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المشرف العام  رئيس التحرير
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رجــب  التركــي  الرئيــس  قــال 
طيــب أردوغــان فــي تصريحــات 
ــة،  ــة الماضي ــن الجمع للصحفيي
ــها  ــل بنفس ــد تتدخ ــاده ق إن ب
»مــن أجــل إخــراج مــن وصفهــم 
بإرهابيــي منظمــة بــي كا كا من 
ــراق. ــمالي الع ــنجار ش ــاء س قض

بانــه  مراقبــون  وصفــه  فيمــا 
تهديــد صريــح بدخــول االراضي 

العراقيــة.

)أعمــاق(  وكالــة  اعلنــت 
داعــش  لتنظيــم  التابعــة 
االرهابي مســؤولية التنظيم 
عــن التفجيريــن اإلجرامييــن 
الذيــن شــهدتهما بغــداد 
الماضــي  الخميــس  يــوم 
وأســفرا عــن مقتــل نحــو 32 
ــد  ــا يزي ــة م ــخصا، وإصاب ش

علــى مئــة شــخص.

أردوغان يهدد بالدخول اىل سنجار  داعش يعود

كتب - المحلل السياســي للمستقل

قــال  رئيــس مجلــس الــوزراء مصطفــى الكاظمــي  إن حكومتــه 
ــر  ــا شــعبيا، وإن تغيي ــات مطلب ــازل عــن كــون االنتخاب ــن تتن ل

موعــد اجرائهــا اليعنــي تنصــًا عنهــا .
جــاء ذلــك بعــد أن صــوت مجلــس الــوزراء باالجمــاع منتصــف 
االول  تشــرين  مــن شــهر  العاشــر  تحديــد  علــى  االســبوع 
مــن  بــدال  المبكــرة  االنتخابــات  الجــراء  موعــدًا  المقبــل، 

الســادس مــن حزيــران.
  تأجيــل موعــد االنتخابــات المبكــرة بهــذا الــى موعــد جديــد 
الوســط  شــهده  الــذي  التكهــن  ويوقــف  الجــدل  يحســم 
الماضيــة ســرًا وعانيــة فــي  أن  الفتــرة  السياســي خــال 
االنتخابــات المبكــرة لــن تحصــل وان الجهــود التــي بذلــت 
لدفعهــا تدريجيــا الــى الموعــد المعتــاد لهــا فــي نيســان 
ــات  عــام 2022 ســيكون مرجحــا لينهــي تمامــا فكــرة االنتخاب
الوحيــد  الرمــزي  االنجــاز  االن  حتــى  تمثــل  التــي  المبكــرة 
ــذ االول  ــرون من ــا المتظاه ــادى به ــي ن ــر الت ــب التغيي لمطال
ــا  ــل مهم ــرار التأجي ــوم . ق ــى الي ــام 2019 حت مــن تشــرين ع
ان الحكومــة شــطبت  صفــة  كانــت اســبابه يعنــي عمليــاّ 
)المبكــرة( مــن  االنتخابــات المقبلــة. فالمســافة بيــن نيســان 
، وهــو زمــن  21 ليســت ســوى ســتة اشــهر  22 واكتوبــر 

اليعــد ذا تأثيــٍر فــي أيــة انتخابــات دوريــة   اشــهر او تتراجــع 
ــاخ واكمــال الترتيبــات  اشــهر حســب ظــروف االســتعداد والمن
ــة  ــة العراقي ــي التجب ــيما ف ــرى الس ــتية االخ ــة واللوجس القانوي

ــام 2010. ــر ع ــذا االم ــل ه ــهدت مث ــي ش الت
الــذي حــدث بالتدريــج كــي اليبــدو  الترحيــل  ولعــل هــذا 
أبرُزهــا  مقدمــات  وتعهدات،ســبقته  ثوابــت  عــن  تنصــا 
ــة  الســيد حســين  ــح مستشــار رئيــس الحكومــة العراقي تصري
الهنــداوي بــان علــى البرلمــان حــّل نفســه وهــو مالــم يحصــل 
،حيــث اليمكــن لانتخابــات ان تجــرى قبــل حــل البرلمــان 
نفســه حســب المــادة 62 مــن الدســتور  فــا البرلمــان اتخــذ 

هــذا االجــراء وال رئيــس الجمهوريــة . 
وهــو مــا يمكــن ربطــه  بشــكوى ســابقة علــى لســان الرئيــس 
ــخيص  ــات وتش ــراء االنتخاب ــد اج ــات التري ــن جه ــي م الكاظم
قانــون  مناقشــة  أيــام  الهنــداوي  للدكتــور  مبكــر  ســابق 
القانــون  علــى  كتــا  صوتــت  هنــاك  أن  مــن  االنتخابــات 
الجديــد لانتخابــات  ثــم تراجعــت عــن القبــول بــه ودعــت الــى 
ــد  ــدد المقاع ــادة ع ــر زي ــر عب ــدد الدوائ ــص ع ــه بتقلي تعديل
فــي كل دائــرة.أو الــى العــودة للقانــون الســابق الــذي يعتمــد 
المحافظــة كدائــرة واحــدة أو الــى القانــون األســبق الــذي 
ــة  ــط عرقل ــدة  وهــذه بالضب ــرة واح ــه دائ ــراق كل ــد الع يعتم
ــاء  ــل الغ ــد، ب مقصــودة مــن قبلهــم بهــدف تســويف المواعي

االنتخابــات المبكــرة مــن أساســها أو اجراؤهــا فــي موعــد  
قليلــة  بشــهور  االعتياديــة  التشــريعية  االنتخابــات  يســبق 
أو أيــام تفاديــًا للخــروج عــن توصيــات المرجعيــة الدينيــة 
الســيما فــي بيانهــا الــذي اعقــب لقــاء الســيد السيســتاني 
الممثلــة الخاصــة لألميــن العــام لألمــم المتحــدة فــي العــراق 
جينيــن هينيــس باســخارت، حيــث أّكــد علــى ضــرورة اإلســراع 
بإجــراء اإلنتخابــات المبكــرة، واصفــًا اياهــا »بالمســار الســلمي 
الصحيــح للخــروج مــن المــأزق الراهــن الــذي يعانــي منــه 
وأمنيــًا  واقتصاديــًا  سياســيًا  أزماتــه  لتراكــم  نتيجــة  البلــد 
ــر  ــدًا مــن التأخي ــوة مــن أّن مزي ــًا، محــذرًا  بق ــًا وخدمي وصحي
ــر الشــروط  فــي اجــراء االنتخابــات أو اجراءهــا مــن دون توفي
ــم  ــة لمعظ ــا مقنع ــوُن نتائُجه ــث ال تك ــا بحي ــة إلنجاحه الازم
ــد والوصــول ـ  ــق مشــاكِل البل ــى تعمي ــن ســيؤدي ال المواطني
ــه،  ــتقبل أبنائ ــه ومس ــدد وحدت ــعِ يه ــى وض ــمح اهلل ـ ال ال س
وســتندم عليــه جميــع األطــراِف المعنيــة الممســكِة بزمــام 
ــذي  ــان ال ــوِل البي ــّد ق ــى ح ــر. عل ــِت الحاض ــي الوق ــلطة ف الس

ــاء. ــد اللق صــدر بع
ماكنــة  هنــاك  كانــت  باإلســراع  الضغــوط  هــذه  أمــام    
ــر االســتعداد  ــق وتصوي ــم العوائ ــى تضخي ــُل عل سياســية تعم
الحرب.وهــو   لخــوض  االســتعداد  يشــبه  بمــا  لإلنتخابــات 
ــخ  ــدف طب ــيون به ــون السياس ــاده الفاعل ــود ق ــل مقص تهوي

عمليــة الغــاء االنتخابــات المبكــرة علــى نــاٍر هادئــة بالتمهيــد 
ــات  ــراء انتخاب ــى إج ــذرع بالحــرص عل ــر والت ــح والتقري والتلمي
متكاملــة نزيهــة وعادلــة باكمــال جميــع االســتعدادات الفنيــة،  

، وكان االســتعداد لانتخابــات يبــدأ اليــوم.
فــي اإلطــار العــام لهــذا الحــراك السياســي والفنــي يتضــح األمر 
ــاة، وأن  ــم الملغ ــد بحك ــرة تع ــات المبك ــأّن اإلنتخاب ــًا ب مبدئي
إجراءهــا قبــل شــهور قليلــة مــن موعــد االنتخابــات البرلمانيــة 
ــة  ــا صف ــي عليه ــام 2022 اليضف ــة ع ــا  بداي ــرر إجراؤه المق
ــّن  ــة، لك ــة العراقي ــة السياس ــي خارط ــر ف ــي تغّي ــرة الت المبك
ــا حتــى اآلن اليمكــُن تحديــد  معرفــة ذلــك بالتفصيــل والنواي
ردود فعلــه شــعبيًا وسياســيًا خاصــة وان هنــاك احزابــا شــكلت 
ــل  ــي اق ــت شــعارات مظاهراتهــم ف ــن او حمل مــن المتظاهري
ــعة  ــاركة الواس ــى المش ــدون عل ــم يعتم ــى انه ــر، بمعن تقدي
ــل  ــبق وان قاطعــت االنتخابــات الماضيــة ، الخل لقطاعــات س
الــذي يمكــن كشــفه فــي الخطــوات المدروســة الجهــاض 
ــة أوســع هــذه  ــى مقاطع ــؤدي ال ــا ي ــرة ربم ــات المبك االنتخاب
المــرة حيــث تعــاد االلــة السياســية الحاكمــة مــن جديــد، ولــن 
ــم  ــبي ومعه ــو نس ــر ول ــون بتغيي ــرون اآلمل ــى المتظاه يحظ
الســيد الكاظمــي الــذي بقــي مشــروع االنتخابــات المبكــرة 
تريــد  التــي  الجماعــات  فــي صراعــه مــع  الوحيــد  حصانــه 

ــر. ــّل تقدي ــي أق ــه أو إفشــاَله ف ازاحت

الغاء اإلنتخابات املبكرة يف العراق

ســوُء طالــعِ أي دولــة حيــن يكــون المســؤولون فيهــا صنفيــن ..إمــا 
اقويــاء بــا أمانــة ، أو أمنــاء بــا قــوة . فالقــوي غيــر األميــن خطــٌر علــى 
البشــر، يمكــن أْن يفعــل مــا يحلــو لــه، يــذّل مــن يشــاء وُيعــز مــن يشــاء 
، بيــده رقــاُب النــاس وأرزاقهــم، يســرق دون حســاب ويقتــل دون عقــاب، 

اذا مــاَل شــرقًا مالــوا شــرقا، واذا مــاَل غربــا انبطحــوا معــه.
 واألميــن المخلــص الــذي الحــوَل لــه والقــوة هــو اآلخــر خطــٌر أيضــًا ،ألّن 

جميــع مراكــِب االقويــاء ســتعبُر علــى ظهــره المستســلم الوديــع . 
ولذلــَك تــرى الوهــَم العراقــي اليــوم  يتعّلــق تــارة بالقــوي عســى أن 
يكــوَن عــادالً رحيمــا أمينــًا  . أو يتوســم فــي األميــن الضعيــف أْن يفعــَل 
ــث اليســتطيع.  ــد مــن حي ــد مــن حدي ــاء بي ــول، وأن يضــرَب االقوي مايق
الصفتيــن  َتْينــك  بيــن  الىالجْمــعِ  االلهيــُة  الحكمــُة  ذهبــْت  ولهــذا  
الذهبيتيــن )القــوي( و)األميــن( كمــا يــرد فــي القــرآن الكريــم مــن قولــه 
تعالــى فــي ســورة القصــص عــن إحــدى ابنتــي شــعيب لمــا اقترحــْت علــى 
أبيهــا أن يتخــذ ســيدنا موســى - عليــه الســام - مســؤوالَ باألجــر )َياَأَبــِت 

ــُن(.    ــِويُّ اأْلَِمي ــَتْأَجْرَت اْلَق ــِن اْس ــَر َم ــَتْأِجْرُه، ِإنَّ َخْي اْس
ــليم  ــم الس ــٍز للتقيي ــراة كرم ــان ام ــى لس ــول عل ــل الق ــن جع ــيما حي الس
ــب  ــدى صاح ــهامة ل ــاس للش ــان وكقي ــن األم ــة ع ــى الباحث ــرة االنث بفط
الموقــف الشــجاع األميــن. حيــث إن القــوة واألمانــة صفتــان اذا انفصلتــا 

ــرًا عليهــم. ــا خي ــا كانت ــاس واذا اجتمعت ــى الن ــا شــرًا عل كانت
متــى يكــون الخــوف مــن القــوي األميــن فــي المســؤولية واالدارة؟ يكــون 
الخــوف منــه ومحاربتــه حيــن يكــون وجــوده حــًا فــي بلــد اليســعى 
ــى  ــى الفوض ــش عل ــع يعي ــي مجتم ــه ف ــوف من ــون الخ ــول!. يك ــى الحل ال
ــاج واحــدة  ــوى خــارج الســلطة. فهــو يحت ــون ويق ويســترزق خــارج القان
مــن الصفــات امــا قــوي يتقاســم الغنائــم مــع االقويــاء ، أو أميــن ضعيــف 

ــاد.   ــٌر فــي ادارة الب ــه تاثي للفرجــة ليــس ألمانت
ــه  ــاس ألن ــم الن ــروة وظل ــاع الث ــن اليرضــى بالفســاد وضي فالقــوي األمي
أميــن ، وهــو  نفســه اليســمح الي جهــة أو قــوة تهــّدد النــاس والمجتمــع 

النــه قــوي. 
ــة  ــم غنيم ــوي واليقتس ــه ق ــلطة الن ــى س ــاوم عل ــن .. اليس ــوي األمي الق

ــن. ــه أيضــًا أمي ألن
ــي  ــوي  ف ــه ق ــن ويخشــاه الســراق الن ــه امي ــن اليســرق الن ــوي األمي الق

ــه.  ــت نفس الوق
عجيــب، كيــف اختصــرْت هــذه الجملــُة مؤهــات القيــادة فــي كلمتيــن )ِإنَّ 
ــا مظاهــر القــوة االخــرى  ــُن( اذا ماعرفن ــِويُّ اأْلَِمي ــَتْأَجْرَت اْلَق ــِن اْس ــَر َم َخْي
ــة واتخــاذ القــرار الصحيــح، واشــكال االمانــة  مــن العلــم والوعــي واألهلّي
مــن حفــظ دمــاء النــاس واموالهــم وقبــل كل ذلــك العــدل فــي حكمهــم 

وتســيير شــؤونهم. 
ــوم  ــه الي ــذي تحتاج ــد ال ــوذج الفري ــة النم ــو خاص ــن ... ه ــوي األمي الق
دولــة مثــل العــراق كل شــيء فيهــا ماديــًا ومعنويــًا وروحيــًا يحتــاُج الــى 

ــح .. تصلي

الخوفُ
من القوي األمني  

كلمة المســتقل

عبــد الحميــد الصائــح

إقــرأ يف هذا العدد

 المستقل – تويتر

ــاء،  ــار الصــدري، الســيد مقتــدى الصــدر،  الثاث ــم التي أكــد زعي
أنــه لــن يســمح بتأجيــل آخــر لانتخابــات.

وقــال الســيد الصــدر فــي تغريــدة علــى حســابه فــي »تويتــر«، 
إنــه »إذا بقيــت الحيــاة، فلــن أســمح بتأجيــل آخــر لانتخابــات«، 

ــي  ــع التحل ــى الجمي ــب عل ــرة يج ــذه الفت ــال ه ــه »خ ــاً أن مبين
ــم  ــى أت ــا عل ــا وإتمامه ــى إنجاحه ــل إل ــة والعم ــروح الوطني بال

ــرات«. ــات والمهات ــن الصدام ــف ع ــه والك ــل وج وأجم
وأضــاف أنــه »يجــب أن نكــون علــى حــذر شــديد مــن تاعــب 
الفاســدين ومؤامراتهــم ســواء بمــا يخــص قانــون االنتخابات أو 

التدخــل بعمــل المفوضيــة أو غيرهــا ممــا يضــر الشــعب«. 

الصدر: لن أسمح بتأجيل آخر 
لالنتخابات مرة اخرى

بغداد – المستقل

التفجيــرات  بعــد  العراقييــن  انظــار  توجهــت   
االجراميــة التــي شــهدتها بغــداد يــوم الخميــس 
ــاث  ــات الث ــن الرئاس ــدر ع ــى مايص ــي ال الماض
ــوزراء   ــة ال ــيما رئاس ــاد الس ــادارة الب ــة ب المعني
لمــا  المســلحة  للقــوات  العامــة  والقيــادة 
ــة  ــد للدول ــن تح ــي م ــرق االمن ــذا الخ ــه ه يمثل

. ومؤسســاتها 
الرئيــس العراقــي برهــم صالــح  فــي اول رد فعــل 
نــدد  باالنفجاريــن اإلرهابييــن ضــد المواطنيــن 
اآلمنيــن فــي بغــداد، وفــي هــذا التوقيــت، واكــد 
ان ذلــك يعبــر عــن  ســعي الجماعــات الظاميــة 
الكبيــرة؛  الوطنيــة  االســتحقاقات  الســتهداف 
وتطلعات شــعبنا في مســتقبل يســوده الســام .
هــذه  ضــد  بحــزم  نقــف  اننــا  صالــح  واكــد 
بلدنــا  اســتقرار  لزعزعــة  المارقــة  المحــاوالت 
ــن  ــة ام ــة لحماي ــراءات عاجل ــاذ اج ــا باتخ مطالب

المواطنيــن.
مــن جهتــه قال رئيــس الوزراء مصطفــى الكاظمي 

ان مــا مــا حصــل خرق أمنــي ال نســمح بتكراره
وقــال الكاظمــي أثناء جلســة اســتثنائية للمجلس 
ــة  ــى خلفي ــدت عل ــي، عق ــن الوطن ــوزاري لألم ال

الهجــوم...
وشــدد مصطفــى الكاظمــي علــى أن »القيــادات 
اســتطرد  لكنــه  تتحمــل مســؤولية«،  األمنيــة 
بالقــول »ال يعنــي هــذا التقليــل مــن شــأن القادة 

الذيــن تصــدوا فــي مراحــل ســابقة«.
كمــا تعهــد رئيــس الوزراء بــأال تخضع المؤسســة 

األمنيــة إلــى صراعات بيــن أطراف سياســية ..
محمــد  الســيد  النــواب   مجلــس  رئيــس 

الحلبوســي حــذر مــن زعزعــة االســتقرار والعبــث 
بأمــن العراقييــن، إثــر التفجيــرات االجراميــة التــي 
شــهدتها بغــداد الخميــس الماضــي. جــاء ذلــك 

فــي تغريــدة للحلبوســي علــى موقعــه فــي تويتر، 
قــال فيهــا : ان مــا جرى فــي بغداد الحبيبة يؤشــر 
الــى حالــة خطــرة ، يحــاول االرهــاب االعمــى مــن 

خالهــا  ان يزعــزع  االســتقرار واالمــن المجتمعي 
، بعــد هــدوء وأمــن شــهدته البــاد ألعــوام 

مضــت.

تفجريات الخميس اإلجرامية
الرئاسات الثالث : إجراءات عاجلة لتدارك املوقف

بغداد – واع
اســتبعد تحالــف ســائرون، إجــراء االنتخابــات فــي 

تشــرين األول المقبــل.
ــادي  ــدر الزي ــائرون ب ــف س ــن تحال ــب ع ــال النائ وق
قنــاة  علــى  يعــرض  الــذي  »العاشــرة«  لبرنامــج 
ــة  ــاء العراقي ــة األنب ــه وكال ــة تابعت ــة اإلخباري العراقي
)واع(، اليــوم االثنيــن، إن اجتمــاع رئيــس الــوزراء 
الموقــف  حــدد  والمفوضيــة  السياســية  والكتــل 
النهائــي مــن االنتخابــات، الفتــا إلــى أن »مفوضيــة 
االنتخابــات طالبــت بأربعــة أشــهر أخــرى الســتكمال 

االســتعدادات«.
وأضــاف، أن »تحالــف ســائرون مــع إجــراء االنتخابــات 
فــي حزيــران«، مؤكــدا أن »المفوضيــة هــي صاحبــة 

القــرار النهائــي بخصــوص إجــراء االنتخابــات«.
وأكــد أنــه لــن تكــون هنــاك انتخابــات فــي تشــرين 
األول المقبــل، الفتــا إلــى أن االنتخابات ســتجري بعد 

إكمــال الــدورة البرلمانيــة الحالية.

أكــد عضــو اللجنــة القانونية النائب حســين 
العقابــي، أن اســتثمار عقــارات الدولة يمكن 
أن يرفــد الموازنــة بـــ 10 تريليونــات دينــار 
فــي الســنة، فيمــا أشــار إلــى أن الفســاد بات 

يهــدد مســتقبل المواطــن العراقي.
ــذي  ــج »العاشــرة« ال ــي لبرنام ــال العقاب وق
العراقيــة اإلخباريــة  يعــرض علــى قنــاة 
)واع(،  العراقيــة  األنبــاء  وكالــة  تابعتــه 
الفســاد  »منظومــة  إن  الثاثــاء،  اليــوم 
الكبــرى تحظــى بالشــرعية وتمســك بعنــق 
المؤسســات«، مؤكــدا أن »الفســاد بــات 

يهــدد مســتقبل المواطــن العراقــي«.
وأضــاف، أن »مــن بيــده الســلطة يتحمــل 
ــأن  ــا ب ــاد«، منوه ــن الفس ــر م ــزء األكب الج
»هنــاك من ينهــب مقــدرات الدولــة لصالح 

توظيفهــا سياســيا«.
ــة  ــين رقاب ــب المفتش ــى أن مكات ــار إل وأش

وإلغاؤهــا  العمــل،  مــع  تتزامــن  حديثــة 
يعــد إعدامــا للرقابــة اإلداريــة، مؤكــدا أنــه 
ــام  ــي الع ــب المدع ــل مكت ــرض أن يح يفت
محــل مكاتــب المفتشــين فــي كل وزارة.
وأوضــح، أن هنــاك 3 آالف موظــف فــي 
ــر  ــة وهــذا العــدد غي ــة المالي ــوان الرقاب دي
ــة،  ــع مفاصــل الدول ــة فــي جمي كاف للرقاب
الفتــا إلــى أن »ديــوان الوقــف الشــيعي 
ــي  ــار ف ــار دين ــا و240 ملي ــتثمر تريليون اس
إنشــاء أحــد المــوالت، وهــذا المبلــغ يكفــي 
ــاد«. ــوم الب ــي عم ــاء 1200 مدرســة ف لبن

ولفــت إلــى أن هنــاك فســادا كبيــرا فــي 
عقــارات الدولــة داخــل المنطقــة الخضــراء، 
مبينــا أن هنــاك 600 ألــف عقار تابــع للدولة 
فــي عمــوم البــاد. وبيــن العقابــي، أن 
ــة يمكــن أن يرفــد  اســتثمار عقــارات الدول
الموازنــة بـــ 10 تريليونات دينار في الســنة.

الزيادي: لن تكون هناك انتخابات 
يف تشرين األول املقبل

النائب حسني العقابي: منظومة 
الفساد الكربى تحظى بالشرعية

ص4حكاية اليهودي البغدادي

ص5د. عبد الرضا علي.. ال أسمع غريي

مجيد مسعود 
ص7والتخطيط االقتصادي 

تشرين.. الحق الدستوري 
ص3وفرص النجاح
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بغداد - المستقل

ــل  ــاق العم ــيد، إط ــرف الرش ــن مص أعل
ــان.  ــواع االئتم ــع أن بجمي

وأوضــح المكتــب االعامــي للمصــرف 
وجــه  المصــرف  أن  لــه   بيــان  فــي 
جميــع فروعــه فــي بغــداد والمحافظــات 
كافــة  للقــروض  المعامــات  بترويــج 
بعــد أن تــم إيقافهــا ألغــراض التطبيــق 

الســنوي«. 
ــح  وأضــاف أن »المصــرف سيســتأنف من
ــال  ــن خ ــن والمتقاعدي ــلف الموظفي س
انطــاق  مــع  تزامنــًا  المقبلــة  األيــام 
ــذي  ــح ،ال ــي المن ــي ف ــام االلكترون النظ
ــى الســلفة  ــه عل ــح للمســتلف حصول يتي

ــى . ــد أعل ــاعة كح ــال )72( س خ

مصرف الرشيد يعلن عن ترويج معامالت 
للقروض كافة

بغداد – المستقل

كشــف مديــر شــؤون الجــوازات فــي 
عبــد  أحمــد  اللــواء  الداخليــة  وزارة 
ــاز 976  ــن إنج ــرزاق،  ع ــد ال ــتار عب الس
ألفــاً و440 جــوازًا تقريبــا خــال عــام 

.2020
ــي  ــتار ف ــد الس ــد عب ــواء أحم ــال الل وق
ــه   ــة  إن ــاء العراقي ــة األنب ــح لوكال تصري
تــم افتتــاح 8 مكاتــب منهــا مكتــب 
ــرة  ــب الصوي ــة ومكت ــي الحل القاســم ف
فــي الكــوت ومكتــب المشــخاب ومكتب 
جمجمــال فــي الســليمانية ومكتبــان في 

أربيــل وزاخــو«، مبينــا أنــه »تــم افتتــاح 
مكتــب جديــد للجــوازات فــي الفلوجــة«.
وأضــاف، أن »هنــاك حقيبــة متنقلــة 
بالنســبة لألشــخاص المرضــى والجرحى 
الذيــن يتعــذر حضورهــم إلــى مديريــة 
الجــوازات إلكمــال جوازاتهــم«، موضحــا 
أنــه »تم تشــكيل فريــق مــن المنظومة 
ــة  ــي دول ــة ف ــة العراقي ــة للجالي المتنقل
إنجــاز جوازاتهــم  لتســهيل  البحريــن 
مــن يــوم الجمعــة ولمــدة 10 أيــام، 
الفتــا إلــى أن »الفريــق ســيتوجه   إلــى 
ــة  ــى دول ــة إل ــان، باإلضاف ــقط عم مس

ــرة القادمــة«. قطــر خــال الفت

 الجوازات تنجز قرابة مليون جواز جديد

 نيويورك - المستقل

تلقــت  إنهــا  المتحــدة  األمــم  قالــت 
ــا  ــل 12 ســوريا وعراقي ــن مقت ــر ع تقاري
ــم  ــر بمخي ــن يناي ــف األول م ــي النص ف
الهــول لاجئين بشــمال شــرقي ســوريا.
وقــال المتحــدث باســم مكتــب األمــم 
المتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية، 
ينــس اليركــه، اليــوم الجمعــة »نناشــد 
ــي  ــن ف ــن األم ــؤولة ع ــلطات المس الس
ــكان  ــامة الس ــان س ــم ضم ــذا المخي ه

ــة«. ــي اإلغاث ــا موظف وأيض
وأضــاف فــي إفــادة لألمــم المتحــدة 
توصيــل  عمليــات  »كل  جنيــف:  فــي 
عندمــا  للخطــر  تتعــرض  المســاعدات 
يرتفــع مســتوى انعــدام األمــن، كمــا 
أن  إلــى  اليركــه  اآلن«.وأشــار  نــراه 
قــوات  لســيطرة  الخاضــع  »المخيــم 
كرديــة ســورية يــؤوي نحــو 62 ألفــا من 

مختلفــة«. دول 

بينهم عراقيون.. األمم املتحدة تؤكد مقتل
 12 شخصًا يف مخيم لالجئني يف سوريا

بغداد - المستقل

الــوزراء الدعــم الســنوي  حــدّد مجلــس 
الُمقدم إلى األندية الرياضية المؤسســاتية 
الُمشــاركة فــي دوري الكــرة الممتــاز، بمبلغ 
مليــاري دينــار، و ســيتم صرفه المبلــغ دون 

وضــع اشــتراطات بشــأن البنــى التحتيــة 
ــاٍد. وغيرهــا، بــل حســب حاجــة كل ن

وأشــير الــى أن الدعــم  جــاَء بنــاًء علــى 
ــباب  ــر الش ــل وزي ــن قب ــُه م ــم عرض ــا ت م
ــان درجــال خــال  ــن عدن والرياضــة الكابت

جلســة مجلــس الــوزراء.

مجلس الوزراء يقرر منح 
األندية املؤسساتية مبلغ 

ملياري دينار سنويا

 واشنطن - المستقل

أنهــا  األمريكيــة  الخارجيــة  وزارة  أعلنــت 
ســتعلق لـــ90 يومــا برنامــج قبــول الاجئين 
ــود  ــي الجه ــاعدوا ف ــن س ــن »الذي العراقيي

ــة«. ــة األمريكي الحربي
ــرار جــاء بعــد  وقالــت الــوزارة إن هــذا الق
الجمعــة أن  الســلطات يــوم  أن كشــفت 

البرنامــج المعنــي قــد تــم انتهاكــه فــي 
محاولــة لســرقة ملفــات الاجئيــن.

ــة،  ــر الخارجي ــال وزي ــم بأعم ــاد القائ وأف
ــة  ــلطات بحاج ــأن الس ــميث، ب ــل س دانيي
فــي  الضعــف«  »نقــاط  دراســة  إلــى 
ــر  ــه أص ــن، لكن ــن العراقيي ــج الاجئي برام
ال  األوســع  الاجئيــن  برنامــج  أن  علــى 

ــا. ــزال آمن ي

ــن  ــن العراقيي ــج الاجئي ــاء برنام ــم إنش وت
الخــاص فــي ســنوات رئاســة جــورج بــوش، 
العراقييــن  مكافــأة  منــه  الهــدف  وكان 
الذيــن عملــوا كمرشــدين أو مترجميــن 
ــرب  ــال الح ــدة خ ــات المتح ــدة الوالي لفائ
ــر  ــوا بمخاط ــا قام ــا م ــم غالب ــاك، إذ أنه هن
شــخصية كبيــرة وأصبحــوا أهدافــا لانتقــام 

ــن. ــاعدة األمريكيي ــبب مس بس

أمريكا  توقف برنامج مكافأة العراقيني 
الذين عملوا مع قواتها

بغداد - المستقل

أصــدرت أمانــة مجلــس الــوزراء، أمــرا ديوانيــا بتكليــف عمــاد جاســم، وكيا لــوزارة 
الثقافة.

ــم  ــد نعي ــوزراء، حمي ــس ال ــام لمجل ــن الع ــي، أصــدره األمي ــي أمــر ديوان وجــاء ف
الغــزي، فــي 14 كانــون الثاني/ينايــر 2021، »تكليف عماد جاســم ســلمان الســراي، 

بمنصــب وكيــل وزارة الثقافــة«.

عماد جاسم 
وكيال لوزير الثقافة

بغداد - المستقل

ــى   ــوزراء مصطف ــس ال ــس مجل ــال رئي  ق
ــخ  ــا تاري ــبق أن حددن ــه »س ــي  إن الكاظم
الســادس مــن حزيــران القــادم موعــًدا 
لإلنتخابــات المبكــرة، وجــاء هــذا الموعــد 
إيفــاًء بتعهداتنــا بإجــراء اإلنتخابــات خــال 
عــام من تولينــا المســؤولية،  وان االقتراح 
ــو  ــات ه ــة االنتخاب ــن مفوضي ــدم م المق
أن يصــار الــى تمديــد مواعيــد الترشــيح، 
ومنــح وقــت أطــول الســتكمال جــدول 
العمليــة االنتخابيــة علــى أكمــل وجــه، 
وهــذا ليــس حيــادا عــن مبــدأ االنتخابــات 
المبكــرة، فهــي قائمــة علــى كل حــال، 
ــب  ــي مطل ــا وه ــازل عنه ــم التن ــن يت ول
مــن  المرجعيــة، وجــزء  أّيدتــه  شــعبي 

البرنامــج الحكومــي«  
ــس  ــة مجل ــي جلس ــي ف ــاف الكاظم واض
الــوزراء التــي اقــرت تاجيــل االنتخابــات 
ــن  ــان أم ــى ضم ــادرة عل ــة ق ان »الحكوم
مــن  الســادس  يــوم  فــي  االنتخابــات 
ــكرية  ــط عس ــر خط ــادم، عب ــران الق حزي
وأمنيــة نعــد لهــا منــذ أشــهر، وعبــر 
بهــا  تقــوم  وممارســات  تدريبــات 
المؤسســات األمنيــة،  أّكدنــا طــوال الفترة 
جميــع  مــع  نقاشــات  وعبــر  الماضيــة، 
ــة  ــات القانوني ــية والفعالي ــوى السياس الق

تجــري  لــن  الحكومــة  ان  والشــعبية، 
انتخابــات كيفمــا اتفــق، واشــترطنا ضمان 
ــا  ــة، وبذلن انتخابــات حــّرة ونزيهــًة وعادل
كل الجهود لضمان األمــن االنتخابي«وان  
ــذي  ــا ال ــي اقتراحه ــدت ف ــة اك »المفوضي

ــة  ــوزراء أن القضي ــى مجلــس ال ــه ال قدمت
ذات أبعــاد فنيــة مهمــة، وأنهــا حريصــة 
علــى نزاهــة اإلنتخابــات وتســاوي الُفــرص 
أمــام الجميــع لخــوض العمليــة االنتخابيــة 

بعدالــة«.

الكاظمي : تغيري موعد االنتخابات 
ليس حياد عن مبدأ اجرائها

المستقل- متابعات

أدانــت عــدة دول ومنظمــات دوليــة وعربيــة وإســامية، 
ــذي  ــزدوج ال ــاري الم ــر االنتح ــس الماضــي ، التفجي الخمي
اســتهدف ســاحة الطيــران وســط بغــداد، وخلــف عشــرات 

الضحايــا، مؤكــدًة دعمهــا للعــراق.
فقــد ادانــت منظمــة األمــم المتحــدة، التفجيريــن واعربــت 

فــي برقيــة لهــا، عــن تعازيهــا ألســر الضحايــا.
كمــا ادان األميــن العــام لمجلــس التعــاون لــدول الخليــج 
ــان، عــن خالــص تعازيــه  ــة نايــف الحجــرف فــي بي العربي
ومواســاته ألهالــي الضحايا، وتمنياته للمصابين بالشــفاء 

العاجــل.
ــراق  ــع الع ــاون م ــس التع وأكــد الحجــرف، »تضامــن مجل
فــي محاربــة اإلرهــاب وتعزيــز األمــن واالســتقرار فــي 

أراضيهــا«.
مــن جهتــه أكــد الدكتــور علي محيــي الديــن القــره داغي، 
األميــن العــام لاتحــاد العالمــي لعلمــاء المســلمين، أن مــا 
حــدث فــي العــراق »عمــل إجرامــي وجبــان ومحــرم شــرعاً، 

ومــن الكبائــر الموبقات«.
ــى  ــددا عل ــن«، مش ــاء اآلمني ــتهداف األبري ــدد بـــ »اس ون
»عــدم جــواز التعــرض للدمــاء البشــرية بــا أي وجــه حــق 
مــن األوجــه التــي أقرتهــا الشــرائع الســماوية والقوانيــن 

ــة«. الدولي
وأضــاف القــره داغــي، أن »مثــل هــذه األفعــال اإلجرامية ال 

تخدم ســوى المتربصين باإلســام والمســلمين«.
التحالــف الدولــي ضــد »داعــش«، اعتبــر أن »هجــوم بغداد 
ــل العراقييــن  ــام اإلرهابييــن بقت ــى قي ــال آخــر عل هــو مث

وإيــذاء الســاعين للســام«.
ــي  ــدة ، ف ــات المتح ــوده الوالي ــذي تق ــف ال ــد التحال وأك
بيــان، االســتمرار »فــي دعــم الحكومــة العراقيــة لتحقيــق 

ــتقرار«. ــن واالس األم
مــن جانبهــا، قالــت الســفارة األمريكيــة لــدى العــراق 

فــي بيــان، إن »هــذا االعتــداء عمــل جبــان ومشــين 
يؤّكــد مخاطــر اإلرهــاب التــي ال يــزال يواجههــا ماييــن 

العراقييــن«.
وأدان البيــان بشــدة التفجيــر معربــا عــن التعــازي لــذوي 

وتمنــى الشــفاء العاجــل للجرحــى.
كمــا قالــت ســفارة إيــران لــدى العــراق فــي بيان:»نجــدد 
ــران المســاندة دومــا للحكومــة  ــى مواقــف اي ــد عل التأكي

ــن«. والشــعب العراقيي
وأكــدت الســفارة »اســتعداد إيــران لتقديــم المســاعدات 
كافــة«، معربــة عــن أملهــا بــأن »تتمكــن الجهــات األمنية 
العراقيــة مــن القبــض علــى الضالعيــن فــي هــذه الجرائــم 

ومعاقبتهــم بأســرع وقــت ممكــن«.
الســفارة التركيــة فــي بغــداد، أدانــت بشــدة التفجيــر، 

ــراق. ــع الع ــا م ــوف تركي ــدًة وق مؤك
ــا:  ــدز، قائ ــح يل ــداد، فات ــي بغ ــي ف ــفير الترك ــرد الس وغ
»أديــن وبشــدة المجاميــع المجــردة مــن اإلنســانية التــي 
أظهــرت اليــوم وجههــا القبيــح فــي بغــداد مجــددا بعــد 

ــة مــن الزمــن«. فتــرة طويل
ودعــا الدبلوماســي التركي بـ »الرحمة علــى أرواح الضحايا 

والشــفاء للجرحــى )..( تركيا كالعادة بجانبكــم دوما«.
مــن جانبــه، أدان الرئيــس الفلســطيني، محمــود عبــاس، 

التفجيــر، مقدمــا تعازيــه ألســر الضحايــا.
وأضــاف عبــاس: »نتضامــن مــع العــراق رئيســا وحكومــة 
ــذي اســتهدف  ــي البشــع، ال وشــعبا، جــراء العمــل اإلرهاب

ــاء العــزل«. األبري
ــر،  ــدة التفجي ــتنكرت بش ــت واس ــة، أدان ــة األردني الخارجي
ــا  ــه كل م ــي وج ــراق ف ــب الع ــى جان ــوف إل ــدًة الوق مؤك

ــه. يهــدد أمن
ووصــف المتحــدث باســم الــوزارة، ضيــف اهلل الفايــز، فــي 
بيــان، التفجيــر بـ»الفعــل اإلرهابــي الجبان الذي يســتهدف 
زعزعــة األمــن واالســتقرار ويتنافــى مــع القيــم والمبــادئ 

الدينيــة واإلنســانية«.

