علــى خــاف 

المــادة 9 بــكل فقراتهــا.
3. عــدم احتــرام مبــدأ االســتقال القضائــي وتســييس القضاء في 

العديــد مــن المجاالت.
 

أهم المشاكل الدستورية التي تحتاج الى تعديل
اشــير الــى بعــض فقــرات ومــواد الدســتور العراقــي التــي تحتــاج 

الــى تعديــل وهــي : 
1.  مشــكلة التحديــد القانونــي لمصطلــح )) االكثــر عــددا (( فــي 

مجــال تشــكيل مجلــس الــوزراء.
والســلطة  االقليــم  بيــن  االختصاصــات  تحديــد  مشــكلة   .2
ــة  ــط واولوي ــاج النف ــال ادارة وانت ــي مج ــا ف ــة خصوص االتحادي

قانــون االقليــم.
3. قضيــة تفســير مفهــوم احــكام ثوابــت االســام وتعارضــه مــع 

ــة المدنية. الدول
4. قضيــة اســتعمال مصطلــح المكونــات االجتماعيــة فــي بعــض 

الفقــرات بديــا لفكــرة المواطنــة. 
5. اسس المنظومة االنتخابية.

6. قضيــة النظــام الدســتوري للهيئــات المســتقلة وارتباطهــا 
االداري.

7. قضيــة مشــروعية تعييــن نــواب للرئاســات الثــاث ومشــروعية  
ترشــيح رئيــس مجلــس الــوزراء آلكثــر مــن دورتيــن متتالييتيــن.

8. قضية المبادرة التشريعية وسلبها من مجلس النواب.
9. قضية مجلس االتحاد.

ــس  ــة ورئي ــس الجمهوري ــي رئي ــة  منصب ــكلة ازدواجي 10. مش
ــعب. ــن الش ــر م ــاب المباش ــة االنتخ ــوزراء وقضي ــس ال مجل

11. قانون المحكمة االتحادية العليا واسبعادها عن الطائفية.
 

االجراءات المقررة دستوريا للتعديل
نصــت المــادة 126 مــن الدســتور على انــه )) لرئيــس الجمهورية 
ومجلــس الــوزراء مجتمعيــن او لخمــس اعضــاء مجلــس النــواب 
اقتــراح تعديــل الدســتور (( ثــم )) موافقــة ثلثــي اعضــاء مجلــس 
النــواب علــى التعديــل (( ثــم موافقــة الشــعب باالســتفتاء العــام 

ومصادقــة رئيــس الجمهوريــة.

قيود التعديل 
ــل الدســتور   ــى تعدي ــود عل ــد مــن القي ــي الدســتور العدي ورد ف
وهــي قيــود التمــت بصلــة الــى فكــرة المواطنــة نشــير اليىهــا 

كمــا يلــي :
1. اليجــوز اجــراء أي تعديــل مــن شــأنه االنتقــاص مــن صاحيات 

االقليم )ف-4م 126(.
ــوص  ــتور بخص ــن الدس ــادة 142 م ــي الم ــواردة ف ــود ال 2. القي

ــة تعديــل الدســتور . تشــكيل لجن
33. ان اليرفض التعديل ثلثا المصوتين في ثاث محافظات. 

4. قيــود سياســية يفرضهــا واقــع التوافــق بيــن الكتــل السياســية 
المتنفذة.

إعان دستوري بدال من لجنة تعديل الدستور
فــي ظــل الظــروف اآلســتثناءية والحاجــة الســريعة لوضــع الحلــول 
ــن  ــم يك ــتور ل ــل الدس ــة لتعدي ــة برلماني ــكيل لجن ــرى ان تش ن
ــة  ــرة طويل ــل ســيأخذ فت ســوى اســتخفاف بالشــعب الن التعدي
وان اعضــاء اللجنــة هــم مــن رحــم الطبقــة السياســية المتنفــذة 
المؤسســة علــى نظــام الطائفيــة الــذي رفضــه الثــوار . لذلــك نرى 
ضــرورة المطالبــة  بأعــان دســتوري يضــع بنــوده الشــباب الثائــر 
يســاعدهم فــي ذلــك عــدد مــن المختصيــن  وتتــم المصادقــة 
ــاء  ــس القض ــس مجل ــة ورئي ــس الجمهوري ــل رئي ــن قب ــه م علي
االعلــى ورئيــس البرلمــان  ويكــون هــذا االعــان مكمــا ومفســرا 

ــتور 2005.  لدس
ونرى اهم بنوده هي االتي :

1. االعــان  عــن تجريــم نظــام الطائفيــة بــكل اشــكالها وفــي كل 
مفاصــل الدولــة  ومنــع ادلجــة الدســتور والنــص الصريــح علــى 

تجريــم المليشــيات المســلحة  ونــزع ســاحها ز
2. النــص علــى حمايــة حقــوق المواطــن وحرياتــه العامــة واعــاء 

المواطنــة كأســاس للحكــم  ومنــع الرمــوز القديمــة مــن العــودة 
ــر المشــروع )مــن ايــن لــك هــذا (  وتطبيــق قانــون الكســب غي

ومصــادرة امــوال الفاســدين .
ــة لمكافحــة الفســاد  3. االعــان عــن تشــكيل المحكمــة الجنائي
والبــدء بعملهــا فــورا وعلنيــا  والبــدء بمحاكمــة المســئولين عــن 

الجرائــم الكبــرى كســبايكر واحتــال الموصــل وغيرهــا. 
الحكومــة وتشــكيل هيئــة  واقالــة  النــواب  4. حــل مجلــس 
تشــريعية  تنفيذيــة مصغــرة ومختصــة تمثــل فيهــا جميــع 
المنظمــات والجمعيــات والنقابــات المهنية والمــراة واالكاديميين 
ــون  ــة باصــدار قان ــة االنتخابي ــة البيئ ــى تهيئ والمحافظــات تتول
جديــد لانتخابــات واالمفوضيــة  كما تتولى اختصاصات الســلطة 
التشــريعية والتنفيذيــة المقــررة فــي دســتور 2005 للفتــرة 

ــتوري.  ــان الدس ــي االع ــررة ف ــة المق االنتقالي
5. ينــص االعــان علــى الغــاء مجالــس المحافظــات خــال الفتــرة 

االنتقالية.
6. اصــدار قانــون الخدمــات العامــة والضمــان االجتماعي ومجانية 
التعليــم والصحــة خــال الفتــرة االنتقاليــة واصــدار قانــون توحيد 

اجهــزة الرقابــة االداريــة والمالية .

خصائص االعان الدستوري من الناحية القانونية
1. اليوجــد أي مانــع دســتوري – قانونــي يمنــع مــن إصــدار 
هكــذا إعــان ، ألنــه اعــان عــن ارادة الشــعب الــذي هــو مصــدر 
الســلطات  وهــو يكمل ويفســر دســتور 2005 واليلغيــه أو يعطله 

 .
ــتثنائية  ــد اس ــادئ وقواع ــة مب ــو مجموع ــان ه ــذا االع 2. ان ه
والتــي  البلــد  تواجــه  التــي  االســتثنائية  االوضــاع  تتطلبهــا 
يســتعصي حلهــا بالطــرق الدســتورية الطبيعيــة وهــذا ماتقــرره 

نظريــة الظــروف االســتثنائية التــي قررهــا دســتور 2005 .
3. االعــان يؤســس نظــام الحكــم على اســاس المواطنــة ويؤكد 
رفضــه وتجريمــه للطائفيــة واالثنيــة وهــذا هــو جوهــر الصــراع 

بيــن الســلطة القائمــة وجماهيــر الشــعب .
4. النــص علــى إســتقال الشــؤون السياســية عــن الشــؤون 
الدينيــة وضمــان عــدم تدخــل احدهمــا فــي اختصــاص االخــر مــع 

ــة والفكريــة  وشــعائرها . ضمــان الحريــات الديني

الدكتور رياض عبد عيسى الزهيري 
اكاديمي حقوقي متقاعد 

ــة، هــي ذاتــك  ــة معقــدة ومتفــردة وحميمي ــي عملي ــة بالنســبة ل الكتاب
ــم، الحــب، الخــوف ،الطيــش،  ــة، المكتظــة بتجــارب األل اإلنســانية العاري

ــدادك.  ــت وكل أض ــي أن ه
ربمــا لــن يكفينــي كتــاب لشــرح فعــل الكتابــة. هــي خلوتــي التــي 
ــة  ــي هــذه الظــروف العصيب ــارئ. ف ــزي الق ــك عزي ــا مع اتقاســمها إرادي
التــي أفقــدت العالــم إتزانــه وعقلــه، ان ال أجــد أعقــل مــن الهــروب علــى 
زوراق الكتــب او الكتابــة. لنتنفــس قليــال الصعــداء من التســمم اإلعالمي 

ــا عــن جائحــة كورونــا. العالمــي الــذي يأرقن
اللقــاء بكتــاب هــو كلقــاء حــب، إمــا يجرفــك ويشــدك إلــى آخــر كلمــة أو 
أنــك ســتتوقف عنــد مشــارف المقدمــة مكتفيــا بهــا، كانــك تــج لــس أمام 

أشــهىطبق فــي مطعــم فاخــر باريســي لكنــك ال ترغــب فــي األــكل. 
وهــذا مــا يحــدث معــي عندمــا ال يفتــح كاتــب مــا شــهيتي اللتهــام نصه. 
لكــن مــع ألبرتيــن ســرازان تقــف مندهشــا، متواطئــا، منجرفــا، تغمــرك 
أحاســيس متناقضــة كأحاسيســها المضطربــة، يســري بــك جــوع إللتهام 

كل مــا خربشــت. 
قبــل أن أغــوص معكــم فــي عالمهــا، أردت أن أتوقــف عنــد إكتشــافي لزخــم أدبهــا. تهتــم 
دار النشــر »هــن« المصريــة بتقديــم وترجمــة أعمــال أدبية نســائية كثيــرة للقــارئ العربي. 
وصديقــي رجــاء موســى مديــر الــدار حدثنــي يومــا عــن ألبرتيــن ســارازان، فــإذا بــه هــو 
نفســه ال يعــرف كيــف إهتــدت ذائقتــه األدبيــة إلــى نصوصهــا.  ويذكر في مقدمــة الترجمة 

التــي خصتهــا الــدار ألعمالهــا انــه ربمــا يعــود ذلــك لشــغفه بالجزائــر. 
ــي  ــا ف ــم أجده ــي ل ــرة الن ــدأت المغام ــة وب ــا الكامل ــن مجموعته ــي البحــث ع ــب من فطل
المكاتــب العموميــة لمدينــة كليرمــو فيــرون. فبحثــت عنها علــى االنترنت فوجدت ســيرتها 
أالدبيــة علــى عــدة مواقــع، لكــن أجمــل ماقــرأت عنهــا صــدر علــى موقــع BABELIO حيــث 
يتــردد القــراء فــي تــرك انطباعتهــم عــن الكتــب يخصــص لهــم الموقــع مســاحة لذلــك. 
راســلت موقــع خــاص بترميــم واعــادة بيــع الكتــب القديمــة فوجــدت ظالتــي، اخيــرا بعــد 

مراطــون طلــب الكتــاب وإنتظــاره. 
كان المؤلــف ضخمــا تمألــه حيــاة قصيــرة كحيــاة ألبرتيــن التــي أخذهــا المــوت عنــوة وهــي 
فــي عــز عطائهــا، جمــع كل أعمالهــا »الكاحــل« و»الهــروب« ، الصــادران فــي 1965 الــذي 

حقــق مبيعــات خياليــة ثالــث مالييــن نســخة، رســائل وقصائــد 1967.
ــي  ــة الت ــة الجزائري ــال بآي ــون بالفطــرة تمامــا كبعــض الرســامين أمث ــاب يكتب ــاك كت هن
الهمــت بيكاســو بفنهــا القبلــي الفطــري وأبدعــت فنــا ال يخضــع للتصنيفــات العالميــة بــل 

يعبــر بوجدانــه الخــام. 
والبرتيــن فنانــة مــن نفــس الطــراز لــم تصقــل موهبــة كتابتهــا الجامعــات والمكتبــات بــل 

هــي عصــارة تجربــة حياتهــا البائســة،عميقة عمــق خيباتهــا وألمهــا. 
ولــدت ألبرتيــن فــي الجزائــر عــن عالقــة حــب غيــر شــرعية مــن أب جزائــري وأم إســبانية 
ســنة 1937 تخلــت عنهــا والدتهــا وتبنتهــا أســرة فرنســية وعاشــت فــي موبليــي، تعرضــت 
اللغتصــاب مــن طــرف احــد افــراد عائلتهــا.  فهربــت مــن منزلهــا وعاشــت حيــاة بوهيميــة 

متشــردة امتهنــت الدعــارة ومارســت الســرقة ممــا كلفهــا ســبع ســنوات ســجن نافــذة. 
هربــت مــن الســجن ويكســر كاحلهــا فــي عملية الهــرب فتكتب إثــر هــذه الحادثــة رواياتها 
المشــهورة الكاحــل وفــي مغامــرة هروبهــا تلتقــي بجوليــان ســرازان الــذي ســتحبه بجنــون 

ــزوج به.  وتت
تعتبــر ألبرتيــن ســرازان اول أديبــة فرنســية تكتب عن غياهب الســجن في فتــرة األربعينات، 
ممــا جعــل القــراء يتعاطفــون معهــا. وهــي تكتــب فــي الســجن لــم تكــن تعــرف انهــا تخــط 

طريقهــا للمجــد األدبــي الــذي لــم تقطــف ثمــاره الــن المــوت لم يمنحهــا تلــك اللذة. 
تســعة وعشــرون ســنة هــي خالصــة حيــاة إمــرأة متمــردة، وكاتبــة مميــزة بثــراء ال يمكــن 
ــورج  ــرة ج ــا للمغام ــي حبه ــت ف ــرة فاق ــة مغام ــي أديب ــارئ، ه ــس الق ــس ح أن ال يلم
ــي  ــي فياف ــت ف ــي هام ــرارد الت ــل اب ــة وايزابي ــدب الرجالي ــات اال ــة لصالون صاندالمقتحم