التفجيــر  بشــدة  القطريــة،  الخارجيــة  اســتنكرت  كمــا 
بالعاصمــة بغــداد، مجــددًة موقــف الدوحــة الثابــت مــن 
رفــض العنــف واإلرهــاب، مهمــا كانــت الدوافــع واألســباب
وقدمــت الــوزارة فــي بيــان، التعــازي لــذوي الضحايــا 
ولحكومــة وشــعب العــراق، وتمنياتهــا للجرحــى بالشــفاء 

ــل. العاج
بدورهــا، أدانــت مصــر التفجيــر، معربــًة عــن خالــص 
التعــازي والمواســاة لحكومــة وشــعب العــراق الشــقيق في 
ــات  ــيس«، والتمني ــي الخس ــل اإلرهاب ــذا العم ــا »ه ضحاي

ــن. بالشــفاء العاجــل للُمصابي
ــى  ــا إل ــان، »وقوفه ــي بي ــة، ف ــة المصري وأكــدت الخارجي
جانــب العــراق الشــقيق فــي مســاعيه الراميــة إلــى الحفاظ 
علــى األمــن واالســتقرار ومجابهــة كافــة صــور اإلرهــاب 

والتطــرف«.
فــي الســياق، اســتنكر الســفير الكندي لــدى بغــداد، ولريك 
شــانون، بشــدة التفجير، واصفــا إياه بـ»الحــدث المقرف«.

وأضــاف شــانون مغــردا: ببالــغ الحــزن واألســى تلقيت خبر 
ــا  ــاب الشــرقي، متمني الهجــوم اإلرهابــي فــي منطقــة الب

الشــفاء العاجــل للمصابيــن والغفــران للقتلــى.
بدورهــا، قالــت وزارة الخارجيــة اليمنيــة فــي بيــان، إنهــا 
تشــاطر »األشــقاء فــي العــراق ألــم هــذا التفجيــر اإلرهابــي 
بحكــم معاناتنــا مــن مثــل هــذه الهجمــات التي تســتهدف 

المدنييــن األبريــاء وتخــل باألمــن واالســتقرار«.
وأكــد البيــان، تأييــد اليمن »كافــة اإلجــراءات التي تتخذها 
الحكومــة العراقيــة فــي مكافحــة اإلرهــاب والحفــاظ علــى 

أمنها واســتقرارها«.
وفــي الســياق ذاتــه، أعرب األميــن العام لمنظمــة المؤتمر 
ــه  ــن »تعازي ــن، ع ــد العثيمي ــن أحم ــف ب ــامي يوس اإلس
ــفاء  ــا »الش ــة«، متمني ــة العراقي ــا وللحكوم ــر الضحاي ألس

العاجــل للجرحــى«
ــاون  ــة التع ــف منظم ــان »موق ــي بي ــن ف ــدد العثيمي وج
اإلســامي الثابــت الــذي يديــن اإلرهــاب بكافــة أشــكاله«.

إدانة دولية وعربية واسعة للتفجريين االجراميني ببغداد

أظهــر إحصــاء لوكالــة »رويتــرز« حــول الوضــع الصحــي العالمــي لوبــاء كورونــا أن 
أكثــر مــن 93.86 مليــون شــخص أصيبــوا بالفيــروس على مســتوى العالــم، فيما بلغ 

إجمالــي الوفيــات مليونيــن و12869 حالــة.
وأشــارت بيانــات الوكالــة إلــى أنــه »تــم تســجيل إصابــات بالفيــروس فــي أكثــر مــن 
ــى الحــاالت فــي الصيــن فــي ديســمبر عــام  ــذ اكتشــاف أول 210 دول ومناطــق من

.»2019
وأكــدت أن »الواليــات المتحــدة تأتــي فــي المركــز األول عالميــا مــن ناحيــة اإلصابات 
والوفيــات بأكثــر 23.3 مليــون إصابــة و392 ألــف وفــاة تليهــا الهنــد فالبرازيــل، ثــم 

روســيا وبريطانيا«.
وعربيــا، أشــارت أرقــام »رويتــرز« إلــى أن »العــراق يحتــل المركــز األول بأكثــر مــن 
607 آالف إصابــة و12935 حالــة وفــاة، يليــه المغــرب 457625 إصابــة و7888 وفاة، 
فيمــا تأتــي الســعودية بالمركــز الثالث بـــ364753 إصابــة و6318 حالة وفــاة، بعدها 

األردن واإلمــارات«.
وأوضحــت الوكالــة أنهــا تعتمــد فــي أرقامهــا علــى بيانــات وزارات الصحــة لــكل بلــد 

وتصريحــات المســؤولين الحكومييــن فيه.

إصابات ووفيات كورونا عامليا وعربيا
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ان تولد جائعا..
محروما وممنوعا.. 

يقولون عنك سومريا ويسلخون جلدك االسمر..
ان تلعب كرة القدم باقدام حافية..

تسجل عشرات االهداف دون مصفقين..
ان تركض في شوارع.. 

اسفلتها يحرق جسدك النحيل..
ان تكون ظامئا دوما..

وانت ابن الرافدين..
ان تفتش في حبات التمر عن نخيل ضائع..

ان يصفعك مدير المدرسة النك لم تحتفل بعيد الطالب كما يجب..
ويســتجوبك زميلــك الــذي كان يلعــب معــك صباحــا ويهــددك بالفنــاء ان لــم 

تنتمــي وتــردد شــعار الخوف..
ان تطفــئ النجمــات وانــت غــاٍف علــى ســطوح الــدور الحكوميــة نجمــة نجمــة 

حتــى تســتيقظ شــمس البــاد الذهبيــة..
ــة خميــس ليفرشــن دار الســجين السياســي ابيــك  ان تأتــي عماتــك كل ليل

ــة والفقــدان.. بالمحب
ان يكون السجان جارك الرفيق..

ان ال تخلد للنوم بصفة حالم..
وتوزع الكوابيس معنى حياتك االول على دقائق نومك..

ان تكون شحاذا في وطن اليصغي الى هتافات جوعك االزلي..
ان تتيــه فــي دروب تعرفهــا مــن كليــة الطــب الــى الميــدان وشــارع الرشــيد 

حتــى الســعدون المختنــق بالشــعارات..
ان تكون ورقة بيضاء مليئة باالختام..

ختم الوالدة..
وختم االعتراف بك عراقيا..

ختم الجندي مكلف..
ختم الحرب..

وختم الحرب ايضا..
والحرب االخرى..

وتلك التي ستلي..
والحرب التي نسيت..

ختم يسلمك الى ملف الدولة - السطوة..
متهم انت بالصمت..

واســتدعاء اصدقائــك الميتيــن لحفلــة التفريــط بأمــن الوطــن والهــروب مــن 
الشــظايا التائهــة فــي نهــر جاســم..

معنى ان تكون عراقيا؟
بحارك غير زرقاء..

ونساء عشقك وهم..
تولد برداء حرب رث ووجه مائكي يرصده حراس مهترئة اعمارهم..

كالعــادة ، وفــي كل موســم رمضانــي ، نشــهد تســابق شــركات اإلنتــاج الفنــي 
علــى إنتــاج مسلســات وبرامــج تلفزيونيــة مختلفــة ، ومنهــا فــي العــراق طبعــًا 
، ليتــم عرضهــا مــن خــال القنــوات التلفزيونيــة مختلفــة اإلتجاهــات ، الرســمية 
منهــا والخاصــة ، لحــد اآلن األمــر طبيعــي وهــي الحال فــي الدول العربيــة كلها ، 
خاصــًة ، واإلســامية عامــة ، امــا الــذي هــو غيــر الطبيعــي إن اإلنتــاج التلفزيوني 
ــة  ــة الســنوات العشــرين الماضي ــّدم طيل ــم ُيق ــراق ل ــي الع ــام ف الخــاص والع
أي عمــل فنــي َيليــق بالدرامــا العراقيــة واســمها العريــق أيــام كبــار الفنانيــن 
العراقييــن ، وراحــت القنــوات التلفزيونيــة تعــرض أعمــاالً هابطــة غيــر هادفــة 
، وبــدون معنــى ، وهمهــا الوحيــد إضحــاك المشــاهد ولــو كانــت علــى حســاب 
إســتهداف عــادات وتقاليــد وحيــاة وحتــى كرامــة مناطــق معينــة مــن الجنــوب 
العراقــي وريفــه بالخصــوص ، وفــي كل عــام نشــهد تكــرار تلــك األعمــال ، و 
نــرى فــي الوقــت نفســه اإلنتقــادات والبيانــات التــي تســتنكر  األعمــال هــذه من 
منظمــات مدنيــة وشــيوخ قبائــل ومواطنيــن ، وحتــى إســتياًء مــن األكاديمييــن 
ــز العنصــري  وأصحــاب االختصــاص الفنــي يطالبــون بوضــع حــد لهــذا التميي
وهــذا اإلســتهداف الــذي يــراه البعــض موجهــاً ومقصــودًا وهابطــاً ، حتى وصل 
اإلســتهزاء بالشــخصية الجنوبيــة العراقيــة ، الــى مسلســات عربيــة رمضانيــة 
وغيــر رمضانيــة ، وهــذا ماحــدث فــي الســنوات األخيــرة فــي كٍل مــن الكويــت 
والســعودية ، امــا  للموســم الرمضانــي القــادم ظهــرت لنــا ومنــذ اآلن مشــاريع 
فنيــة محتملــة نشــرت بعــض القنــوات مقتطفــات منهــا ، ومــن هــذه األعمــال 
مسلســل ) ... ( ، الــذي مــن المحتمــل ان ُيعــرض مــن إحــدى القنــوات العراقيــة 
الخاصــة ، يســتهدف الحــرم الجامعــي العراقــي ، المسلســل وحســب اللقطــات 
التــي عرضــت ، ُيظهــر الجامعــات العراقيــة وكأنهــا أماكــن للدعــارة والمخــدرات 
والرذيلــة ، ولــم يأخــذ الكاتــب والمنتــج وصاحــب القنــاة بالحســبان ان هــؤالء 
الطلبــة هــم مــن عوائــل عراقيــة محترمــة ، وقــد اجتهــدوا ســنوات طويلــة فــي 
الدراســة حتــى وصلــوا الــى هــذه الصــروح العلميــة العاليــة ، وإن وجــود بعــض 
الحــاالت الفرديــة والنشــاز ، اليعنــي تعميمهــا أبــدًا ، وإن مثــل هــذه األعمــال 
تســيء للشــباب العراقــي بصــورة عامــة ولمكانــة الجامعــات العراقيــة بصــورة 
خاصــة ، ســيما وان المشــاهد لــن يكــون عراقيــاً فقــط . إن معالجــة الحــاالت 
ــال  ــن خ ــي م ــي ، اليأت ــن األخاق ــدف الف ــو ه ــة ، وه ــر المقبول ــاذة وغي الش
ج منهــا علمــاء  اإلســاءة للمجمــوع وتقديــم صــورة ســيئة لصــروح علميــة َتَخــرَّ
واســاتذة وخبــراء ، أظــن ان مــن واجــب هيئــة اإلعــام العراقــي  والمؤسســات 
ذات الصلــة مراقبــة مثــل هــذه األعمــال وعــدم الســماح لهــا بنشــر مثــل هــذه 
المسلســات الهابطــة التــي تســيء للمجتمــع أكثــر ممــا تنفعــه ، كمــا وإن علــى 
الفنــان العراقــي المحتــرم ان اليســمح لنفســه المشــاركة بهــذه األعمــال التــي 
ــك ، لألســف  ــر مــن ذل ــه ومجتمعــه وأوالده ، وأن يكــون أكب ــى أهل تســيء ال
نــرى أن الفوضــى الشــاملة التــي تجتــاح العــراق ، تصــل الــى الفــن الــذي مــن 
المفتــرض أن ُيقــّدم رســائل الحــب والمــودة والتآخــي ليجمــع شــمل المجتمــع 
مــن خــال تقديــم األعمــال الفنيــة الهادفــة والرصينــة التــي تقــع فــي صلــب 
رســالته بــدالً مــن الســخرية والتجاوز علــى تقاليد وأعــراف ومعتقــدات المجتمع.

ما معنى 
ان تكون عراقيا؟

فايروس 
املسلسالت التلفزيونية

مقاالت 3

أ.د.ضياء واجد املهندس

إنعــدام فــرص العمــل فــي القطــاع الخــاص وتعقيــدات 
بالديــون  الغاطســة  البــاد  فــي  االقتصاديــة  األوضــاع 
ــوع ثرواتهــا،  ــاء تربتهــا وتن واألزمــات المســتعصية رغــم غن
هــي مــن دفعــت االالف الشــباب الذيــن يتوزعــون فــي اكثــر 
ــن  ــة متخذي ــات الحكومي ــواب المؤسس ــد أب ــكان عن ــن م م
مــن الخيــام المهترئــة مــاذًا لإلعتصــام لعلهــم يجــدون مــن 

يســمع مشــكلتهم ويحــرك شــهاداتهم العاطلــة.
ــة  ــب قل ــى جان ــراق ال ــي الع ــة ف ــاع البطال ــبب إرتف ــع س ويرج
المشــاريع الوطنيــة إرتفــاع أعــداد العمالــة االجنبيــة فــي البــاد 

والــذي يســهم بشــكل كبيــر فــي هــدر 
الشــرائح  وخصوصــاً  البشــرية  المــوارد 
المهمــة مــن أصحــاب الشــهادات والمهن. 
وتصــل أعــداد العامليــن األجانــب فــي 
مايســتقدمون  غالبــًا  والذيــن  العــراق 
مــن الــدول األســيوية الفقيــرة الــى نحــو 
إحصائيــات  بحســب  شــخص  مليــون 
رســمية صــادرة مــن مؤسســات حكوميــة 
فــي  حكوميــة  مســاع  وفــي  عراقيــة. 
مشــكلة  مــن  جــزء  إصــاح  محاولــة 
البطالــة، أعلــن رئيــس الــوزراء مصطفــى 
الكاظمــي، فــرض ضرائــب علــى البضائــع 
المســتوردة، »لدعــم وحمايــة المنتــوج 
وزارة  وجــه  فيمــا  الوطنــي«،  المحلــي 
مبــادرة  بإطــاق  والمعــادن  الصناعــة 
الشــباب. لتشــغيل  الوطنــي  المشــروع 

فــي  »صنــع  معــرض  افتتاحــه  فاثنــاء 
نبالــي بمحــاوالت  التحديــات، وال  العــراق«، قــال: نواجــه 
التشــكيك بعمــل الحكومــة ووضــع العصــى فــي العجلــة، 
ــع:  ــن. وتاب ــم الخدمــة للمواطني ــة تقدي ــا كيفي فاألهــم لدين
ــون  ــن أن تك ــة يمك ــات هائل ــول وطاق ــع بعق ــراق يتمت »الع
مصــدر إبــداع ورافــدًا للمنطقــة والعالــم، فالعقــود الطويلــة 
ــرص  ــت ف ــد منع ــات ق ــروب واألزم ــة والح ــن الديكتاتوري م

اســتثمار وازدهــار الطاقــات العراقيــة المتميــزة«.
ــة  ــى »تهيئ ــه عل ــل حكومت ــن عم ــف ع ــوزراء كش ــس ال رئي
إلحيــاء  مائمــة  بيئــة  لخلــق  الضروريــة  التحتيــة  البنــى 
ــد«، معــوال »فــي هــذا المســار  ــة مــن جدي الصناعــة العراقي

علــى الطاقــات الشــبابية فــي بلدنــا«.  
ــزًا  ــغلت حي ــة ش ــة المحلي ــة الصناع ــم وحماي ــاف أن دع واض

ــوب مــن  ــرًا فــي المنهــاج الحكومــي، مضيفــا أن »المطل كبي
ــار  ــادة االعتب ــل إع ــن أج ــود م ــى الجه ــذل اقص ــه ب حكومت

ــا«. ــى حمايته ــوية عل ــل س ــة، وأن نعم ــة العراقي »للصناع
وحســب البيــان، أن الحكومــة ماضيــة فــي تطويــر المناطــق 
الصناعيــة فــي »الموصــل والبصــرة والناصريــة واالنبــار وكل 

مناطــق العــراق«.  
ــى  ــّول عل ــة، ونع ــد وزارة الصناع ــى ي ــّد عل ــاف ان »أش واض
القطــاع الخــاص للقيــام بــدور كبيــر فــي رفــد الصناعــة 
العراقيــة وإعــادة هويتهــا«، معلنــا عــن نيــة حكومتــه »توفيــر 
ــراق مــن  كل الدعــم واإلســناد ليكــون الع

ــا«. ــي تنافــس بصناعته ــدول الت ــن ال بي
وفــي نفــس الســياق ومــن خــال لقــاء 
بيــن رئيــس مجلــس النــواب الســيد محمــد 
ــد  الحلبوســي ووزيــر التخطيــط الســيد خال
ــم التباحــث بشــأن مشــروع  ــال النجــم ت بت
االتحاديــة  العامــة  الموازنــة  قانــون 
ــث ناقــش أهــم  ــة 2021، حي للســنة المالي
المشــاريع االســتثمارية والتــي توفــر فــرص 
عمــل للشــباب، فضــاً عــن دعــم المشــاريع 
المســتمرة، والتــي يزيــد عددهــا علــى الـ)6( 
الســبل  إيجــاد  وضــرورة  مشــروع،  آالف 
العمــل فيهــا وعــدم  الكفيلــة باســتمرار 
توقفها، وال ســيما المشــاريع االســتراتيجية، 
ــع  ــرة للواق ــة كبي ــة قيم ــل إضاف ــي تمث الت
ــة  ــم محاول ــن رغ ــي. ولك ــوي والخدم التنم
الحكومــة ترميــم بعــض النقــاط اال انــه 
يوجــد بعــض النواقــص لتــدارك الوضــع ومعالجــة التناقــض 
ــة  ــة لمســتويات البطال ــن النســب العالي ــاد الحاصــل مابي الح
فــي العــراق والتدفــق الكبيــر مــن العمالــة االجنبيــة مــن خــال 
التشــريعات القانونيــة والضوابــط اإلداريــة وأغــاق كافــه 
مكاتــب التشــغيل والتــي تســاعد فــي تفشــي أســتقبال العمــال 

ــب. األجان
ويجــب التطــرق لنقطــة مهمــة جــدًا وعامــود إرتــكاز أساســي 
للمســاعدة فــي حــل أزمــة البطالــة وهــي تفعيــل قانــون منــع 
األطفــال مــن العمــل فــي كافــة مرافــق الدولــة من دون ســن 
18 عامــًا وأعطــاء الفــرص أمــام العمــال البالغيــن ، وكذلــك 
لحفــظ هــؤالء األطفــال مــن معانــاة التحــرش الجنســي فــي 

مجــاالت العمــل وللحــد مــن التســرب المدرســي.

رحــم  مــن  ُأعلنــت، وســُتعَلن،  التــي  الكيانــات  نراقــب كل 
تظاهــرات تشــرين، أو تلــك التــي تتناغــم مــع تطلعــات الشــباب 
فــي ســاحات االحتجــاج، او تلــك التــي تحــاول جــذب الجمهــور 
ــر  ــن تغيي ــرين م ــباب تش ــا ش ــعارات اطلقه ــو ش ــت نح الصام
ــترك  ــم المش ــاح والفه ــاليب االص ــتهلكة ألس ــاط المس االنم
لواقــع العمليــة السياســية العقيــم، كالتجمعــات المســتجدة 
والمشــتقة مــن االحــزاب الحاليــة، علــى الرغــم مــن توفــر 
إرادة إصــاح شــعبية متناغمــة مــع توجهــات وحســابات أخــرى 

ــة. ــا دولي بعضه
العمليــة السياســية فــي العــراق بنيــت علــى أِســس انتخابيــة، 

وتمحــورت حــول كيانــات قوميــة ومذهبية، 
تلونــت فــي اآلونــة االخيــرة، وبــذكاء، مــع 
رغبــات وتطلعــات وطنيــة، لكنهــا بقيــت 
المكوناتيــة،  التيــارات  دائــرة  ضمــن 
ملــف  إدارة  فــي  جديــد  ســلوك  أي  وأن 
كيــان انتخابــي الُبــدَّ مــن أن يســتوعب 
ــدار  ــم ومق ــة السياســية للنظــام القائ اللعب
تقبلهــا وتفاعلهــا مــع اي مشــروع للتغييــر، 
التغييــر  مــع قيــاس دقيــق لحجــم هــذا 
ــذ  ــة لتنفي ــات التطبيقي ــاحته واالمكان ومس

برامجــه.
إنَّ إعــان كيانــات تحمــل عناويــن تشــرين 
تحــول  االول:  اساســّيين؛  شــيئين  يعنــي 
الثــورة او االنتفاضــة الــى احتجــاج سياســي 
منظــم ُيشــارك فــي العمليــة السياســية 
كجبهــة معارضــة. والثانــي: قبــول واعتــراف 
بالنظــام السياســي، ومــن ثــم التعامــل 
مــع مفرداتــه السياســية والتعاطــي مــع 
ــو  ــى ل ــة حت ــة والخاطئ ــلوكياته الصحيح س
ــرًا  ــاً كبي ــكل حرج ــا يش ــى، مم ــد االدن بالح

ــام. ــادم االي ــي ق ــية ف ــات السياس ــك التكوين ــض تل ــام بع أم
ــي  ــن ف ــن والمتظاهري ــق المحتجي ــد أن يصــادر ح ــس ألح لي
خــوض االنتخابــات ومحاولــة التغييــر مــن داخــل العمليــة 
السياســية، إذ ال يمكــن بــاي حــال مــن األحــوال، فــي الوقــت 
الراهــن علــى االقــل، اجــراء اي تغييــر يصــب فــي صالــح 
ــة إيصــال  ــر إال مــن خــال النظــام نفســه، وإن عملي الجماهي
ــيكون  ــام س ــاحات االعتص ــي س ــي ف ــض الجماع ــوت الرف ص
ــه  ــى عاتق ــذ عل ــن يأخ ــا م ــرة يتحمله ــة كبي ــؤولية وطني مس
التصــدي ألعمــدة الفســاد وعناوينهــم وجيوشــهم، فضــًا 
ــث  ــا، حي ــة مــن شــركاء الســاحات ذاته ــن بعــض الخصوم ع
رومانســية الثــورة التــي تفــرض نمطــًا متشــددًا مــن التفكيــر 
المتشــدد تجــاه المنظومــات الحاكمــة، فضــًا عــن أن هنــاك 
حقيقــة ثابتــة ينبغــي عــدم اغفالهــا وهــي أن مســألة التغييــر 
الجــذري بحاجــة الــى توافــق دولــي، وامريكــي بالتحديــد، مــع 

القــوى االقليميــة المحيطــة بالعــراق، وهــذا أمــر مســتبعد 
اآلن، وال احــد يتحــدث عــن توجــه معيــن بهــذا الشــأن، بــل 
علــى عكــس مــن ذلــك هنــاك اســناد للدولــة والحكومــة 
القائمــة مــن الــدول ذات التمــاس والتأثيــر المباشــر مــع 

ــراق. الع
ولكــن وفــي الوقــت ذاتــه يحــاول البعــض مــن ثــوار تشــرين 
ان ينــأى بنفســه بعيــدًا عــن الدخــول بدائــرة الكتــل واالحــزاب، 
معلــًا ذلــك بــان فرصــة النجــاح فــي تغييــر واقــع المواطنيــن 
ــن  ــن قادري ــباب الثائري ــون الش ــن يك ــك ل ــدًا، لذل ــة ج ضئيل
ــا  ــدين كم ــبة الفاس ــروج ومحاس ــع للخ ــيد المجتم ــى تحش عل
ــة  ــك سيفســر بمحاول فــي الســابق، الن ذل
جديــدة للوصــول الــى الســلطة، وعلــى 
ــرأي ال يــكاد يظهــر  الرغــم مــن أن هــذا ال
التواصــل  مواقــع  علــى  واســع  بشــكل 
مخــاوف  عــن  يعبــر  أنــه  إال  االجتماعــي، 
ــى مجابهــة  ــدرة عل ــدم الق ــي ع ــة ف حقيقي
أن  إال  المســتقبل،  فــي  الفســاد  انظمــة 
التفــاؤل،  عــدم  فــي  ســببًا  ليــس  ذلــك 
للنجــاح  فرصــة  االقــدار  ســتوفر  فربمــا 
بالمســتقبل القريــب، وربمــا ايضــا قوضــت 
هــذه الحركــة مــن آمــال العراقييــن بتمثيــل 
االيثــار،  مبــداء  علــى  يقــوم  احتجاجــي 
ــن  ــز كبيري ــام وتحفي ــدرًا اله ــون مص ويك
الطريــق  لهــم  يعبــد  الوطــن،  لشــباب 
مســتقبًا فــي بنــاء وطــن ودولــة علــى 

أســس ســليمة وغيــر مرحليــة.
وبعــد قــرار تأجيــل االنتخابــات المبكــرة 
ــادم،  ــرين االول الق ــن تش ــر م ــى العاش ال
رافضــة  فعــل  ردة  هنــاك  تكــن  لــم 
ــي  ــن ان ــم م ــى الرغ ــل، عل ــتوى الفع بمس
ــبوع،  ــة االس ــن بداي ــابق م ــت س ــي وق ــا ف ــت انعدامه توقع
ــل، وهــذا  ــة التأجي ــي االوســاط السياســية ني ــا شــاع ف عندم
يفســر ان الشــباب فــي الكيانــات الجديــدة بحاجــة الــى وقــت 
ومســاحة أكبــر مــن الماضــي لتثبيــت بعــض مبــادىء الدخــول 
ــاح  ــادة النج ــى ج ــات عل ــع الترتيب ــية، ووض ــة السياس للعملي
كمــا يصــرح الكثيــر منهــم علــى شاشــات التلفــاز، والجــل 
المضــي فــي محاولــة االصــاح مــن الداخــل - وهــي الفرصــة 
الوحيــدة المتاحــة - بحســب قناعتــي، فــإن عمليــة اســتغالها 
وعلــى  النقاشــية  االروقــة  مــن  كثيــر  فــي  فرضــًا  اصبحــًا 
ــي  ــق واســع وشــرعي ف ــع التواصــل ايضــًا، وهــذا منطل مواق
تحديــث األســاليب االحتجاجيــة، وضبطهــا مــع مــاالت التجربــة 
ــدًا مــن الوقــت  ــب مزي ــة المزعومــة، وهــذا يتطل الديمقراطي
والتضحيــات، وهــو مــا يراهــن عليــه طرفــي النــزاع الحقيقــي، 

شــباب تشــرين، وحــرس العمليــة السياســية القديــم.

هديل الجبوري وسام رشيد

البطالة كابوس 
يطارد الباحثني عن فرص العمل

حراك تشرين: الحق الدستوري 
وفرص النجاح

ــية  ــاحة السياس ــي الس ــر ف ــة تظه ــة االنتخابي ــواء الدعاي ــدأت اج  ب
واالجتماعيــة فــي العــراق فــي ظــل انقســامات سياســية ناتجــة عــن 
ــات  ــات والقومي ــف واالثني ــدد الطوائ ــق بتع ــة تتعل ــات داخلي تداعي
ونزاعــات وصراعــات اقليميــة ودوليــة فــي المنطقــة علــى النفــوذ، 
ــد خــرج مــن احتجاجــات  وفــي ظــل توافــق سياســي هــش فــي بل

ــه. شــعبية مضــادة للطبقــة السياســية الحاكمــة في
مــع ذلــك تصــور مشــهد االنتخابــات النيابيــة مابعــد االحتجاجــات 
اخــذ يفــرض نفســه، إذ يعــد االســتحقاق االنتخابــي مرحلــة مهمــة 
علــى درب التحــول الديمقراطــي، ورهانــا علــى بــروز جيــل سياســي 
جديــد يفــرز مخرجــات سياســية تختلــف الــى حــد مــا عــن المراحــل 
ــون  ــي قان ــر الحاصــل ف ــى التغيي ــي ضــوء الرهــان عل الســابقة ، ف
ــن  ــي المواط ــي وع ــر ف ــات والتغيي ــة االنتخاب ــات ومفوضي االنتخاب
السياســية  بالقــوى  يتعلــق  مــا  لرفــض كل  العراقــي وحماســه 
التقليديــة القديمــة، لكــن هــذا االســتحقاق والتفائــل نحــو التحــول 
ــة  ــة متوعك ــن ديمقراطي ــة ع ــاالت مقلق ــاهد واحتم ــب مش ال يحج
نتيجــة مشــاكل بنيويــة وطبقــات سياســية منقســمة ليــس بســبب 
انتمائهــا الحزبــي او بســبب الزعامــات الشــخصية فحســب بــل 
تبعــًا النقســاماتها الطائفيــة والعرقيــة وإاليديولوجيــة، ناهيــك 
ــي   ــة ف ــاد وخاص ــال والفس ــلطانّي الم ــة وس ــات خارجي ــن تدخ ع

ــات . ــم االنتخاب مواس
ــة  ــات ايجابي ــن توقع ــاك م ــس هن ــات لي ــذه المعطي ــل ه ــي ظ ف
ــة  ــن حال ــاد م ــرج الب ــي يخ ــع سياس ــو واق ــور نح ــة، بالعب متفاءل
يحكمــون  عــام   18 منــذ  احــزاب  تتقاســمها  مفتوحــة  مترديــة 

. والشــعارات  والمحاصصــة  التوافــق  بمنطــق 
لكــن فــي ظــل اي ديمقراطيــة نيابيــة ســليمة يعــد انتخــاب أعضــاء 

ــة  ــكة الحوكم ــى س ــاد عل ــع الب ــي تض ــة الت ــواب االلي ــس الن مجل
المســتدامة وتطويــر  التنميــة  القائمــة علــى اســاس  الرشــيدة 
المؤسســات، كمــا تســمح االنتخابــات بتعزيــز الامركزيــة، وزيــادة 
العــام.  الشــأن  وإدارة  القــرار  فــي صناعــة  المواطــن  اســهام  
أمــا فــي العــراق فالقضيــة مختلفــة اذ كل المعطيــات تشــير ان 
ــب المشــهد  ــد الفاصــل لترتي ــون الح ــن تك ــة ل ــات القادم االنتخاب
تشــكيل  فــي  وصفقــات  تســويات  عــن  نتــج  الــذي  السياســي 
الحكومــات الســابقة وتقاســم الســلطات والثــروات مــع الشــك 
بحصــول اختــراق كبيــر يكســر المعادلــة السياســية التــي تتلخــص 
ــات الثــاث ســواء فــي الرئاســات  ــة للمكون بالمحاصصــة والطائفي
الثــاث او فــي بقيــة مفاصــل العمليــة السياســية، فمــن المتوقــع ان 
تبقــى القــوى السياســية الرئيســة تحــت قبــة البرلمــان دون تغييــر 
كبيــر علــى االرجــح فــي ميــزان القــوى لصالــح اي طــرف ســوى تخلــل 
ــر  ــى اكث ــت الشــيعي انشــطر ال ــات ، فالبي ــة داخــل المكون المعادل
ــدات  ــع تعقي ــة ، م ــر متفاهم ــة وغي ــات متنافس ــس تحالف ــن خم م
ــت  ــت الســني والكــردي ، ليســت افضــل حــاال مــن البي داخــل البي
ــام قــد تكــون كمــا كانــت فــي الســابق مــع  الشــيعي ولكــن االرق
ميــان طفيــف لصالــح هــذا الطــرف او ذاك ، مــع صعــود محــدود 
للقــوى المســتقلة والشــبابية التــي قــد تضطــر للتحالــف مــع القــوى 
الســابقة او تفقــد فاعليتهــا وحماســتها وعمقهــا الشــعبي بســبب 
ــيء  ــم ش ــا تقدي ــدم قدرته ــي وع ــأن السياس ــي الش ــا ف انخراطه

يذكــر.
ورغــم كل هــذه المؤاخــذات يبقــى هنالــك ترقــب لــدى العراقييــن 
لتشــكيل مشــهد مــا بعــد االحتجاجــات يعمــل علــى ترتيــب أوضــاع  
ــجمة  ــة ومنس ــة قوي ــات حاكم ــكيل تحالف ــية وتش ــة السياس العملي

ومرتبطــة بنتائــج االنتخابــات تأخــذ بنظــر االعتبــار مشــاكل الجميــع 
االخــرى   االطــراف  الثــاث ذاتيــا وعاقتهــا مــع  االطــراف  بيــن 

ــن بغــداد وكردســتان. وخاصــة حــل المشــاكل بي
التشــاؤم واالحبــاط لــدى الناخــب العراقــي ســينعكس بضعــف 
ــة ان تبقــى  ــح للقــوى التقليدي ــات ممــا يتي مشــاركته فــي االنتخاب

ــية. ــة السياس ــى العملي ــة عل مهيمن
ــراق  ــي الع ــرة ف ــات المبك ــك تطــرح مســالة االنتخاب ــي ضــوء ذل ف

ــات  : ــى اجاب ــة ال ــة مــن االســئلة بحاج جمل
ــد،  ــواب جدي ــون مــن انتخــاب مجلــس ن 1. هــل ســيتمكن العراقي
ــر  ــان التغيي ــى ضم ــادرة عل ــدة ق ــية جدي ــخصيات سياس ــم ش يض

ــوب؟ ــاح المطل واالص
2. هــل ستســمح القــوى السياســية للمواطــن العراقــي ان يســهم 
بفاعليــة فــي المجــال السياســي ، فيمــا لــو شــارك فــي االنتخابــات 
عبــر احتــرام رغبتــه بالتغييــر واالصــاح ام ســينتهى دوره بعــد 

ــراع ؟ االقت
توازنــات  ظــل  فــي  التواجــد  مــن  العــراق  ســيتمكن  كيــف   .3
ــم  ــة ، تترج ــة متداخل ــة دقيق ــة جغرافي ــة ودولي ــات اقليمي وتفاع
الــى توازنــات سياســية داخليــة فــي ظــل تزايــد الصــراع بيــن 

؟ ايــران وامريــكا وحلفاءهمــا 
االقليميــة  والتدخــات  التقاطعــات  مشــهد  ســيكون  هــل   .4
ــة وتشــكيل  ــات العراقي ــف االنتخاب ــة حاضــرا بقــوة فــي مل والدولي

الحكومــة القادمــة كمــا كان ســابقا ؟
5. هــل ســتقوض االجنــدات الخارجيــة وطموحــات القوى السياســية 
المرجعيــات  ومســاعي   ، المحتــج  المواطــن  خيــارات  التقليديــة 
ــدة  ــر مــزورة بعي ــات نزيهــة غي ــة فــي ضمــان اجــراء انتخاب الديني

ــي ؟ ــر الطائف ــال السياســي والتاثي عــن ســطوة الســاح والم

ــي ستشــارك  ــوى السياســية الت ــدى الق ــة هــذه التســاؤالت ل اجاب
السياســية  المطالــب  تحقيــق  وباالمــكان  االنتخابــات  فــي 
نزاهــة  ضمــان  عبــر  للمواطنيــن  واالقتصاديــة  واالجتماعيــة 
االنتخابــات وعدالــة الفــرص واحتــرام نتائــج االنتخابــات واحتــرام 
الشــخصيات الجديــدة التــي ســتصل اول مــرة للبرلمــان باعطائهــا 
ــال  ــادرة اليص ــي دون مص ــل السياس ــي العم ــة ف ــدور والمكان ال
طموحاتــه  وتحقيــق  المشــاركة  بايجابيــة  للمواطــن  رســالة 
المحاصصــة  منســوب  تخفيــف  عبــر  يتــم  وهــذا   ، بالتغييــر 

والتوافقــات فــي تشــكيل الحكومــة وتقلــد المناصــب واحتــرام رأي 
ــار ان يكــون  ــي ، مــع االخــذ بنظــر االعتب وارادة المواطــن العراق
ســياق العمــل التشــريعي والرقابــي والحكومــي ينســجم مــع تلــك 
ــذي قاطــع  ــة المواطــن ال ــب واالســتحقاقات الســتعادة ثق المطال
ــد ان  ــة الب ــذا حقيق ــال السياســي وه ــره للمج ــر ج ــات عب االنتخاب
تعمــل عليهــا القــوى السياســية ولــو نســبيا باشــعار المواطــن 

ــي. ــل السياس ــي الفع ــدوره ف ب
العــراق،  ازاء  التجاذبــات االقليميــة والدوليــة  امــا علــى صعيــد 
ــواء  ــى احت ــم عل ــج القائ ــتمرار ًا للنه ــة اس ــون االجاب ــد ان تك فاب
المعطيــات والمتغيــرات الحاصلــة فــي المنطقــة مــع توجيــه وتحــرك 
ــن  ــراق م ــح الع ــظ مصال ــى حف ــس عل ــا ينعك ــا ، بم ــذر تجاهه ح
تاثيــر تداعيــات الصــراع االقليمــي وعــدم جــره لتجاذبــات المحــاور 
ــه ســاحة  ــراق ويجعل ــاف موقــف الع ــى اضع المتشــكلة مايعمــل عل
ــة  ــة منظوم ــر تقوي ــون عب ــذا يك ــتقرار، وه ــدم االس ــل وع للتدخ
ــرة مشــاركة  ــة وتوســيع دائ ــات الخارجي ــف العاق ــى مل ــة عل الرقاب
ــر غطــاء سياســي  ــف وتوفي ــة بهــذا المل ــوى السياســية الوطني الق
الخارجيــة  السياســة  تنفيــذ  ادوات  توفيــر  مــع  وموحــد  داعــم 
العراقيــة، وكلمــا كان هنالــك تشــاركية اوســع وتماســك اقــوى 
داخليــا انعكــس ذلــك علــى صعيــد الملــف الخارجــي، وهــذه االجابــة 
ممكنــة التحقــق كــون العــراق لديــه مســتلزمات  ومقومــات تســمح 
ــه ،  ــع لقضيت ــب الجمي ــد يكس ــل ومحاي ــور فاع ــون مح ــه ان يك ل
وهــذا اذا ماحصــل ســينعكس علــى مســألة اعــادة االعمــار والبنــاء 
واســتثمار  التحديــات  لتجــاوز  المطلــوب  واالســتقرار  والتنميــة 
ــد  ــة بع ــئلة المطروح ــات االس ــذ باجاب ــر االخ ــة عب ــرص المتاح الف

ــراق. ــي الع ــة ف ــات القادم االنتخاب

أسئلة حول االنتخابات املبكرة يف العراق

كتــب الروائــي االســباني ) دي ســيرفانتيس ســافيدر ( روايــة بعنــوان )دون كيخوتــي(  
تضمنــت شــخصية )كيكســانو( الــذي اطلــق علــى نفســه إســم ) دون كيشــوت( ، الــذي 
ــدالً  ــواء ب ــن اله ــارب طواحي ــم ، فح ــب محاربته ــة يج ــن وعمالق ــاك تني ــل ان هن تخي

عنهــم ، فخلــق لنفســه أعــداًء وهميــون.
نعــم هــذا مــا حصــل فــي الروايــة وإنتهــت الــى مــا إنتهــت اليــه ، ولكــن لــو ســلطنا مــا 
حــدث فيهــا علــى واقعنــا لوجدنــا ثمــة مقاربــات فعليــة فــي السياســة الحاكمــة ، حيــث 
أنهــا لــم تتأقلــم مــع الواقــع بــل ذهبــت الــى أبعــد من ذلــك ، بحيــث أوجــدت لهــا أعداًء 
ــاك اعــداًء لهــم فــي كل مــكان  ــوا ، فتوهــم بعــض السياســيين أن هن ــم يكون وان ل
يجــب محاربتهــم بنظريــة يضعونهــا دائمــاً فــي جــدول أعمالهــم المعلنــة والمخفيــة ، 
أال وهــي ) نظريــة المؤامــرة ( ، فيعمــدون جاهديــن الــى الضــرب دائمــاً بيــد مــن حديد 
مــن غيــر رحمــة وقــل مــن غيــر فهــم لمــا يحصــل ومــا هــو حاصــل ، فتغيــرت خريطــة 
تفكيرهــم مــن اإليجابــي الــى الســلبي ، النهــم يطمحــون دائمــاً الــى الســلطة الممتــدة 
وليســت الوقتيــة ، الوراثيــة ال الشــرعية ، وان كانــوا يعتقــدون ان الوراثــة شــرعية بحكم 
االســبقية او األفضليــة او عبــر مــا شــئت ، مــا حصــل فــي النظــام المبــاد خيــر شــاهد 
علــى ذلــك ، واليــوم بتعــدد الخطــوط أصبحــت القضيــة اكثــر خطــرًا وأشــد تعقيــدًا ، 
فالمواطــن اليعلــم مالحقــوق التــي لــه بعدمــا ُضيعــت الحقــوق ، فأصبــح الجــزء يمثــل 
ــاً الجــزء الســلطوي المســتفيد ، بينمــا المواطــن العــادي وعــذرًا لقســاوة  ــكل ، طبع ال

ــة الوطــن  ــي أروق ــادي ف ــاك مواطــن ع ــرض أن اليكــون هن الكلمــة ، ألن مــن المفت
بحكــم السواســية التــي أقرهــا الشــرع والقانــون ، ولكــن فــي ارض الواقــع اإلســامي 
التجــد ذلــك بــل تجــد العكــس ، الســبب فــي قيمــة التفكيــر المعكــوس الــذي يســبب لنا 
العكــس دائمــاً ، ألن إيجــاد حالــة صحيحــة وصحيــة بمعنــى حقــوق وواجبــات  ســيؤدي 
الــى إنعــكاس الصــورة مــن ســلطوية فئويــة جزئيــة  الــى وطنيــة كليــة ديمقراطيــة ، 
وهنــاك أمثلــة فــي ذلــك فمثــاً عندمــا يخــدم الوطــن موظــف أكثــر مــن ثاثيــن عامــًا 
ويســتلم الفتــات ، ويأتــي طفــل ومراهــق لــم يقــدم شــيئاً للوطــن ويتســيد الموقــف ، 
وتكــون لــه األولويــة ، وعندمــا يتحــدث المواطــن العــادي يُعــده السياســي بأنــه عــدو 
حقيقــي ، ولكنــه الوهــم بعينــه ، وعندمــا تشــاهد األمــور تســير بمســار تذليــل العقبــات 
لمواطــن قــادم مــن الدولــة )أ( أو )ب( بصــورة يســيرة ، بينمــا مواطــن الداخــل تصعــب 
عليــه وتضــاف العقبــات ، وعندمــا يتحــدث يعتبــره السياســي بأنــه عــدو حقيقــي ، ولكنه 
الوهــم بعينــه ، وأكثــر مــن ذلــك عندمــا تعطــي االمتيــازات لفئــات خاصــة وتحجــب عــن 
المواطــن العــادي ، وعندمــا يتحــدث ُيعــد عــدوًا حقيقيــاً ، وأيضــاً هــو الوهــم بعينــه ، 
وتبقــى طواحيــن الهــواء موجــودة فــي مخيلــة السياســي بــأن المواطــن هــو المتهــم 
دائمــاً بغــض النظــر عــن أحقيتــه ، فإقصائــه هــو األمــر المهــم للحفــاظ علــى وجــوده 
وتواجــده ألن ) الغايــة تبــرر الوســيلة ( ، ووســيلة اإلتهــام واإلقصــاء والتهميــش واردة 

فــي محاربــة الوهــم المتهــم .

املواطن املتهم و دون كيشــوتية السياسة

د. احمد املشتت ناجي سلطان الزهريي

د. حسنني جابر الحلو

العبارة والمعنىكشكول

د. احمد امليالي

ــِه،  إتصلــت بــي إمــرأة ترعــى 3 بنــات و طفــًا، زوجهــا إنتقــل إلــى ِجــواِر ربِّ
ُتهنِّئنــي بالعيــد، و ُتعاتبنــي ألنــي أرســلُت البنتهــا الكبيــرة، وهــي فــي الرابع 

اإلبتدائــي قصــة )عــاء الديــن و المصبــاح الســحري(.
ــرت حالتهــم الماديــة  قالــت: إنهــا فــي األشــهر الثاثــة الماضيــة تعسَّ
كثيــًرا، وقطــع صاحــب المولــدة الكهربــاء علــى ِخربتهــم فــي العشــوائيات 
ــة..  ــس العتيق ــوء الفواني ــى ض ــم عل ــون ليله ــم يقض ــم(، و أنه )الحواس

وتســتطرد قائلــًة: إبنتــي )أمــل( تمســح الفوانيــس كل ســاعة، و تطلــب أن 
يخــرج العفريــت، لتذهــب مــع عــاء الديــن و تأتــي بالكهربــاء و تشــتري لنــا 
ــي هــو أنهــا جَرحــت  ــا آلمن ــردة و ثاجــة و مابــس، إالَّ أنَّ م مروحــة و مب

ــواد... ــح بالسَّ نفَســها بزجــاج الفانــوس الرقيــق الُموشَّ
َة، ألني تكلَّمُت عليَك..  يا دكتور أبريني الذِّمَّ

وبعــد أن أكملــت َعبرتهــا الحزينــة، قالــت: كان عليــَك يــا دكتــور أن ُتهديهــا 
كتــاَب )الصبــر مفتــاح الفــرج( أو كتــاب )أدعيــة الزيــارة(، فحراٌم عليــَك أن تَدع 

أطفاَلنــا يحلمون .. 
قلــُت لهــا: لقــد نســيتكم، و ربَّمــا رافقنــي إبليــس فأنســاني، و جعلنــي مــن 

الظالميــن، فأســتغِفُر اهلل بكــم.. 
يــا )أم أمــل(، قولــي ل )أمــل(: إنَّ العفاريــَت ال يســكنون الخرائــب والصرائــف 
والجماليــات والجينكــوات والعشــوائيات، العفاريــُت فــي القصــور مع األســياد، 
ــارات، الســيارات  ــدات، والبســاتين والعق ــون لهــم المناقصــات والمزاي يهب
رات،  ــدَّ ــن والمخ ــيش والكوكائي ــدوالرات، والحش ــب وال ــرات، والذه والطائ

والعواهــر والراقصــات، ووو. 
وربَّمــا َتجديهــم علــى جبــل عرفــة أو فــي الزيــارات، وســيقولون لكــم: 

مأجوريــن، اللُهــمَّ تقبَّــل الطاعــات ...
َبَكَت أمُّ أمٍل و حتى المائكة كأنَّها بكت ألجلها.

يا ظالمون ..
إلى أين بنا ذاهبون؟؟؟؟!!!

اللُهمَّ ارحمنا برحمتك.. 
نا بقوة من عظمتك و اغِفر لنا من مغفرتك.. وُمدَّ

أيها الظاملون.. ال تدعو 
أطفالنا  يحلمون...
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ال يختلــف الفــن كونــه نشــاط بشــري عــن اي انتــاج انســاني اخــر، فلكل شــيء 
شــكل، للقــدح شــكل وللوجــوه اشــكال وللعمــل الفنــي شــكل ايضــا، فــي ذات 
الوقــت لــكل شــكل مضمــون، فمضمــون القــدح مثــا احتواء المــاء و شــربه، و 
العمــل الفنــي لــه شــكل يتــوزع علــى لــون و خــط و ضــوًء وضــل و مضمــون 

فعنــد قــراءة العمــل الفنــي يتضــح المضمون.
ســتناقش فــي هــذه االلتفاتــة، نظــرة عامة على بعــض المصطلحــات المهمة 

المتعلقــة بالكتابة عــن الفن. 
مصطلــح الشــكل فــي النقــد الفنــي يشــبه الــى حــد بعيــد »الجمــال الخارجــي«، 
امــا المضمــون و الــذي هــو أحــد جوانــب العمــل الفنــي فانــه يدخــل فــي بــاب 

القــراءة والتاويــل او التفســير و التحليــل.
عندمــا ننظــر إلــى اي عمــل فنــي أو معــرض، عــادة مــا يكــون لدينــا اســتجابة 
أوليــة أو انطبــاع اولــي. تتشــكل هــذه االســتجابة لمــا نــراه من خــال المعرفة 

والخبــرة والثقافــة والوقــت اللذيــن نعيــش فيهمــا.
ــة  ــى الطبيع ــي نظــرة عل ــن الناظــر« يلق ــي عي ــال يكمــن ف ــر »الجم إن تعبي
الذاتيــة والشــخصية و »االنطبــاع األول« االســتجابة األولــى، هــي فــي النهايــة 
اســتجابة شــخصية. إنهــا وجهــة نظــرك الشــخصي. فعنــد النظــر إلــى اي عمل 
فنــي يطــرح المتلقــي تســاؤالت فــي كيفيــة صناعــة هــذا العمــل الفنــي و لماذ 

اســتخدم الفنــان هــذه الخامــات دون غيرهــا و هكــذا.... 
يتضمــن وصــف العمــل مــن حيــث عناصــره المختلفــة، مثــل اللــون والشــكل 
والملمــس والخــط واإلضــاءة والكتلة والفضــاء، باإلضافة إلى كيفية اســتخدام 
هــذه العناصــر.  عندهــا يبــدا التحليــل او التفكيــك لــكل العناصــر فــي وصــف 
العمــل الفنــي ومحتــواه مــن خــال ربــط عناصــر العمــل بالتأثيــرات التــي فيــه.
هــذا مــا كان فــي الشــكل امــا فــي المضمــون هــو ببســاطة موضــوع العمــل 
الفنــي. إنــه الصــور التــي تراهــا، مثــل األشــجار فــي غابــة، أو منظــر المدينــة، 

والســماء، والقمــر فــي ليلــة النجــوم فــي فــان جــوخ. 
يمكــن أن يلعــب المحتــوى دوًرا مهمــا فــي التحليــل، لكــن البعــد الجمالــي 
وتاثيــر الشــكل لــه الــدور االكبــر علــى المتلقــي، فالشــكل بتعبيــر بســيط لــه 
اثــر اكبــر مــن المضمــون فــي اي صــورة او عمــل فنــي، علــى اقــل تقديــر هــذا 
للمشــاهد و تــرك االنطبــاع االولــي لــه، فاالنبهــار و الدهشــة التــي يحدثهــا 
العمــل الفنــي هــي التــي تعطي االنطبــاع االولي و الذي ســيبقى عنــد المتلقي.

الشكل و المضمون

أمري الخطيب

التفـاتة 

المستقل

صحيفــة »ســكرين«، المختصــة بصناعة الســينما والتلفزيون، 
تختــار نجــوم الغــد فــي الســينما والتلفزيــون مــن العــرب أو 
أصحــاب االصــول العربيــة، انطاقــاً مــن  منجزهــم فــي العــام 

الماضي.
بادرة هامة، تسلط الضوء على هذا الجيل الواعد.

حيــث كتبــت ميانــي جودفيــل ، منســقة برنامــج نجــوم الغــد 
العــرب فــي صحيفــة يكريــم المتخصصــه بصناعــة الســينما و 

التلفزيــون قائلــة :
علــى الرغــم مــن التحديــات التــي أحدثهــا الفايــروس اللئيــم 
كرونــا فليــس مــن المبالغــة أن نقــول إنــه لــم يكــن هنــاك 
ــة  ــاء مواهــب تلفزيوني وقــت أفضــل مــن هــذا الوقــت النتق
وســينمائية عربية ناشــئة فيالشــرق األوســط وشــمال إفريقيا  
فقــد اســتغلت المنصــات العالميــة فــي الدخــول إلــى المنطقــة 
ــة  ــة محلي ــة تتمتعبجاذبي ــب أصيل ــن مواه ــا ع ــه بحًث العربي

وإقليميــة  
تنطلــق نســخة 2020 مــن برنامــج نجــوم الغــد العــرب للعــام 
ــي  ــة مهرجــان القاهــرة الســينمائي الدول ــي تحــت رعاي الثان
)CIFF( ، وألولمــرة بدعــم مــن مهرجــان القاهــرة الســينمائي 
ــة  ــر ماحظ ــن المثي ــام ، م ــذا الع ــة ه ــا بموهب ــع احتفالن م
نجاحــات عــدد مــن االفــام مــن مهرجانــات ســابقه.  كشــف 
ــي عاءالديــن الجــم )نجــوم العــرب 2016( ،  المخــرج المغرب

 The Unknown Saint  الــذي عــرض فيلمــه الطويــل
و كشــف الول مــرة فــي أســبوع االول فــي مهرجــان كان 
الذائــع الصيــت كشــف فــي عــام 2019 ، النقــاب عن مشــروعه 
الطويــل الثانيإلــدورادو فــي ورش عمــل أطلــس بمراكــش ، 

والــذي انطلــق علــى اإلنترنــت هــذا العــام.
 بــدأت المخرجــة اللبنانيــة مونيــا عقــل )نجــوم العــرب 2016( 
ــان ،  ــا لبن ــتا براف ــل األول كوس ــا الطوي ــر فيلمه ــي تصوي ف

بطولــة ناديــن لبكــي وصالــح بكــري.
 ظهــر الممثــل المصــري أحمــد مالــك )نجــوم العــرب 2017( 
 The ــترالية ــا األس ــي الدرام ــة ف ــة اإلنجليزي ــرة باللغ ألول م
Furnace، والتــي ُعرضــت ألول مــرة فــي البندقيــة فــي 

ــبتمبر.   س

المصدر مجلة سكرين

عرب نجوم العالم 

اثنــاء الحديــث واســترجاع ذكريــات الماضــي مــع 
الســيدة نورمــا اليهوديــة البغداديــة التــي ولــدت 
كانــت  بغــداد،  برصافــة  ســعيد  بنــي  بمحلــة 
تحدثنــي عــن بخيــل معــروف متــزوج لــه بنــت 
ــذا  ــلمًا وكان ه ــابًا مس ــب ش ــة تح ــرة جميل صغي

ــا. طبيعيــًا بزمانن
البنــت متدينــًا يحــاول  ورغــم هــذا كان والــد 
فالطائفــة  يفلــح.  ولــم  الحاخامــات  يقلــد  ان 
الموســوية ببغــداد لــم يختلفــوا عــن المســلمين 
لرجــل مؤتمــن مثــا  يدفعــون مبلغــًا بســيطًا 
ــاف  ــر يخ ــن أو تاج ــل أو قصــاب مؤم صاحــب مح
بصنــدوق  يجمــع  هــذا  البســيط  والمبلــغ  اهلل 
شــهري وأحيانــًا المتمكــن مــن بيــع بضاعتــه 
ــه  ــح ببضاعت ــال اذا رب ــرع بجــزء آخــر مــن الم يتب
ــه  ــدوره يدون ــذي ب ــل ال ــب المح ــلمه لصاح ويس
اســماء  الثانــي  الســجل  وفــي  خــاص  بســجل 
العوائــل اليهوديــة الفقيــرة ومــن ثــم يقــرأ علــى 
الســجل بعــض مــن آيــات التــورات، وينــام متمنيــًا 
ان يأتيــه اســم أحدهــم بالحلــم لكــي يقــوم ثانــي 
يــوم بفتــح الصنــدوق ويتبــرع بالمبلــغ لهــذا 
الفقيــر الــذي جــاء ذكــره بالحلــم أو لربمــا اليأتــي 
بالحلــم لــذا يقــوم بوضــع  اصبعــه علــى اســم ال 

إرادي بعــد أن يقــول بســم الوهيــم.
ــزكاة باالســام  علــى هــذا االســاس جــاء مبــدأ ال

ايضــًا؟ 
هــو مبــدأ أتخــذه ايــوب النبــي حينمــا خــرج وفقــد 
علــى صــدره  ومزرعتــه فضــرب  ومالــه  اوالده 
وهــو عريــان قائــًا الــرب أعطــى والــرب أخــذ 
خلقــت عريانــًا وبقيــت االن عريانــًا  مبــارك الــرب 

ــا يفعــل.  م
صخرتــي،  اللهــي،  صــاح  ايضــا  النبــي  داوود 
افزعتنــي. الهــاك  ســيول  حصنــي،  منقــذي، 

علــى اي حــال، قالــت كان هــذا الجــار البخيــل كلمــا 
يســمع بمواضيــع االنبيــاء ينصــدم مــن هــول 
الفواجــع قائــًا هيــك اهلل ينتقــم بعديــن؟ قلنــا لــه 
نعــم. ونحــن نضحــك بســرنا وهــو خائــف مرعــوب 
وفينــا مــن يقــول لــه اهلل ياخــذ منــه حتــى زوجتــه 
وابنتــه اذا كانــت جميلــة وصغيــرة ويتــرك لــه 

ــه  ــه ألن ل ــتفزه ونرعب ــذا نس ــا به ــة، وكن القبيح
إبنــة صغيــرة جميلــة تنــام مــع مســلم يحبهــا 

ــت.    ــا قل دون علمــه كم
للحاخــام؟...  أكــول  اشــنو  رحتــي؟  شــلون   -

غبيــه؟. تظليــن  ؛   كديشــه 
- مــا رحت معانو ؛ 

- اشــلون مــا رحتــي معاهــو؟ والطــرف كلهــم 
يعرفــون؟

- الطرف كذابين ويغارون.
- أشلون يغارون؟ دفهميني؟

- علويــش ما يكولون من إيطب لبيوتهم؟. 
- وعلويش إيخش لبيتنا ؟ أشــنو إيريد منكي ؟

- جــاي يقــرا ميزانيــة الكهربــاء وســئلتوا علويــش 
ندفــع أحنــا نــص دينــار ؛ كال عدكــم كــم راديون 

بالبيــت؟ وراهــا ..
- وراهــا خش للكبه ! مو باهلل ؟

- مــو كلــت عدنــه بنكــه وحــده تشــتغل مــا 
. شــوفه  تعــال  كلــت  صــدك، 

عــرق  مــاراد   . وراكــي  مــن  علــي  ويلــى   -
؟ ا بينو تشــر ا

- رجال يشــتغل بالحكومه ميجوز يشرب عرك.
- يعنــى ما غمزلك ؟ لزم أيدكي؟.

- كال انتــو يهــود انــا مــا اشــرب مــن ايدكــم 
مــاي  والعــرك .

- وايــش عمل وراها ؟
- قلــي جميله انتي ؟

- مســلم وباسك اكيد .؟
- حاخــام خضوري يقول مو حرام .

- توبي لربك ونذري لموســى يغفرلك .
- قلي اتزوجك .

- كان اتقولين متزوجه كديشــه؟ ملعونة .
- هو مؤدب ما عمل شــي . 

- بالهيتاويين ايزوجون مســلمين .
- قلــي أذا أبــوك ما زوجني اهرب بيكي .

- يــا موشــي الحقنــي دخيلــك... يــاهلل رب موشــي 
وهارونــي.. رب مشــيتك بســينائي رب وقفتــك 
الحقنــي، وك  والكونــي  المونــي  رب  بالطــوري 

ــة ؟ ــي خطيئ ــل معاك ــاف عم أخ
- عطاني زنجير ذهبه 

- معناتــه عمــل الخطيئــة ؟ ملعونــه انتــي ........... 
ويــن الذهبــه ؟

- باكــر ارجعه إله .
- وي مصيبــة تنــزل عليكــي فوقاهــا اترجعيــن 
الذهبــه؟ جيبيهــا خلــي اشــوفها التكــون مســروقه 

ــار 18 وقشــمركي .  ــو عي ل
- حلف بالنبي محمد ما مســروقه اشــتراها لي .

- روحي جيبيها بالعجل 
- اذا ســئلني عليها ايش اكول له ؟

- وك قولــي ضاعــت... ادزك عنــد خالــك للقــدس 

ميفيــدك بغــداد.
- بالنبي موســى اهرب معاه اذا دزيتني 

لفلسطين.
- روحــي جيبــي الذهبــه اقــول لــك ؟ خلي اشــوفها 
زيــن  يــا نبــي موشــي التطلــع عيــار 18 لــو فضة.

بغداديات ... اليهودي البغدادي

صــدر عــن دار الدراويــش  حديثــا 
عبــد  العراقــي  واالعامــي  للشــاعر 
الحميــد الصائــح مجموعتــه الجديــدة 
)شــهيق جماعــي( ضمــت خمســة 

واربعيــن نصــا شــعريا جديــدا.  
للشــاعر  اصــدارات  سلســة  بعــد 
ووقائــع  هنــاك  المكــوث  ابزرهــا 
موجلــة ونحــت الــدم وعــذر الغائــب 
وكتــب  ومجاميــع  شــيء  كل  ودع 
 .. واالعــام  المســرح  فــي  اخــرى 
عــرف الصائــح شــاعرا ومســرحيا منــذ 
غــادر  الماضــي  القــرن  ثمانينــات 
وكتــب  التســعينات  مطلــع  بــاده 
العديــد مــن البحــوث والدراســات 
مواصــا  والمســرح  الشــعر  حــول 
ــي  ــل  ف ــا عم ــة كم ــة الصحفي الكتاب
الصحافــة واالعــام وقــدم برامــج 
سياســية وثقافيــة فــي التلفزيــون 

عامــاً. وعشــرين  لخمســة 
من قصائد المجموعة :

ِعلى ِسبيِل الهروِب
َتَوَقفُت ِعْنَد َعيَنيِك
ُتدِهُشني صوَرتي

وَفحيُح السنيِن على َجْبهتي
َتلوُذ أْنصاُلها بأْنصاِلها.

توقفُت، ياليَتني ماتوقْفُت
من بيِن َعينيِك سالْت َحياتي

ِلَتْلَتفَّ َحولي أفاعي الَحنيِن
الى زمٍن من َشواطىَء مقفلٍة

من باٍد  َكسيرٍة ، َتْبَلُع أبناَءها 
كّلما هّددْتهْم ِسياُط الَظاْم.

َنشــيِد  فــي  أْبَحــرْت  طفولــٍة  ِمــْن 
لَيبــاِس ا

وصوالً الى َوَطٍن،
 ِخْلسًة يأتي َمَع الَدْمِع
ُكّفي إذًا عن هروبي،

أعيدي ُخطاَي اليَّ
َفعْيناِك ناِفَذتاِن للَمْكِر
ُمْفِزَعتاِن َدّونتا َحياتي

شهيق جماعي.. مجموعة 
 شعرية جديدة للصائح

 

أنطونيــو غرامشــي )22 ينايــر 1891-24 أبريــل 
محــرًرا  ثــم  إيطالًيــا  اشــتراكًيا  كان   )1937
شــيوعًيا اشــتهر بدفاتــر ماحظاتــه عناألفــكار 
التــي كتبهــا أثنــاء وجــوده فــي الســجن.  نشــأ 
غرامشــي فــي جزيــرة ســردينيا اإليطاليــة 
للفاحينالفقــراء  الســيئة  الظــروف  وشــاهد 
ــى  ــة األول ــرب العالمي ــل الح ــاك.  درس قب هن
ــه  ــدأت في ــت ب ــي وق ــن ف ــة توري ــي جامع ف
ــيارات.   ــات للس ــركة في ــة ش ــة ، وخاص الصناع
أصبــح غرامشــي مهتًمــا بظــروف الطبقــة 
ــدأت  ــا ب ــدة.  عندم ــة الجدي ــة الصناعي العامل
الحــرب العالميــة األولــى ، ُطلب منــه االنضمام 
إلىصحيفــة اشــتراكية جديــدة بــدأت فــي 
توريــن، جزئيــاً بســبب الثــورة الروســية ، ولــد 
ــض  ــم بع ــي.  انض ــيوعي اإليطال ــزب الش الح
االشــتراكيين ، بمــا فــي ذلــك غرامشــي ، إلــى 
ــي  ــرًرا ف ــي مح ــح غرامش ــد ، وأصب الحزبالجدي
الصحيفــة الشــيوعية.  فــي عــام 1922 ، ذهــب 
إلى روســيا كمندوب للحزب الشــيوعياإليطالي 
فــي مؤتمــر لألحــزاب الشــيوعية مــن مختلــف 
ــو  ــل بينيت ــام 1923 وص ــي ع ــم. ف ــاء العال أنح
موســوليني وحزبــه الفاشــي إلــى الســلطة 
ضــد  قمــع  حملــة  بــدأوا  مــا  وســرعان 
ــي  ــرى.  ف ــة األخ ــيوعيين وحركاتالمعارض الش
عــام 1926 ، بعــد محاولــة فاشــلة الغتيــال 
موســوليني ، كانــت هنــاك حملــة قمع واســعة 
ــن  ــم م ــى الرغ ــيوعيين.  عل ــاق علىالش النط
ــل  ــة لقت ــود المبذول ــه بالجه ــة ل ــه ال عاق أن

موســوليني ، إال أنــه كنائــب شــيوعي فــي 
غرامشــي  ُحكمعلــى   ، الوطنــي  البرلمــان 
ــا.  تدهــورت صحتــه ،  بالســجن لمــدة 20 عاًم
التــي لــم تكــن قويــة مــن قبــل ، فــي الســجن.  
فــي 27 أبريــل 1937 ، توفيعــن عمــر يناهــز 46 
. ًمــا عا
أثنــاء وجــوده فــي الســجن ، كتــب أفــكاره 
فــي دفاتــر كانــت تخضــع للرقابــة مــن قبــل 
ســلطات الســجن.  ثــم تــم نقــل الدفاتــر إلــى 
توخــي  علــى غرامشــي  أفراداألســرة.  كان 
الحــذر بشــأن الطريقــة التــي يعبــر بهــا عــن 
أفــكاره.  لــم يتــم نشــر الدفاتــر إال بعــد نهاية 
الحكومــة  وهزيمــة  الثانيــة  الحربالعالميــة 
ــم يكــن غرامشــي قــادًرا  الفاشــية.  وهكــذا ل
علــى مناقشــة أو توضيــح آرائــه.  ومــع ذلــك ، 
تمــت قراءةكتاباتــه فــي الســجن ومناقشــتها 

ــى نطــاق واســع. عل
المفهــوم األكثــر ارتباًطــا بغرامشــي هو فكرة 
ــال  ــن خ ــة م ــاء الهيمن ــم بن ــة«.  يت »الهيمن
ــن  ــاالت.  ال يمك ــن النض ــدة م ــلة معق سلس
بناءالهيمنــة مــرة واحــدة وإلــى األبــد ألن 
تــوازن القــوى االجتماعيــة التــي تقــوم عليهــا 
يتطــور باســتمرار.  مــن الواضــح أن الهيــاكل 
ــد  ــي أح ــاج ه ــط اإلنت ــة بنم الطبقيةالمتعلق
مجــاالت الصــراع - جوهــر النهــج الماركســي.  
ومــع ذلــك ، فــإن الجديــد فــي غرامشــي هــو 
تركيــزه علىاألبعــاد الثقافيــة واأليديولوجيــة 

ــة. ــة للنضــال مــن أجــل الهيمن واألخاقي
ــة أن  ــن للهيمن ــي ، ال يمك ــبة لغرامش بالنس
ــون  ــب أن تك ــا.  يج ــة وحده ــون اقتصادي تك
العقليــة  لتغييــر  ثقافيــة  معركــة  هنــاك 
الشــعبية.  يســأل »كيــف يحــدث أنــه فــي 
وتيــارات  أنظمــة  توجــد   ، الفتــرات  جميــع 
ــد هــذه  عديــدة للفكــر الفلســفي وكيــف تول
التيــارات وكيــف تنتشــرولماذا فــي عمليــة 
االنتشــار تتكســر علــى طــول خطــوط معينــة 

وفــي اتجاهــات معينــة.  »
كان جرامشــي مهتًمــا بشــكل خــاص بالثــورة 
تكــن  لــم  لمــاذا  ومتابعتهــا.   الفرنســية 
ــم  ــي الســلطة بشــكل دائ ــة ف ــكار الثوري األف
ــود  ــون ، لتع ــكار نابلي ــتبدالها بأف ــل تماس ب
يســمى  مــا  علــى  غرامشــي  ركــز  الحًقــا؟  
اليــوم »المجتمــع المدنــي« - كل المجموعــات 
والقــوى غيرالمرتبطــة مباشــرة بالحكومــة: 
والشــرطة.   والجيــش  الحكوميــة  اإلدارة 
ــة  ــيطرة للحكوم ــاك س ــون هن ــن أن تك يمك
يمكــن  هذهالســيطرة:  مثــل  ولكــن   ،
اســتبدالها إذا لــم يتــم تعديــل قيــم المجتمع 

ــم(  ــى العال ــرة إل ــر )النظ ــي وروح العص المدن
ــات  ــيء للعقلي ــاك تطوربط ــق.  هن ــي العم ف
مــن نظــام قيــم إلــى آخــر.  لكــي يكــون 
التقــدم دائًمــا ، يحتــاج المــرء إلــى التأثيــر 
ثــم التحكــم فــي تلــك المؤسســات - التعليــم 
ــق  ــور - التــي تخل والثقافــة والديــن والفولكل
روح العصــر الشــعبي.  لــم يكــن قــادًرا علــى 
ــف  ــوفيتي ليرىكي ــاد الس ــى االتح ــودة إل الع

ــة. ــرة الهيمن ــتالين فك ــور س ط

اســتمرت المســاهمة الفكريــة لغرامشــي فــي 
أعمــال إدوارد ســعيد حــول كيفيــة تطويــر 
األوســط.  الشــرق  حــول  ألفــكاره  الغــرب 
وبالمثــل ،فــإن تأثيــره قــوي فــي الهنــد فيمــا 
مــا  وهــو   - التابعيــن«  »دراســات  يســمى 
يعتقــده هــؤالء األشــخاص الذيــن تركــوا 
خــارج التواريخالرســمية.  كمــا الحــظ أحدهــم 
»أؤمــن إيمانــا راســخا بــأن تاريــخ األفــكار هــو 

ــال«. ــخ األعم ــاح تاري مفت

فكـرة الهيمنـة
بقلم رينيه وادي احسان االمام 

ــة  ــن االبتدائي ــة م ــد الدراس ــى مقاع ــا عل ــد تعلمن ــا ق كن
ــوم،  ــواع العل ــم، شــتى ان ــى درجــات العل ــى و اعل ــى ارق ال
ــا »  ــك المراحــل واقصــد هن ــع تل ــا فــي جمي فــكان ينقصن
فيالعــراق« كان ينقصنــا التعــرف علــى الــوان متعــددة فــي 
ــا  ــة كالموســيقى و الرســم و المســرح و م ــون الجميل الفن
ــرور  ــب الدراســيه م ــك الحق ــرور تل ــك، عدام ــر ذال ــى غي ال
الكــرام فــي درس او ربمــا اقــل فــي االســبوع لهــذه المــادة 

ــة و اقصــد الرســم. الفني
و الخــذ مثــا ال حصــرا الموســيقى، لــم تكــن تــدرس فــي 
المــدارس كمــا فــي اوربــا، بــل علــى الراغــب مّنــا ان يبحــث 
عمــن يعلمــه او انيدخــل معاهــد فنيــة متخصصــة تؤهلــة 
ان يكــون موســيقيا فــي المســتقبل، و هــذا محصــور لفئــة 
مــن المهتميــن، مــن خــال دراســتي واكمالهــا فــي معهــد 
الدراســات الموســيقية فــي بغــداد ســنة 1986 قســم 
العــود، كانــت دراســة للعلوم الموســيقيه بشــكل اكاديمي 
وكذلــك تعلــم كتابــة و قــرءة النوطــة الموســيقية و غيرهــا 
مــن االمــور االكاديميــة البحتــة، اضافــة الــى تدريســنا 
بشــكل علمــي و اكاديمــي الموشــحات والمقــام العراقــي.

ــدأت  ــنة 1997 ب ــدة س ــة المتح ــى المملك ــي ال ــد قدوم عن
بتدريس الصولفيج و الســالم الموســيقية الشــرقية والغناء 
واعطــاء دروس ممــا تعلمتــة باالضافــة الــى تدريســي اللــة 
العــود المحبوبــة هنــا النهــا الــة شــرقية معروفــة للجميــع، 

بالتعــاون مــع المنتــدى العراقــي فــي بريطانيــا.
بعدهــا انتقلــت الــى مرحلــة اســتطيع ان اقــول »متقدمــة« 

ــة  ــي جامع ــود ف ــة الع ــرقيه وال ــالم الش ــم الس ــي تعلي ف
كيمبــردج المعروفــة وجامعــة ادنبــره و كليــة ســواس 
اعتمدونــي  حيــث  االفريقيــة،  و  الشــرقية  للدراســات 
كمــدرس لمــادة الموســيقى الشــرقية هنــاك، نعــم عملــت 
فــي هــذا المجــال وال ازال ولــي محاضــرات عــن الموســيقى 

ــي. ــد اورب ــر مــن بل ــة العــود فــي اكث الشــرقية وال
ــاال عــن بعــض محاضراتــي فــي  اســمحوا لــي ان ااخــذ مث
اعلمهــا  كنــت  التــي  والمقامــات  الموســيقية  الســالم 
لطابــي و كذلــك التــي كنتاتحــدث بهــا فــي محاضراتــي 
التــي اقمتهــا، مثــا مقــام الرســت، اوال اعــرف المقــام و من 
ثــم اعطــي نمــوذج و الحقــه باغنيــه عــن المقــام فتكــون 
متعــة للمســتمع او الطالــب، النــه فــي الغالــب مــا يســمع 
عــن مقــام الرســت مثــا و ال يعــرف عنــه شــيء، و هكــذا 
كل المقامــات وهــذه هــي الطريقــة المثلــى بوجهــة نظري 

لتعليــم المقامــات او الســالم الموســيقية الشــرقية.
دوري هــو ان يعــرف العامــة مــن النــاس ماهــي المقامــات 
ومــا هــي االغانــي التــي تغنــى علــى هــذا المقــام او ذاك. 

واســتطيع القــول انــي وفقــت الــى حــد مــا بهــذا الــدور او 
المهمــة. و اجعلهــا سلســة فــي التلقــي و مــن ثــم اخلــق 

حالــة مــن التــذوق لموســيقانا الشــرقية الجميلــة.
ــنا  ــي مدارس ــا ف ــون لن ــل ان يك ــي اام ــول، انن ــي ان اق بق
ــون  ــن الفن ــم دروس ع ــي دور التعلي ــا و باق ــي كلياتن و ف
بباقــي  الــدول واســوة  بباقــي  اســوة  الجميلــة عامــة، 
ان  و  هــذا  زمننــا  تعيــش  التــي  البشــرية  المجتمعــات 
تســتمتع بوقتهــا و بمــا حولهــا مــن فنــون و اداب تخلــق 

الســلم و االمــان للمجتمعــات فــي كل مــكان.