ــر. صحــراء الجزائ
لتجربتــي فــي قراءتهــا بلغتهــا األصليــة الفرنســية نكهــة خاصــة ألنهــا 
احيانــا تســتعمل اللغــة العاميــة الفرنســية وهــذا في حــد ذاته فعــل جديد 
فــي عمليــة الكتابــة فــي االــدب الفرنســي، كنــت احيانــا أرى فيهــا المــرآة 
األرقــة لبوجــدرة وأحيانــا أخــرى أحضــن تلــك الطفلــة التــي اال جــذور لهــا 
واال وطــن.  ولــم تجــد ســوى عــراء الكلمــات معطفا و قســوة اورغــازم غير 
منشــوذ يحولهــا إلى خشــب، وفــي خرابها الجميــل اصبح جوليــان حبيبها 
الوطــن و االنتمــاء.  هــو الفرصــة اليتيمــة التــي تصدقــت بها الحيــاة اخيرا 
علــى حياتهاالمــظ طربــة، فرصــة تجعلهــا إنســانا محبوبا،خالقــا ، مبدعــا 
ــام دون أن أشــعر بالجــوع  ــه. عشــرة أي ــم حول ــح العال ــم قب ــال رغ للجم

والعطــش، فقــط أشــعر بالغربــة فيــك، وفــي ان أصبــح معبــرة عنهــا. 
هــذا الشــعور الــذي بإمكانــه أن بدفــئ وينعــش ، أن يحــرق ويوجــع. هــذا 
المســاء، أحببــت بإســمك كل الرجــال، هــذا الخــوف عنــد مقاربــة الرجــال، 
هــذا الرفــض الــذي يســتحيل تجــاوزه، الغريــب والمجهــول هــو ذا كلــه 
ــي اياهــا، حلمــت،  ــت مــن أن تهذين ــا تمكن ــى ســعادة، ســعادة يائســة طالم ينصهــر إل

إســتندت إلــى بابــك بجســمي كــي أصيــح بــك »أحبــك«
انــه ال يمكــن أن اال أشــيد هنــا بالعمــل الجبــار الذي قدمته المترجمة التونســية ســهى بختة 
فــي الحفــاظ علــى جماليــة اإلحســاس فــي نصــوص ألبرتيــن، وإذا بــي أرتشــف نصــوص 

ألبرتيــن بمــذاق الياســمين التونســي الــذي ينكــه القهــوة التونســية فيجعلك تســتزيد. 
إليــك أيهــا القــارئ بعــض المقتطفــات مــن ذرر نصوصهــا. أتمنــى لــك جولــة ممتعــة فــي 

رحابهــا تشــد إحساســك كمــا شــدتني:
- أوه، أيهــا العزيــز الــذي مثلــي لــم يتعافــى مــن الحيــاة، كمــا تــرى كان يجــدر بــي إرتــكاب 
مزيــد مــن الحماقــات. كأن ، وبينمــا نمــارس الجنــس، أضمــك بشــكل أخف، لــم نتعلم قط 
أن نشــاهد بقــدر كاف، لكننــا تحسســنا بأيدينــا، ربمــا أكثــر ممــا يجــب، وحتــى المــوت لــن 

يجعــل األصابــع ترتخي. 
ها هو ذا..

اورغازم من الجاز..
يشبه سكرة الموت..

الكحول تتلظى..
ال شمس في السماء ..

فقط سقف الحانة على وقع المطر.. 
صرخات الجاز تتلوى.. 

ثم اورغازم.. 
منكهات وغائبات من الماضي..

صديقتي صديقتي.. 
طالما تسكعنا من ملهى إلى ملهي.. 

انت انا..
هذة الكلمة الواحدة المركبة..

ماذا فعلت بنا هذه الحياة ..
هذه السنوات الكافية..

كي نحب انفسنا.. 
لم تكن سبع سنين بل.. 

الماليين من االعوام.. 
هذه الصداقة ستدوم..

مادامت تأوهات الجاز تجول.. 
عبر النحاس والذهب المعشقين.. 

حيث يلمع تمثال أثيني، ساكسفون وقبلة...

على خطى الكاحل املكسور.. ألربتني سارازان
قبس حب يف سماء األدب الفرنسي املعاصر

نزهة عزيزي
كاتبة جزائرية
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رياضة 9

*كــم تمنيــت .. أن يكــون للعــراق حضــورا فــي اللجــان العليــا 
المنظمــة للبطــوالت العالميــة والقاريــة التــي تقــام فــي قطــر 

واالمــارات ومصــر وغيرهــا مــن الــدول ..
الننــا نحتــاج الــى ســنين ضوئيــة كــي نصــل الــى مســتويات 

لديهــم.. تحضــر  التــي  العاليــة  التنظيــم 
ــكاك  ــى االحت ــة ال ــة بحاج ــبابية رائع ــب ش ــات.. ومواه ــا طاق لدين

ــة.. ــرة والتجرب ــال الخب ــادة مج لزي
ــا منشــأت رياضيــة وماعــب  ــر  المعقــول ان تكــون لدين فمــن غي
متطــورة ونكــون غيــر  قادريــن علــى تنظيــم بطــوالت كبيــرة 

ــا.. فيه

كــم تمنيــت...

كتب - المستقل

عقــد االتحــاد العراقــي للصحافــة الرياضيــة اجتماعــه الثانــي برئاســة خالــد جاســم 
وبحضــور جميــع اعضائــه ..

وناقــش المجتمعــون مفــردات جــدول االعمــال اذ تمــت دراســة الطلــب الــذي 
تقــدم بــه الصحفيــون الرياضيــون فــي محافظــة الســليمانية لانضمــام كأعضــاء 
فــي الجمعيــة العموميــة فــي االتحــاد بعــد لقائهــم االميــن المالــي لاتحــاد جعفــر 
العلوجــي فــي زيارتــه االخيــرة الــى الســليمانية وتــم تحويــل الطلــب للجنــة 
المهنيــة لدراســته وتقديــم خاصــة متكاملــة عــن الموضــوع فضــا عــن االتفــاق 
نــادي  مــع  بالتعــاون  الســليمانية  فــي  تطويريــة  تدريبيــة  دورة  اقامــة  علــى 
ــس  ــل رئي ــليمانية وتخوي ــة الس ــي جامع ــة ف ــة الرياضي ــة التربي ــمركة وكلي البيش
لجنــة الــدورات الزميــل عمــار ســاطع للتواصــل مــع الزمــاء فــي الســليمانية 

ــا. ــكان اقامته ــدورة وم ــد ال ــد موع لتحدي
وقــدم االتحــاد الشــكر والتقديــر لعضــو الجمعيــة العموميــة الزميــل ماجــد عــودة 
ــدم بهــا لاتحــاد وتمــت مناقشــتها والتفاعــل معهــا  ــي تق للمقترحــات القيمــة الت
ــة  ــة العمومي ــي الجمعي ــاء ف ــن الزم ــاد م ــى االتح ــا، وتمن ــذ به ــتفاضة واالخ باس
رفــده بالمقترحــات واالفــكار لتعضيــد العمــل للســنوات االربــع المقبلــة، الــى جانــب 
ــام  ــروم االنضم ــذي ي ــاس ال ــامر الي ــل س ــه الزمي ــدم ب ــذي تق ــب ال ــة الطل مناقش

ــة. ــع التوصي ــب ورف ــة لمناقشــة الطل ــة المهني ــل اللجن ــم تخوي ــى االتحــاد وت ال
ــة  ــي للصحاف ــاد العراق ــة لاتح ــراء التابع ــي الغ ــدة الرياض ــاد ان جري ــد االتح وأك
الرياضيــة مفتوحــة أمــام جميــع الزمــاء اعضــاء الجمعيــة العموميــة للكتابــة 
ــدم  ــي وع ــل الصحف ــة العم ــاح لممارس ــدان مت ــتمرار كمي ــاركة باس ــا والمش فيه
االنقطــاع عــن الكتابــة، والحــال ذاتــه مــع الماحــق الرياضيــة فــي صحــف الصبــاح 
والــزوراء والمشــرق والدســتور والصبــاح الجديــد  التــي فتحــت نوافــذ لنشــر 
نتاجــات الزمــاء لتكــون بابــا لديمومــة عمــل اعضــاء الهيئــة العامــة وتواصلهــم 

ــة  ــة االخباري ــع الوكال ــق م ــر ينطب ــك االم ــي وكذل ــي الرياض ــل الصحف ــي العم ف
ــل. ــب العاج ــي القري ــاد ف ــا االتح ــيعلن عنه ــي س ــة الت الرياضي

ــاد  ــا االتح ــن عنه ــي اعل ــة الت ــان العامل ــماء اللج ــدارس اس ــاع بت ــم االجتم واختت

ــج  ــة لبرنام ــس كل لجن ــرض رئي ــع ع ــا م ــرض اعتماده ــابق لغ ــه الس ــي اجتماع ف
ــرة  ــي الفت ــا مســارًا لعملهــم ف ــي ســيتم اعتماده ــه والســتراتيجية الت وخطــة عمل
ــة. ــة الرياضي ــي للصحاف ــاد العراق ــداف ورؤى االتح ــع اه ــجم م ــا ينس ــة بم المقبل

االتحاد العراقي للصحافة الرياضية يبحث أسماء اللجان العاملة

قبــل أيــام وّجــه لــي أحــد الصحفييــن الرياضييــن الشــباب ســؤاال اراد 
ــا  ــة ان يكــون الصحفــي واالعامــي حيادي ــه معرفــة كيفي مــن خال
فــي حبــه وعاطفتــه وتشــجيعه للفريــق الــذي يهــواه ويشــجعه .. وما 
تأثيــر مــا يقــوم بــه من حــب وتشــجيع على ثوابــت المهنــة الصحفية 
ــزام  ــة وااللت ــاد والنزاه ــي الحي ــياتها ف ــا وأساس ــا ومبادئه واخاقه
الكثيــر مــن الصحفييــن  الســلوكي واالخاقــي .. خصوصــا وإن 
العامليــن فــي وســائل التواصــل الجماهيــري توّجــه إليهــم انتقــادات 
مختلفــة أساســها أنهــم يفتقــدون االهتمــام بالســلوكيات األخاقية، 
ــن أن  ــم م ــى الرغ ــة ، عل ــم المعنوي ــدون التزاماته ــم يفتق ــن ث وم
هنــاك إســتثناءات تشــمل الكثيــر مــن العاملين فــي ميــدان الصحافة 

ممــن ال تنطبــق عليهــم هــذه االنتقــادات ..!
حــول تلــك الهواجــس التــي رســمتها مخيلــة زميلــي الشــاب جــاءت 

اجابتــي ألقــول لــه ...
ياعزيــزي .. قبــل كل شــيء إن الصحفــي هــو انســان لديــه مشــاعر 
واحاســيس وعواطــف جياشــة ، ويرتبــط عطــاءه بما تعكســه بداياته 
مــن خطــوط التربيــة والتواصــل مــع المجتمع ســواء في المدرســة او 
الكليــة او العمــل الحــر..! خصوصــا أيــام نشــأته االولــى التــي رســمت 
لــه طريــق حياتــه وعاقاتــه وارتباطاتــه وبــدأت بتكويــن شــخصيته 
.. فهنــا البــد مــن التوقــف مــع موضــوع )الرغبــات والمشــاعر 
ــكل انســان هــي مــن  ــات ل والهواجــس ( ... وبهــذا نجــد ان البداي

تحــدد مســاره فــي العمــل والعطــاء والرغبــات ..
فابــأس أن يكــون لــكل صحفــي عاطفــة مــن الحــب التي تميــل نحو 
ــر  ــه ، لكــن بالصــورة التــي يعب تشــجيع فريــق معيــن وهــذا حــق ل
فيهــا عــن مهنيتــه والتزاماتــه فــي العمــل الصحفــي التــي تعكــس 
عــن مبادئــه واخاقــه ،وأن اليخالــف قواعــد الســلوك المهنــي ليعلن 
ــك  ــادي او ذل وبصــورة فاضحــة عــن تشــجيعه المتعصــب لهــذا الن
الفريــق مــا يتســبب بفقدانــه لعــدد كبيــر مــن قــراءه ... فالتشــجيع 
ــدى الصحفــي لكــن يجــب ان يكــون  ــا او منقصــة ل ــا ليــس عيب هن

بشــرطه وشــروطه.

أنا صحفي ..أنا حيادي 

عدنـان السوداني

علــى خط التماس 

كتب - المستقل

اعلنــت الهيــاة التطبيعيــة لاتحــاد العراقــي بكــرة 
االتحــاد  مــع  كرويــة  اتفاقيــة  توقيــع  القــدم، 

االماراتــي بكــرة القــدم.
تلقتــه صحيفــة  بيــان  فــي  التطبيعيــة  وذكــرت 
لاتحــاد  التطبيعيــة  »الهيــأة  أن   ، المســتقل 
العراقــي لكــرة القــدم، وقعــت اتفاقيــة تعــاون 
وتتيــُح  القــدم،  لكــرة  االماراتــي  االتحــاد  مــع 
االتفاقيــة التعــاون بيــن الطرفيــن فــي العديــد 
ــة«. ــرة المقبل ــة خــال الفت مــن المجــاالت الكروي
ــس  ــي، رئي ــد النعيم ــن حمي ــد ب ــت أن »راش وبين
توقيــع  حفــل  افتتــح  االماراتــي،  الكــرة  اتحــاد 
التطبيعيــة  الهيــأة  رئيــس  بحضــور  االتفاقيــة 
ــام،  ــن الع ــان، واالمي ــاد بني ــي، إي ــاد العراق لاتح

محمــد فرحــان«.
لجهــود  اســتمرارًا  االتفاقيــة  »تأتــي  وتابعــت 
اتحــاد اإلمــارات لكــرة القــدم الخاصــة بتعزيــز 
الوطنيــة  االتحــادات  مختلــف  مــع  العاقــات 
القــدم،  كــرة  منظومــة  وتطويــر  بالعالــم، 
المســتوى  لرفــع  الخبــرات  مــن  واالســتفادة 
الفنــي واإلداري والتنظيمــي لمختلــف البطــوالت 
بيــن  المشــترك  للتعــاون  وتعزيــزًا  الكرويــة، 

كافــة«. القطاعــات  فــي  الدولتيــن 

العراق واالمارات يوقعان اتفاقية تعاون كروية

كتب - المستقل

ــة  ــت المتع ــابق .. غاب ــي الس ــا كان ف ــي كم ــدوري العراق ــد ال ــم يع ــف ل لاس
ــل  ــي ظ ــة .. وف ــب الحديث ــط اللع ــت خط ــة .. غاب ــارات الفردي ــت المه .. غاب

ــر ... ــت الجماهي ــا غاب ــة كورون جائح
ــدم  ــرة وع ــتوى دوري الك ــع مس ــي تراج ــببا ف ــت س ــات .. كان ــذه الغياب كل ه
حضــور التفاعــل الجماهيــري واالعامــي معــه ، مقارنــة بالدوريــات الســابقة ..