وآه يا عراق 
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اجعل لموتي حزنا خفيفا
ال تثقلني بالدموع
ال تتذكرني كثيرا

وال تدلق اسمي في خابية النسيان
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ــوج  ــام، كان منول ــي الحم ــا ف ــرت لمرآته نظ
تضاريــس  شــيق،  دائمــا  معهــا  الصبــاح 
أنوثتهــا المغريــة لــم تتغيــر، كانــت دومــا 
تطمئــن االيجــو الداخلــي بالتحــدث لعينيهــا، 
ســن  تجــاوزك  رغــم  فاتنــة  مازلــت  انــت 
األربعيــن، والجعــدة فــي وجهــك وتهافــت 
العشــاق علــى بروفايلــك دليــل علــى ســلطة 
يخيــف  مــا  وهــذا  ذكيــة  وانــت  جمالــك. 
عشــاقك الذيــن تجــاوزو الخمســين. أنــت 
لغــم، انــت ثــورة حــب وشــعر، انــت أنثــى 
ــك  ــل، ذل ــل الني ــك رج ــا وصف ــتحيلة كم مس
ربمــا  ينتظــرك،  الــذي  الوحيــد  الكهــل 
ــه  ــن ل ــه وتهذي ــى وحدت ــا عل ــفقين يوم تش

صوتكيســأل عنــه عابــرا القــارات.                                                                                             
ــب لتشــعر  ــدر وتكت ــر تتحــدى الق ــت صم كان
تمــرر  وعندمــا  الرماديــة  مادتهــا  بفائــدة 
المشــط فــي شــعرها تتذكــر دائمــا جملــة 
مــن  يشــفى  لــم  الــذي  فــارس  صديقهــا 
»جيــل  نحــن  المنهــوب،  الوطــن  عشــق 
البلــوط نســبة للرصــاص الطائــش الــذي 
كان يمكــن أن ينــال منــك فــي اي لحظــة، 
كنــت تخــرج منبيتــك وانــت تعلــم انــه يمكــن 
اليــه فــي أكفــان،  المســاء  أن تعــود فــي 
قلوبنــا اصبحــت كطيفــال لــم يعــد شــيء 
ــرح.  ــى ف ــزن والحت ــب وال ح ــا ال ح ــق به يعل
كيــف لمــن نجــت بأعجوبــة مــن زمــن المــوت 

والعهــر ان تؤمــن بالحــب. كانــت تعيشــه فــي 
الشــعر واالدب النــه مكانــه الطبيعــي فــي 
نظرهــا. وهــو أؤمــن مــكان يمكــن أن تكــذب 

ــدق.                                                                 ــه بص في
إلــى أن كتــب ذاتيــوم ذاك الغريــب : لقــد 
كان إنتظــارك طويــا لــو تدريــن؟ أنــا اكتــب 
علــى نــور الشــمع او الفوانيــس لــك قبــل أن 
تولديــن وبعــد الــوالدة انــت قــدري شــئت ام 

أبيــت.
إعتقــدت أنــه مجنــون آخــر مــن مجانيــن 
الفايســبوك الذيــن اصابتهــم لعنتهــا وراحــو 
يطلقــون العنــان لحريــة ال يعرفونهــا فــي 

واقعهــم المفتقــر للحــب.                     
أميرتــي،  أنــت  الفوانيــس:  صاحــب  كتــب 
ــه  ــرة الن ــه لفت ــذا لقبت ــك. هك ــقك، أحب اعش
كان يبعــث بصــور الفوانيــس التــي يوقدهــا 

فــي غيابهــا ويشــفي الغيــاب بالكتابــة.
كانــت طقوســه فــي الحــب تبــدأ بإشــعال 
روحــه  يســتحضر  كأنــه  الخافتــة،  االنــوار 

بروحهــا.                            لتلتقــي 
فكــرت وردت: لــدي مجانيــن كثــر، هــل انــت 
دائمــا كالثــور االســباني تدخــل الكوريــدا 

ــذار.  ــابق إن دون س
ــى آلهــة  ــرا عل ــن تطيقصب ــت ســتضيف ل كان
ــا  ــت ألنه ــا صمت ــا لكنه ــي اعبده ــرد الت التم
تعــرف ان الصمــت بــذخ ال يقــدر عليــه إال 

ــن. ــر المجاني اكب
ــت  ــا آخــر الفرســان وأن ــور ان ــال : لســت الث ق
اميرتــي. وآلهــة التمــرد التــي تتحدثيــن عنهــا 
تلبســني احيانــا كلمــا نزلــت مــن محــراب 
ــر  ــي أخ ــت الذخــن شيشــة ف ــب وذهب الخطي

ــارع.                                                                               الش
قالــت: لقــد وصلنــي مقالــك لكنــي لــم أقــراه 
للتــو ســاحاول ان أقــراه فــي الظهيــرة، وســط 
زحمــة عملــي لــم أتمكــن مــن ذلــك ســأتصل 
ــت الســماعة  وهــي تقــول  ــا. واقفل بــك الحق

تبــا أللفــة صوتــه.                                   
ــه  ــة كان صوت ــرة الثاني ــه للم ــت ب ــا إتصل لم

»قواعــد  شــفق  أليــف  روايــة  مــن  ياتــي 
ــرة مــن زمــن  ــع واألربعيــن« نب العشــق االرب
األندلــس، مــن اقــواس قصــور قرطبــة،  مــن 
أشــجار البرتقــال والليمــون المتعرجــة فــي 
حدائــق االنــس، كان يحولهــا  لبرهــة إلــى 
والدة بنــت المســتكفي. كانــت تحتســي فــي 
ــذي إســتقبلت  ــورد ال ــه شــراب ال رفقــة صوت

ــا.                                                                                            ــي مكتبته ــن رشــد ف ــى اب ــه لبن ب
قــال: عشــقي لــك صوفــي ، ضحكــت وقالــت 
: كفــاك كذبــا ،عشــق الــروح ال عاقــة لــه 
ال  انــت  ســحري،  دوخــك  وانــت  بالجســد 
ــارس ال  ــا الف ــك ايه ــورة مغامرت ــدرك خط ت
تتحــدى ســواد عيونــي فأنــت مقتــول مفتــون  

ال محالــة.
ســأكون  يكفيــك  هــذا  كان  اذا  قــال: 
ــا  ــت عنه ــى بحث ــي الت ــت روح ــهيدهما ان ش
القــدر؟ تعاكســين  لمــاذا  الــوالدة.  منــذ 

قالــت لــه :لقــد ابــدع كثيــرون قبلــك فــي 
التغــزل بمفاتنــي لكــن أعتــرف انــه لــم يســبق 

ــي. ــقني صوف ان عش
اومــأ بعــد صمــت : دينــي المحبــة والحــب 
أجمــل الطــرق إلــى اهلل. وانــا احبــك وعنــدك 
الدليــل  فانــت لــم تأتــي مــن عــدم، انــت مــن 

شــعلة نــور.                                                               
كانــت إجاباتــه علــى مقاســات دهشــتها. اول 
ــة الحــب،  مــرة عاشــق يدخــل اهلل فــي معادل

وأضــاف: انــا ال أتكلــم عــن ذلــك الجســد 
ــاء،  ــذاك للفن ــوه ف ــاقك نح ــث عش ــذي يله ال
أنــا عاشــق لنــور روحــك التــي أرى  نورهــا 
المــوت،  وبعــد  نورقبــل  أنــت  يســحبني. 
الدنيــا  الحيــاة  فــي  رفضتنــي  لــو  وحتــى 

ســألقاك عنــده فــي الجنــة.
محــراب  او  جامــع  اي  :مــن  ســاخرة  قالــت 
اليــوم  الزنديــق؟  الشــيخ  ايهــا  اخرجتــك 
وفــي  النــات  علــى  تمــارس  الزندقــة 
األماكــن                                                                                                                                       اقــدس  فــي  حتــى  مــكان  كل 
ضحــك الشــيخ الزنذيــق ، وقــال إذا كان الحــب 
ــل ان  ــق اقب ــا زنذي ــي قاموســك فأن ــة ف زنذق
اتتلمــذ علــى مفاتــن روحــك النــي تــواق إليها. 
مــن يومهــا وصمــر تســتيقظ لتحــدث المــرآة 
تــدري  تعــد  ولــم  زنديقهــا.  عشــق  عــن 
ــن  ــن زم ــب م ــف لغري ــر، كي ــدوخ اآلخ ــن ي م

األندلــس أن يتلــف بوصلــة تفكيرهــا.
ــرب  ــل ق ــه الموباي ــا بمنب ــة نومه ــت غرف عج
بهــا  فــإذا  ببطــأ  عيناهــا  وفتحــت  تختهــا 
ــث  ــت تبح ــا وقام ــن أجفانه ــوم م ــرد الن تط
عــن ورقــة وقلــم الن حلــم العاشــق الزنذيــق 
يمكــن أن يعجــب قراءهــا. وضعــت كبســولة 
وعصــرت  النسيبرســو  آلــه  فــي  القهــوة 
الكتابــة  مــارد  لتوقــظ  ثــاث  او  جرعتيــن 
ليكتــب شــيء عــن عشــق الــروح وعــن ذلــك 

الشــيخ الزنذيــق الــذي يطــارد أحامهــا.                                                       

العاشق الزنديق
قصيرة قصة 

نزهة عزيزي
كاتبة جزائرية

كانــت االعمــال، التــي قدمهــا الرســام صــدام الجميلــي فــي 
حقيقتهــا، تجربــة شــكلت تحــوال فــي اســلوب الجميلــي، بعــد 
ــن  ــا م ــا نمط ــي وقته ــا ف ــان، فاعتبرناه ــي عم ــتقراره ف اس
ــات الضخمــة او  ــت االنعطاف ــي قارب ــرات االســلوبية الت التغّي
)التحــوالت االســلوبية( قليلــة الحــدوث ألنهــا فــي طبيعتهــا 
طفــرات ثوريــة وراديكاليــة تتغيــر فيهــا اســاليب الرســامين، 

منفرديــن او مجتمعيــن، بكيفيــة جذريــة.. 
ــد عــدد مــن  ــا نتلمســها عن ــة بدأن وهــي تحــوالت راديكالي
التحــوالت  بفعــل  حدثــت  وربمــا  العراقييــن،  الرســامين 
ــي  ــع العراق ــى المجتم ــي طــرأت عل ــة المأســاوية الت الدرامي
نتيجــة التغييــرات السياســية األخيــرة بعــد  2003  ومــا 
تاهــا، وربمــا حدثــت بســبب تحــوالت داخليــة ثقافيــة، 
اوتغيــر فــي ذائقــة الرســام صــدام الجميلــي الــذي بــدأ 
يشــكل أســلوبه الجديــد بعــد رحيلــه الــى عمــان كمــا قلنــا 
او قبلــه بقليــل بهــدف الخــروج علــى الوســط الفنــي بإضافــة 

حقيقيــة للمشــهد التشــكيلي العراقــي.. 
فقــد تحــّول أخيــرا فهــُم هــذا الرســام ألهــداف الرســم، 
وغاياتــه، وبالتالــي لوســائله وأشــكاله، وحتــى فــي تنظيراتــه 
التــي رافقــت معارضــه األخيــرة؛ فــكان، فــي مدوناتــه، ينظــر 
الــى الرســم وتحوالتــه علــى انهــا قضيــة تتعــدى »الســلوك 
التصويــري المحــض« الــى »اعــادة انتــاج للمعرفــة البصريــة 
ــي االن ازاء  ــم العراق ــأن الرس ــأ ب ــد«، ويتنب ــو جدي ــى نح عل
»مدونــة بصريــة كبــرى تصــادر الجنــس الفنــي باتجــاه 
القيمــة البصريــة«، ويعتقــد ان هــذه القضيــة مفتوحــة 
لعــدد مــن )الحلــول الجماليــة( التــي يطمــح ان تنتهــي 
عنــده بــ«ـــإقامة بنيــة بَصريــة محضــة« و«صياغــات مبتكرة 
للعمــل الفنــي« و«ســلوك حداثــوي فــي العمــل الفنــي«، كمــا 

ــه. كتــب فــي احــدى مدونات
ان انشــغاالت الرســام، عندمــا كان يؤســس متحفــه البصــري 
بأشــكال  ببســاطة  تحتفــي  كانــت  المرحلــة  هــذه  فــي 
االشــياء، وقطــع اثــاث، واكسســوارات المنــزل؛ فاتخذهــا 
ــا كان يســميه  ــدأت تشــكل م الرســام مناســبة للرســم، وب
شــاكر حســن آل ســعيد )المتحــف الشــخصي( للرســام، بعــد 

ــام  ــذا الرس ــه ه ــذي يعايش ــدود ال ــم المح ــكلت العال ان ش
ــات  ــة مودي ــات اليومي ــذه الحاجي ــت ه ــمه؛ فكان ــي مرس ف
كل  فــي  الرســام  يــد  تحــت  تقــع  النهــا  جاهزةللرســم، 
لحظــة معيشــة، وهــي فــي وجودهــا ضمــن اجــواء اللوحــة 
ــم  ــي المرس ــائدا ف ــذي كان س ــور ال ــذات المنظ ــع ل ال تخض
النهــا توجــد تحــت غطــاء منطــق مختلــف تمامــا، فاتخذهــا 
الرســام ميدانــا الختبــار قدراتــه التقنيــة، وتقديــم مشــروعه 
ــه  الفنــي الجديــد فــي اتخــاذ التحويــر الشــكلي اســتراتيجا ل
خــال المرحلــة )االنتقاليــة( التــي يمــر بهــا االن وهــو يحــاول 
ــن  ــة لف ــا يشــكل اضاف ــة تطــرح شــيئا م تشــكيل تجربةفني

ــي. ــم العراق الرس
ــة( فــي هــذه االعمــال  ــا )قضي ــذي يشــكل برأين ــر ال ان االم
هــو وجــود مجموعــة مــن الرســامين ارتبطــوا بالمشــّخص 
فكانــوا كلمــا ارادوا اختبــار مســتوياتهم التقنيــة فــي معالجــة 
مــواد الرســم يتجهــون مباشــرة الــى المشــخص الــذي 
يخضعونــه الــى ضــروب شــتى منالممارســات التقنيــة حتــى 
انهــم، حيــن تطاوعهــم شــجاعتهم نســيان ذلــك المشــّخص 

ــة  ــه الفوتوغرافي ــه فإنهــم يلتقطــون صورت ــص من او التخّل
حولهــا  تتجمــع  بّلــورة  فيتخذونهــا  ايقونــة  باعتبارهــا 

ــة...  ــي اللوح االشــكال االخــرى ف
فكانــت االزاحــُة تحــدث عبــر الكــوالج فــي جــزٍء ال يســتهان 
 ready(بــه منهــا، وكانــت الملّصقــات التي هــي نمط من الـــ
made( او االشــياء الجاهــزة تقــوم مقــام الحــل الــذي يــردم 
او  المتمــدن  وبيــن  النيــئ،  او  المتوحــش  بيــن  الهــوة 
المطبــوخ كمــا تصفــه االنثروبولوجيــا، فــكان المتوحــش 

او النيــئ هــو االســتخدامالجاهز لاشــياء الجاهــزة، بينمــا 
شــّكل االســتخدام اللونــي الجانــب المتحضــر والمتمــدن فــي 

ــة..  القضي
ــة لاشــارة  ــة( اصطناعي ــة )زراع ــد يشــكل الكــوالج عملي وق
)الفوتــو( فــي قلــب االيقونــة )الرســم( االمــر الــذي يســتلزم 
معالجــة اضافيــة للكــوالج لتأهيلــه لينســجم والنســيج اللوني 

للوحــة، وهــو مــا يفعلــه الرســام الجميلــي فــي كل مــرة..
.. وقــد يكــون الرســام صــدام الجميلــي قــد ادرك االن بقــوٍة 

القــدرَة الســحريَة التــي تدفعــه الدخــال الصــور الفوتوغرافيــة 
ــال  ــن اتص ــث م ــة تنبع ــة خاق ــي طاق ــه؛ وه ــن لوحت ضم
ــي  ــة الت ــة الهائل ــك الطاق ــل لتل ــد تماث ــا ق ــور ببعضه الص
تنبعــث مــن اتصــال االجســاد ببعضهــا، ومــن الكلمــات التــي 
تتصــل بكلمــات اخــرى، وهــي امــر ادركــه الرســامون ووظفه 
الســورياليون منهــم كثيــرا، وهــي آليــة تهــدف الىتوظيــف 
ــن  ــحري بي ــس الس ــن التام ــج م ــوري( النات ــاكل الص )التش

الصــور ..
التشــاكل  توظيــف  مــن  الجميلــي  صــدام  يهــدف  ربمــا 
ــى  ــة( ال ــة اعتباطي ــة بطريق ــكال اللوح ــاور اش ــوري )تج الص
ــة( ذات  ــة )منزلي ــة يومي ــردية ذات طبيع ــات س ــق عاق خل
ســمات شــكلية مــن )الفــن الخــام out sider art( فتتجــاور 
عالمــا محــدودا  لتخلــق  الصغيــرة هــذه  الغرفــة  عناصــر 
ــذاء  ــردة ح ــر، ف ــهري صغي ــم ش ــة: تقوي ــا الحياتي بعناصره
وحيــدة، جهــاز حاســوب محمــول، هاتــف نقــال...، وهــي 

كلهــا تشــكل عالــم الرســام فــي  مرســمه..

الرســام صدام الجميلي .. تأسيس مدونة بصرية

خالد خضري الصالحي

لــم تكتِف أســاليُب كتابــِة اإلبداعِ بتنوِّعِ األشــكاِل حســب، 
ِد أشــكاِل الرؤيــِة فــي فلســفِة  ْت ذلــك إلــى تعــدُّ إنَّمــا تعــدَّ
... أي لــم يُعِدالنــصُّ شــكاً واحــدًا، إّنمــا أضحــى  النــصِّ

أشــكاالً، ورؤى)1(.
الحداثــّي  الوليــد  التفعيلــِة هــي  وإذا كانــت قصيــدُة 
ونعنــي   ، النثــريَّ الشــكَل  فــإنَّ  الشــطريِن،  لقصيــدِة 
بــِه  أســاليَب الكتابــاِت الشــعريَِّةالجديدِة كـ))قصائــد 
ــر((  ــدِة النث ــِر الشــعرّي(( أو ))قصي ــز(( أو ))النث ــِر المركَّ النث
ــِة  ــدِة التفعيل ــُت لقصي ــُد المنفل ــَي الولي الســائدِة اآلَن ه
ة(( أيــام جيــِل الــرادِة :  التــي كانــت تســّمى بـ))الحــرَّ
ــِم ،  ــدري، وغيِره ــي، والحي ــة، والبيات ــّياب، والمائك الس
ــا نميــُل إلــى تســميِتها بـــ ))النــصِّ  مــع أنَّنــا كثيــرًا ماكّن
المفتــوحِ(( للتصــادِم الحاصــِل بيــن مفهومــي ))قصيدة(( 

و))نثــر((. 
ومــع أنَّنــا نؤمــُن أنَّ الســائَد ـ فــي األعــمِّ األشــمِل ـ  
ٌك، إالّ  راكــٌد ، وأنَّ المغايــَر ـ فــي األقــلِّ األنــدِر ـ متحــرِّ
أنَّ المغايــَر المختلــَف قليــٌل جّدًا،لذلــك كان تأكيُدنــا علــى 
أنَّ القابضيــَن علــى جمــرِة ))قصيــدة النثــر(( ال يتجــاوزوَن 
ــتثناءاِتالقليلِة.  ــِض االس ــع بع ــِن ، م ــعِ اليدي ــدَد أصاب ع
القابضيــَن  أولئــَك  مــن   واحــدٌة  الموســويُّ  ورود  و 
والقابضــاِت علــى جمرِتهــا، مــع أنَّهــا فــي ))ال أســمُع 
. غيــري(( قد اســتخدمِت األســلوبيِن: المفتــوَح ، والتفعيليَّ
أســلوبيٌَّة،   : غيــري(( محــاوُر عديــدٌة  أســمُع  ))ال  فــي 
وفنيَّــٌة، منهــا مــا كاَن جديــدًا، ومنهــا مــا كان قــد ظهــَر 
ــارب(( و))هــل  ــا الســابقتيِن: ))وشــُم عق ــي مجموعتيه ف
ــًة باإلشــارِة،  أتــى...؟((، وقــد وجَدْتهــا هــذِه القــراءة حريَّ

ــي: وه

1 ـ تأخيُر إكماِل الصورة :
ونعنــي بــه أنَّ الشــاعرَة ال تكمــُل الصــورَة التــي تبتــدئ 
بهــا إال بعــد استرســاٍل مقصــوٍد يؤطِّــُر المشــهَد كامــاً، 
وهــو أمــٌر نظــنُّ أنَّ الذاَتالشــاعرَة هــي التــي كانــت وراَء 
تأّخــِر الجــواب علــى هــذا النحــِو المقصــوِد، ففــي )) نخلــة 
اآله(()2( ترســُم الــذاُت صــورًة المــرأٍة ال نعــرُف مــن تكــون 

إالّ بعــَد إكمــاِل جوانــِب المشــهِد الســرّدي:
المرأُة التي فرَّ الوقُت من أصابِعها

استحالت نخلًة دون عذوق..
مــرَّ الغائبــوَن تحــَت ظلِّهــا دوَن أْن تمنَحهــم 

ــرًة تم
أو ُتلقَي عليهم تحيََّة المسافِر

تلَك المتَّشحُة بالغياِب والموِت

ًا تلَك التي ُتسبُِّح  باسِم الُثكِل سرَّ
وتضحُك من قلِبها المعطوِب بالذاكرة

تلَك التي تعشُق الفكاهَة
لكنَّهــا تعــرُف جّيــدًا أنَّ العالــَم أبخــُل مــن أن 

ــًة ــَح فرص يمن
المرأٍة دقَّ الفقُد مسمارًا بين عينيها

تلَك المرأُة التي اصطفاها الحزُن حتى الموِت
كانت

تي. جدَّ

تــي(( تدفَّقــت صــوٌر  فبيــن لفظــِة ))المــرأة(( ولفظــِة ))جدَّ
ــٍة وتصميــٍم مخطَّطيــِن مــن لــدِن الــذاِت  شــّتى بقصديَّ

الشــاعرة ليــس غيــر.
ثــمَّ ســارت علــى النهــجِ نفســه ))فــي قصيــدة غيــر 
معنونــة(( ص:77، فجعلــت صوَرهــا الفنيَّــة تتداعــى علــى 
رتــُه الــذاُت الشــاعرُة  نحــٍو إخبــاري، لتنتهــي كلُّهافيمــا قرَّ

مــن إكمــال :
لم تكْن سماًء ألهزَّ باَبها باألدعَيْة

ــرْت وردٌة  ــا قطَّ ــُه بم ــاً ألرشَّ درَب ــْن حق ــم تك ل
روَحهــا

لم يكْن جدارًا ألنقَش عليِه ُظلمَتُه
لــم تكــن ورقــًة ألصنــَع منهــا طائــرًة ُتشــيُر 

للريــح
لم تكْن ريحاً لُيغرَيها الفضاُء بالصفير

لم يكن صفيرًا ليختبئ خلَف حنجرٍة
ما ارتطَم اآلَن

لم يكْن سوى مسماٍر معقوِف الرأِس
ِه الروُح... ْت بـ حوافِّ ُدقَّ

وهذِه النصوُص ال تحتمُل التأويُل مطلقاً .
كذلــك كانــت قصيدتاهــا غيــر المعنونتيــِن فــي الصفحات 

: 51، 92 قــد اســتخدمتا هــذه الظاهــرَة الفنيَّــة.

2 ـ التقنية :
منجــزاُت ))ال أســمُع غيــري(( الفنيَّــة عديــدة، لكــنَّ أكثَرهــا 
تركيــزًا اهتمــاُم شــاعرِتها بـــ منجــَزي: المناجــاِة النفســيَّة، 
والصــورِة الســرديَّة،وهما منجــزاِن مــن منجــزاٍت عديــدٍة 
أفاَدهــا الشــعُر مــن تقنيــات الســرِد، واشــتغَل عليهمــا في 

القصائــِد الدرامّيــة.
والمناجــاُة النفســّيُة هــي حديــُث النفــِس إلــى النفــِس، أو 
إلــى القريــِن المتماهــي معهــا، وهــذا الحديــُث كمــا يقوُل 
ُث إلــى نفِســِه،  ت.س. إليــوت: ))هوصــوُت الشــاعِر يتحــدَّ
ــِه  ــى نفِس ــم يتحــّدْث الشــاعُر إل ــإذا ل ــى ال أحــَد... ف أو إل
ــىإذا كان  ــن يكــوَن شــعرًا حت ــإنَّ المنظــوَم ل ــاً، ف مطلق
ــا فــي الشــعِر هــي اللــذَُّة  باغــًة فــذًَّة. وجــزٌء مــن متعِتن
التــي نســتقيها مــن ســماعِ كلمــاٍت غيــِر موجَّهــٍة إلينــا.((

)3(

كما في )قوِلها في قصيدة غير معنونة( ص: 56 : 
لمْن تعوديَن...؟

والمساُء )يحُطُب( أسماَءهم
ُيكفُِّن وجَه المسافاِت بالذكرى

َيعدُّ الحكايا طريقاً إلى الدمِع
أتبكيَن...؟

ُهم غدروِك
وغادروِك

رَب فا ُتبصري الدَّ
واشربي الدمَع بالذكريات

واحبسي القوَل عن َترِف السؤاِل
وال تسأليني...

أّمــا تقنيــُة الصــوِر الســرديَِّة، فهــي أعلــى اســتخداماً فــي 
ــا  ــي م ــاورِة، أو ف ــة بالمح ــّيما المتداخل ــتغاالِتها، الس اش
اصُطِلــَح عليــِه بـــ )) الديالــوج(( كمــا فــي قصيدِتهــا غيــِر 

المعنونــِة فــي الصفحــِة 66:
واقفًة والظاُم يحزُم الحقائَب

يغزُل عباءًة للمكاِن وينظُر..

أخطو
فـيعلُق القلُب بخطوتي..

ال ترحلي..
ال ترحلي، فالمساُء كفيٌف

وكفِّي)ُعّكازٌة( للوهِم
بينما الرحيُل ُمعجٌِّل يعوي
ُمّدي ذراَعِك فالمساُء فاَت

وال عثرَة ينظُرها عابر
أو بقاء.

وكما في الكثير من قصائد المجموعة)4(.  

3 ـ أنَسنة الموِت :
علــى الرغــِم مــن كــوِن المــوِت لغــزًا يحتــاُج حدوُثــُه إلــى 
تعليــٍل مقنــعٍ، فــإنَّ ســكاَن وادي الرافديــِن القدامــى 
ــٍن  وجــدوُه )) فــي صــورِة ســخٍطمكتوٍم، وإحســاٍس دفي
ـــاً ليــس غيــر.  بالظلــِم (()5(، مــع أنَّ قيــَم اإليمــاِن تــراُه حقَّ
ومهمــا اختلــَف النــاُس فــي تعليِلهــم لــُه، فإنَّهــم انتهــوا 
ــكلِّ مــا هــو حــيٌّ علــى  ــَة المحتومــَة ل ــِه النهاي إلــى كون

وفــِق قــوِل كعــِب بــن زهيــر بــن أبــي ســلمى:
كلُّ ابِن أنثى وإْن طالْت سامُتُه

يوماً علـى آلٍة حدباَء محموُل

لكــنَّ الشــعراَء الذيــن أدركــوا مغــزاُه فلســفيَّاً اختلفــوا في 
تصويــرِه، ولعــلَّ أنســنَتُه، لــم تــرْد إالّ عنــَد القلَّــِة القليلــِة 
منهــم، ومــن هــذه القّلِةكانــت ورود، مــع أنَّ ثالــَث 

ــاً : ــِن رآُه ذئب النهري
دني وفوَق نيوبِه ذئٌب ترصَّ

دُم إخوتي وأقاربي وصحابي
إنَّ أنَســنَة المــوِت وتشــخيَصُه، ومحاورَتــُه هــي مــا تجعــُل 
ــون(  ــر المعن ــِض )غي ــصِّ الوام ــي الن ــرًا، فف ــصَّ مغاي الن

فــي الصفحــة 68 تخاطــُب بطلَتــُه المــوَت قائلــًة :
أيُّها الموُت ترجَّْل قليًا

ثمَّ شيٌخ لم ُيِتمَّ صاتُه بعُد
أمٌّ ُتعدُّ الغداَء للعائديَن

وطفٌل ُيحايُل الوقَت ليلعَب

كذلــك فعــَل بطــُل قصيــدِة ))خــادُم الغيــِب(( ص:98 
حيــن انبــرى يؤنِســُن المــوَت، وُيخاطُبــُه قائــاً :

أيُّها الطارُق العجوُل
ـِ وجَهَك شطَر المقابِر وّل
وال تقُعْد عنَد باِب عبِدَك

فما أنا سوى حزٍن فقير
ال يملُك غيَر حفنٍة من المتعبيَن

يا سّيدي الموُت...!

لكــنَّ أجمــَل أنســنٍة شــعرّيٍة كانــت بصياغــِة ماهــٍر  نابــٍه 
كان قــد ربــَط نفَســُه لألســِف بالطغيــاِن بعدمــا استســاَغ 
قضــَم الجــزرِة خشــيًةمن عصــا الدكتاتــور ومنّظمتــِه 
الســرّيِة فــي قصيــدة ))زيــارة(( حيــن خاطــَب عبــد الــرزاق 

عبــد الواحــد المــوَت قائــاً:
من دوِن ميعاِد

من دوِن أْن ُتقلَق أوالدي

أطرْق عليَّ الباْب
أكوُن في مكتبتي في معظِم األحياْن

ــاذا، وال  ــأُل ال م ــوَف ال أس ــٍر، وس ــْس كأيِّ زائ أجل
مــن أيــْن؟

وحينما ُتبصُرني مغروَرَق العينيْن
خْذ من يدي الكتاْب

ٍة للرفِّ حيُث كاْن أعْدُه لو تسمُح دوَن ضجَّ
وعندما تخرُج ال توِقْظ ببيتي أحدًا

ألنَّ من أفجعِ ما ُتبِصُرُه العيوْن
وجوَه أوالدَي حيَن يعلموْن.

َم كاَن بعضــاً مــن حــقَّ المجموعــِة، ومبدعِتهــا  مــا تقــدَّ
ــا مــا عليهــا فيــكاُد ال ُيذكــُر، وال  علــى النقــِد المنصــف، أمَّ
يقــدُح بلغِتهــا، ونســيِجنصوصها، وشــعرّيِتها إطاقــاً، 
وهــو حــقُّ النقــِد علــى المجموعــِة الشــعرّيِة، ويمكــُن أْن 
ُيعــدَّ مــن بــاِب االختــاِف فــي وجهــاِت النظــِر ليــَس غيــر، 

وهــذا االختــاُف ينحصــُر فــي ماحظتيــن:
رًا لحجــِب عنوانــاِت بعــِض نصــوِص  األولــى ـ ال نــرى مبــرِّ
ــَد  ــن قصائ ــزءًا م ــم ج ــا بعُضه ــد يظنُّه ــِة، فق المجموع

أخــرى.
ــَة خطــأٌ شــائٌع يجــُب تدارُكــُه فــي جملــة ))من  الثانيــةـ  ثمَّ
ــت  ــَك بالحجــارة..؟(( فــي صفحــة 48، فقــد قال أبــدَل قلَب

فــي نــصٍّ لــم تعنوْنــُه :

مْن دقَّ باَب الفتنة..؟
من أيقَظ الظباَء النائمَة تحَت قلِبك ..؟

مْن أبدَل قلَبَك بالحجارة .. ؟
مْن رمى حجرًا ببركِة الُحّب .. !

مْن حوََّل الحبَّ مستنقعاً للنقيِق،
امَّة.. ! والحشراِت السَّ

فقــد كان علــى الشــاعرة أن تقــوَل : ))مــْن أبــدَل بقلِبــَك 
الحجــارة ..؟(( أو ))مــْن أبــدَل الحجــارَة بقلِبــك(( ، ألنَّ 
ــي  ــقِّ ف ــول الح ــِل ق ــاء، بدلي ــَق بالب ــو ماتعلَّ ــروَك ه المت
ــِذي ُهــَو  اآليــة 61 مــن ســورِة البقــرة : )) َأَتْســَتْبِدُلوَن الَّ

ــٌر .(( ــَو َخْي ــِذي ُه ــى ِبالَّ َأْدَن
مع عظيِم اإلشادِة بهذا المنجِز اإلبداعيِّ الجميل.

إحــــاالت : 
)1( ينظــر كتابنــا: قيثــارة أورفيــوس قــراءات فــي الســائد 

والمختلــف، ط1، 135 ، دار العــارف، بيــروت ،2017م.
البصــرة،  )2( ال أســمُع غيــري،68، ط1، دار شــهريار، 

.2018
)3( أصــوات الشــعر الثاثــة، ترجمــة ســلمان محمــود 
حلمــي، مجلَّة))الفصــول األربعــة(( بغــداد خريــف 1954، 
ص: 54 ـ 71 ، وينظــر كذلــك كتابنــا: األســطورة فــي 
شــعر الســّياب، ط3، 102، ـ 103،دار العــارف بيــروت 

2017م.
ــاءة 36،  ــرة 18، وانحن ــدة أخي ــا : رق ــر نصوصه )4( تنظ
ــيخوخة  ــة 66، و ش ــر المعنون ــة 57، وغي ــب خاوي و حقائ

ــر. الظــّل61، وغيرهــا الكثي
ــة  ــفة(( ترجم ــل الفلس ــا قب ــرون)) م ــورت وآخ )5( فرانكف
ــاة، 1960م.  ــة الحي ــرا، 246، دار مكتب ــم جب ــرا إبراهي جب
وينظركذلــك كتابنــا: األســطورة فــي شــعر الســّياب، ط3، 

ــروت 2017م. ــارف بي 173، دار الع

ال أسمـُع غيـري

د. عبد الرضا علي

ــطة  ــن االنش ــد م ــم العدي ــي تقي ــدن، الت ــي لن ــة ف ــة العربي ــات المجموع ــن فعالي ضم
والفعاليــات منحــت الفنانــة الســعوديه الشــابة بــدور حســين اليافعــي، المركــز االول فــي 
الفــن التجريــدي عــن عملهــا المشــارك فــي المســابقة الســنوية والتــي تمنــح كل ســنه 
لفنــان او فنانــة بعــد ان تعقــد لجنــة متخصصــة فــي اختيــار عمــل لفنانــة او فنــان يفــوز 
فــي عمــل فنــي )الصــوره المرفقــه( كان ذلــك ضمــن ملتقــي لنــدن الدولي لســنة 2020 و 

حصولهــا علــى لقــب افضــل فنانــة تجريديــة.
كل التهانــي للفنانــة الشــابة الواعــدة بــدور متمنيــن لهــا مســتقبا زاهــرا فــي عالــم الفن 
الجميــل، كذلــك نتمنــى لهــا مشــاركات عربيــة و عالميــة و ان يكــون الفوز حليفهــا دائما.

بدور اليافعي 
تحصد جــائـزة 

ملتقى لندن الدولي
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هــل ســتنتهي تســونامي الحــرب االقتصاديــة العالميــة البــاردة التــي طــال امدهــا 
برحيــل االدارة االميركيــة واحــال ادارة محلهــا؟

تتجــه االحــداث المتســارعة التــي شــهدها ويشــهدها العالــم خصوصاً خــال العام 
المنصــرم )2020( نحــو تاشــير مامــح  الحاجــة الــى نظــام اقتصــادي جديــد علــى 
اعقــاب انفــراط اغلب التحالفــات والتكتات واالتحــادات االقتصاديــة العالمية، ومع 
بدايــة مؤشــرات انهيــار العولمــة، والتــي اضمحلــت نتيجــة تراكــم االســباب وفجاة 
حــل بالعالــم  اعنــف اعصــار اال وهــو كوفيــد19 )جائحــة كورونــا(، ليفــرض هــذه 
الحاجــة )نظــام اقصــادي جديــد( يســتجيب لمؤثــرات الوجــع الــذي  تحملــه العالــم 
جــراء سياســات العنــف والحــروب التــي طالــت اغلــب بلــدان العالــم والتــي ختمتــه 

الجائحــة بمــا يفــوق التصــور والخيال.
ــادل   ــا تع ــا كورون ــي خلفته ــرية الت ــة والبش ــائر المادي ــار والخس ــم  الدم ان حج
خســائر العالــم خــال الحربييــن العالميتيــن وكذلك خســائر هورشــيما  وناكازاكي 
ــا  ــة مرحلته ــة العالمي ــة المالي ــول االزم ــع دخ ــت م ــي تزامن ــا، والت ــد تفوقه وق
ــادًا  ــت كس ــرم فاحدث ــام المنص ــع الع ــط  مطل ــعار النف ــاض اس ــدة بانخف الجدي
فــي اغلــب الــدول تمثــل بتعطــل الحركــة التجاريــة واالقتصاديــة اجمــاالً، 
ومــن مؤشــراتها الخســائر الكبيــرة التــي تحملتهــا كبريــات الشــركات العالميــة 
ــاس شــركات  ــان اف ــف واع ــن الوظائ ــات االالف م ــي تســببت بتســريح مئ  والت
التعــد والتحصــى فــي وقــت كانــت الــدول تبحــث فيــه خلــق وظائــف لتقليــص 

البطالــة ممــا زاد الطيــن بلــه.
هنــا فقــط اود ان اشــير الــى حديــث صحافــي ادلــى بــه البروفســور محمــد طاقــة، 
مؤســس كليــة بغــداد للعلــوم االقتصاديــة الجامعة، فــي العــام 2003، بعــد مرحلة 
التغييــر، حديثــه الــذي ادلــى بــه عندمــا كان اســتاذًا فــي كليــة االدارة واالقتصــاد 
بالجامعــة المســتنصرية فــي العــام 1998، قــال: »ان امريــكا تقــود العالــم نحو حرب 

كونية«.
وهــا هــي نبوئتــه تتحقــق لما آلت اليــه االمور جــراء االحــداث المتتاليــة والمتواترة، 
واخرهــا الحــرب البــاردة بين القطبين العماقيــن امريكا والصين وســط انهيارات 

وازمــات رافقــت هــذه الحقبة مــن الزمن.
العالــم  االن يترقــب بحــذر مــا ســتؤول اليــه الصراعــات علــى تســيد العالــم فلعــب 

الكبــار مــن العيــار الثقيــل الــذي اليقبــل التأويــل امــا الفــوز او الفنــاء.
فالنظــام االقتصــادي الجديــد محكــوم بالمتغيــرات الكبيــرة التــي ســتحدث فيمــا 

بعــد، والتــي سترســم لنــا شــكل وطبيعــة التحالفــات  القادمــة.
وهنــا يبــرز تســاؤل مهــم، هــل ســتكون دول العشــرين المهيمنــة علــى مصيــر 

التجــارة العالميــة، هــي مــن تحــدد شــكل النظــام االقتصــادي الجديــد؟.
لقــد خلفــت العولمــة التــي قادتهــا امريــكا، اســوء النتائــج مــن خــال اكتســاحها 
لنظــم ونظريــات اقتصاديــة كانــت فاعلة ومنظمة للحيــاة االقتصاديــة ولتعامات 
الــدول والشــعوب وســحقت قيــم مترســخة فــي التعامــات، حيــث احدثــت 
ــرية،  ــر بالبش ــا مض ــع وباطنه ــا ناف ــة ظاهره ــة وعميق ــة عنيف ــورة تكنولوجي  ث
حيــث قــادت الــى ســباق الزمــن فــي كبــح جمــاح االنســان النافــع المنتــج  وتحويله 
الــى مســتهلك مجتــر تعــدى الشــراهة، لذلك انتهــت العولمــة الى طريق مســدود 
بعــد نفــاذ اهدافهــا حيــث  انهــارت امــام اقــوى صفعــة تلقتهــا مؤخــرًا )كورونــا ( .

االقتصــادي  النظــام  مــن  تقديمــه،  المنتظــر  او  المرتجــى  مــا  االن 
 الجديــد، فــي عقــد جديــد لعالــم خــرج مــن معركــة خاســرة بــكل شــيئ ،
كيــف ســيكون شــكل  النظــام الجديــد مــا هــي االســس والقواعــد التي ســيحددها 

فــي تنظيــم العاقــة بين البلــدان.
ان انعكاســات النظام القديم والســلوك المنحرف لاعبين الكبار افرغ المؤسســات 
الدوليــة المهمــة مــن محتواهــا واضعفهــا، فــا مجلس امــن يحفظ االمــن واالمم 

المتحــدة اصبحت مشــتته القيمة لقرراتهــا وال رادع لمخالفة  قوانينها .
 اخيرًا ماذا ينتظرنا ؟

هــل ســيكون نظــام جديــد  منصــف وعــادل تتقاســمه الــدول التــي تتوســم منــه 
التعايــش الســلمي والتبــادل النافــع للمصالــح  بعيــد عــن ماســي الحــروب ومــازق 

الفقــر وظنــك حيــاة شــعوبها ام ماضــون الــى مســتقبل مجهــول ؟
نراقب لنرى.

 على اعتاب نظام 
اقتصادي  جديد

ياسر املتولي

صدى التنمية

واسط - المستقل

ــي بعــض  ــزا ف ــد ان انتشــار انفلون بع
المحافظــات وعقــب التحذيــرات مــن 
قبــل الجهــات الطبيــة قــررت الســلطات 
ــع  ــط ، من ــة واس ــي محافظ ــة ف الصحي
دخــول بيــض المائــدة والدجــاج الحــي 
ــاً مــن  ــذر خوف ــا وتحــت اي ع ــى اليه ال
تفشــي المــرض “انفلونــزا الطيــور”.

وقــال نائــب المحافــظ رشــيد البديــري 
فــي تصريــح تلقتــه وكالــة “يقيــن” إن 
محافظــة واســط إتخــذت قــرارًا يقضــي 
بعــدم الســماح بدخــول بيــض المائــدة 
المحافظــة ألي  الــى  الحــي  والدجــاج 
ســبب، وأن عمليــة دخولهــا ســتعد 
عمليــة تهريب يحاســب عليهــا القانون.
وأوضــح البديــري، أن ديــوان المحافظــة 
ــات رادعــة بحــق  أوصــى بفــرض عقوب
مصــادرة  عــن  فضــا  المخالفيــن، 
بيــض المائــدة والدجــاج الحــي المعــد 
للتهريــب مــن قبــل لجنة شــكلت حديثا 
المحليــة  اإلدارة  بعضويتهــا  ضمــت 
الصحــة  ودوائــر  الشــرطة  وقيــادة 
والبيئــة والزراعــة بغيــة إتــاف الكميــات 

المصــادرة.

وتابــع أن هنــاك تعليمــات مشــددة قــد 
ــة  ــش الخارجي ــاط التفتي ــاغ نق ــم إب ت
البيــض  بهــا بعــدم الســماح لتجــار 
والدجــاج فــي المحافظــات المجــاورة 
والمــارة مــن خــال المحافظــة ألنهــم 

يخضعــون لقــرارات الحكومــة المحليــة، 
مشــيرا الــى أن هــذا القــرار يأتي تحســبا 
لتفشــي وانتشــار مرض انفلونزا الطيور 
بعــد أن شــهدت محافظة صــاح الدين 

تســجيل حــاالت بهــذا المــرض.

واسط تمنع دخول البيض والدجاج الحي 
خوفا من انتشار انفلونزا الطيور

بغداد - المستقل

وافــق وزيــر الزراعــة العراقــي، المهنــدس محمد الخفاجــي، على 
ــة  ــى المملك ــم ال ــول الطماط ــن محص ــن م ــر 2000 ط تصدي
العربيــة الســعودية عــن طريــق منفــذ عرعــر الحــدودي، مشــيرا 
الــى ان الكميــات المذكــورة ســتصدر مــن الفائــض عــن 

ــة. ــم مــوارد الدول ــي، وفــي اطــار تعظي االســتهاك المحل
وقــد حفــز هــذا القــرار الفاحيــن الــى رفــع مســتوى أنتــاج 
الطماطــم خاصــة اذا اســتمر تصديرهــا للــدول المجــاورة 
وبنفــس الوقــت تعالــت الدعــوات الــى ابقــاء ســعر المنتــج 
مســيطر عليــه محليــاً مــا دام هنــاك فائــض عــن حاجــة الســوق 

ــة. المحلي

الطاوة السعودية 
ستحتفل بقلي الطماطة العراقية

صاح الدين - المستقل 

ــيطرة  ــر الس ــار الجب ــن عم ــاح الدي ــظ ص ــن محاف أعل
علــى فيــروس إنفلونــزا الطيــور بشــكل تام فــي الحقول 

التــي تفشــى فيهــا الوبــاء بمدينــة ســامراء.
وقــال الجبــر فــي تصريــح صحفــي إن زراعــة المحافظــة 
وبالتعــاون مــع المركــز البيطــري، وبمتابعــة مســتمرة، 
تمكنــت مــن حصــر منطقــة إنتشــار الفيروس بمســاحة 

تتــراوح بيــن 3 كلــم الــى 10 كلــم.

ــام  ــكل ع ــول بش ــب الحق ــة تراق ــاف أن المحافظ وأض
والمناطــق التــي أصيبــت بشــكل خــاص، ومنحــت 21 
يومــاً مــن اآلن لإلعــان عــن إنتهــاء أزمــة تفشــي 

الفيــروس.
العراقيــة  الحكومــة  الديــن  صــاح  محافــظ  ودعــا 
بتعويــض المتضرريــن مــن أصحــاب الحقــول نتيجــة 
تفشــي الفيــروس وتســجيلهم لخســائر ماديــة كبيــرة، 
ومتابعتهــم األمــر مــع الجهــات االتحاديــة بشــكل 

ــتمر. مس

وكان محافــظ صــاح الديــن عمــار الجبــر أعلــن يــوم  
عــن  إصابــة قرابــة 60 ألــف دجاجــة بانفلونــزا الطيــور 
فــي مدينــة ســامراء، فيما أعلنــت وزارة الزراعــة اإلحتواء 
والســيطرة علــى بــؤرة اإلصابــة بمــرض انفلونــزا 
الطيــور فــي محافظــة صــاح الديــن، فيمــا دعــت الــى 

حظــر اســتيراد الدجــاج الحــي و المجمــد.
ــول  ــر دخ ــات حظ ــن المحافظ ــدد م ــررت إدارات ع وق
ــزا  ــات بإنفلون ــخيص اإلصاب ــد تش ــا بع ــن إليه الدواج

ــامراء. ــة س ــي مدين ــور ف الطي

صالح الدين تسيطر على وباء انفلونزا الطيور 
ودعوات لحظر استيراد الدجاج

توقعت شركات الملياردير 
األمريكــي إيلــون موســك 
مشــاكل  بــروز  »تســا« 
علــى  بالطلــب  تتعلــق 
سياراتها الكهربائية، التي 
قــد تكــون باهظــة الثمــن 
فــي  للســكان  بالنســبة 

ــد. الهن
واشــارت وكالــة بلومبيــرغ 
أن  إلــى  االمريكيــة 
موســك أعلــن عــن إجرائه 
محادثــات مــع مســؤولين 
مكتــب  لفتــح  هنــود 
ومركــز  عــرض  وصالــة 

أبحــاث ومصنــع فــي الهنــد فــي ينايــر2021.
ــعر  ــراء، أن س ــة وخب ــادر مطلع ــرت مص وذك
الســيارة الكهربائيــة مــن طــراز »تســا الجيل 
ــن  ــي الصي ــوع ف ــي المصن ــث« األساس الثال

يبــدأ تقريبــا مــن 41 ألــف دوالر. وفــي الوقت 
ذاتــه، يأتــي حوالــي %75 مــن جميــع مبيعات 
الســيارات فــي الهنــد من طــرازات تكلــف اقل 

ــن 10 آالف دوالر. م

الهنود يحجمون عن شراء 
سيارات تسال الكهربائية الرتفاع اسعارها

تراجــع الــدوالر مقابــل العمــات الرئيســية، إذ تقــوض الطلــب على 
ــرة  ــز كبي ــة تحفي ــأن حزم ــاؤل ب ــل تف عمــات المــاذ اآلمــن بفع

تضخهــا اإلدارة األمريكيــة الجديــدة ســتعزز النمــو.
ــت  ــم إذ اقتف ــة الدع ــلع األولي ــة بالس ــات المرتبط ــت العم وتلق
ــى  ــاع إل ــي االرتف ــة ف ــا األمريكي ــر نظيرته ــيوية أث ــهم اآلس األس
مســتويات قياســية، بعــد أن أدى جــو بايــدن اليميــن رئيســا. 
ــات  ــن تداعي ــف م ــاعدات للتخفي ــة مس ــن حزم ــدن ع ــن باي وأعل

جائحــة كورونــا بقيمــة 1.9 تريليــون دوالر.
وقــال شينشــيرو كادوتــا، كبيــر محللــي العمــات لــدى »باركليــز 
كابيتــال« فــي طوكيو: »معنويــات المخاطــرة إيجابية للغايــة اآلن، 
ونتوقــع أن تظــل كذلــك فــي العــام الجــاري، إذ مــن المتوقــع أن 

ينتعــش النمــو بقــوة كبيــرة«.
وأضــاف أن الــدوالر الكنــدي والكرونــة النرويجيــة سيســجان أداء 
أفضــل مــن ســائر الســوق علــى األرجــح، بينمــا ســتتخلف العمــات 

األوروبيــة.
ــة يجــب أن ترتفــع هــذا العــام مقابــل  ــة األمريكي وقــال إن العمل
اليــورو، إذ أن الواليــات المتحــدة تتعافــى علــى نحــو أســرع مــن 

ــدول األخــرى. معظــم ال

وتراجــع مؤشــر الــدوالر 0.2 بالمئــة إلــى 90.268 نقطــة، منخفضــا 
لليــوم الثالــث منــذ المــس أعلــى مســتوى فــي شــهر تقريبــا عنــد 

90.956 يــوم االثنيــن.
وانخفــض الــدوالر األمريكــي 0.2 بالمئــة إلــى 1.2611 دوالر 
كنــدي فــي آســيا، ليتراجــع لليــوم الثالــث. والمــس أدنــى مســتوى 
ــل بعــد  ــاء اللي ــدي أثن ــد 1.2607 دوالر كن فــي ثــاث ســنوات عن
أن اختــار بنــك كنــدا المركــزي عــدم خفــض أســعار الفائــدة. ونــزل 
الــدوالر 0.4 بالمئــة إلــى 8.456 كرونــة نرويجيــة، وهــو أيضــا ثالث 

يــوم مــن االنخفــاض.
وارتفــع الــدوالر األســترالي 0.4 بالمئــة إلــى 77.74 ســنت أمريكي، 
ــي الجلســة الســابقة.  ــه ف ــة حقق ــود 0.7 بالمئ ــى صع ــا إل مضيف
ــجلت  ــتراليا س ــس أن أس ــوم الخمي ــرت الي ــات ُنش ــرت بيان وأظه
زيــادة أخــرى قويــة فــي التوظيــف فــي ديســمبر/ كانــون األول.

وخســر الــدوالر 0.2 بالمئــة إلــى 103.59 يــن يابانــي، وهــو عملــة 
ــي  ــتوى ف ــى مس ــع ألدن ــد أن تراج ــوم، بع ــرى الي ــن أخ ــاذ آم م

ــد 103.33. أســبوعين عن
ــي  ــجله ف ــا س ــا مماث ــس تراجع ــة ليعك ــورو 0.2 بالمئ ــح الي ورب

الجلســة الســابقة، ليجــري تداولــه عنــد 1.2135 دوالر.

الدوالر يرتاجع بعد إعالن بايدن حزمة مساعدات ضخمة

ــرة  ــر دائ ــي، عب ــن روحان ــي حس ــس اإليران ــن الرئي أعل
ــاز  ــاة للغ ــر مصف ــاح »أكب ــن افتت ــة، ع ــة مغلق تلفزيوني
المصاحــب الســتخراج النفــط فــي الشــرق األوســط« 

بتكلفــة 3.4 مليــار دوالر.
وذكــرت وكالــة »ارنــا« لألنبــاء أنــه اقيمــت اليــوم برعايــة 
الرئيــس اإليرانــي مراســم تدشــين »مصفــاة بيــد بلنــد« 
للغــاز فــي مدينــة بهبهان )بمحافظــة خوزســتان، جنوب 
غربــي البــاد(، باعتبارهــا أكبر مصفاة للغــاز الطبيعي في 

منطقة الشــرق األوســط.
وقــال روحانــي، إن »افتتــاح مصفــاة الغــاز يتــم والبــاد 

تمــر بحصــار اقتصــادي 
بــدوره قــال المديــر التنفيــذي للمصفــاة، محمــود أميــن 
نجــاد، خــال المراســم التــي حضرهــا وزيــر النفــط 
ــي  ــر األمريك ــم الحظ ــه »رغ ــه، إن ــان زنكن ــي بيج اإليران
الجائــر، فقــد نجــح المتخصصــون مــن أبنــاء إيــران فــي 
انجــاز هــذا المشــروع ليكــون أكبــر مصفــاة للغــاز علــى 

ــد المنطقــة«. صعي
وأوضــح المديــر التنفيذي للمصفــاة، أن »هــذه المصفاة 
التــي تجســد اقتــدار الجمهوريــة اإلســامية وكفــاءة 
المختصيــن اإليرانييــن، انشــئت فــي غضــون 36 شــهرا 

فقــط، وبتكلفــة اســتثمارية بلغــت 3 مليــارات و400 
مليــون دوالر«.

ــى  ــادرة عل ــاز ق ــد« للغ ــد بلن ــاة »بي ــاف، أن مصف وأض
اســتقطاب جميــع الغــاز المصاحــب للنفــط الخــام فــي 3 
محافظــات: خوزســتان وكهكيلويــة وبوير أحمــد )جنوب 
غــرب( وبوشــهر )جنــوب(، ومــن ثــم تحويلــه إلــى الغــاز 

المفيد.
وتابــع المســؤول، أن عمليات إنشــاء مصفــاة »بيد بلند«، 
احتاجــت إلــى مــا يزيــد علــى ألــف كــم مــن أنابيــب نقــل 

الغــاز، وهــو حاليــا ثالــث أكبــر مشــروع فــي العالم.

ايران تفتتح »أكبر مصفاة للغاز في الشرق األوسط«

قالــت وزارة البتــرول والثــروة المعدنيــة المصريــة اليــوم 
وقعــت  مصــر  فــي  المعدنيــة  للثــروة  العامــة  الهيئــة  إن 
كنديــة  شــركات  مــع  الذهــب  عــن  للتنقيــب  اتفاقيــات   5

دوالر. مليــون   13 اســتثمارات  بإجمالــي  ومصريــة، 
التــي جــرى توقيعهــا ثاثــة عقــود مــع  العقــود  وشــملت 
شــركة »لوتــس غولــد« الكنديــة، إحــدى الشــركات العالميــة 
ــي 11  ــك ف ــب، وذل ــن الذه ــب ع ــال التنقي ــي مج ــة ف العامل
ــن دوالر،  ــو 9 مايي ــدر بنح ــتثمارات تق ــى اس ــا بإجمال قطاع
ــن  ــة للتعدي ــداف« المصري ــع شــركة »مي ــد م ــب عق ــى جان إل
تبلــغ  بإســتثمارات  واحــد  قطــاع  فــي  للبحــث  والصناعــة 
»إبــداع  مــع شــركة  عقــد  علــى  عــاوة  3 ماييــن دوالر، 
للبحــث فــي قطــاع واحــد بإجمالــى  المصريــة  فورغولــد« 

اســتثمارات يقــدر بحوالــي مليــون دوالر.
وقــال وزيــر البتــرول والثــروة المعدنيــة المصــري، طــارق 
ــن  ــث ع ــود البح ــورة عق ــد باك ــود يع ــع العق ــا، إن توقي الم
ــريعات  ــى تش ــات عل ــة للتعدي ــة فعلي ــل ترجم ــب، ويمث الذه
ــى  ــا عل ــى، وهــو مــا انعكــس إيجاب ونظــم االســتثمار التعدين
وضــع  علــى  وســاعد  القطــاع  هــذا  فــي  االســتثمار  منــاخ 
مصــر علــى خريطــة االســتثمار العالمــى فــي البحــث عــن 
الذهــب، وجــذب عــدد وافــر مــن شــركات التعديــن العالميــة 

والمصريــة.
وأكــد المــا أن الــوزارة حريصــة علــى تقديــم الدعــم الكامــل 
ــات  ــل التحدي ــرعة تذلي ــال س ــن خ ــن م ــتثمارات التعدي الس
النتائــج  أفضــل  تحقيــق  يضمــن  بمــا  اإلجــراءات،  وإنهــاء 
ــى أن  ــا إل ــتثمارات، الفت ــذه االس ــن ه ــن م ــد للجانبي والعوائ
ــث  ــال البح ــي مج ــتثمار ف ــى االس ــة عل ــركات مصري ــال ش إقب
ــى  ــاط التعدين ــرى النش ــة تث ــة مهم ــو إضاف ــب ه ــن الذه ع
المجــال  فــي هــذا  الوطنــى  المــال  وتعــزز مــن دور رأس 

الحيــوى.
وأضــاف انــه ســيتم توقيــع باقــى العقــود تباعــا خــال الفتــرة 

القريبــة المقبلــة مــع باقــى الشــركات الفائــزة بالمزايــدة.
وكانــت مصــر ســنت فــي 2019 قانونــا جديــدا للتعديــن، فــي 

مســعى لتشــجيع أعمــال التنقيــب عــن المعــادن وإنتاجهــا.

5 عقود للتنقيب عن الذهب يف مصر
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ــام  ــوز ع ــن تم ــر م ــع عش ــورة الراب ــام ث ــد قي بع
1958 تعــززت العاقــات الثقافيــة مــع اقطــار اوربــا 
الشــرقية اتيــح بموجبهــا فــرص توجــه اعــداد 
كبيــرة مــن الطلبــة العراقييــن للدراســة فــي تلــك 
البلــدان وفــي مقدمتهــا االتحــاد الســوفيتي الــى 
جانــب المانيــا الشــرقية وجيك ســلوفاكيا وهنغاريا 
وبلغاريــا ويوغســافيا وبولندا ،، من حســن الحظ 
ــي  ــي ف ــد دراس ــى مقع ــام 1962 عل ــي ع حصول

جامعــة تشــالز  » كليــة الدرامــا«  فــي 
بــراغ )تأسســت عــام 1348 وهــي 
واحــدة مــن اقــدم الجامعــات فــي 
العالــم واالولــى فــي وســط اوربــا( 
وخــال فتــرة وجــودي الكثــر مــن 
ــراغ تعايشــت  ــي ب خمــس ســنوات ف
العراقييــن  مــن  كبيــر  عــدد  مــع 
بانشــطة  وشــاركت  الوافديــن. 

وفعاليــات اجتماعيــة وثقافيــة عديــدة.
كانــت بــراغ وقتــذاك قبلــة  الطلبــة القادميــن  مــن افريقيــا واســيا 
وامريــكا الاتينيــة بعــد انهيــار الســتار الحديــدي الــذي فرض علــى الدول 
االشــتراكية فــي عهــد ســتالين  فازدحمــت المــدن التشــيكية والعاصمــة 
ــة لانتمــاء  ــة المنحدريــن مــن اعــراق مختلف ــات  مــن الطلب ــراغ  بمئ ب
الــى جامعاتهــا المتنوعــة االختصاصــات والبرامــج ،  وفــي الوقــت الــذي 
تمكنــت فيــه تلــك الجامعــات احتــواء الطلبــة االجانــب وســهلت قبولهــم 
كان االنتمــاء لجامعــة تشــالز يصطــدم بعقبــات تتعلــق بمســتوى الطالب 
ــى  ــه عل ــوع الدراســة فــي الجامعــة وقدرت ــر ن ــه الدراســية وتوف وخلفيت

اســتيعاب المناهــج . 
ــي  ــوراه )ف ــة الدكت ــي مرحل ــن ف ــة العراقيي ــدد الطلب ــدا ان ع ــر جي اتذك
ــد ومــن ابرزهــم  ــع الي ــدد اصاب ــة تشــالز كان بع ــي جامع الســتينات( ف
فــؤاد كمــال الدين)تخصــص هندســة( ومهــدي الحافظ ومجيد مســعود 

)تخصــص علــوم اقتصاديــة(. 
مــن المعــروف ان بــراغ فــي الســتينات كانــت مدينــة صغيــرة لــذا كان مــن الســهل 
االلتقــاء بمــن ترغــب مــن اصدقــاء ومعــارف او مراجعــة مؤسســات الدولة ففي وســط 
المدينــة تقــع ســاحة فاتسافســكي ناميســتي حيــث  تزدحــم الكازينوهــات والفنــادق 
ودور الســينما والمســارح والمتاجــر وبالقــرب منهــا بنايــة اتحــاد الطلبــة العالمــي ، 
كان العراقيــون مغرمــون بكازينــو اوربــا وبمســتوى اقــل كازينــو فنــدق االمباســادور. 
ــه مــن العراقييــن او تصــادف وجهــا  فيهمــا مــن الممكــن ان تجــد مــن تبحــث عن

سياســيا كعزيــز الحــاج او وجــوه اعاميــة كمفيــد الجزائــري وصــادق الصائــغ ويحيــى 
بابان)جيــان( وهــم مــن اهــم المذيعيــن فــي القســم العربــي الذاعــة بــراغ فضــا عن 
الجواهــري الكبيــر وفيصــل الســامر الــخ. ، االحتفــال بالمناســبات الوطنيــة  كان  مــن 
شــانه ان يجمــع بيــن مــن تحيــط بهــم همــوم وطنيــة وتطلعــات مســتقبلية وشــغف 
بمفــردات برامــج االحتفــاالت مــن موســيقى وغنــاء وشــعر. وكل تلــك الفعاليــات فــي 

تنظيــم التجمعــات انيطــت برابطــة الطلبــة العراقييــن فــي تشيكوســلوفاكيا.
فــي هــذا المنــاخ تعرفــت علــى مجيــد مســعود حيــن كان طالــب دراســات عليــا فــي 
ــه مهــدي الحافــظ وبالضــرورة  ــة« ومع ــوم االقتصادي ــة العل ــة تشــارلز » كلي جامع

تعــددت مناســبات اللقــاء فــي االحتفــاالت والتجمعــات  ولعــل اهــم تلــك التجمعــات 
التجمــع الغاضــب الــذي نظمــه العراقيــون احتجاجــا علــى مجــازر الحــرس القومــي بعد 
انقــاب شــباط عــام 1963 وقــد نجــم عــن التجمــع تشــكيل اللجنــة العليا للدفــاع عن 
الشــعب العراقــي برئاســة الجواهــري وعضويــة عدد من الشــخصيات ابرزهــا.    فيصل 
الســامر وعزيــز الحــاج ومهــدي الحافــظ ومجيــد مســعود, ونــوري عبــد الــرزاق حســين 

ســكرتير عــام اتحــاد الطلبــة العالمــي.

كان القســم الداخلــي الــذي اقيــم فيــه يقــع بالقــرب مــن مقــر اللجنة لــذا رحبت بطلب 
اللجنــة قيامــي بالضــرب علــى اآللــة الكاتبــة) الطابعــة( الصــدار البيانــات ثــم ســحبها 
بالرونيــو) كنــت قبــل مغادرتــي الــى بــراغ ودخولــي معهــد الفنــون امتهــن مهنــة 
كاتــب طابعــة كوظيفــة باجــر يومــي فــي معهــد التغذيــة التابــع لــوزارة الصحة(فــي 
مقــر اللجنــة توثقــت عاقتــي بمجيــد مســعود االنســان الوطنــي النزيه والمهــذب في 

تعاملــه مــع الجميــع.
حيــن عــدت الــى العــراق نهايــة عــام1967 ومــروري بمعانــاة معاملة التعييــن لحوالي 
عــام كامــل انقطعــت امامــي الســبل لمتابعــة مــكان مجيــد مســعود ولكنــي وخــال 
النصــف االول علمــت انــه يعمــل فــي بغــداد كمستشــار اقتصــادي وقــد 
ــد مســعود  ــور مجي عــزز مــن معلوماتــي مــا كان ينشــره الراحــل الدكت
مــن دراســات قيمــة فــي مجلــة الثقافــة الجديــدة.  فــي تلــك الفتــرة كان 
اليســاريون التقدميــون يســاهمون بــدور مهــم فــي الجامعــات والدوائــر 
ــة.  ــة والقومي ــي والجبهــة الوطني ــاق العمــل الوطن فــي ظــل اجــواء ميث
لكــن ربيــع الوئــام واالســتقرار المجتمعــي ســرعان مــا انحــدر نحو تصفية 
للكــوادر العلميــة واالكاديميــة المؤمنــة بنهج يختلف عن نهج وفلســلفة 
النظــام ســيما فــي الفتــرة مــن عــام 1976 صعــودا فاعــدم مــن اعــدم 
وســجن مــن ســجن وهــرب مــن اســتطاع النجــاة ويبــدو ان االكاديمــي 

البــارز الدكتــور مجيــد مســعود كان مــن ضمــن المغادريــن للعــراق.
ــح  ــة وتتي ــاءات العراقي ــة الكف ــار العربي ــف االقط ــي ان تتلق ــن البديه م
لهــا العمــل فــي جامعاتهــا ومؤسســاتها لــذا اســتطاع مجيــد مســعود 
ان يحقــق مــا يصبــو اليــه مــن خدمــة لصالــح المجتمــع  فعمــل خبيــرا 
لــدى العديــد مــن الهيئــات العلميــة فــي اقطــار عربيــة  منهــا خبيــرا لدى 
هيئــة  تخطيــط الدولــة فــي ســوريا  وعضــو فــي الهيئــة التدريســية في 
ــة  فــي المعهــد  ــة العلمي ــر(  وعضــو  فــي الهيئ جامعــة وهــران) الجزائ
العربــي  للتخطيــط فــي دولــة الكويــت ومستشــارا لــدى االمانــة  العامــة 
لمجلــس التخطيــط فــي دولــة قطــر. ،،، اصــدر خــال تلــك الحقبــة عــددا 

مــن  الكتــب المهمــة. 
ابرزهــا« التخطيــط  للتقــدم االقتصــادي واالجتماعي » من سلســلة عالم 
المعرفــة وهــو كتــاب نوعــي يعــد مرجعــا ومصــدرا مهمــا فــي مجالــه. 
كمــا نشــر كتبــا  تخصصيــة  فــي مجــال  الحســابات القوميــة  كقاعــدة 
معلومــات للتخطيــط والتمنيــة وكتــاب عن  نظــام التعاونيــات واخر عن نظــام حماية 
صغــار المنتجيــن والمســتهلكين فــي اقتصــاد الســوق ونشــرت لــه دراســات وبحــوث 

اقتصاديــة فــي مجــات عربيــة مرموقــة.
ــد  ــم يحتضــن العــراق االقتصــادي االكاديمــي  مجي ــر فــي عــام 2003 ل بعــد التغيي
مســعود فاضطــر لمغادرةبلــده وانتهــى بــه المطــاف فــي ســوريا حيــت توفــي عــام 
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وتأثريه يف نظريات التخطيط االقتصادي

ــه  ــد اتهام ــذار، بع ــداف Tandav« باعت ــدي »تان ــق عمــل المسلســل الهن ــّدم فري تق
ــدوس. باإلســاءة لمشــاعر الهن

ــي 15  ــه ف ــدأ عرض ــد ب ــم«، وق ــازون براي ــة »أم ــاج منّص ــن إنت ــي م ــل السياس العم
ينايــر/ كانــون الثانــي الحالــي، وهــو مســتوحى مــن فكــرة مسلســل »بيــت مــن ورق« 

األمريكــي، ومــن بطولــة الممثــل الهنــدي الشــهير ســيف علــي خــان.
وطالــب عــدد مــن السياســيين الهندوس بإزالة المسلســل عــن منّصة »برايــم« للبّث 
عبــر اإلنترنــت، كمــا تلّقــت الشــرطة شــكاوى غاضبــة بحــّق العمــل. وقــال عضــو فــي 
»حــزب الشــعب الهنــدي« )بهاراتيــا جاناتــا( الحاكــم، إّن المسلســل »يتعّمــد الســخرية 

مــن آلهــة الهنــدوس«.
وتعنــي كلمــة »تانــداف« أو »تاندافــا« باللغة الهندّيــة، رقصة مقّدســة، تؤديها اآللهة 

الهندوسية.
ومــن المشــاهد التــي أثــارت انتقــادات، لقطــة تصــّور مســرحّية جامعية، يتحــّدث فيها 
ــي  ــرة للجــدل ف ــارة مثي ــة، وهــي عب ــه الهندوســي شــيفا، عــن »أزادي« أو الحرّي اإلل

الهنــد، ألنهــا باتــت ترمــز لمطالــب الكشــميريين المعارضيــن للحكــم الهنــدي.
العمــل السياســي مقتبــس عــن مسلســل »بيــت مــن ورق« األمريكي.وقــال مخــرج 
العمــل علــي عبــاس جعفــر، فــي بيــان نشــر عبــر حســابيه علــى تويتــر وإنســتغرام 
ــه، مــع  ــي، وأي تشــابه فــي شــخصياته وحبكت االثنيــن: »تانــداف عمــل روائــي خيال

ــة«. ــع، هــو محــض مصادف الواق

وأضــاف: »يتقــّدم فريــق تانــداف باالعتذار غير المشــروط إن تســببنا بجرح مشــاعر أي 
أحــد، مــن دون قصد«.

وقــال المخــرج إن وزارة اإلعــام واإلذاعــة أبلغــت فريــق العمل عن تلقيها »عــددًا كبيرًا 
مــن الشــكاوى والعرائــض، تضّمنت مخاوف وتوجســات جدية« حول المسلســل.

فــي منشــور الحــق، عــاود المخــرج االعتــذار عــن أّي إهانــة تســّبب بهــا المسلســل، 
وتعّهــد »بإجــراء تعديــات لمعالجــة المخــاوف المثــارة )بشــأن العمــل(«.

وكانــت االنتقــادات لـ«تانــداف« بــدأت بعــد بّثــه، مــن قبــل أعضــاء فــي »حزب الشــعب 
الهنــدي )بهارتيــا جاناتــا(« القومي الهندوســي.

وبحســب صحيفــة »هندوســتان تايمــز«، نشــرت الشــرطة عناصــر أمــام بيــت بطــل 
المسلســل، ســيف علــي خــان، فــي مومبــاي، األحــد.

وقــال قائــد حــزب »بهارتيــا جاناتــا« رام كادام والنائــب عــن والية ماهاراشــترا إنه قدم 
شــكوى للشــرطة فــي مومباي خــال عطلة نهاية األســبوع.

وأّكــدت الشــرطة المحليــة أنهــا تلقــت الشــكوى، لكنها لم تبــدأ التحقيــق بأمرها بعد، 
بحسب »ســي إن إن«.

وقال ناطق باسم »أمازون الهند« لـ«بي بي سي«، إّن الشركة لن تعّلق على الجدل.
يتنــاول المسلســل قصــة حيــاة سياســي هنــدي يدعــى ســامار براتــاب ســينغ )ســيف 
علــي خــان(، يطمــح ألن يــرث منصــب رئاســة وزراء الهنــد عــن أبيــه. لكــن يبــدو أن 

لوالــده خططــاً أخــرى.

 »Tandav فريق عمل املسلسل الهندي »تانداف
يعتذر بعد اتهامه باإلساءة ملشاعر الهندوس

ــزواج مــن شــخص مــن  يواجــه الحــب وال
خــارج الطائفــة والديــن فــي بعــض بعدان 
العالــم االســتهجان والرفــض وردًا علــى 
هــذا الظاهــرة انطلق مشــروع عبــر تطبيق 
ــاء بالزيجــات المختلطــة  انســتغرام لاحتف
التــي حطمــت »القيــود والحواجــز  الدينيــة 

والطائفيــة والعرقيــة والجنســية«.
األديــان  بيــن  الــزواج  كان  لطالمــا 
ــات  ــي العائ ــف موضــع اســتياء ف والطوائ
المتشــددة و المحافظــة، فكــم مــن عاقــة 
حــب وأدهــا الديــن والمذهــب ، وكــم مــن 
ــدات  ــا الع ــا وتحدي ــا بحبهم ــن هرب حبيبي

والتقاليــد..
والحديــث عــن الحــب العابر لاديــان اصبح 
االكثــر إثــارةً  للجــدل، فــي المجتمعــات 

المنغلقــة .
الحــب جدحــة روحيــة ال تعــرف القيــود 
والموانــع ، حينمــا تأتي ال تســتأذن القلوب 
واالعــراف  التقاليــد  حــدود  تعــرف  وال 

االجتماعيــة أو الدينيــة .
فالحــب هبــة اهلل لانســان وللحيــاة وليس 
ــة هــو وهــم  ــه خطيئ ــة ، ومــا يجعل خطيئ
االديــان المصطنعــه التــي يتخيلهــا رجــال 

الديــن عبــر شــهواتهم المريضــة.
الحيــاة  جوهــر  هــو  االنســان  دام  ومــا 
ــى  ــه عل ــذي كرمــه اهلل وفضل ــن ال ،والكائ
كثيــر ممــا َخلــق ، كمــا فــي قولــه » ولقــد 
ــٍر  ــى كثي ــم عل ــي ادم وفضلناه ــا بن كرمن
ممــن خلقنــا تفضيــا« فا يمكــن ان يضع 
مــا ينغــص عليــه مســيرته ، خصوصــاً تلك 
الميــزة العظيمــة التــي منحهــا للكائنــات .

فليــس اهلل مــن يمنــع زواج المســلم مــن 
المســيحية او اليهوديــة او الهندوســية 
ــودي  ــيحي واليه ــن المس ــلمة م وال المس
وغيرهــم ، بــل هــي االديــان المتخيلة التي 
تعيــش علــى ارهــاب معتنقيهــا، وتحافــظ 

ــن دون اهلل . ــى قداســة رجــال الدي عل
فــي الهنــد تزوجــت فتاة هندوســية بشــاب 
ــل  ــا حف ــان ان يقيم ــا الزوج مســلم ، فاحب
ــق  ــذي يطل ــد ال ــود الجدي ــتقبال المول اس
عليــه بـــ »بيبــي شــاور« وهــو حفــل يقــام 
قبــل الــوالدة بأســابيع أو بضــع أشــهر، 
إذ ترســل األم قائمــة بطلباتهــا الازمــة 
للمولــود القــادم ليحضرهــا المدعويــن 
الذيــن يكونــون عــادة مــن أفــراد العائلــة 

ــألم. ــدًا ل ــن ج ــاء المقربي واألصدق

المملوكــة  »تنيشــق«  ماركــة  وأطلقــت 
لشــركة »تاتــاس« - وهــي واحــدة مــن 
أكبــر الشــركات الهنديــة - مجموعتهــا 
ــي  ــام« والت ــدة تحــت اســم »إيكاتف الجدي

تعنــي بالهنديــة »االتحــاد«.
كان مــن المفتــرض االحتفــاء بمفهــوم 
»الوحــدة فــي التنــوع« ولكــن انتهــى بــه 
األمــر بــرد فعــل عكســي تماماً، فقد كشــف 
اإلعــان عــن االنقســامات الموجــودة فــي 

المجتمــع الهنــدي.
وقالــت جماعــات هندوســية متشــددة إن 
ــو  ــب«، وه ــاد الح ــروج لـــ »جه ــان ي اإلع
مصطلــح معــادي لإلســام يشــير إلــى 
أن الرجــال المســلمين يتصيــدون النســاء 
الهندوســيات إلغرائهــن والــزواج بهــن 

ــام. ــاق اإلس ــو اعتن ــد ه ــرض واح لغ
وســائل  علــى  المتشــددون  أطلــق 
التواصــل االجتماعــي دعــوات لمقاطعــة 

هــذه العامــة التجاريــة، ممــا جعلهــا فــي 
صــدارة هاشــتاغات تويتــر. وقالت الشــركة 
ــاة  ــان مراع ــا ســحبت اإلع ــان إنه ــي بي ف

لســامة موظفيهــا.
االردن مجدلينــا شــابة مســيحية  وفــي 
ــم  ــلم ، ل ــاب مس ــو ش ــاء. وه ــت بع التق
ــه  ــذي التقت ــاب ال ــا ان الش ــم مجدلين تعل
فــي احــد االمســيات االدبيــة ســترتبط 
ــن  ــر م ــتواجه الكثي ــب س ــة ح ــه بعاق مع
التحديــات والموانــع . واولهــا الديــن ، 
ــي  ــا ف ــب ورغبتهم ــا الح ــفع لهم ــم يش ل
تكليلــه بالــزواج فــي إقنــاع األهــل بمباركة 
ــة  ــل وصــل رفــض عائل ــاط، ب هــذا االرتب
مجدلينــا لهــذه العاقــة إلــى حــد التهديــد 
بقتلهــا إن لــم تقطــع عاقتهــا بعــاء، مــا 
دفــع الحبيبيــن إلــى طلــب حــق اللجــوء إلى 

ــويد. ــة الس دول
والبحريــن  العــراق  فــي  الحــب  زال  وال 

والســعودية وغيرهــا مــن الــدول مشــكلة 
كبيــرة تواجــه العشــاق المختلفيــن مذهبيًا 

.
وكذلــك فــي اســرائيل يعتبــر الــزواج مــن 
ــرة ال تغتفــر ، فقــد  ــاً كبي المختلفيــن ديني
شــهدت اســرائيل ضجــة اعاميــة كبيــرة. 
اثــر زواج اعاميــة مســلمة مــن ممثــل 

ــودي. يه
ــدة  ــة جدي ــو تقليع ــتغرام ه ــروع انس مش
ــن  ــه لك ــي بدايت ــو ف ــب، وه ــة الح لعولم
الملتحقيــن بــه. تتزايــد اعدادهــم، وهنــاك 
صفحــة باللغــة العربيــة فــي انســتغرام. 
بعنــوان الــزواج المختلــط. او الــزواج الحال 
ــور  ــل التط ــي ظ ــروع ف ــذا المش ــي ه يأت
الهائــل فــي وســائل التواصــل االجتماعــي 
التــي الغــت الجغرافيــا وازالــت الحــدود، 
ــق كلهــم  ــا بالقــول المشــهور الخل وايمان

عيــال اهلل .