وباإلضافــة الــى كل مــا ذكرنــاه تــم تحديــد اربعــة نقــاط مهمــة كانــت ســببا 
فــي تدهــور مســتوى الكــرة العراقيــة وهــي ..

ــن  ــب م ــح اللع ــى أصب ــوره ، حت ــادي وجمه ــي للن ــوالء الحقيق ــاب ال اوال .. غي
اجــل المــاده فقــط ..!

ــادر  ــل يغ ــه ب ــم متتالي ــاث مواس ــه ث ــتمر بفريق ــا يس ــد العب ــا تج ــادرا م ون
ــر.. ــه أكث ــع ل ــن يدف لم

ثانيــا .. تعــدد المدربيــن وهــذه الظاهــره غيــر صحيــة تؤثــر علــى مســتوى الاعب 

فلــكل مــدرب اســلوبه الخــاص وصعــب فــرض األســلوب بفتره قصيــره ..!
ــه ،  ــكل مايطلب ــع الجمهــور ل ــا تنصــاع م ــى تجده ــا .. جهــل اإلدارات حت ثالث
دون ان تــدرك إن كــرة القــدم هــي فــوز وخســاره ..لكنهــم  يريــدون الفــوز 

فقــط وهــذا جهــل بحــد ذاتــه. ..
رابعــا ..  واألهــم .. فقــدان مبــدأ الثــواب والعقــاب وهــذا مــاكان يحــدث فــي 
ــن  ــواب مــا جعــل بعــض الاعبي ــدأ الث ــوم ويحضــر  مب ــب الي الســابق  .. ليغي

يتمــادون بالخطــأ .

أربعة أســباب ..لتدهور مســتوى الكرة العراقية ..!

المستقل

أفــاد تقريــر صحفــي إســباني،  إن نــادي باريــس ســان جيرمــان ليســت لديــه القــدرة 
علــى ضــم األرجنتينــي ليونيــل ميســي، نجــم برشــلونة فــي الوقــت الحالــي.

وارتبــط اســم ميســي باالنتقــال إلــى باريــس ســان جيرمــان فــي نهايــة هذا الموســم، 
حيــث ينتهــي تعاقــده مــع برشــلونة، ولــم يتوصــل التفــاق حــول التجديد حتــى اآلن.

وبحســب صحيفــة »مونــدو ديبورتيفــو« اإلســبانية، فــإن البرازيلــي ليونــاردو، المديــر 
الرياضــي لباريــس ســان جيرمــان، يبحــث حالًيــا عــن كيفيــة ضــم ميســي دون التأثيــر 

علــى ميزانيــة الفريــق.

ــه  ــذي يســعى في ــت ال ــي الوق ــب ميســي، ف ــق برات ــة تتعل ــر، أن األزم وأوضــح التقري
ــي. ــان مباب ــار دا ســيلفا وكيلي ــي نيم ــد للثنائ ــان للتجدي ــس ســان جيرم باري

وأشــار التقريــر، إلــى أنــه فــي حالــة االتفــاق مــع نيمــار علــى تقاضــي 30 مليــون يــورو 
ســنويا، ومثلهــا لمبابــي، فــإن قيمــة راتــب ميســي لــن تقــل عــن 60 مليــون يــورو، 
وبالتالــي ســيتقاضى الاعبــون الثاثــة 120 مليــون يــورو، وهــو مــا ســيتعارض مــع 

قواعــد اللعــب المالــي النظيــف.
فــي اإلطــار نفســه، ســيكون مــن الصعــب علــى باريــس ســان جيرمــان دفــع مثــل 
تلــك الرواتــب، وحالــه مثــل حــال باقــي األنديــة التــي تضــررت مــن أزمــة فيــروس 

كورونــا.

120 مليون يورو 
تقف حاجزا بين ميسي وسان جيرمان

كتب - المستقل

أعلنــت اللجنــة العليــا المنظمــة لبطولــة كأس العالــم لكــرة اليــد، المقــرر 
ــر الجــاري، إقامــة مباريــات  ــرة بيــن 13 و31 يناي تنظيمهــا فــي مصــر فــي الفت
البطولــة مــن دون جمهــور، تنفيــذًا لإلجــراءات االحترازيــة بســبب تفشــي 

فيــروس كورونــا المســتجد.
ــال  ــا للموندي ــة العلي ــاع اللجن ــب اجتم ــه: »عق ــاء في ــًا ج ــة بيان ــدرت اللجن وأص
ــات  ــة مباري ــرر إقام ــوزراء، تق ــس ال ــي رئي ــي مدبول ــور مصطف ، برئاســة الدكت
ــن  ــد م ــة بالح ــراءات المتعلق ــًا باإلج ــري، التزام ــور جماهي ــال دون حض الموندي

ــد19«. ــروس كوفي ــي في تفش

رسميا .. مونديال كرة اليد 
يف مصر من دون جمهور

المستقل

ــة  ــر متابع ــة األكث ــة األندي ــباني، قائم ــلونة اإلس ــدر برش تص
علــى  منصــات التواصــل االجتماعــي خــال عــام 2020، للعــام 
ــي  ــادي الكتالون ــه الن ــا أعلن ــق م ــي، وف ــى التوال ــادس عل الس
علــى موقعه.وقــال النــادي فــي بيــان نشــره ، إن الفضــل فــي 
تفــوق وتزّعــم برشــلونة لشــبكات التواصــل يرجــع إلــى عــدد 
الجماهيــر التــي يحظــى بهــا علــى منصــات إنســتغرام وتويتــر 
ويوتيــوب وتيــك تــوك، حيــث يحتــل الصــدارة، والمنصــة 

ــي ال يتصدرهــا برشــلونة هــي فيســبوك. ــدة الت الوحي
وأنهــى برشــلونة العــام الماضــي، بصفتــه النــادي األكثــر 
و603  مليــار  بإجمالــي  التواصــل،  شــبكات  عبــر  تفاعــًا 
ماييــن تفاعــل، تنوعــت بيــن اإلعجــاب والتعليقــات ومشــاركة 
المحتويــات، وفقــًا للبيانــات التــي جمعتهــا شــركة »بلينكفاير«.

ويمثــل هــذا الرقــم زيــادة بنســبة %13 عــن بيانــات عــام 
ــز  ــى حاج ــاٍد يتخط ــي أول ن ــق الكتالون ــل الفري ــا جع 2019 م

ــات. ــن التفاع ــار م ــف الملي ــار ونص الملي
وكان يــوم 29 نوفمبــر الماضــي، األكثــر تفاعــًا عبــر منصــات 
برشــلونة فــي عــام 2020، بفضــل التكريــم الــذي قدمــه 
الراحــل  إلــى مواطنــه  ليونيــل ميســي  األرجنتينــي  العبــه 
األســطورة دييغــو أرمانــدو مارادونــا، بعــد إحــرازه هدفــًا 

ــو«. ــب ن ــب »كام ــى ملع عل
وخــال 6 أعــوام، كان برشــلونة الكيــان الرياضــي الوحيــد الــذي تخطــى حاجــز المليــار 

تفاعــل فــي كل عــام.
ــية  ــًا قياس ــام 2005، أرقام ــذ الع ــا من ــادي يوكوهام ــب لن ــذي يلع ــورا ال ــجل مي ويس
منتظمــة مرتبطــة بســنه؛ ففــي العــام 2017 علــى ســبيل المثــال، أصبــح أكبــر العــب 
ــة، متجــاوزًا األســطورة اإلنجليــزي ســتانلي ماثيــوز حائــز  ــاراة احترافي يســجل فــي مب

ــة عــام 1956. الكــرة الذهبي
ــة  ــي دوري الدرج ــاراة ف ــدأ مب ــب يب ــر الع ــح أيضــًا أكب ــي ســبتمبر الماضــي، أصب وف

ــه الســتين. ــى بلوغ ــب حت ــة اللع ــى مواصل ــاً إل ــى، طامح األول

وظهــر ميــورا الــذي تلقــى تدريباتــه فــي البرازيــل مــذ كان فــي الخامســة عشــرة مــن 
عمــره، للمــرة األولــى مــع فريــق ســانتوس عــام 1986، قبــل أن ينضــم إلــى أنديــة 

برازيليــة أخــرى، منهــا بالميــراس.
ــذي  ــوري ال ــادي يومي ــوان ن ــن أل ــع ع ــام 1990 ليداف ــان ع ــى الياب ــب إل ــاد الاع وع
أصبــح اســمه فــي مــا بعــد فيــردي كاوازاكــي، وفــاز بأربعــة ألقــاب دوري مــن 1991 
إلــى 1994. وفــي الموســم التالــي انتقــل إلــى جنــوى اإليطالــي علــى ســبيل اإلعــارة.
ورغــم تســجيله 55 هدفــاً فــي 89 مبــاراة دوليــة مــع المنتخــب اليابانــي بيــن عامــي 
1990 و2000، لــم يتــم اختيــار ميــورا لتشــكيلة كأس العالــم 1998 في فرنســا بســبب 

خــاف مــع المــدرب، وهــي أكبــر خيبــة أمــل لــه فــي مســيرته الكرويــة

برشلونة األكثر متابعة 
على منصات التواصل في 2020
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المشــهد  فــي  الغضــب  يثيــر  مــا  اكثــر 
السياســي العربــي، ولبنــان نموذجــا، حالــة 
لــدى  والســلوكي  العاطفــي  التبلــد  مــن 
الطبقــة السياســية.  القســم االكبــر مــن 
البعــض،  بعضهــا  علــى  تتنمــر  قــوى 
لكنهــا  والمغانــم..  المناصــب  وتتنــازع 
اقــدس  عــن  االجنبــي  امــام  تتنــازل 
وحريتهــا!  ســيادتها  عــن  المقدســات، 
امــس كنــت فــي حــوار عقيــم مــع مســؤول 
يمنــي كريــم. هــو يتحــدث مــن اســطنبول.. 
فنــدق  فــي  غرفتيــن  ســجين  ورئيســه 
ــة ال  ــائحة متجول ــه س ــاض.. وحكومت بالري
تعــرف مقرهــا وال مســتقرها! ومــع ذلــك ال 
يكــف عــن الحديــث عــن الســيادة واتهــام 

ــة!! ــده بالعمال ــاء بل ابن
قــوى ترفــض الحــوار الداخلــي ومنهــج البراغماتيــة السياســية، ومبــدأ 
ــه، القاعــدة االصوليــة التــي يلجــأ اليهــا  مــا ال يــدرك كلــه ال يتــرك جل
الفقهــاء لحــل معضــات الحكــم الدينــي والحــال والحــرام.. ثــم تنصــاع 

لقــرار وزيــر او ســفير او اقــل مــن ذلــك مــن جهــة اجنبيــة.. 
آلياتــه  جوهــر  عطلــت  السياســي،  مجتمعنــا  اصابــت  غريبــة  حالــة 
البــر  علــى  والتعــاون  المشــترك  العيــش  واســس  الديمقراطيــة 

والتقــوى.. 
ــية ال  ــوى السياس ــن الق ــل م ــدد قلي ــي ع ــورة ف ــت محص ــلطة بات الس
ــا  ــا تفحصن ــاالت. واذا م ــى الح ــي اقص ــن ف ــع اليدي ــدد اصاب ــدى ع يتع
الوضــع بدقــة اكبــر نجــد الدائــرة اضيــق مــن ذلــك بكثيــر، اذ يتحكــم 
بالقــرار عــدد محــدود جــدا مــن الزعمــاء االقويــاء، الحائزيــن علــى 

ــي. ــه الطائف ــق بنظام ــكاد يختن ــد ي ــي بل ــم، ف ــم طوائفه دع
ــة  ــم جبن ــى تقاس ــق عل ــاق والتواف ــؤالء االتف ــتطيع ه ــك ال يس ــع ذل وم
الحكــم فــي مــا بينهــم، وممارســة لعبــة الســلطة والمعارضــة، وتبــادل 

ــة..  ــال الســلطة باالســاليب الســلمية والديمقراطي االدوار وانتق
فكيف نفهم ذلك؟ 

كيــف نفهــم حالــة االســتاب التــي تتحكــم بهــم، وجــدران الشــك 
وعــدم الثقــة التــي تمنــع تواصلهــم وتفاهمهــم؟ 

كل منهــم يتهــم االخريــن بالــوالء للخــارج.. ويشــكو مــن هــذا الــوالء، 
يبــررون  هــم  بــل  الوطنيــة!  والمصالــح  للوحــدة  معيقــا  باعتبــاره 
ــم  ــة. اال انه ــات الخارجي ــام وبالتدخ ــذا االته ــم به ــم وقصوره عجزه
ــا،  ــة م ــل جه ــار لتدخ ــة انتظ ــي حال ــدون ف ــي يب ــلوكهم اليوم ــي س ف
ويرجــو كل منهــم ان يكــون لمصلحتــه لاســتقواء بــه ضــد شــركائهم 
ــن  ــل م ــد يعم ــون، ان ال اح ــون، او ال يدرك ــم يدرك ــن.. وه ــي الوط ف
ــي  ــل خارج ــل ان كل تدخ ــا.. ب ــه مجان ــم خدمات ــدم له ــم وال يق اجله

للقــوى  ســلوك  ســوء  وشــهادة  الوطنيــة.  الســيادة  مــن  انتقــاص 
السياســية.