انستغرام منصة للحب العابر لالديان

بغداد - المستقل

فــي خبــر الفــت تناقلتــه وســائل 
التواصــل االجتماعــي عــن عمليــة 
ســطو غريبــة مــن نوعهــا شــهدتها 
احــد  علــى  العراقيــة  العاصمــة 
عائلــة  تمكنــت  حيــث   ، البنــوك 
مــن  مكونــة   ، محترفــة  ســراق 
علــى  بالســطو  ورجــال(  )نســاء 

ــداد وقامــوا  ــي بغ احــد المصــارف ف
بســرقة مليــار وثاثمائــة وخمســون 

دينــار. مليــون 
مــن  العائلــة  هــذه  تســتطع  لــم 
االســتمتاع بالمــال الــذي ســرقوه، 
حيــث تــم القــاء القبــض عليهــم 
خــال 24 ســاعة مــن قبــل مكافحــة 
ــة  اجــرام بغــداد وســيقدمون للعدال

لينالــوا جزائهــم العــادل.

عائلة تسطو على احد 
البنوك يف بغداد

الناصرية - المستقل

افــاق ســكان قضــاء الجبايــش التابــع 
لمحافظــة ذي قــار علــى صــوت الرصــاص 
الــذي ارتفــع مــن احــد البيــوت ، اثــر نهــوة 
عشــائرية ، بعــد ان تقــدم شــابان للــزواج 
مــن فتاتيــن ، إال ان ابنــاء عمومــة هاتيــن 
الفتاتيــن رفضــا تزويجهــن مــن الشــابين 
، وطالبــا بالــزواج منهــن باعتبارهــم احــق 
بالــزواج بهــن مــن الغربــاء ، وتقضــي 
بعض االعراف العشــائرية المتعارف عليها 
فــي الريــف العراقي ان ابن العم يســتطيع 
ان يمنــع زواج بنــت عنــه مــن رجــل غريب 
اذا مــا اراد التزويــج بهــا، وهــذه العمليــة 
تســمى » بالنهــوة العشــائرية » اي رفض 

الــزواج مــن الغربــاء .
واثــر ذلــك قامــت معركــة باالســلحة 
الخفيفــة تخللهــا اطــاق نــار بيــن افــراد 
العائلــة، ممــا حــًدا بالفتاتيــن ان تكســران 
صمتهما بشــكوى ضــد األب وأبنــاء العم. 
فقــد اقدمــت علــى تقديــم شــكوى لــدى 

شــرطة المحافظــة ضــد والدهمــا وعــدد 
مــن أفــراد العائلة، علــى خلفية تعرضهما 

إلــى »نهــوة عشــائرية«. 
ــادة الشــرطة بعــد  وقــال مصــدر فــي قي
اتصــال هاتفــي لـ»المســتقل«، إن »خافــًا 
فــي منطقــة  بيــن عشــيرتين  نشــب 
الجبايــش إثــر تقــدم شــابين للــزواج مــن 
فتاتيــن مــن عشــيرة أخــرى، إال أنهــم 
ــاء عــم  ــل أبن ــدات مــن قب واجهــوا تهدي
الفتاتيــن، حيــث ســرعان مــا تطــورت 
ــا اســتدعى  ــار، م ــى إطــاق ن االحــداث ال
ــى  ــة للســيطرة عل ــوات األمني ــل الق تدخ

الموقــف«.
»الشــقيقتان  أن  المصــدر،  وأضــاف 
 ،  2002 مواليــد  االولــى  الصغيرتــان 
ــا شــكوى  ــد 2000(، قدمت ــة موالي والثاني
ــبب  ــا بس ــاء عمومته ــا وابن ــد ابوهم ض

الــزواج«. منعهــن مــن 
وأضــاف إن »الشــكوى قدمــت كذلــك ضد 
اثنيــن مــن األعمــام فضــاً عــن خمســة 

أشــخاص مــن أبنــاء عمومتهمــا«.

»نهوة« عشائرية واطالق 
نار تدخل االب وابناء العم 

يف السجن

حديثة - المستقل

ويحققــان  المســرة  يبتكــران  زوجــان 
ان  بعــد   ، مكتبــة  بافتتــاح  حلمهمــا 
كانــت افتراضيــة علــى مواقــع التواصــل 
ــاً علــى  االجتماعــي اصبحــت تحتــل مكان
ــيدة  ــا س ــة تديره ــع ، المكتب ارض الواق
الكتــب  قــراءة  فــي  مهوســة  عراقيــة 

اليدويــة. واالعمــال 
تقــول هــذه الســيدة عــن تجربتهــا : لقــد 
حققنــا انــا وزوجــي حلمنــا الــذي انتظرناه 
طويــا، وقــد كنــا نبيــع الكتــب عبــر 
الفيســبوك بعــد عــرض عناوينهــا ، لكننا 
كنــا فــي الوقــت ذاتــه نخطــط ان نجعــل 

ــة  ــح المكتب ــاً وان نفت ــم واقع ــذا الحل ه
ونتواصــل مــع النــاس بشــكل مباشــر 
، نحــن ســعداء بهــذه التجربــة التــي 

ــر . ــا الكثي ــت لن اضاف
وعــن المكتبــة تقــول : »يوجــد فــي 
المكتبــة عناويــن تناســب مختلف شــرائح 
المجتمــع صغــارا وكبــارا ، كذلــك يوجــد 
أقســام اخــرى فــي المكتبــة ) اعمــال 
يدويــة ، لوحــات فنيــة ، وافردنــا كذلــك 
وضمــن المشــروع » مشــتل صغيــر « 

ــبابية«. ــات الش ــم الطاق لدع
بالتفــاؤل  كامهــا  الســيدة  وتختــم 
بمســتقبل اجمــل فتقــول : حتماً ســنكون 

ــر . بخي

تجربة تستحق االشادة يف مدينة حديثة
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يشــكل التــراث العمرانــي بالنســبة للعديــد مــن مــدن العالــم أهميــة 
حيويــة، فهــو يمثــل الجانــب المشــرق لثقافاتهــا وحضاراتهــا، كمــا انــه 
يســاعد علــى ربــط ســكانها بعضهــم مــع البعــض اآلخــر، ويمنحهــم 
ــة  ــى أهــداف نبيل ــى جــذور وأســس مشــتركة وال ــاء ال شــعورًا باإلنتم

عامــة.
لــذك ُيعــد االهتمــام بالتــراث العمرانــي فــي المــدن العراقيــة وحمايتــه 
مطلبــاً مهمــاً اليمكــن اإلســتغناء عنــُه أو تجــاوزه ... لــذا فــإن ادخــال أي 
تغييــر فــي معالــم التــراث العمرانــي لبعــض المــدن يشــكل تهديــدًا لــُه 

فــي حــال عــدم األخــذ بنظــر اإلعتبــار هويــة هــذه المــدن التاريخيــة.
ان النهــوض واإلرتقــاء بواقــع التــراث العمرانــي، وإبــراز أهميتــه كأحــد 
القطاعــات األساســية للتنميــة فــي المــدن العراقيــة ... كونــه أحــد أهــم 
عوامــل الجــذب الســياحي لها، وكذلــك يمثل تاريخهــا العمراني الجميل 
التــي كانــت عليهــا لقــرون عــدة ... لذلــك البــد مــن تقييمــه وتحديــد 
األطــر المســتقبلية لتنميــة جوانبــه: االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافية 
والســياحية، وكذلــك البحــث فــي موضوعــات السياســات والبرامــج 
والمعاييــر الواجــب اتخاذهــا لمراقبــة االخطــار التــي يتعــرض لهــا، 
واآلفــاق المســتقبلية للتطويــر، وباالعتمــاد علــى الخطــط والدراســات 

العلميــة الســليمة العــادة الوجــه الحضــاري لهــذه المــدن.
ــال  ــي مج ــدور االقتصــادي، الســيما ف ــل ال ــى تفعي ــك الســعي ال وكذل
الســياحة الدينيــة، وتحقيــق التكامــل بين الجهــات ذات العاقــة بالتراث 
العمرانــي، بمــا يعــود علــى مواطنــي المــدن الدينيــة المقدســة والمدن 
العراقيــة االخــرى بالمنافــع االجتماعيــة والعوائــد الماليــة، وتوفيــر 
فــرص عمــل كبيــرة مــن األيــدي العاملــة فــي مجــال المحافظــة علــى 
التــراث العمرانــي وإعــادة تأهيــل المبانــي واألحيــاء القديمــة والمواقــع 
التاريخيــة... وتطويــر إســتراتيجية التعــاون بيــن  المــدن العراقيــة 

والمــدن االخــرى فــي البلــدان االســامية والعالمية في مجــال المحافظة 
علــى التــراث العمرانــي.

والبــد مــن إقامــة المعــارض المتخصصــة بروائــع الفنــون االســامية 
ومعالــم التــراث العمرانــي التــي تميــزت بهــا هــذه المــدن عبــر قــروٍن 
ــة ،  ــة المقدس ــد الديني ــر المراق ــون عمائ ــم فن ــيما معال ــدة ... الس ع

ــة. ــي فــي المــدن العراقي ــراث العمران ــع الت ومواق
ــن  ــات والجلســات بي ــى اقامــة سلســلة مــن الحلق ــك العمــل عل وكذل
ــامية  ــارة االس ــون العم ــراث وفن ــال الت ــي مج ــن ف ــراء والمختصي الخب
ــة  ــدن العراقي ــي الم ــي ف ــراث العمران ــن للت ــع الراه ــتعرض الوض تس
والوســائل الحديثــة لتفعيــل الجوانــب االقتصادية واالجتماعيــة وعرض 
عــدد مــن التجــارب الناجحــة فــي العديــد مــن المــدن االســامية 
والعالميــة فــي مجــال تأهيــل وتطويــر معالم التــراث العمرانــي وتحويله 

ــردوٍد اقتصــادي هــام.  ــى م ال
االجراءات المطلوبة للحفاظ على التراث العمراني في المدن العراقية

مــن أهــم االجــراءات الواجــب تنفيذهــا للحفــاظ علــى التــراث العمرانــي 
فــي المــدن العراقيــة هــي :

أوالً : تشــكيل لجنــة استشــارية مختصــة فــي الفنــون والتــراث والعمــارة 
االســامية تأخــذ علــى عاتقهــا متابعــة تنفيــذ القوانيــن والتشــريعات 
المتعلقــة بحمايــة  التــراث العمرانــي والحضــري، وتحديــد مناطــق 
الحفــاظ، الســيما المناطــق التاريخيــة القديمــة وبالخصــوص المناطــق 

المحيطــة بالعتبــات المقدســة.
ــاً : االلتــزام بالقوانيــن والتشــريعات العمرانيــة المتعلقــة بتشــييد  ثاني
المبانــي الجديــدة فــي المناطــق التاريخيــة القديمــة مــن المــدن 
العراقيــة، الســيما المناطــق المحيطــة بالعتبــات المقدســة التــي صدرت 

فــي خمســينات القــرن الماضــي.
ثالثاً : اعداد السجل الوطني للمباني التاريخية والتراثية.

رابعــاً : اعــداد المخططــات والتصاميــم للمناطق التي شــملتها القوانين 
المتعلقــة بالحفــاظ علــى التــراث العمرانــي مــن قبــل جهــات استشــارية 

هندســية متخصصــة في العمــارة االســامية.
خامســاً : دعــم وتطويــر المؤسســات الرســمية والمنظمــات غيــر 

الحكوميــة المعنيــة بالحفــاظ علــى التــراث العمرانــي.
سادســاً : البــدء فــورًا بترحيــل االســتعماالت الصناعيــة والحرفيــة 

والتخزيــن الــى خــارج المناطــق التاريخيــة القديمــة.
ســابعاً : االســتفادة مــن تجــارب البلــدان المجــاورة المتميــزة والرائــدة 
فــي مجــال الحفــاظ علــى التــراث العمرانــي، ) تركيــا وايــران ( نموذجــاً.

ثامنــاً : انشــاء مراكــز للتــراث العمرانــي والفنــون االســامية فــي 
كافــة. العراقيــة  المحافظــات 

تاســعاً : تهيئــة وتدريــب الكــوادر الفنيــة العراقيــة فــي مجــال الحفــاظ 
علــى التــراث العمرانــي.

عاشــرًا : اإللتــزام بمواثيــق األمــم المتحــدة، الســيما منظمــة اليونســكو 
إزاء المبانــي الدينيــة وشــمولها بالمعاييــر العالميــة لحمايــة التــراث.

الحــادي عشــر : االســتفادة مــن المــوارد الثقافيــة لتحفيــز التنميــة 
االقتصاديــة وربطهــا بخطــة التنميــة الوطنيــة.

د. رؤوف األنصاري 

 الحفاظ على الرتاث الثقايف العمراني وحمايته

ــا  ــن الدســتوري، يمكنن ــة لليمي ــات المتحــدة االمريكي ــة الرئيــس الـــ )46( للوالي بتأدي
القــول ان امريــكا  اليــوم اســتطاعت مــن تصحيــح قســما مــن المســار الخاطــيء الــذي 
ارتكبــه الرئيــس الســابق دونالــد ترمــب فــي تشــويه صــورة الديمقراطيــة االمريكيــة 
العريقــة والتــي ادت فيمــا بعــد النقســام المجتمــع االمريكــي، وهــذا امــر خطيــر للغايــة 

ســوف تنتظــر امريــكا لــردم هوتــه عقــودًا مــن الزمــن .
ــة  ــد لهــا ان تبقــى القطــب االوحــد القــوي الدارة منظومــة الحكــم العالمي ــكا الب امري
لتســتمر هــي بقيــادة العالــم وهــذا هــو التحــدي االصعــب امــام الرئيــس بايــدن فعليــه 

ايجــاد الســبل الكفيلــة العــادة مكانــة امريــكا الــى ســابق عهدهــا..

يوم جديد في امريكا
البــد وازالــة جميــع مــا علــق مــن الخبائــث فــي شــجرة الديمقراطيــة االمريكيــة، 
فاجتثاثهــا معنــاه ان ينظــر المجتمــع الدولــي وشــعوب العالــم بــذات النظــرة مــن الفخــر  

ــكا كأمــة عظيمــة. المري
ــكا«..  ــدا فــي امري ــن نفشــل اب ــدة ول ــة جدي ــدأ بداي ــة انتصــرت« .. »لنب »الديمقراطي
»ســاكون رئيســا لــكل االمريكيــن واالختــاف اليجــب ان  يــؤدي للتفرقــة«.. »اليوجــد 

وقــت نضيعــه بتعلــق االمــر باالزمــات التــي نواجههــا«..
مــن خــال تصريحاتــه، نجــد الرئيــس بايــدن قلــق جــدا علــى بلــده 
امريــكا ومــن الحــدث الطــاريء الــذي هــز اركان الديمقراطيــة 
االمريكيــة اثــر اقتحــام انصــار الرئيــس الســابق لمبنــى الكابيتــول!. 
ــا  نحــو  ــع قدم ــا نشــاهد انظمــة دول الشــرق االوســط تتطل بينم
العمــل مــع الرئيــس بايــدن وكا وضــع فــي روزنامتــه الدبلوماســية 
ــات  ــع الوالي ــة م ــن عاق ــس م ــا سيؤس ــة م ــا لطبيع ــارا خاص منظ
المتحــدة االمريكيــة، فكيــف ستمســك امريــكا بخيــوط تلــك العاقة 
وتكــون هــي المحــرك لهــا  مالــم توصــل رســالة الــى العالــم، 
مفادهــا ان »امريــكا الزالــت عظيمــة وان ديمقراطيتهــا راســخة«؟.

ما ترغبه دول الشرق االوسط من بايدن
دولــة مثــل اســرائيل ترغــب االبقــاء علــى ذات الحماســة االمريكيــة 
ــام«  ــة »ابراه ــر اتفاقي ــرب عب ــاء الع ــن الحلف ــد م ــب مزي ــي كس ف
للســام وهــي ترغــب ايضــا الحفــاظ علــى المكتســبات وهــذا 
يتطلــب مــن بايــدن اتبــاع  ذات السياســة التــي اتبعهــا ســلفه 
الســابق حيــال ايــران فــي قيادتــه لحملــة الضغوطــات عبــر اتخــاذه 
ــاع  ــى ان تنص ــر فعس ــران اكث ــزل اي ــل ع ــوى الج ــات القص العقوب
وتتخلــى عــن اطماعهــا التوســعية والتدخــل بشــؤون المنطقــة 

يرافقهــا تحييــد البرنامــج النــووي االيرانــي ليقتصــر علــى االســتخدام الســلمي فقــط.
ايــران هــي االخــرى وضعــت فــي حســاباتها مشــاريع عمــل جديــدة مــع بايــدن علــى 
امــل العــودة لاتفــاق النــووي وبمعــزل عــن برنامجهــا الصاروخــي وهــي ترغــب برفــع 
العقوبــات وكذلــك عــودة العاقــات الطبيعيــة مــع الواليــات المتحــدة فــي موســم اقــل 

مــا يقــال عنــه انــه كان يعــرف بـ»موســم الربيــع االيرانــي«.
هــذا الموســم عاشــته الجمهوريــة االســامية فــي لحظــات مــن الفخــر  بزمــن الرئيــس 
بــاراك اوبامــا والــذي ســمح لهــا بمــد مخالبهــا اكثــر فــي دولــة كالعــراق لتســرق منــه 

قــراره الســيادي وتتحكــم بعدهــا بمصيــر مســتقبل ابنــاءه .
وبزمــن اوبامــا، ُعبِّــد الطريــق لهــا نحــو ســورية حتــى باتــت فصائلهــا العراقيــة 
المدعومــة مــن قبلهــا مــع فصائــل حــزب اهلل اللبنانــي والحــرس الثــوري االيرانــي تقــف 
علــى تخــوم الحــدود االســرائيلية، ويالهــا مــن اوقــات رائعــة حيــن اســتطاعت ايــران من 
اختــزال لبنــان الدولــة ذات الطوائــف المتعــدد الــى دولــة شــيعية بقبضــة الســيد حســن 
نصــر اهلل وتحــت ســطوة ســاح حزبــه  ليحصــر قــرار الســلم والحــرب بيــده فقــط، ثــم 
ليتحكــم  بملــف االمــن االقتصــادي فيصــل لبنــان الى شــفير االفــاس وتــردي اقتصادي 
لــم تشــهده الدولــة اللبنانيــة منــذ نشــأتها االولــى، وفــي الربيــع ذاتــه، تســتطيع ايــران 

مــن عبــور الميــاه الدافئــة فــي الخليــج العربــي نحــو اليمــن لتمكــن جماعــة انصــار اهلل 
الحوثيــة الموضوعــة علــى قائمــة االرهــاب باختطــاف الدولــة مــن حكومتهــا الشــرعية 
ومدهــا باالســلحة المتطــورة مــن صواريــخ باليســتية وطائــرات مســيرة وغيرهــا مــن 
ــي،  ــح انصــار اهلل بعدهــا وبفضــل الدعــم االيران ــة والمتوســطة فيصب االســلحة الثقيل
مصــدر خطــر علــى خطــوط امــداد الطاقــة ومســارات نقــل النفــط لاســواق العالميــة 

ومهــدد حقيقــي المــن دول الخليــج العربــي.
العــراق يختلــف هنــا عــن بقيــة الــدول فــي اصــل مــا يرغبــه مــن نوعيــة لعاقــة حاكمــة 
ــاذ  ــا اتخ ــت بمقدوره ــه ليس ــي فحكومت ــس الحال ــي دورة الرئي ــكا ف ــن امري ــه وبي بين
القــرار بمعــزل عــن ايــران لــذا فــادارة منظومــة العاقــات التــي ترســم مســتقبل العاقــة 
ــة وتكــون ظاهــرة فقــط وفــق مــا  ــم تكــن غائب ــن الدولتيــن ســتكون هشــة ان ل بي
تنشــأ مــن ارهاصــات لنوعيــة مــا ســتكون عليــه العاقــة بيــن طهــران وواشــنطن ومــا 
ســتؤول اليهــا مــن نتائــج بغــض النظــر كــون النتائــج تلــك تصــب بمصلحــة العراقييــن 
ــة للمســؤولين والقــادة العراقييــن  ــذي رافــق السياســة الخارجي ــه القصــور ال ام ال.. ان
طيلــة الســبع عشــرة ســنة المنصرمــة، عليــه هــم فــي فشــل يتلــوه فشــل حتــى غــدت 

دولتهــم  تعــرف بـ»الدولــة الفاشــلة«!! . 
ــل ان  ــة  فقــط ب ــت عظيمــة بســبب ادارتهــا الداخلي ــكا ماكان امري
عظمتهــا تأتــت مــن عمــق مــا تجــذر لــدى قادتهــا من وعي سياســي 
ومــا اكتســبته مــن خبــرات مــن قبــل الرؤســاء االســاف علــى مــدى 
200 ســنة ســاهم فــي تحصيــن قــوة امريــكا بفعــل قســوة وضــراوة 
ــن  ــكا يكم ــة امري ــر عظم ــة، اي ان س ــتها الخارجي ــدات سياس مص
ــة وادارة ملــف السياســيات  ــادة المنظومــة الدولي فــي نجاحهــا بقي

الخارجيــة االدارة الناجحــة.

العودة من جديد
العمــل بــروح الفريــق الواحــد وانفــاذ القانــون حتــى وان كان علــى 
حســاب حصانــة الرئيــس الســابق وفيمــا قــدم للمحاكمــة فــي يــوم 
ــات  ــودة القناع ــد ، فع ــس الجدي ــام الرئي ــف  ام ــر يق ــد اخ ــا ، تح م
ــدؤوب  ــل ال ــن العم ــد م ــة ومزي ــب التضحي ــكا  يتطل ــة امري بمكان
ــام  ــت اقتح ــي رافق ــداث الت ــيان االح ــة ونس ــادارة الحالي ــاد ل والج
ــوح  ــت تل ــات بات ــاك مقدم ــدو ان هن ــا يب ــول ، وفيم ــى الكابت مبن
فــي االفــق  تتضــح ممــا خــرج مــن تصريحــات لنــواب جمهوريــون 
ــع  ــل م ــي والعم ــة الماض ــي صفح ــا بط ــي قدم ــى المض ــدوا عل اك
الديمقراطييــن باحتــرام ســاعة نشــوء االختــاف فيمــا بينهــم 
وحســب مــا صرحــوا بــه. تعديــل المســار يتطلــب مــن بايــدن اتخــاذ 
اجــراءات عــدة نعــم ســيوقع مزيــدا مــن االوامــر التنفيذيــة وليــس اخرهــا ماتــم توقيعــه 
مــن ارجــاع امريــكا التفاقيــة باريــس بشــأن المنــاخ او الرجــوع مــرة اخــرى النضمــام 
امريــكا الــى منظمــة الصحــة العالميــة ثــم تنفيــذه  امــر حظــر بموجبــه قــرار الســفر على 

ــة المســلمة . ــدول ذات االغلبي ال
ثــم لنــدع قــرارات بايــدن الداخليــة بشــأن اجــراءات جائحــة كورونــا ، نقول نعــم مع هذا 
فــان المرحلــة الحاليــة توجــب علــى الرئيــس اتخــاذ مزيــٍد  مــن االجــراءات علــى مســتوي 
السياســية الخارجيــة لانخــراط اكثــر فــي عــودة قويــة مــع حلفــاء الواليــات المتحــدة 
االمريكيــة التقليديــون والعمــل ســوية وفــق رؤيــة موحــدة تعيــد هيبــة امريــكا وتزيــد 
مــن حضورهــا الدولــي ويقــوي مــن اقتصادهــا وفــق اطــر التنميــة المســتدامة علــى ان 
التنســى ادارة بايــدن ، العمــل بسياســة الليــن مــع العمــاق الصينــي في سياســة تكون 
اخــف بعــض الشــيء ممــا كانــت عليــه مــن حــدة وقســوة  بزمــن الرئيــس ترمــب ، ثــم 
ــم عــن دراســة  ــة تن ــرارات بدراي ــه اتخــاذ الق ــى ســابقه يكــون علي ان اراد التفــوق عل
مســتفيضة وبمســؤولية عاليــة وفهــم عميــق للمتغيــرات المســتقبلية  الناشــئة ،  علــى 
ان تكــون صاحبــت ارتــدادات مؤثــرة بمســتوى قيمــة الفعــل الموجــه ضدهــا  وحتــى 

تبقــى االمــة االمريكيــة والعالــم يفخــر بمقولــة » امريــكا العظيمــة » .

حيدر صبي

حتى تبقى امريكا عظيمة
ان عبــاءات التقــوى مــا كانــت لهــا القــدرة علــى ان 
تســلب االنســان حريتــه و جوهــر ارادتــه، قــوة فعلــه و 
منطلقــات ايمانــه، انســانيته و روح وجــوده، لــوال  تلــك 
ــذات  ــرة و ادراكات ال ــي و الفك ــة للوع ــة المظل الجهال
علــى ان الديــن خــاص مــن الدنيــا و التقــوى مظهــر 
الرشــاد  فتماهــت المتناقضــات التــي رفضهــا االيمــان 
ــن  ــك المتقي ــق الولئ ــم طري ــان، و ُرس ــرة االنس و فط
الذيــن فقــدوا التمييز بيــن الحريــة و العبودية، الحقيقة 
و الزيــف، الجوهــر و المظهــر، الحق و اإلحســان، الصراع 
والتعــارض، االســتنكار و االســتكبار، العــزة و االذالل. 
ــة التــي غيبــت الوعــي اإلنســاني  فخلقــت تلــك الجهال
عــن حقيقــة الديــن و اإليمــان بجوهــره، وفــق التطابق 
المتماثــل غيــر القابل للتفكيك بين الحاضــر و الماضي.
ــاءات  ــي ان عب ــزه ف ــر عج ــان عب ــرة االنس ــت حي  فكان
النــاس و طموحاتهــم،  احــام  تلبــي  لــم  التقــوى 
اشــواقهم و تطلعاتهــم، فــكان االنغاق الفاقد لــإلرادة 
دينــا فــردا و مجتمعــا، جيــا عصــرا تاريخــا وانســانية.
إن التقــوى هــي مجانبــة كل شــيء يبعــدك عــن 
الفضائــل و القيــم، وهــي جــادة الحق وصــواب الحقيقة، 

قبــل أن ُتخــاط لهــا العبــاءات و تبنــى لهــا القصــور و 
ــه. ــد بمراســيم الســلطان و خطــب الفقي تقل

 و انشــغلت التقــوى و انحصــرت فــي كتــب تهــدى 
و ال تبــاع مــن االســتغفار الــى حصــون األدعيــة، كمــا 
ســبق لديــن صكــوك الغفــران و قساوســة اســكنوا 

النــاس الجنــة بســلب دنياهــم ظلمــا و طغيانــا،  قهــرا 
و اســتغاال، فقــط انــه ال موبقــات لــك فبعــد االعتــراف 

يكــون الطهــر.
ــا مــن الديــن و الحقيقــة  ــوا الشــكر ركن و اخــرون جعل
انــه ايمــان االنســان بالتغييــر، تقــواه جوهــره  و دينــه 

ضميــره. 
لقــد أســرف أولئــك فــي نســج عبــاءات التقــوى و 
تســييجها بالتديــن وفــق قائمــة مفتوحــة تشــمل 
الممنــوع بالتحريــم  والمســموح باالســتثناء، و ُصنــف 
االنســان وفــق محــددات هــذه القائمــة، و تحولــت 
ــاة، و ربطــت  ــا حي ــة انه ــى صــاة و الحقيق ــوى ال التق
ــو   الخــوف بالقــرب التوّســل بالخشــية و الكمــال هــو ل

تضرعــوا بالمحبــة.
ــاج شــرح  ــاءات و ال تحت ــا العب ــوى ال ُتخــاط له  ان التق
الفقيــه او نصــرة االمــام، فالتقــوى فضائــل االيمــان في 

وجــدان االنســان و عملــه، فكــره وموقفــه.
 فــإن لــم تكــن التقــوى لــك حيــاة فكــن كيفمــا أردت و 
حيــث مــا شــئت، و اختــر اي ديــن الن الفضائــل و القيــم 

ال ديــن لهــا.

مــن يــوم امــس الــى االن ارحــل بعيــدا، مــرات افكــر اني 
ولــدت كبيــرا بــا طفولــة ليس بالســن بــل بالعمل كنت 
ــي”  ــن الحمــص المســلوق “لبلب ــدر م ــرج بق ــا اخ طف
ــوى  ــة وحل ــرات الورقي ــى الطائ ــر ال ــه وتطــور االم البيع
تدعــى بالوتــه بيــن الحيــن واالخــر اوفــر مبلــغ التامينات 
ــع البوبســايكل، وحينهــا اخــر  ــة لبي الجــل اســتأجر عرب
عامــل فــي مطعــم ويــوم اخــر فــي مقهى،امــا بيــع 
ــح 100  ــة ارب ــكل 50 صمون ــا، ل ــكان مربح ــون ف الصم

فلــس وهــذا فــي الصبــاح الباكــر فقــط.
ــة  ــين صمون ــة بخمس ــد الكمي ــررت ان ازي ــا ق ــا م يوم
ــررت ان  ــي ق ــى رأس ــون عل ــلة الصم ــت س اخرى،وضع
ــوى  ــام مك ــاص 55 ام ــف الب ــد موق ــرش االرض عن افت
الوثبــة قــرب الصدريــة، وانــا أحــث الخطــى لعبــور 
الشــارع واذا بســيارة تكســي تصدمنــي تدحرجــت بعيدا 
والصمــون انتشــر ليغطــي الشــارع، المهــم لممــت 
نفســي واســتجمعت قــواي وجمعــت الصمــون المنثــور 
كالــدرر ، لــم أبــع اال صمونتــان، تعــذرت لنفســي بأنــي 

كنــت طماعــا كــي ازيــد الربــح، طبعــا لشــراء حــذاء جلدي 
كان قــد اعجبنــي فــي معــرض باتــا فــي شــارع الكفــاح.
هــذه الصــورة فــي مخيلتــي وانــا انظــر صــورة الطفــل 
الــذي كان يبيــع الشــاي وهــو محتضنــا االرض ميتــا 
مغــدورا ، هــذه الصــورة التــي هــزت كيانــي وجعلتنــي 
ــون  ــلة الصم ــل س ــا احم ــت وان ــو م ــت ل ــف تخيل ارتج
تخيلــت نفســي مكانــه مــاذا كنــت ســأرى وأشــاهد مــا 
يجــري علــى االرض و روحــي ترتفع نحو العــدل المطلق.
هــل كان اهلل ليعاقبنــي ام يثيبنــي ،مــاذا لو رفــع اهلل عن 
بصــري الغطــاء ألرى حقيقــة األشــياء وحقيقــة الصــدق 

والكــذب ومــا يجــري.
رحمــاك ربــي اجعلنــي فــي موحــش الطريــق فأنــت 
النديــم القديــم األقــدم لعلــي ارى الغريــب علــي الوصي 

وقــد خــط الطريــق و ســار.
ــن  ــرار الذي ــا لاح ــراء طوب ــا للفق ــهداء طوب ــا للش طوب
لــم يذلــوا انفســهم اال ان يخطــوا المــوت علــى الجيــد 

ــادة. كالق

الدين.. وعباءات التقوى

أنا و بائع الشاي..

رقيق عبد اهلل 
كاتب جزائري

سعيد ياسني موسى

هنــاك اجمــاع  فــي نظريــة  تأســيس الدولــة الحديثــة علــى 
اخضاعهــا  للقانــون,  أي ان حكــم القانــون واليــة تنفيــذه 
همــا الضمانــة الحقيقــة فــي اســتمراريتها ونموهــا وقوتها. 
ومــن اجــل القيــام بدولــة القانــون , البــد مــن توفــر 

ــة مــن الشــروط:    مجموع

 أوال - الدستور

يعتبــر  الدســتور ضمانــة أساســية  لقيــام دولــة القانــون . 
فالدســتور ُأس القوانيــن او مــا يطلــق عليه أحيانــا بالقانون 
ــة،  األســاس، وهــو الــذي يشــرح  نظــام الحكــم فــي الدول
وتشــكيل الســلطات العامــة، وتوزيــع االختصاصــات بينهــا، 
وكيفيــة ممارســتها، كمــا يبيــن حقــوق األفــراد والوســائل 

الازمــة لضمانهــا وصيانتهــا .
فالدســتور يشــكل إذا قيــدا قانونيــا لســلطات الدولــة، حيث 
يبيــن حــدود واختصــاص كل ســلطة ال تســتطيع تجاوزهــا، 
واال تكــن قــد خالفــت أحــكام الدســتور وفقــدت الســند 

الشــرعي لتصرفهــا .
وأحــكام الدســتور تقــع فــي قمــة هــرم النظــام القانونــي، 

ويســمو علــى ماعداهــا مــن قواعــد قانونيــة .

ثانيا - الفصل بين السلطات

المبــادئ  أهــم  أحــد  الســلطات  أفصــل  مبــد  يعتبــر 
ــي  ــة المعاصــرة، ويعن ــدول الديمقراطي ــي ال الدســتورية ف
ــية :  ــتورية األساس ــلطات الدس ــن الس ــل بي ــوب الفص وج

 . والقضائيــة  والتنفيذيــة  التشــريعية 
ويقصــد بالفصــل بيــن هــذه الســلطات الفصــل الشــكلي 
أو العضــوي: أي توجــد هيئــة أو ســلطة تتولــى وظيفــة 
التشــريع وهيئــة أو ســلطة تتولــى وظيفــة التنفيــذ وهيئــة 

ــة القضــاء . ــى وظيف أو ســلطة تتول
وهــذا المبدأ ينســب، الى الفيلســوف الفرنســي مونتســكيو، 
ــن  ــه، م ــن ب ــو أول القائلي ــس ه ــه لي ــن أن ــم م ــى الرغ عل
ــاد  ــق إيج ــن طري ــة السياســية ع ــن المثالي ــه ع خــال بحث

ســلطة معتدلــة. 
الســلطات  بيــن  الفصــل  هــذا  بــرر مونتســكيو  وقــد 
ــة وبشــرية يمكــن تلخيصهــا  بأســباب فلســفية وتاريخي
روح   ( الرائــع  كتابــه  فقــرات  إحــدى  فــي  قالــه  بمــا 

ال  السياســية  الحريــة  إن   ((  : قــال  حيــث   ) القوانيــن 
ــة،  ــات المعتدل ــل الحكوم ــي ظ ــد إال ف ــن أن تتواج يمك
ــد  ــق إال عن ــا ال تتحق ــا، إذ انه ــد دائم ــا ال توج ــر أنه غي
التجربــة  ولكــن  الســلطة.  اســتعمال  إســاءة  عــدم 
األبديــة أثبتــت أن كل إنســان يتمتــع بســلطة ال بــد 
التــي  الحــدود  يجــد  ان  إلــى  اســتعمالها  يســيئ  أن 
توقفــه، فالفضيلــة فــي حــد ذاتهــا فــي حاجــة إلــى 
حــدود . ولكــي ال يمكــن إســاءة اســتعمال الســلطة 
ــاس  ــى أس ــا عل ــام قائم ــون النظ ــب ان يك ــه يتوج فإن

.)) الســلطة  تحــد  الســلطة  ان 
لذلــك تعتبــر مــن أهــم مزايــا مبــدأ الفصــل بيــن الســلطات 
صيانــة الحريــة ومنــع االســتبداد والمســاهمة فــي انشــاء أو 

بنــاء دولــة القانــون.

ثالثا - رقابة القضاء

إذا كان مبــدأ فصــل الســلطات يشــكل نوعــا مــن الرقابــة 
السياســية التــي تعنــي أن كل ســلطة تملــك الوســائل 
الكفيلــة بالحــد مــن تعســف أو تجاوز الســلطات الدســتورية 
ــل  ــيلة األمث ــر الوس ــة تعتب ــة القضائي ــإن الرقاب ــرى، ف االخ
لصيانــة وحمايــة حقــوق وحريــات األفــراد، ســواء فيمــا 
يتعلــق بخضــوع الســلطة التنفيذيــة أم اإلدارة للقانــون، أم 

ــي خضــوع الســلطة التشــريعية للدســتور . ف
فالســلطة التنفيذيــة او االدارة يجــب ان تخضــع فيمــا يصدر 

عنهــا مــن تصرفــات قانونيــة أو ماديــة ألحــكام القانون.
فــإالدارة يجــب أن تخضــع لمبــدأ المشــروعية فيمــا تصــدره 
ــدأ  ــف هــذا المب ــا يخال ــاء م ــة إلغ ــرارات، تحــت طائل مــن ق
عــن طريــق دعــوى اإللغــاء كذلــك يمكــن للقضــاء الحكــم 
بالتعويــض علــى االدارة عمــا تســببه مــن أضــرار ألصحــاب 

الشــأن.
فــي  تكــون خاضعــة  التنفيذيــة  الســلطة  فــإن  كذلــك 
تصرفاتهــا ألحــكام الدســتور طبقــا لفكــرة تــدرج القواعــد 
القانونيــة حيــث تشــكل أحــكام الدســتور القواعــد األســمى 

ــة.  ــد القانوني ــة هــرم القواع ــي قم ــي ف ــي تأت الت
فالســلطة التنفيذيــة، يجــب أن تتفــق أعمالهــا وتصرفاتهــا 
كســلطة إداريــة ليــس مــع أحــكام الدســتور فقــط، بــل مــع 
ــن  ــن قواني ــذة م ــرى الناف ــة األخ ــد القانوني ــكام القواع أح

عاديــة ولوائــح تنظيميــة. 

والقضــاء هــو الضامــن والكفيــل لتأميــن احتــرام الســلطة 
التنفيذيــة لهــذه االحــكام مــن خــال دعــوى اإللغــاء، 
ودعــوى التعويــض عــن أعمالهــا وتصرفاتهــا - ســواء 

اللوائــح التنظيميــة ام القــرارات الفرديــة - .
ــدور  ــب أن ت ــريعية يج ــلطة التش ــال الس ــإن أعم ــك ف كذل
فــي اصدارهــا  الدســتور، وخاصــة  أحــكام  فــي حــدود 

للتشــريعات.
فــا تملــك الســلطة التشــريعية أن تخالــف أحكام الدســتور، 
ــن الصــادرة  فــي نصهــا وفــي روحهــا، مــن خــال القواني

عنهــا. 
فأحــكام القوانيــن يجــب أن تكــون متفقــة مــع أحــكام 

الدســتور، وذلــك تحــت طائلــة بطانهــا.
وضمــان ان تكــون أحــكام القوانيــن متفقــة مــع أحــام 
الدســتور يتــم عــن طريــق الرقابة علــى دســتورية القوانين 
ســواء بطريــق الدعــوى المباشــرة أم بطريــق الدفــع الفرعي 

بعــدم الدســتورية .

رابعا - ضمان الحقوق والحريات الفردية

ــة  ــاع الدول ــن إخض ــي م ــدف الرئيس ــة إن اله ــي الحقيق ف
للقانــون هــو تأميــن الحمايــة لحقــوق وحريــات األفــراد ضد 

تعســف الســلطات العامــة . 
ولذلــك فإنــه يفتــرض فــي دولــة القانــون ضمــان حقــوق 

وحريــات االفــراد . 
ولذلــك نجــد أغلــب الدســاتير الحديثــة للــدول تنــص علــى 

كفالــة هــذه الحقــوق والحريــات .
هــذه الحقــوق والحريــات التــي تشــكل قيــدا علــى ســلطة 
الدولــة، لــم تعــد الــدول الحديثــة تقــف موقفــا ســلبيا 
تجاههــا كمــا كان ينــادي أصحــاب المذهــب الليبرالــي، 
ــا  ــي لكفالته ــل االيجاب ــدول بالتدخ ــذه ال ــوم ه ــا تق وانم

وضمــان ممارســتها . 
فالــدول الحديثــة ملزمــة بالعمــل علــى كفالــة وتنميــة 
الحقــوق والحريــات الجديــدة وخاصــة مــا يعــرف باســم 

. واالقتصاديــة  االجتماعيــة  الحقــوق 

خامسا - استقال القضاء

إن وجــود قضــاء مســتقل يشــكل أحــد أهــم الدعامــات 

األساســية لقيــام دولــة القانــون. 
ــة  ــي لبقي ــود الفعل ــف الوج ــاء يتوق ــتقال القض ــى اس وعل

ــون.  ــة القان ــات دول مقوم
ــن الســلطات،  ــدأ الفصــل بي فــا قيمــة للدســتور , وال لمب
وال إلعــان الحقــوق والحريــات الفرديــة، إال بوجــود رقابــة 
قضائيــة تضمــن احتــرام أحــكام الدســتور وبقيــة القواعــد 
ــي  ــا ف ــلطة وظائفه ــة كل س ــن ممارس ــة، وتضم القانوني
ــوق  ــة للحق ــدأ فصــل الســلطات وتضمــن حماي حــدود مب

ــة .  ــات الفردي والحري
وال قيمــة لهــذه الرقابــة القضائيــة اال اذا كان القضــاء 

المســتقل يمارســها .
واســتقال القضــاء - العدلــي أو اإلداري أو الدســتوري - 
الــذي يعتبــر أمــرا ال بــد منــه لقيــام دولــة القانــون يجــب 
أن يتأمــن علــى مســتويين : االســتقال الشــخصي للقضــاة 

واالســتقال الوظيفــي لهــم.
ــن  ــر م ــى أكث ــن عل ــاة يتأم ــخصي للقض ــتقال الش فاالس
وخاصــة  والحصانــة  القضــاة،  اختيــار  كيفيــة  صعيــد: 
ــي واإلداري الخــاص  ــزل، والنظــام المال ــة الع عــدم قابلي
بالترقيــة والنقــل والتأديــب وقواعــد الحيــاد فــي مواجهــة 

ــوم . الخص
أمــا االســتقال الوظيفــي للقضــاة فيتأمــن مــن خــال: عدم 
تحصيــن أي عمــل مــن أعمــال ســلطة الدولــة مــن رقابــة 
القضــاء، وعــدم تدخــل كل مــن الســلطتين التشــريعية 
ــة  ــرام حجي ــان احت ــاء، وضم ــل القض ــي عم ــة ف والتنفيذي

ــا . ــكام وتنفيذه االح
ــون  ــة القان ــية لدول ــات األساس ــذه المقوم ــى ه ــاف ال يض
ــة  ــك المتعلق ــة تل ــرى، وخاص ــات األخ ــن المقوم ــد م العدي
بألمــن القانونــي وعلــى رأســها مبــدأ عــدم رجعيــة القواعــد 

ــة. القانوني

المراجع القانونية :
1. روح القوانين , مونتسكيو.

2. حقــوق الشــعب فــي دســتور الجمهوريــة االســامية 
االيرانيــة. بحــث للدكتــور جــورج جبــور.

3. القانــون الدســتوري والمؤسســات السياســية، الجــزء 
بيــروت  حــداد،  وشــفيق  مقلــد  علــي  ترجمــة  األول، 
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يكتبها لهذا االسبوع
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الفوضــى التــي نشــهدها فــي ســاحات االنديــة الممتــازة لــن تشــابهها فوضــى 
فــي كل الدوريــات العربيــة واالســيوية ، لتصبــح وكأنهــا  )فوضــى عارمــة ( أخذت 
تضــرب بأطنابهــا علــى صــورة الــدوري وعلــى كل تفاصيلــه الفنيــة والجماهيريــة 
واللوجســتية ... مــا انعكــس  بشــكل واضــح ومــن خــال االرقــام القياســية التــي 
نتابعهــا لعــدد حــاالت االقالة واالســتقالة لمدربي أندية الــدوري الممتاز ، انعكس 

علــى طبيعــة المنافســة وعلــى صورتهــا التــي تمنينــا أن تكــون زاهية ومميــزة..
فمــن غيــر المعقــول مــا يحصــل اليــوم مــن تجــاوز فاضــح علــى مهنــة التدريــب 

وعلــى كرامــة المــدرب العراقــي وعلــى تاريخــه وانجازاتــه ..
ومــن غيــر المعقــول أن نقــرأ هــذه الحصيلة القياســية ألعــداد المدربيــن الذين 

تــم تغييرهــم في أجــواء االقالــة واالســتقالة ..!
ــة الصمــت مــن قبــل تطبيعيــة اتحــاد كــرة  ــر المعقــول حصــول حال ومــن غي
القــدم ومــن قبــل رابطــة المدربيــن .. )إن كانــت هنــاك رابطــة خاصــة بهــم 

وتدافــع عنهــم (..!
صمــت الجهــات الرياضيــة ذات العاقــة، ليــس لــه مــا يبــرره أمــام كل مــا يواجه 
المدربيــن مــن إجحــاف لحقوقهــم وأمــام مــا تتعــرض لــه ثوابتهــم االخاقيــة 

.. والمهنية 
ــة مــن المنافســات  ــدوري العراقــي وبعــد 14 جول فحقيقــة مــا يحصــل فــي ال
اليمكــن إال أن نطلــق عليــه بالفوضــى والتخبــط واالرتجال والخضــوع واالذعان 
وصــوال الــى الدكتاتوريــة االداريــة، التــي وضعــت المدربيــن تحــت رحمة بعض 

رؤســاء وأعضــاء االدارات الضعيفــة وغيــر المتوازنــة ..!
وإال... كيــف لنــا أن نتصــور حــال بعــض ادارات االنديــة التــي تقــع تحــت ضغــط 
جماهيرهــا وضغــط مواقــع التواصــل االجتماعــي والمواقــع الرياضيــة، لترغــم 
مدربيهــا علــى االســتقالة، رغــم نجاحهــم فــي بلــوغ المراكــز المتقدمــة ورغــم 

تفوقهــم فــي أجــواء المنافســة وتحقيقهــم للعديــد مــن النجاحــات..
قبــل أن يطالهــم التغييــر وقــد يصبحــوا فــي خبــر كان وهو ماحصل مــع مدربي 
ــح وســعد  ــة كل مــن حــازم صال نفــط الوســط والشــرطة والنجــف والديواني
حافــظ وقصــي منيــر  ومدربــي الســماوة والقاســم والطلبــة والــزوراء والمينــاء 
وأخيــرا مــدرب نــادي زاخــو  أحمــد صــاح الــذي تــرك موقعــه التدريبــي، واضعــا 
ناديــه فــي موقــع متقــدم لــن يبعــد عــن المتصــدر القــوة الجويــة إال بفــارق 

ســتة نقــاط ال غيــر قبــل أن يغيــر رأيــه ويعــدل عــن قــراره والحمــد هلل..!

رابطة املدربني...
أين أنت من االقاالت 

واالستقاالت..؟

عدنـان السوداني

علــى خط التماس 

المستقل

قبــل أيــام مــن زيــارة لجــان االتحــاد الخليجــي إلــى 
الجماهيــر  أطلقــت  العراقيــة،  البصــرة  محافظــة 
العراقيــة هاشــتاك مــن أجــل مســاندة وتحفيــز الجميــع 
25«، حيــث ســتزور  »خليجــي  لـــ  البصــرة  الســتضافة 
لجنــة »خليجــي 25« البصــرة يــوم 26  كانــون  االول/

ينايــر الحالــي.
ــاراة  ومــن المعــروف أنــه فــي اليــوم التالــي ســتقام مب
وديــة بيــن العــراق والكويــت علــى ملعــب البصــرة، 
ورفــع العــراق وتيــرة تحضيراتــه فــي محافظــة البصــرة 
ــارة  ــام معــدودة مــن زي ــل أي ــك قب ــاد، وذل ــوب الب جن
موعــد  مــع  ســتتزامن  التــي   ،»25 »خليجــي  لجــان 
ــابع  ــت بالس ــب الكوي ــع منتخ ــراق م ــب الع ــاراة منتخ مب
ــى  ــتقام عل ــي س ــي، والت ــهر الحال ــن الش ــرين م والعش
ملعــب البصــرة الدولــي، ضمــن تحضيــرات المنتخبيــن 

للتصفيــات اآلســيوية المزدوجــة. 
ــة  ــة ، جاهزي ــة العراقي ــباب والرياض ــت وزارة الش وأعلن
لجنــة  الســتقبال  البصــرة  فــي  الرياضيــة  المدينــة 
»خليجــي 25« والمبــاراة الوديــة بيــن العــراق والكويــت.
وقــال مديــر عــام دائــرة شــؤون األقاليــم والمحافظــات 
ــوزارة ومحافظــة  ــان رســمي: إن ال ــي بي ــر ف ــب جاب طال
الشــباب  وزيــر  توجيهــات  باشــرت وحســب  البصــرة 
والرياضــة عدنــان درجــال، بتهيئــة مدينــة البصــرة 
ــن رئيســيين، فضــًا عــن  ــي تضــم ملعبي ــة الت الرياضي
ماعــب التدريبــات والمنشــآت األخــرى؛ لتكــون جاهــزة 

الســتقبال وفــد »خليجــي 25«. 
قــدم  علــى  تجــري  االســتعدادات  أن  جابــر  وأضــاف 
ــخة  ــم النس ــى تنظي ــراق عل ــدرة الع ــار ق ــاق؛ إلظه وس
الجديــدة مــن بطولــة خليجــي 25 فــي البصــرة بطريقــة 

ــرة. مبه

الجماهري العراقية تطلق هاشتاك..  خليجي 25 بصراوي
لدعم استضافة  »خليجي 25«

القــدم،   الوطنــي   لكــرة  منتخبنــا  مــدرب  أعلــن 
 الســلوفيني   ستريشــكو كاتانيتــش،   قائمــة المنتخب 
لمبــاراة الكويــت الوديــة والتــي   ســتقام فــي   الســابع 
والعشــرين مــن الشــهر الحالــي   علــى ملعــب البصــرة 
الدولــي،   وذلــك ضمن تحضيــرات أســود الرافدين للتصفيات اآلســيوية 

المزدوجــة.
وضمــت قائمــة منتخبنــا الوطنــي   لمبــاراة الكويــت   23   العبــاً،   وهــم كل مــن : 
 جــال حســن وفهــد طالــب ومحمــد حميــد لحراســة المرمــى،   وعــاء مهــاوي   ومصطفــى محمــد 
جبــر وميثــم جبــار وعلــي   فائــز وســعد ناطــق وأحمــد إبراهيــم وفيصــل جاســم وحســن رائــد وضرغــام إســماعيل لخــط 
الدفــاع. كمــا ضمــت قائمــة األســود الاعبيــن :  أمجــد عطــوان وهمــام طــارق ومــازن فيــاض وإبراهيــم بايــش ومحمــد 
قاســم وحســين علــي   وشــيركو كريــم وســجاد جاســم ومــراد محمــد لخــط الوســط،   وعــاء عبــد الزهــرة وأيمــن حســين 
لخــط الهجوم.وسيســافرُ   وفــد منتخبنــا الوطنــي   يــوم الســبت المقبل إلــى محافظة البصرة،   لبــدء تحضيراتهِ   قبــل مواجهة 
األزرق الكويتــي   والتــي   ســتتزامن مــع زيــارة لجــان االتحــاد الخليجــي   لكــرة القــدم لإلطاع علــى المنشــآت والمحافظة قبل 

منــح العــراق حــق اســتضافة خليجــي  25

ــا  ــي   وصفته ــة الت ــة الحمل ــة التطبيعي ــتنكرت    الهيئ اس
التــي   للشــك  المريبــة  التوجهــات  بـ)المغرضــة (  ذات 
 يتعــرض لهــا وزيــر الشــباب والرياضــة،   عدنــان درجــال،  
 مــن اإلســاءة لغايــات معروفــة،   وتعــدُ   محــاوالت   يائســة   
 لخفافيــش الليــل مــن أجــل التحكــم بالمشــهد الرياضــي  
ــذ  ــدهِ   من ــي   جس ــر ف ــدة تنخ ــلبيات عدي ــى س ــذي   عان  ال

ــنوات .   س
وتســتغربُ   التطبيعيــة فــي   بيــان تلقتــه  ) المســتقل(   
توقيــت الحملــة المغرضة الــذي   يتزامن مع االســتعدادات 
الجاريــة الحتضــان االشــقاء الكويتييــن فــي   البصــرة 
الفيحــاء،   والتــي   تكشــف بوضــوح عــن عــدم الرغبــة لــدى 
البعــض مــن توطيــد العاقــات العربيــة أمــا منهــم فــي  
 إيقــاف عجلــة التطــور الرياضــي   لكــي   يعتاشــوا علــى 
موائــد الفســاد .  وتؤكــدُ   التطبيعيــة أن وزيــر الشــباب 
ــر  ــدم الكثي ــروي،   ق ــزٌ   ك ــال،   رم ــان درج ــة،   عدن والرياض
لمنتخباتنــا الوطنيــة مــع زمائــه الاعبيــن،   ومــا زال ابنــاء 
شــعبنا الطيب   يســتذكرون تلك اإلنجــازات بفخــرٍ   واعتزاز . 
 وتأمــلُ   التطبيعيــة مــن الجهــات ذات العاقــة التصــدي  
 بحــزمٍ   لــكل محاولــة    خارجــة عــن القانــون هدفهــا 
االســاءة لنجــوم كرتنــا وأعامهــا الشــاخصة،   مــع ضــرورة 
طــي   صفحــات التشــهير المبرمجــة إلنهــاء الخافــات،  

ــة رياضــة الوطــن . ــاه خدم  والعمــل باتج
 وتطالــبُ   الهيــأة التطبيعيــة رئيــس الــوزراء،    الســيد 
مصطفــى الكاظمــي،   بإيقــاف تلــك التجــاوزات المنظمــة 
التــي   تريــد العبــث بالمفصل الرياضــي،   وتخريب النســيج 
االجتماعــي   للشــعب العراقــي،   وإشــاعة الفوضــى فــي  

ــاة .    ــع مجــاالت الحي  جمي
وقــررت الهيئــة التطبيعيــة  ) مقاطعــة إحــدى القنــوات 

ــوز  ــج لرم ــتهداف الُممنه ــتمرار االس ــد اس ــة بع الفضائي
التعامــل  القــدم،   وعــدم  العراقيــة،   وكــرة  الرياضــة 
مــع األحــداث الكرويــة بمهنيــة وحياديــة،   والتوجــه 
ــي   كان   ــف الت ــن المواق ــد م ــي   العدي ــخصنة ف ــى الش إل
ــد  ــع فيهــا الصــوت الموضوعــي،   والنق ــب أن   يرتف  يتطل
البنــاء الممــزوج بالحــس الوطنــي .  والمقاطعــة ستشــملُ  
ــة مــع رئيــس وأعضــاء   عــدم إجــراء اللقــاءات التلفزيوني
التطبيعيــة والعامليــن فــي   اللجــان بالبرنامــج الرياضــي  

 لقنــاة  » دجلــة « ،   وكذلــك عــدم تغطيــة األحــداث الكرويــة 
التــي   تقيمهــا التطبيعيــة (  بحســب البيــان .  وتســعى 
الهيئــة التطبيعيــة إلــى أن   يســود الوئــام المجتمــع 
ــن  ــت م ــي   أكل ــرات الت ــن المهات ــاد ع الرياضــي،   واالبتع
جــرف الرياضــة الكثيــر،   والتطبيعيــة تدعــم اإلعــام الحــر 
ــل  ــى تفضي ــة عل ــات المخلصــة،   واآلراء المبني ذا التوجه
المصلحــة العامــة،   ألنهــا تــرى أن اإلعــام هــو الشــريك 

ــا .  ــا وتطويره ــاح كرتن ــي   لنج األساس

التطبيعية تستنكر رسميا 
 التجاوز على عدنان درجال ..!

طمــوح بعــض الصحفييــن قــد يكــون 
ــر ممــا لديهــم مــن قــدرات شــخصية  اكب
ومهنية..وطموحهــم الصعود ســريعا رغم 

ــي. ــي واالبداع ــري والعمل ــم الفك فراغه
األمــر الــذي يدفعهــم إلــى محاولــة تحقيــق 
مكاســب مــن خــال تلميــع صــور قادتهــم 
ورموزهــم  او ممــن يعتاشــون عليهــم، 
بعيــن  إليهــم  ينظــروا  أن  أمــل  علــى 
اإلحســان لدعمهــم ماديــا ومعنويــا وبمــا 
يؤمــن وضعهــم فــي مواقــع ومناصــب 
اليســتحقونها أصــا بــدون اســتخدام لغــة  

ــع.  ــح والتلمي ــاق والمدي النف
لعلنــا جميعــا نعــرف أالعيبهــم ونقــرأ مــن 
خــال منشــوراتهم مــا تعبر عنه نفوســهم 
المريضــة التــي التعطينــا غيــر عناويــن 
النفــاق وريحتــه العفنة..وباشــك ان هــؤالء 
ــي عليهــم  ــد يات ــن يســتمروا طويا..فق ل
يــوم يندمون فيه على افعالهــم.. الن حبل 
الكــذب قصير.. وان الزمن كفيل بكشــفهم 
وابعادهم عن الوســط الصحفــي... وحينها 
كذبهــم  مــن  االعــام  ســاحة  ترتــاح 
ودجلهــم ونفاقهــم.. كفانــا اهلل شــرهم ..

صحفيون منافقون ..!

أعلــن االتحــاد القطــري لكــرة القــدم عــن تقدمــه رســميا بملــف اســتضافة كأس آســيا 
2027 وذلــك بعــد إعــان االتحــاد اآلســيوي لكــرة القــدم عن البــدء في اســتقبال ملفات 

االتحــادات الراغبــة فــي اســتضافة البطولة.
وقــام االتحــاد القطــري لكــرة القــدم بإرســال ملــف متكامــل الســتضافة كأس آســيا 
2027 يتضمــن جميــع متطلبات شــروط االســتضافة مدعما بالبطــوالت الكروية التي 
اســتضافتها دولــة قطــر على المســتوى القــاري والعالمي خــال الســنوات الماضية وما 

يتــم التحضيــر لــه مــن اســتضافات رياضيــة أخــرى فــي المســتقبل القريب.
ونقــل بيــان صحافــي عــن  رئيــس االتحاد القطــري لكرة القدم الشــيخ  حمد بن خليفة 
آل ثانــي » القــول إن ممــا الشــك فيــه أن التقــدم بملــف اســتضافة كأس آســيا 2027 
للمنتخبــات الوطنيــة، يعــزز رغبــة القيــادة قطــر فــي االســتثمار األمثــل لــكأس العالــم 
2022، وليــس مجــرد االكتفــاء بإقامــة البطولــة، خاصــة وأنه مــع إقامــة المونديال في 
قطــر وتحقيــق النجــاح المتوقــع، فــإن هــذا األمر سيشــكل إضافــة كبيرة للســمعة التي 
تحظــى بهــا دولــة قطــر على صعيــد تنظيــم البطــوالت الرياضيــة الكبرى، وهو ســعي 
حثيــث مســتمر-نضعه نصــب أعيننــا- لمواصلــة تنظيــم األحــداث الرياضيــة الكبــرى، 

بمــا حققنــاه مــن نجاحــات كبيرة بشــهادة الجميــع، وعلــى األصعــدة كافة.
ـ19  وأضــاف » أن دولــة قطــر ســتكون جاهــزة الســتضافة كأس آســيا فــي نســختها الــ
للمنتخبــات الوطنيــة مســتفيدة مــن المنشــآت الرياضيــة الحديثــة التــي ستســتضيف 
بطولــة كأس العالــم FIFA قطــر 2022، والتــي تزخــر بهــا الدولــة وتعــد إرثــا لألجيــال 
القادمــة مــن أبنــاء القــارة اآلســيوية، وبمــا يتماشــى مــع رؤيــة الدولــة 2030، فضــا 
عــن الجاهزيــة الكاملــة فــي جانــب المشــروعات المرتبطــة بمونديــال قطــر2022، مثل 
شــبكة الطــرق والفنــادق بكافــة مســتوياتها،باإلضافة إلــى الخيــارات األخــرى المتعــددة 
مــن المواصــات التي ســتكون متاحة للجميــع بدون اســتثناء، وغيرها من المشــروعات 

العماقــة والخدمــات المتميــزة التــي يتضمنهــا ملف االســتضافة.
وبيــن  رئيــس اتحــاد كــرة القــدم، أن روح التحــدي التــي ســاهمت فــي تتويجنــا بكأس 
آســيا 2019 ، ســتقودنا إلــى تقديــم نجاحــات أخــرى يشــهد بهــا الجميــع علــى صعيــد 
االســتضافة والتنظيــم بمــا تســتحقه القــارة الصفــراء والــذي نفتخــر بــأن تكــون كأس 

آســيا 2027 فــي دولــة قطــر مــن جديــد.

قطر تتقدم رسميا بملف استضافة 
كأس آسيا لكرة القدم 2027

كاتانيتش   يعلن قائمة الوطني   
ملباراة الكويت  

ــي  ــي العراق ــم الدول ــد النج أك
ــود  ــس محم ــابق يون الس

، ســفير اللجنــة العليــا 
للمشــاريع واإلرث، أن 
بطولــة كأس العالــم 
لكــرة القــدم قطــر 
2022، ســوف تكون 
نموذجــا يحتــذى به 
ــي بطــوالت كأس  ف

العالــم.
وأوضح أن المونديال 

ســيتيح فرصــة مثاليــة 
ــن  ــد م ــح العدي لتصحي

المفاهيم المغلوطة 
منطقتنــا  عــن 

لمنــا  عا و

العربــي مــن خــال التعــرف علــى الثقافــة العربيــة واســتخدام 
العالميــة. المرافــق  أفضــل 

ــع بطــوالت كأس  ــرار جمي ــى غ ــود عل ــس محم ــال يون وق
ــى  ــال قطــر 022/ ملتق ــم الســابقة، سيشــكل موندي العال
ــم الستكشــاف العــادات  ــه شــعوب العال ــا تجتمــع في عالمي
القــدم  كــرة  برياضــة  واالحتفــاء  المختلفــة  والتقاليــد 
الجميلــة بعــد تجربــة مريــرة عاشــها العالــم مــع وبــاء 

كوفيــد19.
وأشــار إلــى أن المونديــال ســيرفع بــا شــك ســقف طمــوح 
الــدول العربيــة بأســرها داخــل الملعــب وخارجــه، بمعنــى 
ــة ســيزداد حماســها للمنافســة فــي  ــات العربي أن المنتخب
أبــرز البطــوالت العالميــة، وخاصــة بعــد تنظيــم أهــم حدث 
كــروي فــي العالــم فــي منطقتهــا، بينمــا ستســعى الجهــات 
ــة  المســؤولة عــن كــرة القــدم الســتضافة أحــداث رياضي
عالميــة، وضــخ المزيــد مــن االســتثمارات فــي إنشــاء 
ــا  ــي تؤهله ــة الت ــدرات المحلي ــع الق ــة، ورف ــة التحتي البني
لذلــك، ليمثــل مونديــال قطــر2022 لحظــة فارقــة لمايين 

المشــجعين فــي الشــرق األوســط.
وشــدد محمــود علــى أن تقــارب المســافات بيــن ماعــب 
البطولــة فــي قطــر، ســيكون أحــد أهــم 
ــذي  ــل ال ــال المقب ــا الموندي مزاي
ســيقدم بــا شــك معيــارا جديــدا 
ونموذجــا يحتــذى بــه فــي النســخ 

ــة مــن كأس العالــم. المقبل
ملــف  تقديــم  عنــد  وقــال:« 
وعــد   ،2010 فــي  االســتضافة 
منظمــو البطولــة العالــَم بــأن يمثــل 
تقــارب المســافات فــي قطــر ميــزة فريــدة، 
وبالفعــل ســيكون هــذا التقــارب واحــدًا مــن 
ــارب  ــل تق ــل، وبفض ــال المقب ــا الموندي ــم مزاي أه
ــر  المســافات، ســيتمكن المشــجعون مــن حضــور أكث
ــد  ــم تعت ــابقة ل ــي س ــد ف ــوم الواح ــي الي ــاراة ف ــن مب م
ــا أنــه جــرت  ــر المونديــال مــن قبل«..مبين عليهــا جماهي
العــادة فــي البطــوالت الســابقة أن تقطــع الجماهيــر 
مســافات طويلــة بيــن الماعــب لحضــور المباريــات، على 
خــاف مونديــال قطــر الــذي ســتكون فيــه الجماهيــر 
علــى مقربــة مــن جميــع الماعــب ومناطــق المشــجعين 
ــواء  ــروي وأج ــان ك ــم بمهرج ــياحية، لتنع ــم الس والمعال

احتفاليــة تســتمر لنحــو شــهر ســتخّلده الذاكــرة.
ــفري  ــات س ــع رح ــن واق ــون، فم ــا الاعب ــع :«أم وتاب
الطويلــة مــع المنتخــب العراقــي عبــر القــارة اآلســيوية 
المتراميــة األطــراف للمشــاركة فــي المباريــات، أؤكد 
أن جميــع المنتخبــات المشــاركة فــي البطولــة 
تتطلــع لاســتفادة مــن ميــزة تقــارب المســافات 
ــي  ــب ف ــة والتدري ــن اإلقام ــتمكنها م ــي س الت
مــكان واحــد خــال البطولــة وتجنبهــم عنــاء 

الســفر«.
يونــس  العراقيــة  الكــرة  نجــم  وأكــد 
محمــود، أن الطقــس فــي هــذه 
خالهــا  ســيقام  التــي  الفتــرة 

المونديــال مثالــي، وقــال :«لقــد عشــت فــي قطــر ولعبــت 
ضمــن صفــوف أنديتهــا لســنوات عديــدة، وأؤكــد أن 
الطقــس فــي هــذه الفتــرة التــي ســيقام خالهــا المونديال 

مثالــي لممارســة كــرة القــدم«.
ونــوه بوجــود تقنيــة التبريــد المبتكــرة فــي الماعــب، 
مــا يعنــي أن الطقــس لــن يشــكل أي عقبــة مطلقــا، بــل 
واألهــم مــن ذلــك، أن المونديــال المقبــل قــد يأتــي 
ــة  ــات األوروبي ــا مــع منتصــف الموســم فــي الدوري متزامن
ــي أن  ــذا يعن ــم.. وه ــوم العال ــرز نج ــا أب ــب فيه ــي يلع الت
الاعبيــن ســيكونون فــي ذروة عطائهــم البدنــي والفنــي، 
علــى عكــس النســخ الســابقة مــن المونديــال التــي كانــت 
ــن. ومــن ثــم،  ُتقــام بعــد موســم طويــل ومرهــق لاعبي
الملعــب  فــي  األداء  علــى  بالتأكيــد  ذلــك  ســينعكس 
وسيســاعد فــي تألــق هــؤالء النجــوم ليقدمــوا لنــا نســخة 
مبهــرة حافلــة بالمتعــة الكرويــة ســيخلدها تاريــخ بطوالت 

كأس العالــم.
وعــن عملــه كســفير للجنــة العليــا للمشــاريع واالرث، قــال 
يونــس محمود:«هــذا الــدور شــرف لــي وللعــراق، إن إتاحــة 
ــة  ــي المنطق ــال ف ــي أول موندي ــي لإلســهام ف الفرصــة ل
تجربــة رائعــة آمــل أن تتــرك إرثــاً يعــود نفعــه علــى األجيال 
المقبلــة، ويتيــح لــي هــذا الــدور أن أقــف علــى المســتوى 
المبهــر لتفاصيــل اإلعــداد للحــدث، وااللتــزام بالتمّيــز فــي 
كل جانــب مــن جوانــب التحضيــر لمونديــال /قطــر 2022/، 
وهــو شــيء يمــأل صــدري أنــا وجميــع أبنــاء المنطقــة 
بالفخــر. فعلــى مــدار أعــوام عــدة، شــاهدت بنفســي كيــف 
ــر نحــو  ــى التغيي ــى قــوة قــادرة عل تحولــت كــرة القــدم إل
ــر  ــة، وســيتواصل هــذا التغيي األفضــل فــي قطــر والمنطق
ــج  ــن برام ــد م ــي العدي ــة متجســدًا ف ــاء البطول ــد انته بع

ــا للمشــاريع واإلرث«. ــة العلي ــي أطلقتهــا اللجن اإلرث الت
ــي  ــم يحالفن ــم العراقي:«ل ــال النج ــه ق ــام حديث ــي خت وف
الحــظ للتأهــل لنهائيــات كأس العالــم، ولكــن بحكــم 
ــم، أرى أن  ــكأس العال ــي ل ــات وحب مشــاركتي فــي التصفي
ــوب  ــي قل ــة خاصــة ف ــل مكان ــذات تحت ــة بال هــذه البطول
المشــجعين العراقييــن فــي مختلــف أنحــاء العالــم، ويحلــم 
كل العــب بالمشــاركة فيهــا ويرغــب كل مشــجع فــي 
ــم،  ــى مســتوى العال ــة عل ــر بطول ــي أكب ــه ف ــؤازرة فريق م
وكاعــب ســابق، أجــدد دعمــي المتواصــل لتحقيــق حلــم 
ماييــن العراقييــن بمشــاركة منتخبنــا الوطنــي فــي كأس 
العالــم مــن خــال العمــل عــن كثــب مــع أســرة كــرة القــدم 
العراقيــة لوضــع األســس الازمــة لمنتخبنــا مــن أجــل 
ــي  ــب ف ــجع، أرغ ــر 2022/، وكمش ــال /قط ــل لموندي التأه
ــي كأس  ــة ف ــات العربي ــاح المتواصــل للمنتخب أن أرى النج
ــا  ــات مــن منطقتن ــد أحــد المنتخب ــم، وآمــل أن يصع العال
إلــى األدوار المتقدمــة فــي المونديــال المقبــل علــى أرض 

قطــر«.
ــب  ــادة المنتخ ــارة قي ــل ش ــود حم ــس محم ــر أن يون يذك
العراقــي عشــر ســنوات علــى مــدار مشــواره الكــروي الحافل 
بـــ148 مبــاراة مــع منتخــب بــاده، وحفــر اســمه بحــروف 
مــن ذهــب فــي ســجل أفضــل المهاجميــن فــي تاريــخ كــرة 

القــدم اآلســيوية.

يونس محمود: مونديال »قطر 2022« 
سريفع من سقف طموحات الدول العربية 

حــرم أتلتيــك بيلبــاو الهولنــدي رونالــد كومــان مــن إحــراز أّول ألقابــه مدربــاً مــع برشــلونة اإلســباني عندمــا أســقط الفريــق 
الكاتالونــي بـــ 3-2 بعــد التمديــد )الوقــت األصلــي 2-2(، ليظفــر بــكأس الســوبر اإلســبانية ، فــي مباراة شــهدت طرد 

نجمــه وقائــده األرجنتينــي ليونيل ميســي.
وحســم الفريــق الباســكي المبــاراة بهــدف إينياكــي ويليامــس )97(، بعدمــا تعــادال 2-2 فــي الوقــت األصلــي 

بثنائيــة الفرنســي أنطــوان غريزمــان مقابــل هدفــي أوســكار دي ماركــوس )42(، وأســيير فياليبــر )90(.
وكان برشــلونة يأمــل فــي إحــراز لقبــه األول منــذ أبريــل 2019 والـــ14 فــي المســابقة، خصوصــاً بعدمــا 
نجــح بتصحيــح بدايتــه الســيئة فــي الــدوري، إذ لــم يخســر فــي آخــر 9 مباريــات، وارتقــى إلــى المركــز 
الثالــث. وكان الفريــق الكاتالونــي فــي طريقــه إلــى تحقيــق مســعاه عندمــا تقــدم بـــ 2-1 حتــى الدقيقــة 
األخيــرة مــن الوقــت األصلــي، قبــل أن تســتقبل شــباكه هــدف التعــادل عبــر فياليبــر، ليحتكــم الفريقــان 
إلــى التمديــد، لتكــون الكلمــة األخيــرة ألتلتيــك بيلبــاو الــذي ســجل هدف الفــوز عبــر وليامس. وبــدا تأثر 
العبــي برشــلونة فــي الدقائــق األخيــرة، وتحديــدًا قائدهــم ميســي الذي تلقــى بطاقة حمراء بعــد اللجوء 
إلــى حكــم الفيديــو المســاعد، إذ ضــرب فياليبــر مــن دون كــرة، وأســقطه علــى األرض خــال قيادتــه 
إحــدى الهجمــات فــي الدقيقــة 120. وهــي المــرة األولــى التــي يتلقــى فيهــا ميســي البطاقــة الحمــراء 

مباشــرة فــي مبــاراة رســمية، وســبق لــه أن طــرد مرتيــن مــع منتخــب بــاده األرجنتيــن.
ولــم تســعف الدقائــق المتبقية العبي برشــلونة فــي إدراك التعــادل وفرض ركات الترجيح، ليخســروا 
النهائــي العاشــر فــي الــكأس الســوبر، فيما تــوج أتلتيك بيلبــاو بلقبه الثالــث بعد لقبي عامــي 1984 
و2015.  وحــرم أتلتيــك بيلبــاو الــذي أطــاح بريــال مدريــد حامــل لقــب النســخة األخيــرة مــن الــدور 

نصــف النهائــي، كومان مــن لقبــه األول مدرباً لبرشــلونة.

بلباو يسقط برشلونة 
ويظفر بكاس السوبر االسباني 

يف ليلة طرد ميسي

تراجعــت قيمــة انتقــاالت العبــي كــرة القــدم حــول العالــم بنســبة %23.4 فــي العــام الماضــي 
بســبب تأثيــر جائحــة فيــروس كورونــا.

وأظهــرت البيانــات التــي نشــرها االتحــاد الدولي )فيفــا( مؤخــرا، أن إجمالي اإلنفــاق وصل إلى 
5.63 مليــار دوالر مقابــل 7.35 مليــار دوالر فــي 2019، وهــو أقــل إجمالــي إنفــاق منــذ 2016 
عندمــا صرفــت األنديــة حــول العالــم 4.6 مليــار دوالر. وكان لألنديــة األوروبيــة القــدر األكبــر 
مــن اإلنفــاق علــى الرغــم مــن توقــف البطــوالت فــي مــارس، وتصــدرت األنديــة اإلنجليزيــة 
القائمــة بإجمالــي 1.627 مليــار دوالر، ثــم إيطاليــا بـــ731.5 مليــون دوالر، بينمــا كان أكبــر 
إنفــاق مــن خــارج أوروبــا فــي البرازيــل والواليــات المتحــدة. وكان تشيلســي هــو األكثــر إنفاقًا 

بيــن األنديــة األوروبيــة، وتبعــه مانشســتر يونايتــد ومانشســتر ســيتي وبرشــلونة ويوفنتــوس، 
وحققــت األنديــة اإلســبانية أكبــر إيــرادات مــن االنتقــاالت بإجمالــي 785.7 مليــون دوالر.