وال يحتــاج الوضــع فــي لبنــان اليــوم الــى توصيــف وتشــريح. فهــو 
مأســاوي ومرعــب. جائحــة تتفشــى دون اي قيــود او امكانيــة للســيطرة 
عليهــا، واوضــاع معيشــية مزريــة للغالبيــة العظمــى مــن المواطنيــن، 
ومخاطــر امنيــة تبــدأ مــن االنفــات الداخلــي الــى االرهــاب المتربــص، 

وال تنتهــي عنــد العــدوان االســرائيلي المســتمر بأشــكال مختلفــة مــن 
ــر. ــل والتدمي ــد بالقت انتهــاك الســيادة والتهدي

ــي.  ــهد الكارث ــذا المش ــية له ــراءة السياس ــي الق ــل ف ــد ان ندخ وال نري
تظهيــر  فــي  االعــام  وســائل  اســهبت  وقــد  متعــددة،  فالقــراءات 
كل مخــزون النكــد السياســي، وبراعــة السفســطائيين فــي التبريــر 
والتفســير.. وهــي جعجعــة مــن غيــر طحيــن، وجــدل عقيــم، لــم يبــدل 

ــد.. ــروف البل ــن ظ ــم يحس ــد ول ــة اح قناع
لــذا يبقــى ســؤال بســيط، قالــه مواطــن بــريء.. بــريء مــن لوثــة 
ــاذا  ــود: لم ــد والعق ــد والعق ــاب العقائ ــيين، واصح ــة والسياس السياس
ــة وال  ــا سياس ــة، ب ــاس اليومي ــؤون الن ــيير ش ــة لتس ــكل حكوم ال تتش
اســتراتيجات وال خطــط مســتقبلية؟ ابقــوا هــذه كلهــا لكــم وتحــاوروا، 
او تجادلــوا حولهــا مــا شــئتم والــى ان يقضــي اهلل امــرا كان مفعــوال.. 
لمــاذا يتــرك البلــد ســائبا للناهبيــن، صغارهــم قبــل كبارهــم؟ ولمــاذا 
الــى حمــى  النــاس  ودفــع  الوطنيــة  الوحــدة  فــي ضــرب  االمعــان 

واحزابهــم؟ المغلقــة  ومناطقهــم  طوائفهــم 
اللبنانييــن،  االطــراف  بيــن  عميقــة  هنــاك خافــات سياســية  نعــم 
الحزبيــة  واالنشــغاالت  الشــخصية  الطموحــات  فيهــا  تتداخــل 
جــزء  لبنــان  ان  ايضــا  والمذهبيــة. وصحيــح  الطائفيــة  بالهواجــس 
ــة  ــتعد لمرحل ــرا، وتس ــا خطي ــهد غليان ــي تش ــة الت ــذه المنطق ــن ه م
ــات  ــاك صراع ــى ان هن ــة. وال يخف ــة والتاريخي ــوالت المفصلي ــن التح م
اقليميــة علــى النفــوذ، ودوليــة علــى الهيمنــة والســيطرة علــى مــوارد 

الطاقــة وطــرق االمــداد للعالــم اجمــع.. 
بيــن  الداخليــة  االنقســامات  ومثلــه  ومعلــوم..  صحيــح  ذلــك  كل 

والدوليــة..  االقليميــة  واالصطفافــات  المحــاور 
ــا امــام  ــرى لمواطــن يقــف ذلي لكــن: مــا حاجــة هــذه الصراعــات الكب
المصــرف ليســتجدي جــزءا ممــا ادخــره لليــوم االســود؟ وكيــف تتعــزز 
مواطنونــا  كان  مــا  اذا  الكبــرى  المعــارك  فــي  السياســية  مواقفنــا 
حــرث  او  ابنائهــم  تعليــم  او  العيــش  لقمــة  تأميــن  عــن  عاجزيــن 
ــاك  ــاس وارب ــر معامــات الن ــر احدكــم ان تأخي اراضيهــم؟ وكيــف يعتب

ــر؟ ــرف اخ ــى ط ــرا عل ــات نص ــع الطرق ــفيات وقط المستش
ــى الحــوار واالرتقــاء  ــة المســؤولين بالركــون ال لقــد ســئمنا مــن مطالب
ــد  ــم يع ــلطة، ول ــة الس ــم وممارس ــي الحك ــاري ف ــتوى الحض ــى المس ال
امامنــا الــى مطالبتهــم بفــك االرتبــاط بيــن صراعاتهــم السياســية 
المشــروعة وغيــر المشــروعة، وحيــاة النــاس وحقهــم االنســاني بالعيش 
الكريــم.. والكــف عــن الرهــان او االرتهــان للخــارج الــذي لــن يقــدم لنــا 
ــاماتنا  ــا وانقس ــن ضعفن ــتفيد م ــل سيس ــرة، ب ــول الميس ــات والحل الهب
ــا.  ــى حســاب مصالحن ــو كانــت عل ــى ل ــق اهدافــه، ومصالحــه حت لتحقي

ــاف او  ــل الخ ــيلة لح ــد وس ــب اال نج ــل العي ــا، ب ــس عيب ــف لي ان نختل
ــمة!  ــارات الحاس ــذرت االنتص ــا تع ــط اذا م ــول وس ــى حل ــاومة عل المس
وفــي كل الحــاالت ليــس مقبــوال ان يتحــول الوطــن والمواطنــون الــى 

ــة.  ــارك الوهمي ــود للمع ــزاز او وق ــن لابت رهائ
ــات  ــبب الخاف ــه بس ــا يعانون ــعور ان م ــن ش ــدى المواطني ــات ل ــد ب لق
ــذي  ــاء ال ــدا لحياتهــم مــن الوب ــا وتهدي السياســية اشــد خطــرا وايام

ــيم. ــي الهش ــار ف ــم كالن ــى بينه يتفش
للرحمــة  طلبــا  للسياســيين  ام  كورونــا  لفايــروس  نتوجــه  فلمــن 

العقــل؟ وتحكيــم 

10عربي وعاليم

كتب - المستقل

أصــدرت ســلطنة عمــان انــص »النظام األساســي 
للدولــة« الــذي تضمــن تعديات على آليــة انتقال 
الحكــم نصــت علــى أن واليــة الحكــم تنتقــل »من 
الســلطان إلــى أكبــر أبنائــه ســنا«، مــا يجعــل أكبــر 

أبنــاء الســلطان هيثــم بــن طــارق، وليــا للعهد.
ــم  ــاء الســلطان هــو ذي يــزن بــن هيث ــر أبن وأكب
الثقافــة  وزيــر  منصــب  حاليــا  يشــغل  الــذي 

والشــباب. والرياضــة 
حاصــل علــى شــهادة البكالوريــوس فــي العلــوم  
ــة  ــفورد البريطاني ــة اوكس ــن جامع ــية م السياس
, وقــد عمــل فــي ســفارة بــاده كســكرتير ثانــي 

مــدة اقامتــه فــي المملكــة المتحــدة.
ــع  ــى بوض ــوما قض ــدر مرس ــلطان أص وكان الس
آليــة محــددة النتقــال واليــة الحكم في الســلطنة 
ــخ  ــي تاري ــى ف ــرة األول ــد للم ــي عه ــن ول ولتعيي
البــاد، وذلــك بعــد مــرور عام علــى توليــه مقاليد 

الحكــم فــي الســلطنة.
ونشــر حســاب موقــع التواصــل الحكومــي نــص 
النظــام األساســي الجديــد، وفيــه فــي المــادة 
الخامســة »تنتقــل واليــة الحكــم مــن الســلطان 
إلــى أكبــر أبنائــه ســنا، ثــم أكبــر أبنــاء هــذا االبــن، 

وهكــذا طبقــة بعــد طبقــة«.
وأضــاف نــص المــادة الخامســة »إذا توفــي االبــن 
األكبــر قبــل أن تنتقــل إليــه واليــة الحكــم، انتقلت 

إلــى أكبــر أبنائــه، ولــو كان للمتوفــى إخــوة«.
وفــي حــال لــم يكــن للمتوفــي أبنــاء، ينتقــل 

الحكــم الــى أكبــر إخوتــه.
وفــي مــادة أخــرى، جاء فــي النظــام األساســي »إذا 
قــام مانــع مؤقــت يحــول دون مباشــرة الســلطان 

صاحياتــه، يحــل محلــه ولــي العهد«.
وكان النظــام الســابق ينــص علــى أن يقــوم 
مجلــس العائلــة المالكــة خــال ثاثــة أيــام مــن 
شــغور منصــب الســلطان، بتحديــد مــن تنتقــل 
إليــه واليــة الحكــم. وإذا لــم يتــم االتفــاق، ُتفتــح 

رســالة تركهــا الســلطان وحــّدد فيهــا اســم 
خليفتــه، ثم يجــري تثبيتــه في منصب الســلطان.

وتولــى الســلطان هيثــم الحكــم فــي كانــون 
عمــان  وفــاة ســلطان  إثــر   2020 الثاني/ينايــر 
الســابق قابــوس بــن ســعيد الــذي لــم يكــن لــه 
أبنــاء، وهــو أحد أبنــاء عمومتــه. وأصدر الســلطان 
الجديــد مراســيم تقضــي بإجــراء تغييــرات عــدة 

ــه الســلطة. ــذ تولي من

ذي يزن أول ولي عهد يف تاريخ عمان الحديث

 كتب - المســتقل

إســرائيل  ظريــف،  جــواد  محمــد  اإليرانــي  الخارجيــة  وزيــر  اتهــم 
بالتخطيــط  لهجمــات ضــد القــوات األمريكيــة بالعــراق لتوريــط بــاده 

ــه. ــد زعم ــى ح ــرب ، عل ــي الح ــكا ف وامري
معلومــات  إن  الســبت،  تويتــر،  عبــر  حســابه  فــي  ظريــف،  وكتــب 
اســتخباراتية تشــير إلــى أن “عمــاء إســرائيليون يخططــون لشــن 
ــة  ــس المنتهي ــع الرئي ــراق، لوض ــي الع ــن” ف ــد األمريكيي ــات ض هجم

واليتــه دونالــد ترامــب فــي مــأزِق ســبٍب زائــٍف للحــرب.
ــة  ــاب ناري ــخ، أي ألع ــن الف ــذر م ــا: “اح ــب، قائ ــف ترام ــب ظري وخاط

ســتعود بنتائــج عكســية خطيــرة”.
وقــال المتحــدث باســم الخارجيــة اإليرانيــة، ســعيد خطيــب زاده، إن أي 
ــران القومــي  تعــاون بيــن دول فــي المنطقــة وإســرائيل ضــد أمــن إي
ــدا  ــع، مؤك ــح وقاط ــرد واض ــيواجه ب ــراء س ــا الحم ــاوز لخطوطه أو تج
ــن  ــإن األم ــراق ف ــي الع ــودة ف ــة موج ــوات األميركي ــت الق ــا دام ــه م أن

ــن. ــيبقيان غائبي ــتقرار س واالس
ــاظ  ــرة للحف ــة أخي ــاك فرص ــه، أن هن ــات ل ــي تصريح ــاف زاده ف وأض
ــاذ  ــدن اتخ ــو باي ــي ج ــس األميرك ــى الرئي ــووي وعل ــاق الن ــى االتف عل
خطــوات عمليــة وســريعة، الفًتــا إلــى أن األســابيع المقبلــة مهمــة 

وحاســمة بيــن أن يختــار الطــرف اآلخــر تنفيــذ تعهداتــه أو التخلــي 
عــن الدبلوماســية.

الســعودية قائــًا  العربيــة  المملكــة  إلــى  المتحــدث رســالة  ووجــه 
ــن  ــراء األم ــس ش ــع ولي ــع الجمي ــاون م ــى التع ــوم عل ــتنا تق “إن سياس
ــم  ــران ل ــتدركا أن طه ــره، مس ــق تعبي ــة” وف ــارج المنطق ــن دول خ م
تتلــّق جوابــا مكتوبــا مــن الريــاض بشــأن مبــادرة هرمــز للســام التــي 
ــرى. ــة أخ ــن دول خليجي ــة م ــة إيجابي ــت أجوب ــن تلّق ــي حي ــا ف أطلقته
ــعيد  ــة، س ــة اإليراني ــم الخارجي ــدث باس ــال المتح ــابق ق ــت س ــي وق وف
أميركيــة  تحــركات  وجــود  علــى  هنــاك مؤشــرات  إن  زاده،  خطيــب 
ــق  ــن طري ــنطن ع ــت واش ــران أبلغ ــة، وإن طه ــي المنطق ــبوهة ف مش

قنــوات خاصــة أنهــا ســتتحمل تداعيــات أي مغامــرة.
وأوضــح زاده أن بــاده أبلغــت دوال فــي المنطقــة بضــرورة الحــذر 
مــن الوقــوع فــي “فــخ المؤامــرات األميركيــة”، مؤكــدا أن طهــران لــن 
ــا وحازمــا. ــى أحــد، لكــن رّدهــا ســيكون حتمي ــداء عل ــى االعت ــادر إل تب

ــيرحل بـــ”إرث  ــب س ــد ترام ــي دونال ــس األميرك ــا إن الرئي ــال أيض وق
ــال ســليماني ورفاقــه، فــي  مشــؤوم”، وإن اإليرانييــن لــن ينســوا اغتي
ــق القــدس  ــد فيل ــة التــي اســتهدفت قائ ــة األميركي ــى الضرب إشــارة إل
ــون  ــن يناير/كان ــث م ــي الثال ــداد ف ــار بغ ــرب مط ــليماني ق ــم س قاس

الثانــي 2020.

ظريف: إسرائيل تخطط إلشعال حرب بني إيران وأمريكا

يحيى حرب
كاتب واعالمي لبناني

كورونا ليــس الخطر االكرب 

المستقل

فــي خضــم االســتنفار الذي تشــهده إســرائيل 
تحســبا ألي تحــرك مريــب علــى حدودهــا 
مــع لبنــان، جــدد مصــدر عســكري إســرائيلي 
متأهبــة  اإلســرائيلية  القــوات  أن  تأكيــده 
وتقــف بالمرصــاد تجــاه أي تحــرك لحــزب اهلل 

ــة. ــدود اللبناني ــى الح عل
وقــال المصــدر إن أي عمليــة مــن حــزب اهلل 
ــي  ــل ف ــداف كام ــك أه ــرب بن ــتقابل بض س

ــان.” لبن
ــاول  ــا زال يح ــزب اهلل م ــاف أن “ح ــا أض كم
اصطيــاد جنــدي إســرائيلي واحــد مقابــل 
ــبتمبر  ــي س ــارة ف ــل بغ ــذي قت ــؤول ال المس
الماضــي داخــل ســوريا، لفــرض معادلــة 
فــي  اســتهدافه  علــى  لبنــان  مــن  الــرد 

ســوريا”.

تحذير إسرائيلي.. سنضرب بنك أهداف كامل يف لبنان

محنــة أمريــكا ليســت فــى خبــل شــخصية دونالــد ترامــب، 
وقــد ال يعنــى زوال رئاســته زواال للمــرض ، فقــد كان 
ــم ،  ــكا المتفاق ــرض أمري ــا لم ــى« عرض ــل البرتقال »الرج
واتهامــه بالتمــرد علــى المؤسســة األمريكيــة فــى محلــه 
ــة  ــات برلماني ــرض لمحاكم ــرض ويتع ــد تع ــا ، وق تمام
وجنائيــة ، قــد تحرمــه مــن فرصــة الترشــح مجــددا 
للرئاســة فــى 2024 ، ومــن دون أن يعنــى ذلــك نهايــة 
»الترامبيــة« ، التــى قــد تكــون اإلشــارة األبــرز إلــى تراجــع 

ــه. أمريكــى العــودة من
نعــم ، قــد ال تتحقــق نبــواءات تفــكك أمريــكا قريبــا، 
ــود،  ــل عق ــوفيتى قب ــاد الس ــكك االتح ــة تف ــى طريق وعل
ــم  ــيرة الحل ــود ، وس ــن تع ــت ل ــى كان ــكا الت ــن أمري لك
وحــادث  الكوابيــس،  زمــن  إلــى  انتهــت  األمريكــى 
ــب  ــب ، ونه ــار ترام ــل أنص ــن قب ــرس م ــام الكونج اقتح
إطــاق  لتبــادل  ميــدان  إلــى  وتحويلــه   ، محتوياتــه 
الرصــاص ، وســقوط قتلــى وجرحــى بالعشــرات ، واتهــام 
المقتحميــن األمريكييــن باإلرهــاب ، كل ذلــك قــد ال 
يكــون مجــرد جملــة اعتراضيــة ، بــل إشــارة بليغــة إلــى 
مــا ينتظــر أمريــكا فــى قابــل أيامهــا ، فقد تتســع ميادين 
الرصــاص ، وقــد تصبــح أمريــكا علــى شــفا وضــع يشــبه 
الحــرب األهليــة ، ولــم يســبق للواليــات المتحــدة بعمرهــا 
ــر مــن قرنيــن ونصــف قــرن ، أن تعرضــت لتفــكك  األكث
فــى نســيجها ، كالــذى يجــرى اليــوم ، ربمــا منــذ أحــداث 
ــن 150 ســنة ،  ــر م ــل أكث ــة قب ــة األمريكي الحــرب األهلي

التــى انتصــرت فيهــا واليــات الشــمال علــى واليــات 
الجنــوب ، وحولــت الرئيــس إبراهــام لينكولــن إلــى رمــز 
ــه  ــرى اغتيال ــا ج ــد ، بعده ــر العبي ــكا وتحري ــدة أمري لوح
برصــاص المهزوميــن ، وهــو يشــاهد مســرحية هزليــة 
، كادت تتكــرر ايحاءاتهــا الخطــرة فــى غــزوة الكونجــرس 
المنقولــة  االقتحــام  مشــاهد  كثــرة  فعلــى   ، األخيــرة 
ــك  ــات شــنق ماي ــد هتاف ــى الهــواء ، وتصاع مباشــرة عل
بنــس نائــب ترامــب المتهــم بخيانتــه ، وصيحــات دهــس 
نانســى بيلوســى الديمقراطيــة رئيســة مجلــس النــواب ، 
لكــن كانــت أيقونــة الصــور كلهــا فــى مكتــب بيلوســى 
، وقــد احتلــه مقتحــم ترامبــى بــزى يشــبه رعــاة البقــر ، 
ووضــع قدمــه علــى مكتــب الســيدة الشرســة ، وتصــدر 
حــذاؤه الشاشــات ، وبــدا الحــذاء ، وكأنــه تــاج العــار 
والتحقيــر الموضــوع فــوق رأس المؤسســة والديمقراطية 

ــة . األمريكي
ولــن ينجــح الرئيــس الجديــد جوبايــدن غالبــا فــى وقــف 
اندفــاع تيــار المأســاة ، صحيــح أنــه فــاز انتخابيــا بفــارق 
ظاهــر ، وحصــل علــى أصــوات 80 مليــون ناخــب أمريكــى 
ــانده  ــى ، وتس ــع االنتخاب ــوات المجم ــب أص ــى أغل ، وعل
ــة حرجــة   ــواب ، وأغلبي ــة تناقصــت فــى مجلــس الن أغلبي
»الحــزب  فيــه  الــذى حصــل   ، الشــيوخ  فــى مجلــس 
الديمقراطــى« علــى 50 مقعــدا مــن مئــة ، يضــاف إليهــم 
الصــوت المرجــح لنائبــة بايــدن »كامــاال هاريــس« ، وبمــا 
يســهل عمليــة إقــرار مجلــس الشــيوخ لترشــيحات اإلدارة 
ــا  ــاراك أوبام ــون وب ــل كلينت ــبق لبي ــد س ــدة ، وق الجدي
ــتيهما ،  ــرات رئاس ــى أول فت ــزة ف ــذه المي ــا به أن حظي
ــارج  ــر خ ــكان آخ ــى م ــدن المنتظــرة ف ــب باي ــن متاع لك
المؤسســة ، فليســت القصــة فــى فــوز بايــدن وهزيمــة 
ــا ، بــل فــى انقســام اجتماعــى وسياســى  ترامــب انتخابي
وعرقــى غيــر مســبوق ، فنحــو 75 مليــون ناخــب أعطــوا 
أصواتهــم لترامــب ، وال يعتــرف أغلبهــم بفــوز بايــدن ، 
ــات ، ومؤامــرة  ــوزا مــزورا ، وســرقة لانتخاب ــه ف ويعدون
مــن المؤسســة أو »الدولــة العميقة« بحســب تعبيراتهم، 
و«األوالد  »ماجــا«  مثــل  تشــددا  األكثــر  وجماعاتهــم 
الفخــورون« ، وغيرهــا فــى 16 جماعــة عنــف إرهابــى كمــا 
ــى  ــردد ف ــا ال تت ــى . آى« ، وكله ــر »اإلف. ب ــول تقاري تق
إبــداء االســتعداد للقتــال كمــا يقولــون ، وحــق حمــل 
ــو  ــتور ، وه ــب الدس ــى بحس ــكل أمريك ــاح ل ــاح مت الس

مــا يقلــق بايــدن ، الــذى تعهــد بجعــل معالجــة االنقســام 
ــوز )78  ــس العج ــك الرئي ــا ال يمل ــه ، بينم ــة إلدارت أولوي
ســنة( فرصــة مواتيــة ، فقــد فاز بأصــوات كارهــى ترامب، 
وليــس بأصــوات مغرمــة بشــخصية بايــدن الباهتــة ، 
وكان ترامــب هــو محــور الحــوادث ، وصعــد بايــدن علــى 
كــف األقــدار ، التــى قلصــت شــعبية ترامــب ، مــن نــوع 
أقــدار جائحــة كورونــا ، ومعهــا كثافــة وامتــداد مظاهرات 

ــن  ــة للمواطني ــة الشــرطة البيضــاء القاتل رفــض عنصري
الســود ، وليــس بوســع بايــدن ترميــم الفجوات المتســعة 
المجتمــع  صــورة  فــى  العميقــة  الشــروخ  ردم  وال   ،
األمريكــى الراهــن ، فســيكون بايــدن علــى األغلب رئيســا 
لفتــرة واحــدة ، وأربــع ســنوات ال تكفــى إلنهــاء انقســام 

تعمــق عبــر عشــرات الســنوات األخيــرة ، وربمــا كان 
ــا  ــوم تشومكســى مصيب ــر األمريكــى اليســارى نع المفك
ــة ألى  ــه ال فرص ــوح، أن ــابيع بوض ــل أس ــر قب ــن ذك ، حي
رئيــس أمريكــى مقبــل فــى اســتعادة اإلجمــاع الوطنــى ، 
وقــد ال تخفــى األســباب التــى قــادت لتوقــع تشومســكى، 
فقــد ولــدت الواليــات المتحــدة األمريكيــة علــى تــال من 
ــود الحمــر  ــاء الهن ــدأت بحــرب إفن ــة ، ب ــم الدموي المظال

ســكان البــاد األصلييــن ، وكان جــورج واشــنطن أول 
رؤســاء أمريــكا مــن مــاك العبيــد األفارقــة ، ولــم ينجــح 
إبراهــام لينكولــن فــى تحريــر العبيــد إال ظاهريــا ، وظلــت 
مظلمــة الســود ممتدة بطــول وعــرض التاريــخ األمريكى 
قبــل وبعــد الحــرب األهليــة ، وإلــى أن صــدرت قوانيــن 

المســاواة المدنية أواخر ســتينيات القرن العشــرين ، لكن 
القوانيــن وحدهــا ال تصنــع مجتمعــا عادال متفاهمــا ، وهو 
مــا جعــل الســود األمريكييــن علــى أهبــة التمــرد دائمــا ، 
وفــى مناســبات لــن تكــون آخرهــا واقعــة مقتــل األســود 
ــة  ــرات وحرك ــى مظاه ــتطراد ف ــد ، وال االس ــورج فلوي ج
»حيــاة الســود مهمــة« ، التــى قــد تعــاود انتعاشــها مــع 
تغــول حضــور حــركات تفــوق العــرق األبيــض ، خصوصــا 
األنجلوساكســون  البيــض  أى  »الواســب«  تيــار  مــن 
البروتســتانت ، وهــم يعتبــرون أنفســهم أصــل التكويــن 
األمريكــى بعــد إفنــاء الهنــود الحمــر ، وقــد داخلهــم 
خــوف متزايــد مــن هجــرات متنوعــة الحقــة ، تهــدد 
مكانتهــم المميــزة ، وتخلــق مظلمــة أخــرى للبيــض 
ــر الحاصليــن علــى شــهادات  هــذه المــرة ، خصوصــا غي
ــت فرصهــم  ــد تضاءل ــى وتكنولوجــى ، وق ــل جامع تأهي
ــة  بعــد تحــوالت االقتصــاد األمريكــى فــى العقــود الثاث
األخيــرة ، وتراجــع االقتصــاد اإلنتاجــى العينــى ، وتوســع 
رأســمالية المضاربــات ، وهيمنــة شــركات التكنولوجيــا ، 
وهجــرة الشــركات األمريكيــة األكبــر إلــى خــارج الحــدود ، 
وأيلولــة مراكــز صناعيــة كبــرى إلــى مــدن أشــباح ، وقــد 
ــا  تكــون مــن هــؤالء جمهــور ترامــب األساســى ، مضاف
إليهــم جمهــور واســع مــن اإلنجيلييــن األصولييــن ، وكل 
هــؤالء متأهبــون الســترداد مــا يتصورونــه حقوقــا ضاعت 
ــا، وال  ــا مضاعف ــة وعنف ــدون شراس ــم ، ويب ــن أيديه م
يتــردد الكثيــر منهــم فــى العــودة لمنــاخ الحــرب األهليــة 
القديمــة ، خصوصــا مــع تدنــى مكانــة أمريــكا الكونيــة 
، وضعــف قيمــة االنتســاب ألمريــكا التــى كانــت »القــوة 
العظمــى« بألــف والم التعريــف ، ثــم تجــد نفســها تصارع 
ــاد  ــاالت االقتص ــى مج ــراد ف ــن بإط ــن صاعدي ــع آخري م
والســاح والتكنولوجيــا ، ودونمــا أمــل أكيــد فــى العــودة 

ــى المجــد االمبراطــورى المتقــادم المتزايــل . إل
ومنــذ نحــو ثاثيــن ســنة ، تدافعــت نبــوءات تحلــل أمريكا 
، وكان أكثرهــا عمقــا ، نبــوءة المــؤرخ األمريكــى مــن 
أصــل بريطانــى بــول كينيــدى ، وبالــذات فــى كتابــه 
األشــهر »صعــود وســقوط القــوى العظمــى« ، وركــز فيــه 
ــبب  ــة ، بس ــة األمريكي ــار اإلمبراطوري ــع انحس ــى توق عل
ــاء  ــى الوف ــه عل ــى مقدرت ــا ، وتدن ــوة اقتصاده ــع ق تراج
بتكاليــف الســاح األمريكــى المنتشــر علــى رقعــة عشــرات 
ــدى ،  ــاب كيني ــدان ، وفــى وقــت مقــارب لصــدور كت البل

ظهــر كتــاب إلفــن توفلــر »الموجــة الثالثــة« ، الــذى توقــع 
انهيــار الواليــات المتحــدة علــى طريقــة مــا جــرى لاتحــاد 
الســوفيتى ، وتفككهــا إلــى عــدد مــن الــدول المســتقلة ، 
وكانــت عينــه وقتهــا علــى شــرارة ثــورات الســود ، وقبــل 
ــى الســطح ،  ــك نفســها إل ــرة التفكي ــادت فك شــهور ، ع
ــا  ــاال مهم ــس« مق ــد ديفي ــدى »وي ــر الكن ــر المفك ونش
فــى مجلــة »رولينــج ســتون« األمريكيــة ، ركــز فيــه 
علــى المظالــم االجتماعيــة المدمــرة للنســيج األمريكــى، 
نهشــت  التــى   ، المســاواة  انعــدام  ظاهــرة  وتفاقــم 
عظــام الطبقــة الوســطى ، وأتاحــت لواحــد بالمئــة مــن 
األمريكييــن وحدهــم نحــو 30 تريليــون دوالر ، مــع 
ــر  ــه ألكث ــام ، ووصول ــن األمريكــى الع ــد عــبء الدي تزاي
ــوءات  ــر نب ــب حص ــد يصع ــون دوالر ، وق ــن 27 تريلي م
ــز  ــا يرك ــع ، وأغلبه ــى المتوق ــكك األمريك ــل والتف التحل
ــاب  ــام االقتصــاد وغي ــدار أرق ــرى النح ــر الجوه ــى األث عل
العدالــة ، فــا شــئ يجمــع األمريكييــن ســوى حجــم 
ــردى ،  ــل الف ــو والدخ ــدالت النم ــادى ومع ــج االقتص النات
كمــا أكــد مبكــرا المــؤرخ األمريكــى شــليزنجر ، وإخفــاق 
االقتصــاد يثيــر النزاعــات التفكيكيــة ،  وقد صــارت تيارات 
ــر ، ليــس  االنفصاليــة فــى أمريــكا محسوســة أكثــر فأكث
فقــط فــى واليــة غنيــة جــدا مثــل »كاليفورنيــا« ، التــى 
صــار البيــض أقليــة فيهــا ، بــل فــى »تكســاس« وغيرها ، 
وانتشــار حــركات انفصــال فــى 15 واليــة ، وإلــى حــد دفع 
محلــا فــى »واشــنطن بوســت« ، أن يكتــب مفزوعــا عــن 
ســوء المصيــر الــذى ينتظــر أمريــكا مــع انتفــاخ ظاهــرة 
»الترامبيــة« ، وعــودة أعــام الواليــات الكونفدراليــة التى 
ــة زمــن  ــى الحــرب األهلي ــت طــرف الصــدام اآلخــر ف كان
لينكولــن ، وقــد ظهــرت هــذه األعــام بكثافــة فــى غــزوة 
الكونجــرس األخيــرة ، وقبلهــا فى عام 2019 ، نشــر مركز 
أبحــاث »بيــو« اســتطاعا آلراء األمريكييــن ، كان ســؤاله 
المحــورى عــن رؤيتهم لصــورة أمريكا عــام 2050 ، وكان 
غالــب اآلراء يشــير لتوقــع ضعــف دور أمريــكا فــى الخــارج 
مــع  تزايــد مصاعبهــا االقتصاديــة فــى الداخــل ، والمغزى 
أن أمريــكا ربمــا تحتــاج إلــى قلــب المصائــر ال قلــب نتائــج 
االنتخابــات ، وهــذه معجــزة تبــدو مســتحيلة ، فــى زمــن 

نهايــات ال فــى وقــت معجــزات.
* عن القدس العربي

Kandel2002@hotmail.com

كوابيــس أمريكا

عبد الحليم قنديل



Sunday 17 January 2021 - Issue no. 3
األحد 17 كانون الثاني )ين�اير( 2021 - العدد 3

منوعات 11

صحيفة عربي�ة جامعة تصدر من بغداد ولندن

  رئيس التحرير
 عــــاء الخطيـب

التصميم الفني

احمــد المتولي

 هيئة التحرير
 مياميــن عاء 
د. صائب غازي 

هديــل العيثاوي 
صفــاء الحديثي

المشرف العام 
د. عبــد الحميد الصـــائح

مدير التحرير 
أميـــر الخطيـب 

محرر الصفحة الرياضية
السوداني عدنان 

للمراسالت
E-mail; almustaqel21@gmail.com

Whatsaap : +44 7404 726709

»عطــارد« فــي منــزل المشــاريع يســاعدك فــي تنميــة 
ــدة  ــكار جي ــًا بأف ــدك أيض ــداركك، ويم ــك وم معلومات

مقنعــًا،  وتبــدو  إرادتــك  تفــرض  مشــاكل.  أي  لحــل 
ــق مكاســب، فقــط  ــك أن تحق ــات بســيطة، يمكن وبمعطي

ــاء. ــن والثاث ــْي اإلثني ــًا يوَم ــن كتوم ك

برج الحملبرج الحمل

»الشــمس« و»عطــارد« فــي برجــك يرفعــان ســقف 
ــا...  ــي تســمح بتحقيقه ــك األدوات الت ــك وتمل طموحات

تمضــي بثقــة وتســتمتع بــكل نشــاط تقــوم بــه. تفــرض 
ــزم الكتمــان  ــة، فقــط ال أيضــاً إرادتــك وتقــدم آراءك بلباق

ــرة. ــب المغام وتجّن

برج الدلوبرج الدلو

»الشــمس« و»عطــارد« يمنحانــك فتــرة مناســبة للتطــور 
والتغييــر والقيــام بخيــارات مهمــة، وتملــك الطاقــة التــي 

تســمح لــك باالنطــاق فــي كل اتجــاه. فقــط ال تفقــد 
ــْي اإلثنيــن والثاثــاء، وتــأنَّ  أعصابــك أمــام المســتجدات يوَم

ــة. فــي األمــور المالي

برج القوسبرج القوس

مــن الســبت إلــى الثاثــاء: تبــادر وتحقــق مكســبًا 
ــن  ــب. لك ــك طل ــض ل ــن ُيرف ــهولة ول ــل بس وتتواص

ــر  ــى بالصب ــك أن تتحل ــة، علي ــى الجمع ــاء إل ــن األربع م
إذا اعترضــت طريقــك العقبــات، وراجــع جيــدًا بنــود األوراق 

ــا. ــع عليه ــل التوقي ــود قب والعق

برج الميزانبرج الميزان

»المريــخ« فــي وضــع داعــم يدفعــك إلــى التقــدم 
ويمنحــك حماســًا ونشــاطًا. وفــي األفــق، أعمــال جديدة 

تمنحــك الفرصــة لتغييــر بعــض األفــكار، فقــط عليــك أن 
ــه لحقوقــك طــوال الوقــت، وكــن مســتعدًا لمجابهــة  تنتب

ــْي الســبت واألحــد. ــات يوَم العقب

برج األسـدبرج األسـد

»القمــر«، كمــا  وآخــره يدعمــك  األســبوع  أول  فــي 
أن »الشــمس« تمــدك بالثقــة والشــجاعة واإلصــرار، 

والوقــت مناســب التخــاذ قــرارات صائبــة وتنجــح فــي 
الوصــول ألهدافــك، فقــط كــن واقعيــًا وحــذرًا وراجــع جيــدا 

خطواتــك يوَمــْي اإلثنيــن والثاثــاء.

برج الجوزاءبرج الجوزاء

ــذ، تبهــر  ــاء... حينئ ــن والثاث ــْي اإلثني ــى يوَم راهــن عل
الجميــع بروحــك االبتكاريــة وتهتــم بإظهــار مواهبــك، 

ــك  ــي انفعاالت ــغ ف ــد: ال تبال ــبت واألح ــْي الس ــط يوَم فق
ــى الجمعــة: اهتــم بصحتــك  واعمــل بدقــة، ومــن األربعــاء إل

ــك. ــن خطط وال تعل

برج الثـوربرج الثـور

اإلثنيــن  يوَمــْي  بخاصــة  وحمــاس  بفاعليــة  تعمــل 
ــة  ــرص لتنمي ــك الف ــح ل ــاك تتي ــذ األف ــاء، حينئ والثاث

أعمالــك وتحقيــق مكاســب، فقــط حافــظ علــى الســرية، 
ــن  ــد وم ــْي الســبت واألح ــة يوَم ــات العنيف ــب المواجه وتجّن

ــة. ــى الجمع ــاء إل األربع

برج الحوتبرج الحوت

هــذا األســبوع ينصحــك الفلــك أالّ تغامــر وال تشــّتت 
نفســك بأكثــر مــن عمــل وضاعــف حــذرك بخاصــة 

يوَمــْي الســبت واألحــد ومــن األربعــاء إلــى الجمعــة. ومــع 
ذلــك الوقــت، مناســب لإلقنــاع والتفــاوض ولتثبيــت أقدامــك 

ــاء. ــن والثاث ــْي اإلثني يوَم

برج الجديبرج الجدي

مــن اإلثنيــن إلــى الجمعــة: تســاعدك األفــاك فــي 
ــن  ــتفيد م ــك أن تس ــام، وعلي ــى األم ــاً إل ــي قدم الُمض

اإليجابيــات المتاحــة، فقــط ادرس قراراتــك وال تتســرع 
ــة  ــك، بخاص ــم نفقات ــم بتنظي ــروض، واهت ــى أي ع ــرد عل بال

ــد. ــبت واألح ــْي الس يوَم

برج العقرببرج العقرب

الحــب: »فينــوس« فــي مواجهــة برجــك قــد تثيــر 
أعصابــك ســريعاً... كــن مســتعدًا لاســتماع والتفهــم 

اإلثنيــن  يوَمــْي  بخاصــة  بهــدوء،  آرائــك  ولتوضيــح 
والثاثــاء. ومــع ذلــك، قدرتــك علــى التســامح تســاعدك فــي 

التخفيــف مــن همــوم عائليــة أو عاطفيــة.

برج العذراءبرج العذراء

مــن أول األســبوع، تشــعر بانفراجــة ويمكنــك أن تقــوم 
ــك وال  ــي أعمال ــدم ف ــا تق ــج منه ــة ينت ــاطات ناجح بنش

ــك بمقاومــة  ــك، فقــط ينصحــك الفل شــيء يؤخــر خطوات
ــاء متابعــة نشــاطاتك مــن  ــزك أثن التشــوش ومضاعفــة تركي

ــى الجمعــة. األربعــاء إل

برج السرطانبرج السرطان

ــكاد ال يســتغني  ــذي ي ــات ال ــي كل األوق ــك المشــروب الصباحــي وف القهــوة ذل
ــة وتحســين  ــا بالحيوي ــا القهــوة النشــاط وتمدن ــه. تمنحن ــد خــال يوم ــه أح عن
المــزاج. بالطبــع جميعنــا نعلــم ذلــك. ولكــن ال تقتصــر فوائــد القهــوة علــى ذلــك 
فقــط بــل هنــاك أيضــاً فوائــد القهــوة الجماليــة للبشــرة. والتــي قــد ال يعرفهــا 

ــرون. الكثي
حيــث تتميــز القهــوة بتركيبتهــا الغنية بمضادات األكســدة كمركبــات الفافونويد 
ــرة  ــارب الشــيخوخة المبّك ــك. فهــي تح ــة لجمال ــادة رهيب ــا م ــل منه ــي تجع والت

وعامــات التقــدم فــي الســن. 
ولذلك نجدها تدخل في تركيبة الكثير من منتجات العناية بالبشرة.

لنتعرف إذًا على فوائد القهوة الجمالية للبشرة:
تفتيح البشرة وتوحيد لونها

تعمــل القهــوة علــى تقشــير البشــرة وتفتيــح لونهــا خاصــًة وأنهــا تســاعد علــى 
تنشــيط الــدورة الدمويــة فيهــا.

قومــي بخلــط القليــل مــن القهــوة مــع المــاء وصبهــا فــي قالــب الثلــج، اتركيهــا 
فــي الثاجــة حتــى تجمــد. ثــم دلكــي الوجــه بمكعبــات القهــوة وستشــعرين أنــك 

حصلــت علــى بشــرة منتعشــة ومتــوردة مفعمــة بالنضــارة.
ترطيب البشرة

هــل لديــك بشــرة جافــة ومتشــققة إذًا ال عليــك فالحــل ســهل وبســيط للتخلــص 
مــن جفــاف البشــرة وهــو بالقهــوة. حيــث تمنــح القهــوة للبشــرة الترطيــب الــازم.
حضــري كــوب مــن القهــوة الدافئــة، اخلطيــه مــع نصــف كــوب مــن الملــح 
ــرة  ــى البش ــط عل ــذا الخلي ــي ه ــون، وطبق ــت الزيت ــن زي ــن م ــن، وِملعقتي الخش
الجافــة باســتخدام فرشــاة مــّدة دقيقتيــن ثــم اغســلي الوجــه جيــدًا وستشــعرين 

ــرق. بالف
تقشير البشرة

تســاعد القهــوة أيضــاً فــس تقشــير البشــرة وتخليصهــا مــن خايــا الجلــد الميــت 
المتراكمــة عليهــا. لتجــدد خاياهــا وتصبــح مفعمــة بالنضــارة واإلشــراق وذلــك 
بفضــل حامــض الكافييــن الموجــود فــي القهــوة والــذي يعــزز إنتــاج الكوالجيــن 

فــي البشــرة.
لتقشير البشرة بالقهوة حضري هذه الوصفة:

اخلطــي ملعقتيــن صغيرتيــن مــن القهــوة، مــع بيضــة، ثــّم طبقــي هــذا القنــاع 
علــى الوجــه لمــّدة 20 دقيقــة. اشــطفي الوجــه بالمــاء الفاتــر وستلمســين الفــرق 

مباشــرًة.
نضارة البشرة

تســاعد القهــوة علــى تنشــيط الــدورة الدمويــة فــي البشــرة وبالتالــي تجديدهــا 
ــوة  ــن القه ــتفادة م ــك االس ــارة. يمكن ــراق والنض ــة باإلش ــدو نابض ــا تب وجعله
للتخلــص مــن عامــات اإلرهــاق والحصــول علــى بشــرة متألقــة مــن خــال تطبيــق 

هــذه الوصفــة.
اخلطــي 3 ماعــق كبيــرة مــن القهــوة المطحونــة مــع كــوب صغيــر مــن الحليــب 

واحرصــي علــى أن يكــون قــوام المزيــج كريميــًا.
طبقــي الخليــط علــى الوجــه والعنقــد مــدة 20 دقيقــة. ثــم أزيليــه بالمــاء الفاتــر. 

وطبقــي الكريــم المرطــب بعدهــا. وكــرري العمليــة مرتيــن أســبوعيًا.

بعد تطبيق هذا الماسك ستحصلين على بشرة تضج إشراقًا ونضارة.
التخلص من السيلوليت

تعــد القهــوة مــن أكثــر الوصفــات الطبيعيــة شــهرًة للتخلــص مــن الســيلوليت. 
حيــث تســاعد القهــوة علــى تنشــيط الــدورة الدمويــة وزيــادة تدفــق الــدم فــي 

البشــرة. إضافــًة إلــى تقشــير الجلــد وتجديــد خايــا البشــرة. األمــر الــذي يســهل 
عمليــة التخلــص مــن الســيلوليت والقضــاء عليــه نهائيــًا.

دلكــي البشــرة بحــركات دائريــة وباســتخدام القليــل مــن القهــوة الممزوجــة مــع 
المــاء مــّرًة كل أســبوع وســيختفي الســيلوليت المزعــج نهائيــًا.

فوائد القهوة لصحة البشرة

المستقل

 تحظــى هوايــة الصيــد بالصقــور بــرواج كبيــر اذ  تتوارثهــا األجيــال جيــاً بعــد جيل، 
ويحــرص األبنــاء علــى الســير علــى خطــى اآلبــاء واألجــداد فيمــا يتعلــق بتربيتهــا 
واقتنائهــا، فــي إحيــاء للمــوروث الشــعبي. فمنذ زمن بعيــد، كان األجــداد يعتمدون 
ــارى والحمــام والحيوانــات  علــى الطيــور الجارحــة فــي صيــد األرانــب وطيــور الحب
ــرزق  ــدر لل ــا كمص ــاده منه ــم اصطي ــا يت ــع م ــى بي ــام أو حت ــر الطع ــك لتوفي وذل

والدخــل. 
ــور مــن  ــد بالصق ــي، إذ تحــول الصي ــي الوقــت الحال ــاً ف ــف تمام لكــن الحــال اختل
“هوايــة الملــوك” إلــى رياضــة وتجــارة مربحــة تــدر األمــوال بغــزارة إلــى جيــوب 
ــار  ــف األعم ــع، بمختل ــرص الجمي ــال إذ يح ــذا المج ــى ه ــن عل ــن والقائمي العاملي
والفئــات والمســتويات، علــى اقتنائهــا خصوصــاً األمــراء، حيــث يعــرف عنهــم 

ــاق .  ــى اإلط ــا عل ــور وأغاه ــواع الصق ــل أن ــم ألفض امتاكه
وبنــاًء علــى كام الصقاريــن، فــإن الصقــور يتــم اســتيرادها مــن عدة دول آســيوية 
وأفريقيــة وأوروبيــة ومــن قــارة أمريــكا الشــمالية، إذ تعــد مصــر وإيران وباكســتان 
ــدة  ــات المتح ــى الوالي ــة إل ــا إضاف ــا وبريطاني ــتان وألماني ــتان وأفغانس وكازاخس

األمريكيــة، األكثــر بيعــاً للصقــور لــدول الجزيــرة العربيــة.. 
ــن يملكــون  ــة حــول عــدد الذي ــات رســمية موثق ــل، ال توجــد إحصائي فــي المقاب
ــي  ــباب الخليج ــف الش ــرات أن نص ــير التقدي ــن تش ــي حي ــم، ف ــة به ــورًا خاص صق
لديــه صقــور، حيــث يشــرع كل شــاب فــي تســمية صقــره بإســم يليــق بــه، لتحتدم 
ــا الــى ان أشــهر أنــواع الصقــور فــي  المنافســة فيمــا بينهــم. وتجــدر اإلشــارة هن
العالــم العربــي همــا الشــاهين والبــاز الجــوال، وهــذان النوعــان تحديــدا يتميــزان 
ــو  ــاهين ه ــاعة. والش ــي الس ــم ف ــى 300 ك ــل إل ــد تص ــي ق ــة الت ــرعة العالي بالس
ــى اإلنقضــاض بســرعة  ــه عل ــي بســبب قدرت ــج العرب ــة الخلي المفضــل فــي منطق

فائقــة علــى فريســته وإمكانيــة فتكــه بهــا بضربــة واحــدة. 
وقــد يصــل ثمــن الصقــر الواحــد  إلــى عشــرات اآلالف مــن الــدوالرات، تجــارة مكنت 
البعــض  مــن تحقيــق عائــدات ماليــة.  وتشــتهر الباكســتان كواحــدة مــن الــدول 
التــي تلقــى هــذه التجــارة فيهــا رواجــاً كبيــرًا و لزمــن طويــل, كمــا تعتبــر مركــزًا 
رئيســاً لتجــارة الصقــور لطبيعتهــا المواتيــة لتكاثــر هــذا النــوع مــن الجــوارح إضافة 
ــد. وبحســب  ــاك، رغــم وجــود حظــر رســمي للصي ــد هن ــة الصي ــى انتشــار ثقاف إل
اإلحصائيــات، فقــد تــم فــي 2020 أســر أكثــر مــن 700 صقــر بشــكل غيــر قانونــي 
وإخراجهــا مــن البــاد، مــن طــرف شــبكات الجريمــة المنظمــة التــي تبيعهــا لزبائــن 
فــي دول الخليــج العربــي. وتقــول مراكزحمايــة البيئــة أن هــذه الحيوانــات مهــددة 
باالنقــراض , ورغــم  المحظــورات التــي تضعهــا بعــض الــدول علــى صيــد وتجــارة 
ــول  ــا يق ــبب كم ــن . والس ــذه القواني ــزم به ــدول ال تلت ــض ال ــور اال ان بع الصق
المهتمــون بهــذا الشــأن ان مــن يقتنــي هــذه الحيوانــات هــم االمــراء والملــوك .

الصقور.. الصقور.. 
هوايــة االغنياء.. ثــروة مهددة باإلنقراض! هوايــة االغنياء.. ثــروة مهددة باإلنقراض! 

المستقل

ــن  ــر م ــرض الكثي ــذا يع ــان ه ــدا، ف ــرة ج ــرعة كبي ــة بس ــورة الرقمي ــار الث ــع انتش م
ــار، وبعضهــا اندثــر بشــكل فعلــي وأصبــح جــزءا مــن الماضــي.  األجهــزة الــى االندث

منها؛ 

مرايا السيارة الجانبية
 

تتجــه أغلــب شــركات تصنيــع الســيارات الراقيــة إلــى جعــل إعــدادات الكاميرا والشاشــة 
كمعيــار قياســي فــي ســياراتها، حيــث تعمــل هــذه الكاميــرات حاليــًا علــى منــح الســائق 

تفاصيــل عــن محيــط الســيارة عنــد الرجــوع للخلــف أو فــي حــاالت االصطفــاف. 
وقــد قالــت  شــركة تيســا األميركيــة انهــا اخــذت فــي الحســبان جعــل خططهــا مــن 
أجــل تغييــر كل المرايــا الجانبيــة بــآالت التصويــر فــي المســتقبل، األمــر الــذي يعــود 

بالفوائــد العديــدة، حيــث ســيجعل الســيارة أكثــر ديناميكيــة. 

بطاقات فتح األبواب في الفنادق
 

فــي الوقــت القــادم، لــن يتــم الذهــاب لغرفــة الفنــدق مــن أجــل  التأكدمــن  
ــا ســتتحول  ــادق الممغنطــة قريب اغــاق بــاب الغرفــة، كــون بطاقــات مفاتيــح الفن

ــا.  ــة قريب ــف الذكي ــق الهوات ــق تطبي ــن طري ــة ع ــح رقمي لمفاتي
وتواجــه هــذه الخطــوة  خــوف متوقــع مــن قبــل المســتخدمين مــن عنصــر 
ــة  األمــان حيــث هــل لهــذه التطبيقــات قــدرة علــى حمايــة غرفهــم مــن القراصن

الرقمييــن الذيــن يمكنهــم فــي هــذه الحالــة ســرقة مقتنياتهــم. 
ســتار  مثــل  الكبيــرة  الفنــادق  ساســل  مــن  العديــد  اتجهــت  وفعليــًا، 
ــة  ــات الرقمي ــى التطبيق ــاة )Hayyat(  إل ــون)Hilton( وحي وود)Starwood( وهيلت
تنزيــل  ببســاطة  الضيــوف  يجعــل  الــذي  األمــر  منشــآتها،  مــن  العديــد  فــي 
التطبيــق وإدخــال غرفهــم وقفلهــا عبــر البلوتــوث، كمــا ويســتعمل  للدخــول 
ــن  ــق م ــن التحق ــدا ع ــباحة، ع ــات الس ــدق كحمام ــي الفن ــرى ف ــق األخ ــى مراف أل

الســهولة.  الهويــة فــي غايــة 

لوحات المفاتيح

قامــت شــركات مثــل آســوس )Asus( ولينوفــو )Lenovo( وإنتــل )Intel( بعمليــة 
عــرض لمفاهيــم الحاســوب المحمــول الجديــدة فــي معــرض كومبيوتيكــس 2018، 
وبينــت  منتجاتهــم مــن توجههــم لمســتقبل الحواســيب المحمولــة والتــي ال وجــود 

ــى شاشــة تعمــل باللمــس.  ــح وتغييرهــا إل فيهــا للوحــة المفاتي
 

الشواحن السلكية 

توصلــت التكنولوجيــا مــن خــال  
واي فــاي وبلوتــوث تحريرنــا مــن 
األســاك الكهربائيــة فــي العديد 
ــي  ــودة ف ــات الموج ــن المنتج م
مــا  أنهــا  إال  الحالــي،  عالمنــا 
زالــت تربطنــا بجــدران بواســطة 
شــواحن هواتفنــا الذكيــة التي ال 

نســتطيع االبتعــاد عنهــا. 
وقريبــًا سنســتطيع االبتعــاد عــن 
كل هــذه الشــواحن واســتبدالها 

بقاعــدة واحــدة كالبطانيــة تضــع علــى ســطحها جميــع أجهزتــك التــي تحتــاج للشــحن 
دون الحاجــة لتقييدهــا بالجــدار.

أجهــزة الكترونيــة تدخل المتاحف
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حزٌب متأخر
النتخابات مبكرة

عبد الحميد الصـائح

األسبوعبريشة الفنان كاظم شمهود نهاية 

ــر نظــام سياســي  التســتطيع المظاهــراٌت الشــعبية مهمــا كان حجُمهــا تغيي
إذا لــم يقــف الجيــُش الوطنــي معهــا أو فــي األقــل يتّخــُذ موقــف الحيــاد بينهــا 

وبيــن األجهــزة األخــرى. 
ــورات  ــا هــي ف ــي انم ــل تنظيم ــددة وال عم ــع مح ــا دواف ــرات ب ــة مظاه واي

ــر .  ــي الغي ــاق المعيش ــة واالختن ــة الحاج ــت نتيج ــب مؤق غض
ــا هــي  ــث انم ــم أو الحدي ــي العصــر القدي ــي خرجــْت ف ــكل المظاهــرات الت ف
شــكٌل شــعبي معلــٌن لعمــل حزبــي أو تنظيــم مــا أو حركــة تغييــر مرحليــة او 

ــة االمــد .  طويل
فلــو لــم يرغــب الجيــُش المصــري باســقاط حســني مبــارك لمــا ســقط، وهكذا 
ــة  ــل الدولي ــن العوام ــر ع ــض النظ ــس بغ ــي تون ــي ف ــن عل ــي وب ــع مرس م
البعيــدة .. فالعمــل الحقيقــي هــو التنظيــم فــي انتخابــات )حقيقيــة( وليســت 
ــة  ــت قعقع ــزورة تح ــة،أو م ــة الديكتاتوري ــي االنظم ــدث ف ــا يح ــة كم صوري
الســاح كمــا حــدث فــي العــراق، ففــي كل االحــوال الخيــار ســوى التنظيــم.

يتبلــور  لــم  إذا  األولــى النتفاضــة تشــرين،  األيــام  َكتبــُت منــذ  وعليــه 
الحــراك الشــعبُي فــي المحافظــات الجنوبيــة الــى تنظيــم جديــد يعمــل وفــق 
ــر.  ــا الكثي ــاء أبنائن ــن دم ــندفع م ــا س ــرات فانن ــي المظاه ــة ف ــم المعلن القي
وســيتورطون، إمــا مــن جهــات مندســة بينهــم للتخريــب واتهامهــم بــه، أو 
مــن شــباب بينهــم  منفعليــن يذهبــون الــى حــرف الســلمية عــن المظاهــرات، 
ــى أعمــال شــغب تدفــع الســلطة لقمعهــا بســاحها أو الســاح  وتحويلهــا ال

الســائِب خــارج ســلطتها. 
ــوض  ــن الغم ــة م ــي حال ــرون ف ــباب المتظاه ــي الش ــع بق ــذا الواق ــام ه أم
والحيــرة ، بعــد انســحاب الكثيــر مــن خطــوط الدائــرة التــي كانــت محيطــة 
بهــم، انســحب المثقفــون والداعمــون  واالهالــي الذيــن يوفــرون قــوت 
التظاهــر واالعتصــام. فوجئــوا بقســوة القمــع وامتــاء الســجون وتعــدد 
الجهــات التــي تغتــال الناشــطين والناشــطات وتخطف منهــم وتنتهكهم دون 
تدخــل أو رقابــة أو مســاءلة أو عقــاب. ولــم يبــق ســوى الســؤال.. هــل نعــود 
الــى البيــوت تحــوم حولنــا ارواح شــهدائنا ، مضرجين بدمــاء جرحانــا ومطالِبنا 
التــي لــم تتحقــق؟ ام نبقــى ضمــن قوائــم الذبــح ؟؟ فعــا مواقــف مؤســفة أْن 
تضــَع الطبقــُة السياســيُة شــباَبها فــي هــذا المثلــث الخانــق وكأنهــا تحتفــل 
بقتــل ابنائهــا!!.. ال منــاص إذًا مــن العــودة الــى الديمقرطيــة حتــى وإن كانــت 

غيــر موثــوق بهــا ومــن دون تغييــر جــّدي فــي آليــاِت عملهــا.
ــن  ــرًا م ــاء اخي ــات ج ــي االنتخاب ــاركة ف ــرار المش ــى ق ــن ال ــودة المظاهري ع
الناصريــة، منبــع نزيــِف الثــوار وصوتهــم األعلــى، ولســاُن حاِلهــا يقــول : انهــا 
كانــت حامــا بحــزب وقــد حانــت والدتــي إيــاه، حــزٍب يضّم شــبابا وشــخصيات 
مــن وجــوه تظاهــرات تشــرين بعــد مــا شــبعت قمعــاً وتشــويهاً .. حــزب متأّخر 
يدخــل انتخابــات مبكــرة ويحــاول رغــم اليــأس مــن االصاح ان ُيشــِعل شــمعًة 

فــي العاصفــة .
ورغــم ان شــباب حــزب االمتــداد الجديــد بقيــادة الناشــط البــارز عــاء الركابي  
ــل  ــب قب ــن القري ــد م ــّت الِعض ــن وف ــكيك والتهوي ــر بالتش ــو اآلخ ــاٌط ه مح
الغريــب اال أّن اصــرار هــذه النخبــة الرفيعــة المعّرفــة ألهلهــا وعشــائرها 
علــى الســباحة فــي الرمــل وتحــدي االمكانــات الكبيــرة لســد الســلطة 
المنيــع.. يكفيهــم ان يقولــوا : تظاهرنــا وواجهنــا وٌقِمْعنــا وتنّظمنــا، وندخــُل 
االنتخابــاِت اآلن معتمديــن علــى أصــواِت الضحايــا واليائســين وهــم غالبيــة 

ــي. الشــعب العراق

المستقل 

ومهمــة  جديــدة  تجربــة 
ــة  ــا االعامي ــة تخوضه ممتع
ميــس  المتألقــه  العراقيــة 

عنبــر
عبــر تقديمهــا لبرنامــج عراق 
مواهــب  ايــدول الكتشــاف 
قنــاة  تنتجــه  الــذي  الغنــاء 

. MBC عــراق 

ميــس عنبــر حاصلــة علــى ماجســتير 
الدوليــة  الدبلوماســية والعاقــات  فــي 

مــن الجامعــة االمريكيــة فــي االمــارات-
دبــي، وبكالوريــوس اإلعــام واإلنتــاج 
التلفزيونــي مــن جامعــة االمــارات، 
هــو  والدهــا  دبــي  فــي  تســكن 
الدكتــور مثنــى غنــي عبــد الــرزاق 
الجبــوري رئيــس جامعــة االمــارات.

عملــت فــي قنــاة “الشــرقية” فقدمت 
وبرنامــج  برنامــج “خيــط وخيــر” 

ــن  ــات ع ــّدم معلوم ــذي يق ــة” ال “كهرمان
ــة.  ــال والموض ــاج والجم المكي

ــي  ــاة “إم ب ــى قن ــت إل ــام 2019 إنتقل ــي ع وف
ســي العــراق” لتقديــم برنامــج “بيــت بيوتــي” 

ــا الشــيخلي وســمر شــاكر. مــع مين

ــج  ــدول هــو برنام ــراق اي ــج ع ــر ان برنام يذك
محصــور  وهــو   ، عراقيــة  بمســحة  عالمــي 

باألعمــار التــي تتــراوح بيــن 18 و 28.

ــات  ــروت والحلق ــر فــي بي ســيتم التصوي
ولجنــة  عبــود،  عمــاد  اخــراج  مــن 

التحكيــم فتضــم الفنانيــن العراقييــن 
نبيــل  وســيف  ريــاض،  رحمــة 

العراقــي. وحاتــم 

فــي أول حلقــة مــن برنامج »ســاي تيــك« لعام 2021، سنكتشــف مدينتين نموذجيتين فــي اليابان 
تســتخدمان التكنولوجيــا الرقميــة والبيانات الضخمة لتصبحــا أكثر المدن اســتدامة واحتراما للبيئة 

وتوفــر لقاطينهــا ظروفا معيشــية أفضل على المــدى الطويل.
يعيــش أكثــر مــن نصــف ســكان العالــم في مناطــق حضرية بمــا يعــادل 55 بالمائة، ولكن النســبة 

فــي اليابــان تبلغ نســبة ســكان المناطق الحضريــة 92 بالمائة.
وليــس بالضــرورة أن تكــون المــدن كبيــرة لتكــون مدنــا ذكيــة فحتــى المــدن الصغــرى تســتخدم 

ــات الرائدة . التقني
امــا فــي مدينــة فوجيســاوا الذكيــة، فقــد تــم بنــاء تجمــع ســكني علــى أنقــاض مصنع باناســونيك 

قديــم، ويضــم حوالــي 2000 شــخص.
فــي هــذه المدينــة الصغيــرة كل منــزل مجهــز بألــواح شمســية و أنظمــة مراقبة ذكية لاســتهاك 
مــا يتيــح للمقيميــن تتبع اســتهاكهم للطاقة ومن خــال تقليل مســتويات ثاني أكســيد الكربون 
يمكــن للســكان الفــوز بمكافــآت نظيــر ألعمــال الصديقــة للبيئــة التــي يقومــون بهــا كمــا يتــم 

تشــجيعهم علــى ركــوب الدراجــات ومشــاركة المركبــات الكهربائية.
ووضــع المخططــون رؤيــة مدتهــا 100 عــام درســوا مــن خالهــا كل جوانــب الحيــاة مــن الطاقــة 

إلــى األمــن والتنقــل والصحــة، وحتــى حــاالت الطــوارئ.
ويقول مدير قســم األعمال في باناســونيك كوربوريشــن أركاوا تاكيشــي »بخصوص االســتدامة، 
قمنــا بتحســين األهــداف البيئية وأهــداف الطاقــة. وهي مرتبطة بالحــد من ثاني أكســيد الكربون، 

وتوفير المياه، واســتخدام الطاقــة المتجددة.
ويضيف » لذلك حرصنا على أن تكون المدينة مستقلة في الكهرباء والطعام لمدة 3 أيام«.

وعملــت 18 مؤسســة معــا علــى تســليم المشــروع، ومــع تزايــد الحاجــة إلى حيــاة صحيــة ومزدهرة 
فــي العالــم، وال ســيما فــي الصيــن ، تحظــى مدينــة فوجيســاوا الذكيــة والمســتدامة باإلشــادة 

وأصبحــت دراســة حالــة رائــدة فــي اليابــان.
واعتمد مشروع مدينة ييشينغ الذكية، شرق الصين على نفس مبادئ مدينة فوجيساوا.

لــو انتقلنــا إلــى مدينــة بيئيــة أخــرى اســمها كاشــيوا نــو هــا، وتملــك هــذه المدينة منشــأة تحتوى 
علــى شــبكة ذكيــة بهــا أحــد أكبــر أنظمــة تخزيــن الليثيــوم فــي اليابــان، باإلضافــة إلــى المولــدات 

التــي تعمــل بالطاقــة الشمســية و مولــدات تعمــل بالغــاز في حــاالت الطــوارئ.
وتحــت إشــراف المركــز الذكــي فــي المدينــة، يمكــن للشــبكة االســتجابة فوريــا لنقــص الطاقــة 
وتكــون مســتقلة لمــدة ثاثــة أيــام وتــم تصميــم نظــام فريــد إلدارة الطاقــة بعــد أن تعرضــت 

المدينــة النقطــاع التيــار الكهربائــي نتيجــة زلــزال فــي مــارس 2011.
وساعد هذا النظام في تقليل ذروة استهاك الطاقة بأكثر من الربع.

ــاًء علــى مفهــوم أطلقتــه الحكومــة يســمى »مجتمــع 5.0«  ــا، تبنــي اليابــان مدنــا ذكيــة بن حالي
ــاس أو حــول اإلنســان. ــة تتمحــور حــول الن ــه األساســية هــي مــدن ذكي وفكرت

ويضيــف احــد الخبــراء ان هــذه المــدن ال تقــدم فقــط أحــدث التقنيــات بــل تحــرص علــى تمكــن 
الســكان مــن إتقــان هــذه التقنيــات لبنــاء مــكان يشــعر فيــه الجميــع بالســعادة«.

كمــا يضــم المــدن أيًضــا حاضنــة للشــراكات بيــن المنتفعين من المشــروع مــن العامــة والخواص 
واألكاديميين.

تعرف على 
مدن اليابان الذكية  

المستقل

ــاردو  ــي االشــهر ليون ال زال الجــدل يــدور حــول لوحــة الرســام االيطال
دافنشــي »ســلفادور منــدي » التــي رســمها عــام 1500 االن عصــر 
النهضــة والمعروضــة فــي المتحــف الوطنــي بلنــدن ، والتــي تعــد 
اللوحــة االغلــى فــي العالــم اذ اشــتراها ولــي العهــد الســعودي االخيــر 
دار كريســتي  مــن  مليــون دوالر   450 بمبلــغ  بــن ســلمان  محمــد 

بنيويــورك عــام 2017. 
وهي تمثل شــخصية الســيد المسيح  “مخلص العالم” .

أثيــرت شــكوك مؤخــرًا حــول أصالــة “ســلفاتور منــدي”، هــل هــي 
ــزورة  ــة م ــا لوح ــدن ام انه ــي لن ــا ف ــاب عنه ــف النق ــي كش ــة الت اللوح

ــل ورش فنيــة محترفــة . ــن قب ــة عاليــة م بتقني
ــى  ــي ال ــو ظب ــر اب ــف لوف ــي متح ــة ف ــرض اللوح ــر ع ــذا التســاؤل اخَّ ه
اجــل غيــر مســمى بعــد اهداهــا االميــر بــن ســلمان الــى دائــرة الثقافــة 

ــي. والســياحة فــي ابوظب
ــار شــائعات حــول فقدانهــا، فــي حيــن يزعــم  ــر عــرض اللوحــة أث تأخي
ــا  البعــض اليــوم أنهــا مــزورة، وأنهــا نتــاج عمــل “ورشــة فنيــة”، وفًق

لموقــع “ديلــي ميــل”.
ــراف”،  ــداي تلغ ــة “صن ــك، لصحيف ــاك فران ــي ج ــؤرخ الفرنس ــال الم وق

إن كبــار السياســيين وموظفــي اللوفــر يعرفــون أن “ســلفاتور منــدي” 
ليســت واحــدة مــن أعمــال دافنشــي، وادعــى أنــه كتــب للرئيــس 
الفرنســي إيمانويــل ماكــرون، لتحذيــره مــن افتتــاح معــرض “ليونــاردو 
دافنشــي” فــي لوفــر باريــس هــذا الخريــف، إذا كانــت اللوحــة “المــزورة 

المزعومــة” مدرجــة بيــن األعمــال المعروضــة.
وأوضحــت متحدثــة باســم اللوفــر فــي باريــس، أن المتحــف طلــب 

اســتعارة “ســلفاتور منــدي”، لعرضهــا فــي المعــرض:
ــك”، فــي حيــن أكــدت أن وجهــة  ــا ننتظــر رد المال وأضافــت: “مــا زلن
نظــر فرانــك تمثــل رأيــه الشــخصي، وليــس رأي متحــف اللوفــر، ألنــه ال 

يعمــل حالًيــا فيــه، ولــم يكــن “قّيمــا عليــه يومــًا مــا”.
ــام 2011  ــا ع ــذ عرضه ــر من ــدي” تغي ــلفاتور من ــر “س ــل إن مظه وقي
وحتــى بيعهــا فــي مــزاد كريســتي بعــد 6 أعــوام، ممــا أثــار تســاؤالت 
حــول عمليــة ترميمهــا. فــي حيــن ادعــى ماثيــو النــدروس، الباحــث فــي 
كليــة وولفســون بجامعــة أكســفورد، أن اللوحــة لــم يرســمها دافنشــي 
أصــًا، بــل مســاعده برناردينــو لوينــي. وقــال البروفيســور مارتــن 

كيمــب، الــذي ســاعد فــي توثيــق اللوحــة قبــل عقــد مــن الزمــن.
ولم تزل اللوحة غائبة بانتظارات ان تفك شــيفرة اســرارها.

اللـوحة االغـلى يف العـالم 
مـزورة ام حقيقيـة ؟

ميس عنبر

اعالمية 

عراقية تقدم 

النجوم

ميامين عاء

رغــم مــرور نصــف قــرن علــى وفــاة مصممــة االزيــاء 
والعطــور العالميــة الشــهيرة كوكــو شــانيل ، الزالــت 
حياتهــا ثيــر اهتمــام النــاس ، فرؤيتهــا المتمثلــة فــي 
األناقــة المريحــة حاضــرة فــي طلــة المــرأة حتــى 

ــوم. الي

ــت  ــا وضع ــم بعدم ــذا العال ــانيل ه ــو ش ــت كوك وّدع
اللمســات األخيــرة علــى مجموعتهــا الجديــدة مــن 
ــتعرض يــوم 26 ينايــر مــن  األزيــاء التــي كانــت س

.1971 عــام 
ــًا  ــة بيت ــة المحظوظ ــرأة العبقري ــذه الم ــن له ــم يك ل
خاصــًا بهــا ، فقــد اختــارت الســكن بجنــاح خــاص فــي  
فنــدق الريتــز منــذ عــام 1937 وحتــى وفاتهــا، وهــي 
كانــت تقــول عنــه إنــه منزلهــا ولكنهــا انقطعــت عنــه 
لنحــو 10 ســنوات بعــد الحــرب العالمّيــة الثانيــة،  بعــد 
أن تــم اتهامهــا بالتعامــل مــع االلمــان خــال الحــرب.

ــل  ــي غابريي ــمها األصل ــانيل، واس ــو ش ــت كوك أحدث
ــرن  ــي  الق ــائية ف ــة النس ــي الموض ــورة ف ــانيل ث ش
كان  عالــم  »ثمــة  بقولهــا  تختصرهــا   ، العشــرين 
إلــى  بحاجــة  كنــا  ســيولد.  كان  وآخــر  ينتهــي، 
إلــى  قدمــت  لقــد  والوضــوح.  والراحــة  البســاطة 

هــذا«. العالــم كل 
وتميــزت أزيــاء »كوكــو« بكونهــا توفــر المرونــة، 
كونهــا مســتوحاة مــن المابــس الرياضيــة وتســتعير 
بعــض خصائــص مابــس الرجــال األنيقــة، حيــث 
لجــأت إلــى التريكــو والجيرســيه والتويــد البتــكار 
مابــس تتســم باألناقــة مــن دون أن تبــدو رســمية.

ــظ  ــة للح ــذات الجالب ــا بالتعوي ــو بتعّلقه ــت كوك ُعرف
التــي كانــت تحيــط نفســها بهــا فــي جناحهــا، ومنهــا 
مجّســم األســد الــذي يرمــز إلــى برجهــا وســنابل 
القمــح فــي لوحــة للرســام ســلفادور دالــي نظــرًا لمــا 

تجســده مــن رمــز للســعادة والبحبوحــة.
ــم  ــزال العال ــا، ال ي ــى وفاته ــاً عل ــرور 50 عام ــم م ورغ
يتذّكــر كوكــو شــانيل علــى أنهــا مــن أبــرز رواد األزياء.

ــي  ــام 1883، ف ــي 19 آب ع ــدت ف ــانيل ول ــو ش كوك
فرنســا، فــي ســن 12 ماتــت والدتهــا بمــرض الســل ، 
وعاشــت فــي دار االيتــام وتعلمــت الخياطــة. كان لهــا 
ــاح أول متجــر لهــا  ــة قبــل افتت ــرة كمغني ــة قصي مهن

لبيــع المابــس عــام 1910.
فــي العشــرينيات، أطلقــت أول عطــر لهــا وقدمــت 
للعالــم الطقــم األســود  والفســاتين الســوداء القصيرة، 
ــر راحــة. مــع التركيــز علــى جعــل مابــس النســاء أكث

حصلــت غابرييــل علــى اســم  Coco، بســبب أغنيتيــن 

شــعبيتين اشــتهرت بغنائهما.
 Cambon افتتحــت شــانيل أول متجــر لهــا فــي شــارع
فــي باريــس عــام 1910، وبــدأت ببيــع القبعــات. 
وأضافــت فــي وقــت الحــق المابــس. وجــاء نجاحهــا 
مــن  صممتــه  فســتان  مــن  المابــس  فــي  األول 
قميــص شــتوي قديــم. ورًدا علــى العديــد مــن النــاس 
الذيــن ســألوها عــن المــكان الــذي حصلــت فيــه علــى 
ــي مــن هــذا  ــت ثروت ــد بني ــت لق ــك الفســتان، قال ذل
ــس  ــه ألن الطق ــت ارتدي ــذي كن ــم ال ــص القدي القمي

ــاردا. كان ب
فــي 1920، اتخــذت شــانيل أعمالهــا مجــاالت جديــدة 
ــا، Chanel No. 5، وكان  ــت أول عطــر له ــث أطلق حي

 Theophile العطــر مدعومــا مــن قبــل صاحــب متجــر
Bader  ورجــال األعمــال.

فــي عــام 1925، عرضــت شــانيل تصميمها األســطوري 
لطقــم مكــون مــن ســترة بــا طــوق مــع تنــورة مــن 
نفــس قمــاش الســترة. كانــت تصاميمهــا ثوريــة حيــث 
كانــت تســتعير تصاميــم للرجــال وتعدلهــا بحيــث 

تكــون مريحــة لارتــداء مــن قبــل النســاء .
كانت كوكو شانيل تردد هذا القول :

»أكثــر أعمالــك شــجاعة هــي التــي تكــون لصالــح 
نفســك حققهــا، واصــرخ بصــوت عــال«.

توفيــت كوكوشــانيل فــي 10 كانــون األول 1971، 
ــز. ــدق الريت ــي فن ــقتها ف ــي ش ف

كوكو شانيل من دار االيتام الى اشهر مصصمة ازياء عالمية