تراجع انتقاالت الالعبني حول العالم 
للمرة األوىل يف 10 سنوات
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عانــى المجتمع اإلنســاني من العديد من 
المخاطــر التــي قوضــت امنــه واســتقراره 
كالحروب واالســتعمار والتمييز العنصري، 
لكــن لألســف أصبــح اليــوم يعانــي مــن 
خطــر اإلرهــاب الــذي اضحــى منتشــرا في 
العديــد مــن دول العالــم، حيــث يذكــر ان 
أكثــر مــن واحــد وخمســين دولــة كانــت 
مســرحا لعمليــات إرهابيــة ازهقــت كثيــرا 
مــن األرواح وروعــت المدنييــن العــزل. 
واإلرهــاب الحقيقــي الــذي يعنينــا بعيــدا 
عــن االتهامــات التــي قــد تكــون باطلــة 
بحــق دولــة معينــة هــو ممارســة اإلرهاب 
ــة،  ــال الخيري ــي تحــت غطــاء االعم الدول
ففــي خارجهــا خيــر وفــي باطنهــا إرهــاب 
وشــر، وهــو اإلرهــاب المدعــوم الــذي 
تقــوم بــه دول او منظمــات او حكومــات 

تجــاه دول أخــرى.
لتمريــر  الــدول  مــن  الكثيــر  تعتمــد 
اجنداتهــا السياســية وتحقيــق مآربهــا 
تعمــل  لهــا  اذرع  واهدافهــا بصناعــة 
ــميات  ــت مس ــا تح ــذ اجنداته ــى تنفي عل
ــن  ــال العقدي ــرزت خ ــد ب ــة ، وق مختلف
الماضييــن ظاهــرة انتشــار الجمعيــات 
الخيريــة واالجتماعيــة بشــكل الفت وهي 
ذات اهــداف سياســية غيــر معلنــة وتحــت 
مســميات مختلفة ، ومــن هذه الجمعيات 
والهيئــات الخيريــة مــن يســتغل الديــن 
واعمــال الخيــر لممارســة اعمالــه العدائية 
ضــد دولــة معينــه او جماعــات ووجهــات 
بعينهــا ، او الســعي مــن خــال انشــطتها 
الجماعــات  تشــكيل  الــى  المشــبوهة 
االنفصاليــة  ودعــم جماعــات االســام 
السياســي فــي الــدول ،ودعــم القــوى 
االرهابيــة والمتطرفــة وصناعتهــا احيانــا 
كثيــرة؛ بهــدف احــداث الفوضــى لدولــة 
مــا وزعزعــة نظامهــا السياســي او العبــث 
بنســيجها االجتماعــي واحــداث الفوضــى 
فيهــا لتحقيــق مــآرب واجنــدات سياســية 

ــة ومشــبوهة . خبيث
دول  تقــوم  اليــوم  منطقتنــا  وفــي 
ــر  ــة لنش ــات الخيري ــتخدام المؤسس باس
ــة ودعــم وتمويــل  مخططاتهــا التخريبي

الكيانــات اإلرهابيــة »تحــت غطــاء العمــل 
الخيــري، وأصبحــت المؤسســات الخيريــة 
للنظــام  خفــي  ذراع  بمثابــة  هــذه 
السياســي وهــي تتمــدد فــي العديــد من 
ــم مــن أجــل العبــث باســتقرار  دول العال
ــدول، ونشــر الفوضــى والدمــار فيهــا. ال

ــة  ــي واالنظم ــام الغرب ــدأ االع ــرا ب مؤخ
الضــوء  تســلط  فيهــا،  السياســية 
ــة  ــات الخيري ــذه الجمعي ــض ه ــى بع عل
ــة  ودورهــا فــي دعــم االنشــطة االرهابي
والمتطرفيــن في هــذه الــدول، باإلضافة 
الــى تمويــل االرهابييــن والمتطرفين في 
ــد  ــا، وق ــراق وليبي ــوريا والع ــن س كل م
اشــارت العديــد مــن التقاريــر االعاميــة 
والتصريحــات الحكوميــة الــى ارتبــاط 
العديــد مــن هذه الجمعيــات التــي تدعم 
االرهــاب والتطــرف بــدول معينــة مشــيرة 
ــدول  ــف هــذه ال ــى تحال ــذات الوقــت ال ب
مــع دول اخــرى ودعــم جماعــات االخــوان 
المســلمين فــي الوطــن العربــي والعالم.

ــى ان  ــة ال ــة غربي ــر اعامي ــير تقاري وتش
دوال مازالــت تواصــل تمويــل اإلرهــاب 
ــة  ــغ ضخم ــات ومبال ــر تموي ــر توفي عب
للجماعــات المتطرفــة من خــال جمعيات 
ــال  ــن ح ــة وم ــة وديني ــه اجتماعي خيري
ــث  ــا، حي ــيطر عليه ــوك اوروبيــة تس بن
وجهــة التهــم للكثيــر بنشــر التطــرف 
خــال  مــن  اوروبــا،  فــي  واإلرهــاب 

منظمــات إســامية مثيــرة للجــدل.
واجهــت العديــد مــن الــدول العربيــة 

واإلســامية خــال الســنوات الماضيــة 
الكثيــر مــن االتهامــات األوروبيــة بدعــم 
والفكــر  والتطــرف  اإلرهــاب  جماعــات 
الباحثيــن  بعــض  والدمــوي.  الضالــي 
السياســيين وحســب رأيهــم وتقاريرهــم 
واجهــت  فــي  الجميــع  ان  يصرحــون 
ــي  ــل القطع ــت بالدلي ــام إال ان يثب االته
تورطهــا ام عــدم تورطهــا ليحكمــون 
بعــد ذلــك بالنتيجــة التــي مفادهــا تورط 
دولــة بعمليــات إرهابيــة ودعــم جماعــات 
ــي  ــة الت ــال الخيري مســلحة بغطــاء االعم
تقــوم بها، أنــا كقانونية بالدرجــة األولى 
أقــول  الدوليــة  بالسياســة  ومنخرطــة 
ان المتهــم بــريء حتــى تثبــت ادانتــه 
بالجــرم والتهمــة المســندة إليــه بشــكل 
قانونــي، وهــذه قاعــدة قانونيــة نتبعهــا 
علــى االفــراد والــدول، وال ادخــل بدوامــة 
ــي ال  ــه التهــم الت االيمــان بمجــرد توجي
تســتند الــى حكــم قانونــي قطعــي صادر 
ــم  ــة او محاك ــم وطني ــن محاك ــواء م س

ــاب. ــا اإلره ــص بقضاي ــة تخت دولي
يختلــط عملهــم  القانونيــون وعندمــا 
القانونــي بالسياســة وخصوصــا السياســة 
الدوليــة ال يطلقون العنان لتصريحاتهم اال 
إذا كانــت محاطــة ومؤيــده بأدلــة وبراهين 
تديــن الشــخص او الدولــة او الهيئــة او 
المؤسســة او الجمعيــة بأدلــة قطعيــة 
باإلدانــة... جميعهــا تصريحــات وجميعهــا 
أخــرى  دولــة  تتهــم  دولــة  اتهامــات، 
وحكومــات تتهــم حكومــات أخــرى وتبقــى 
هــذه االتهامــات حبــر علــى ورق مالــم تتــم 
ادانتهــا بصدور حكــم قضائي من محكمة 

ــة بقــرار قطعــي واجــب النفــاذ. دولي
فــي نهايــة حديثــي أقــول لألســف دائمــا 
الضحيــة الحقيقيــة مــن هــذا واقصــد 
النزاعــات  ودعــم  اإلرهــاب  عمليــات 
ــات  ــعوب، ال الحكوم ــم الش ــلحة ه المس
وال الــدول وال المنظمــات وانما الشــعوب 
وهــذه  الــدول  هــذه  وجــدت  الــذي 
الحكومــات، فــا دولــة بــدون شــعب وال 

شــعب بــدون دولــة.
عن  الدستور االردنية

د. دانييال القرعان

دعم وتمويل الكيانات اإلرهابية 
تحت غطاء العمل الخريي

عندمــا وضــع المرشــد االيرانــي آيــة اهلل علــي 
المفاوضــات  لطاولــة  مقاســات  الخامنئــي 
ــي  ــه ف ــدة فإن ــات المتح ــع الوالي ــة م المحتمل
ــح  ــدا للمصال ــارا جدي ــم إط ــر رس ــة األم حقيق
ــا  ــا تراه ــة كم ــي المنطق ــة ف ــة القومي األمني

طهــران .
ــزة فــي  ــه المتلف ــي كلمت ــي ف المرشــد االيران
8 ينايــر الجــاري ، أشــار الــى ثوابــت ٌتســتخدم 
كانــت  لكنهــا   ، المفاوضــات  طاولــة  علــى 

رســائل متعــددة اإلتجاهــات .
ماقالــه فــي هــذه الثوابــت : إن ايــران ال يمكــن 
ــرك اصدقاءهــا فــي المنطقــة دون  لهــا ان تت
دعــم ، وهــي ال تريــد إضعافهــم مــن اي جهــة 
كانــت ؛ وذكــر منهــم ســوريا والعــراق دون أن 
يشــير الــى بقيــة هــؤالء االصدقــاء المعروفيــن 
لــدى جميــع المهتميــن بالشــان االيرانــي 

واالقليمــي .
االمــر الثانــي : ان ايــران ال يمكــن لهــا التخلــي 
عــن قوتهــا العســكرية وتحديــدا الصاروخيــة 
ــتغناء  ــن االس ــوة ردع ال يمك ــا ق ــي اعتبره الت
عنهــا فــي ظــل تســلح اقليمــي وتوتر عســكري 

غيــر مســبوق يشــهده االقليــم .
االمــر الثالــث ؛ ان ايــران غيــر مســتعجلة لعودة 
الواليــات المتحــدة لطاولــة 5+1 ، لكنــه قــال : 
ــات  ــة العقوب ــاء كاف ــتلزم إلغ ــودة تس ان اي ع
وجعــل هــذا اإللغــاء » اوال « . و إن عدتــم : عدنــا 
. بمعنــى إزالــة كافــة العقوبــات التــي فرضــت 
بعــد العــام 2017  مقابــل العــودة عــن خطوات 
ــام  2017  ــل ع ــا قب ــى م ــوع ال ــد والرج التصعي
ــب  ــة لتخصي ــبة المرتفع ــمل النس ــذي يش وال

اليورانيــوم .

واضــح ان الســيد الخامنئي اراد وضع مقاســات 
واالدارة  االيرانيــة  الحكومــة  امــام  الطاولــة 
ــة الجديــدة ؛ لكــن األهــم فــي ذلــك  االمريكي
ــذي  ــي ال ــن االقليم ــت األم ــدود وثواب ــو ح ه
اراد تحديــده وهــو مــا يرتبــط بــدول االقليــم 
التــي إن شــاءت ضبــط اوقاتهــا علــى الســاعة 

ــة . االيراني
االن ؛ ايــران تفكــر بصــوت مرتفــع وتقــول انهــا 
ــم  لــن تتخلــى عــن اصدقائهــا . ال اريــد ان اقّي
صوابيــة التصــور مــن عدمــه وانمــا هــذا الواقع 
الــذي ترســمه ايــران لامــن االقليمــي بمعنــى 
ــا .  ــل حدوده ــى داخ ــاء ال ــد االنكف ــا ال تري انه
ومثلمــا كان للواليات المتحــدة اصدقاء وحلفاء 
فــي المنطقــة ؛ فانهــا كذلــك لديهــا اصدقــاء 
ــم وال  ــي عنه ــا التخل ــي نيته ــس ف ــاء لي وحلف
تســمح المســاس بهــم وال بأمنهــم الوطنــي .

فــي القامــوس السياســي االيرانــي ؛ العــام 
2021 يختلــف عــن العــام 2015 تمامــا كمــا 
قالــت كبيــرة المفاوضيــن االمريكييــن ونــدي 
ــاراك  ــبق ب ــس االس ــد الرئي ــي عه ــيرمان ف ش
اوبامــا والمعينــة حديثــا نائبــا لوزيــر خارجيــة 
الرئيــس االمريكــي المنتخــب جــو بايــدن ؛ 
وبالتالــي فــإن مقاســات الطاولــة تختلــف عــن 
ــدو  ــام 2015 . ويب ــي الع ــت ف ــي كان ــك الت تل
ان جميــع االطــراف المعنيــة بالملــف االيرانــي 
تعتقــد مثــل هــذا االعتقــاد وليــس ايــران 

والواليــات المتحــدة فحســب .
امــا العقوبــات – كمــا تقــول طهــران – فانهــا 
انســحبت علــى كافــة المرافــق واصبحــت – بــا 
طعمــة – علــى قــول اللبنانييــن ؛ ولذلــك فــان 
ايــران تعايشــت معهــا الــى حــد بعيــد وهــي 
علــى  االقتصاديــة  تنظيــم ســاعتها  تريــد 
ــا ان  ــن اعتقاده ــا ع ــات ؛ فض ــت العقوب توقي
ــا يختلــف عمــا قبلهــا  ــة مــا بعــد كورون مرحل
ــى ان  ــة ال ــا ؛ اضاف ــيا وأمني ــا وسياس اقتصادي
امريــكا مــا بعــد الرئيــس ترامــب تختلــف عمــا 

قبلــه.
تبقــى دول االقليــم مــاذا تريــد ان تفعــل فــي 
ــق  ــك بح ــي تمل ــي الت ــة ، وه ــة المقبل المرحل

ــة ؟ ــة ومعين ــت ورؤى واضح ــورات وثواب تص
ــدول  ــة السياســية ؛ امــام هــذه ال فــي الواقعي
مقاربتــان : االولــى ؛ االنتظــار لمــا تضفــي 
عليــه المفاوضــات االيرانيــة الغربيــة وعندهــا 

ــا  ــات كم ــذه المفاوض ــن ه ــي م ــن ه ــرى اي ت
فعلــت فــي مفاوضــات 2015 . بمعنــى تخويــل 
االخريــن التفكير وكفــى اهلل المؤمنيــن القتال.

امــا المقاربــة الثانيــة ؛ الدخــول فــي مفاوضــات 
مباشــرة مــع ايــران لوضــع » خارطــة طريــق « 
ــتركات  ــن المش ــى م ــد االدن ــدة الح ــى قاع عل
االمــن  ضمــان  اجــل  مــن  والتفاهمــات 

واالســتقرار للمنطقــة بأكملهــا .
ال اعتقــد ان الجانبيــن االمريكــي وااليرانــي 
يســمحان مشــاركة اي مــن الــدول االقليميــة 
فــي المفاوضــات المحتملــة القادمــة الن ايران 
تقــول انهــا ال تريــد مناقشــة قضايــا االقليــم 
مــع الجانــب الغربــي حتى يكــون هنــاك تواجد 
ــا ان  ــات ؛ كم ــذه المفاوض ــي به ــي معن اقليم
الرئيــس االمريكــي المنتخــب جــو بايــدن قــال 
انــه بحاجــة الــى دور اوروبــي مــع الصيــن 
وروســيا ولــم يذكــر أيــا مــن الــدول االقليمية .

يؤســفني عندمــا احــاور الخليجييــن يذكــرون 
أشــوف  أصدقــك  أســمع كامــك   « المثــل 

أفعالــك أتعجــب « وكأننــي ادعوهــم الــى حــوار 
مــع طــرف تتطابــق معــه الــرؤى واالفــكار 
. انــا ادعــو  والمصالــح واالهــداف والنتائــج 
للحــوار مــع طــرف تختلفــون معــه بــكل شــيء 
الطبيعــي جــدا ان تكــون  ؛ وبالتالــي مــن 
ــر  ــر بغي ــي ان افك ــات ، وال يمكنن ــاك خاف هن
ــوار  ــة للح ــة الملح ــن الحاج ــا تكم ــك ؛ وهن ذل
ــد  ــى الح ــول ال ــل الوص ــن اج ــات م والمفاوض
االدنــى مــن المشــتركات والتوافقــات فــي ظل 
تدافــع سياســي وأمنــي وصــل الى ذروتــه دون 

ــق . ــر النف ــي آخ ــوء ف ــة اي ض رؤي
اعتقــد ان الجانبين يمتلــكان تصورات مختلفة 
لامــن القومــي واالمــن االقليمــي علــى ضــوء 
فــراغ المنطقــة مــن نظــام امنــي بعــد انهيــار 
الحــرب البــاردة ؛ ولذلــك تاتي اهميــة الجلوس 
الــى طاولــة المفاوضــات مــن اجــل حــل هــذه 
العقــدة المســتعصية قبــل ان يحلهــا االخــرون 

علــى مقاســاتهم.
U2saleh@gmail.com

مآالت األمن اإلقليمي

محمد صالح صدقيان

أكثــر بكثيــر مــن المواويــل الحزينــة، أكثــر 
بكثيــر مــن المرثيات الســومرية، لتلك األشــاء 
ــد أن  ــداد. ال ب ــدران بغ ــى ج ــرت عل ــي تناث الت
ــان،  ــذا الزم ــي ه ــو نب ــو، وه ــات هوالك قهقه
ولعلــه نبــي كل األزمنــة، قــد تناهــت الــى 

آذانكــم...
الكلمــة، الصرخــة، لــم تعــد تجــدي. لقــد بتنــا 
بحاجــة الــى نبــي آخــر يعيــد الــى االســام 
ــود  ــى أن يع ــة األول ــام. بالدرج ــة االس عبقري
االنســان انســاناً. لهذا نســأل اهلل: لماذا تركتنا، 
ولمــن تركتنــا، غرقــى الــدم... غرقــى العــدم ؟

منــذ نحــو عقديــن، قــال لنــا المفكــر التونســي 
عبــد الوهــاب المــؤدب، صاحــب »داء االســام«: 
»هــذا االســام الــذي أمامنــا انمــا وجــد ليقتــل 
المســلمين. هــؤالء المســلمون الذيــن أمامنــا 

انمــا وجــدوا ليقتلــوا االســام«.
أن  كيــف  اســتعدنا  مــرة،  مــن  اكثــر 
االيديولوجيــات، فــي النصــف األول مــن القــرن 
العشــرين، تحولــت الــى أديــان، وكيــف أن 
األديــان تحولــت، فــي النصــف الثانــي، الــى 
ايديولوجيــات. هنــا التدخــل المــروع بيــن 
ــا  ــل لن ــن. ليق ــة ومفهــوم الدي مفهــوم الدول
الســادة الفقهاء، والســادة الفاســفة، والســادة 
المؤرخــون، أي امبراطوريــة، أي دولــة، لــم تقم 

ــدم ؟  ــة ال ــى جدلي عل
رائــع ناعــوم تشومســكي حيــن يتحــدث عــن 
ــدة.  ــات المتح ــي الوالي ــدم« ف ــا ال »تكنولوجي
هــاري ترومــان، وقبيــل دقائــق مــن قنبلــة 
أمــام الصليــب.  هيروشــيما، جثــا بخشــوع 
قــال انــه يفعــل ذلــك لكــي ال تزيــل البربريــة 
المســيحية مــن العالــم، كمــا لــو أن شــعار 
ــوف.  ــب المعق ــن الصلي ــم يك ــر ل ــف هتل أدول
غاتنــر غــراس كتــب »لقــد عّذبنــا المســيح أكثر 

ــي« ! ــس البنط ــه بياط ــا عذب مم
بغــداد  فــي  األبوكاليبتــي  المشــهد  ذاك 
ــل  ــم تقت ــة ل ــاب المبرمج ــة(. الذئ ــكاء دجل )ب
الســاطين، وال المهراجــات، وال اللصــوص. 
قتلــت الباعــة علــى البســطات، وعلــى العربات، 
الذيــن بالــكاد يســتطيعون، تحــت لهيــب 
الشــمس، أو تحــت لهيــب الصقيــع، تأميــن 

القــوت ألطفالهــم...
الهمجيــة لــم تصــل، فــي يــوم مــن األيــام، الى 

الحــد الــذي وصلــت اليــه في ديــار العــرب، وفي 
ديــار المســلمين. طبعاً باســم االســام، بذلك 
ــش  ــم، ينه ــا الحظت ــذي، كم ــي ال ــه الوثن االل

أرواح، وأجســاد، مخلوقاتــه. 
ــا علــى ثقافــة الكراهيــة، وعلــى  هكــذا ترعرعن
ثقافــة االثــرة. كيــف ناخــذ علــى اليهــودي 
رفــض اآلخــر، وقتــل اآلخــر، حيــن يكــون، لــدى 
المســلمين، الشــقيق هو اآلخر. قد نقطــع رأس 
األب، وقــد نقطــع راس األم، ما دام ذلك يحملنا 

ــا، مضمخــات  ــى الحوريــات اللواتــي ينتظرنن ال
بالمســك والعنبــر، عنــد بــاب الفــردوس...

ــل  ــم توغ ــا ل ــي ديارن ــة، ف ــة، أي جماع أي دول
فــي أوديســه القتــل ؟ بالعيــن المجــردة رأينــا 
كيــف كانــت تقطــع الــرؤوس بالفــؤوس، فــي 
ــع  ــرب يض ــف كان أبوع ــتاركو، وكي ــة س محل
الجماجــم علــى عربتــه في محلــة شــاتيا، وهو 

يــردد »جماجــم للبيــع، طناجــر للبيــع«.
ــو  ــرف كوك ــن ع ــذي أول م ــان ال ــي لبن ــذا ف ه

شــانيل، وأول مــن عــرف مونتســكيو، فــي هذه 
المنطقــة، وحيــث الكثيــرون مــن حكامها على 

تخــوم القــرون الوســطى. 
ــه  ــي نفس ــرى ف ــذي كان ي ــي ال ــر القذاف معم
ــة،  ــة الحقيق ــي لحظ ــال ف ــرب« ق ــارا الع »غيف
وبعــد أربعيــن عامــاً مــن البقــاء علــى العــرش، 
ــي  ــون ف ــة والغ ــى اللحظ ــل«. حت ــن قبائ »نح
ــة،  ــات الفضائي ــا المركب ــو امتطين ــداوة ول الب
ولــو رقصنــا الــروك انــد رول، ولــو طفنــا حــول 

الحجراألســود...  تنظيــم الدولــة االســامية، 
بــكل أدبياتــه، وبــكل راياتــه، وبــكل لحــاه، 
وبــكل ســواطيره، هــو نحــن. الذئــب قابــع من 
ــة  ــة الجيني ــي الخارط ــل ف ــن وهابي ــام قايي أي
للعــرب. وال مــرة كنــا فــي دولــة تعاملــت معنــا 
ككائنــات بشــرية، ال كقهرمانــات وال كقــردة. 

هل تنتظرون منا أن نكون شيئاً آخر ؟
دولنــا اشــاء، مجتمعاتنا أشــاء، أزمنتنا اشــاء. 
التراجيديــا، وكمــا يبشــرنا أســاقفة الغيــب. 

حتــى يــوم القيامــة. هــؤالء لــم يقدمــوا لنــا اهلل 
ــا  بأســمائه الحســنى، وانمــا اهلل الــذي يطاردن
يتلهــى  لكــي  أوجدنــا  والــذي  كالذبــاب، 
بتعذيبنــا، ثــم يأتينــا بعذابــات القبر كتأشــيرة 
ــة. ــران األبدي ــث الني ــم، وحي ــى جهن دخــول ال
أجهــزة  بــه  تقــوم  دور  أي  يعلــم  ال  مــن 
اســتخبارات غربيــة، وعربيــة، فــي صناعــة 
»داعــش«، وفــي ادارة »داعــش« لنبقــى دومــًا 

فــي رقصــة التانغــو مــع... العــدم ؟

غرقى الدم.. غرقى العدم 

نبيه برجي 

مــن دروس التجربــة المريــرة لشــعوبنا مــع االرهــاب الحديث، بنســخته 
التكفيريــة، انــه يعمــل بأجنــدة سياســية واضحــة ال لبــس فيهــا، 
بصفتــه اداة عنفيــة تخــدم تكتيكيــا او اســتراتيجيا مشــاريع مشــغليه. 
ــك.  ــا ذل ــب منه ــا يطل ــف عندم ــوة وعن ــات تضــرب بق فهــذه الجماع
وتختفــي بســرعة ورشــاقة اذا اقتضــت حاجــة المشــغلين والمموليــن.

وهــذه النتيجة ليســت اكتشــافا جديدا، بل لعلها مــن بديهيات المعرفة 
بهــذه الجماعــات، ولكننــا نعيــد التأكيد عليها كمقدمة لهــذا البحث عن 

اســباب الغزوة االخيرة ودروســها، الحدى ســاحات بغداد الشــعبية. 
واســتهداف الفقــراء وصغــار الباعــة في ســاحة الطيران الشــعبية، ليس 
فيــه تعقيــد فــي التخطيــط العســكري، وال يحتــاج الــى دعم لوجيســتي 
ــح لنفســه حــق محاكمــة االخريــن  ــى عقــل اجرامــي يبي ــل ال ــر، ب كبي
ــة السياســية  ــذ االحــكام بهــم، باســتخدام احــد مرضــى التعبئ وتنفي
ــة  ــة المذهبي ــع الفتن ــن مناب ــب م ــي الغال ــق ف ــي تنطل ــدة، الت الحاق
التكفيريــة، التــي تصنــف النــاس، ثــم تجردهــم مــن انســانيتهم، 
وتحكــم عليهــم بالكفــر، قياســا بأهــل االيمــان، وتجعــل مــن القتــل 
فضيلــة، ومــن اراقــة الدمــاء واســتهداف النســاء واالطفــال تقربــا مــن 

ــدة..  المقــدس االفتراضــي المرتبــط بالعقي
عمليــة نفســية معقــدة صــارت جــزءا من فلســفة تحريك الجمهــور عن 
بعــد، التــي تعتمدهــا منهجيــات الحــروب البديلــة، او الحــروب الناعمــة. 
وهــي فــي الحقيقــة ليســت ناعمــة بل عمليــات قتل اشــد قســوة وعنفا 
مــن المدافــع والطائــرات والبــوارج الحربيــة. وترجمتهــا الحقيقيــة انهــا 
حــرب خفيــة، أو مخالــب متخفيــة بقفــازات حريــر. انهــا ثقافــة تريــد ان 
تقنعنــا بأننــا جميعــا وحــوش، بعضنــا قــوي او بعضنــا ضعيــف، وعلينــا 

ان نعــد المزيــد مــن المخالــب واالنيــاب لكــي نســتحق البقــاء.
ولســنا نفاضــل بيــن انــواع الحــروب، وال نميــز بيــن درجــات وحشــيتها 
وامتهانهــا لكرامــة االنســان وحقــه بالحيــاة. فكلهــا جرائــم ونكــوص 

ــق  ــى خال ــات عل ــة، وافتئ ــن انســانيته، وســويته االخاقي لانســان ع
الكــون ومانــح الــروح للبشــر.. ولكــن عالــم اليــوم ال تســيره القيــم، بل 

سياســات وثقافــات، اساســها العنــف والقــوة والهيمنــة والقهــر.
وســيكولوجيا حــروب التدميــر الذاتــي، والتفجيــر مــن الداخــل، ال تصــل 
ــى غاياتهــا القصــوى اال بإعــام مــواز، يســتكمل مهمــة التخريــب  ال
ونشــر الكراهيــة واالحقــاد، وتعميــم البيئــة المرضيــة، القنــاع النــاس 
ايضــا بــأن االعــداء االفتراضييــن قتلــة، وال حــل اال بالمزيــد مــن القتل، 

ورفــع درجــة التوحــش: الــى حــد القبــول بالتفجيــر االنتحــاري.
وال اغالــي اذا قلــت ان كثيريــن، مــن النخبــة الثقافيــة االفتراضيــة فــي 
عالــم االعــام، باتــوا يقبلــون فرضيــة ان يقتــل شــاب نفســه، ليقتــل 
اخريــن ال يعرفهــم، وال تربطــه بهــم صلــة عــداوة او تنافــر او تنــازع 
مصالــح.. يقتلهــم فقــط بنــاء اليديولوجيــا التنميط الجماعــي، فيتلذذ 
بالقتــل ليريــح نفســه مــن الــم االحقــاد التي تملكــت مشــاعره، مثل اي 

فيروســات ســرطانية مدمــرة.
بــل ان هــؤالء يبــررون هــذه الجرائــم، ويقدمــون لهــا الخلفيــة 
السياســية والثقافيــة التــي تزيــد حالــة االربــاك والضبابيــة، المطلوبــة 
لتحويــل الجماعــات الــى قطعــان، بتغييــب العقــل والفكــر والمعلومــة 

ــف. ــرأي الحصي وال
وبســرعة خاطفــة خــرج المثقفــون، بصفتهــم محلليــن وخبــراء االعــام 
االليكترونــي، ليوزعــوا االتهامــات فــي كل اتجاه. فقد اســتمعنا الى من 
يتهــم دوال واحزابــا وقــوى، قريبــة وبعيــدة!! وهــذا نصــف المشــكلة، 
امــا نصفهــا االخــر ان هــذه االتهامــات ال تقــوم علــى اي معطــى مــادي 
او دليــل، او ربــط منطقــي فــي اغلبهــا. فقــد ســبق هــؤالء واســتبقوا 
االجهــزة االمنيــة المختصــة، المعنيــة بجمــع االدلــة وتحديــد الخيــوط 
المؤديــة الــى المتهميــن وخلفياتهم الفكريــة والسياســية. وهي كلها 
فرضيــات جائــزة بالنظــر الــى تشــابك الصراعــات االقليميــة والدوليــة، 

لكنهــا غيــر محســومة لتبريــر حــدث امنــي ارهابــي بامتيــاز.
حالــة مــن الهيــاج واالثــارة تحــول مهمــة االعــام الــى الترويــج، والخبــر 
الــى دعايــة، والتنويــر الــى تعبئــة، والتثقيــف الــى تحريــض... والفــارق 
ــة  ــن، والتعمي ــة والمجرمي ــف الحقيق ــن كش ــن، بي ــن الوجهي ــر بي كبي
ــاء  ــاف للدم ــا واالنتص ــن الضحاي ــاع ع ــن الدف ــة. وبي ــل العدال وتضلي
البريئــة، واســتغال هــذه المأســاة الهــداف سياســية ومصالــح خاصــة.. 
بيــن خدمــة الوطــن والمجتمــع والنهــوض بــه، والمشــاركة بتدميــره 
لمصلحــة القــوى االجنبيــة، التــي نتهمها لفظــا ونخدمها ســلوكا وفعا.
ان اكبــر خدمــة نقدمهــا لارهابييــن هــي رفــع جريمتهــم الــى 
ــح والصراعــات  ــرر بالنزاعــات والمصال مســتوى العمــل السياســي المب
المحليــة واالقليميــة.. واكبــر خدمــة نقدمهــا للمتآمريــن علــى اوطاننــا 
وشــعوبنا هــي هــذا التســرع والخفــة فــي توزيــع االتهامــات، واســقاط 
عقدنــا السياســية والثقافيــة علــى الواقــع.. الننــا فــي الحالتيــن نضعــف 
مناعتنــا الداخليــة، ونســهل مهمــة الفايروســات في الفتــك بنا ونهش 

اعضائنــا.
االرهــاب مرفــوض بالمطلــق، ومــدان بالمطلــق، وليــس لــه مــا يبــرره 

ال فــي السياســة وال فــي االخــاق وال فــي الديــن.. وهــو ليــس جــزءا 
مــن وســائل الصــراع المشــروعة حتــى ان كانــت ســيئة ورديئــة، 

فالحــروب كلهــا ســيئة ورديئــة وال انســانية.
لكــن االرهــاب هــو توحــش يجــب اال نقبــل بــه وال نضعــه فــي زمــرة 
ادوات الصــراع، ومــن قــام بــه مجــرم ال يســتحق الرحمــة والبحــث عــن 
الدوافــع، وال اهــداف نبيلــة لــه، ومــن امــر بــه وخطــط لــه عــدو، بــل 
هــو العــدو االول والحقيقــي لامــة!! ولهذا فــإن مهمة البحــث والتحري 
ــة،  ــة واخاقي عــن هــذا العــدو يجــب ان تكــون مهمــة شــريفة متقن
وليســت مجــرد اتهامــات تفاقــم التعصــب، وتبــرر القتــل فــي كل اتجاه.
ــذ  ــة المــرة التــي كابدتهــا شــعوب المنطقــة من ــى التجرب وبالنظــر ال
عقــود، وخصوصــا فــي العشــرية الســوداء الماضيــة، فــان هــذا االعام 
الترويجــي والتهريجــي ركــن اساســي مــن اركان الحــرب الناعمــة، او 
الحــرب بالوكالــة التــي تروجهــا االمبرياليــة، وتتكلــف عليهــا مليــارات 
الــدوالرات، وقــد حققــت لهــا الكثيــر حتــى االن لاســف، ليــس علــى 
ــل  ــر والقت ــاحات التفجي ــي س ــى ف ــى والجرح ــا القتل ــتوى ضحاياه مس
العشــوائي، بــل علــى مســتوى التشــويه والعمى الــذي اختطــف العديد 
مــن عقولنــا ونخبنــا االعاميــة والثقافيــة، التــي اصابهــا المــرض 

وتحولــت الــى دمــى تــروج الســم وتعيــد انتــاج الفتنــة.
ولعــل اغــرب مــا قرأتــه علــى لســان احــد هــؤالء االعامييــن، ان 
ــة السياســية واالحــزاب  ــي هــو انشــغال الطبق ــر االرهاب ســبب التفجي

باالنتخابــات والصراعــات السياســية والمصلحيــة!! 
غريــب فعــا هــذا التفســير! فما هــي مهمة االحــزاب والقوى السياســية 
اذن؟ ومــن الــذي سينشــغل بهــذا القضايــا غيــر االحــزاب والقــوى؟ بــل 
مــا مهمــة العمــل السياســي غيــر البحــث عــن ســبل حــل المشــكات 

السياســية وادارة المجتمــع باالســاليب الديمقراطيــة الســلمية؟
وهنــا نصــل الــى بيــت القصيــد، وجوهــر االزمــة التــي نعانــي منهــا، 
ليــس فــي العــراق فقــط، بــل فــي معظــم مجتمعاتنــا العربيــة 
ــى  ــة عل ــة الصهيوني ــة االمبريالي ــت بالهجم ــي ابتلي ــامية، الت واالس

مواردهــا وطاقاتهــا. 
كثيــرا مــا نســمع فــي ادبياتنــا السياســية واعامنــا المختطــف، عبــارة 
ان امــن المجتمــع امــن سياســي. والمقصــود فــي ذلــك فــي ادبياتنــا 
ــدون  ــل يري ــن االمــن والسياســة، ب ــة بي ايضــا، ليســالعاقة المبدئي
القــول إن تحقيــق االمــن مرهــون بتوافــق السياســيين، وحيــاة االبرياء 
ترتبــط بحــل العقــد واالزمــات علــى صعيــد الحكــم، او العاقــات بيــن 

القــوى الداخليــة والخارجيــة.. 
ــرر جريمتيــن: االرهــاب والتدخــل االجنبــي. النهــا  ــة تب وهــذه المقول
تجعــل االرهــاب احــدى وســائل السياســة المشــروعة، وتبيح للخــارج ان 
يملــي شــروطه االمنيــة، بذريعــة كونــه جــزءا مــن الصــراع السياســي، 

االقليمــي او الدولــي، علــى ارضنــا.
وكاهمــا مرفــوض ونقيــض الوطنيــة، اذ ليــس هنــاك اي دولــة او امة 
ــح  ــل ان يكــون امــن مواطنيهــا رهــن الصراعــات، والمصال حــرة تقب
واالمزجــة واالهــواء، للقــوى المحليــة او االجنبيــة.. االمــن الداخلــي حق 

حصــري للدولــة بأجهزتهــا المختصــة والمتفرغــة لهــذه المهمــة. 
ــة  ــوط اجنبي ــة او ســفارات او ضغ ــوى حزبي ــول بمشــاركة ق ان اي قب
باالمــن الداخلــي هــو تفريــط خطيــر بالســيادة، وباالمــن وباســتقرار 

المجتمــع والدولــة.
االمــن الداخلــي يــوازي القضــاء فــي ضمــان العدالة والســامة للشــعب 
بجميــع اطيافــه، وبصــرف النظــر عــن المواقــف والعقائــد واالتجاهــات 
والمصالــح.. وكمــا انــه ال يجــوز للقضــاء ان يرتهن للصراعــات الحزبية، 
او االمــاءات الخارجيــة، كــي ال تفســد العدالــة وتعــم شــريعة الغــاب، 
فانــه يتوجــب ابعــاد االمــن واالجهــزة االمنيــة بشــدة وبحــزم عــن كل 

تلــك التأثيــرات المخلــة بدورهــا واهدافهــا النبيلــة.
ان مــا يجــب ان نتوجــه اليــه لكــي نحافــظ علــى البقيــة الباقيــة مــن 
وحدتنــا المجتمعيــة والوطنيــة، هــو ابعــاد االمــن عــن معتــركات 
السياســة. فاســتقال االمــن يقــدم علــى اســتقال القضــاء باالهميــة، 
الن هــذا الحقــل يحتــاج الــى مختصيــن، كمــا هــو حــال الطــب 
والهندســة، ال الــى محلليــن سياســيين، واعــام متفلــت مــن كل 

الضوابــط المهنيــة واالخاقيــة.
بــل ان العديــد مــن الــدول فــي مختلــف العصــور عمــدت الــى ابعــاد 
منتســبي االجهــزة االمنيــة عــن المشــاركة فــي العمليــة السياســية، او 
اشــراكها بذلــك بشــكل منفصــل، ليس انتقاصــا من دورهــا وال حرمانا 
لهــا مــن حقوقهــا، بــل البعادهــا عــن كل شــبهة سياســية او اهتمــام 
باألالعيــب والحرتقــات التــي تعــج بهــا كواليــس السياســة.. انها عملية 
تنزيــه لاجهــزة االمنيــة، اقــرارا بالــدور المحــوري الخطيــر المنــوط بها 
القيــام بــه، لخدمــة المجتمــع وتأمين ســامة حياتــه السياســية، وحياة 

المواطنين.
السياســات  رســم  فــي  الحــق  ولاحــزاب  وللحكومــة  للســلطات 
العامــة، وتحديــد العقيــدة االمنيــة والعســكرية، وتأميــن الميزانيــات 
ــزات، ووضــع جــدول االولويــات.. اجــل هــذا مــن مهمتهــم،  والتجهي
ــات واســاليب  ــات وحيثي ــي ميدانــي وكيفي ولكــن االمــن كاجــراء عمل
ــريك، ودون  ــا دون ش ــة ذاته ــزة االمني ــاص االجه ــو اختص ــل ه عم

ــرف. ــة او ط ــن اي جه ــات م تدخ
وهــذه الدقــة فــي رســم الحــدود بيــن السياســي واالمني، هــو الخطوة 
ــة  ــدي، ولحماي ــي والعقائ ــاذب الحزب ــن التج ــن م ــراج االم ــى الخ االول
ارواح النــاس مــن عنــف االرهابييــن وتوحشــهم، ومــن مؤامــرات 

ــح والطامعيــن، بــكل درجاتهــم. اصحــاب المصال

يحيى حرب
كاتب وصحفي لبناني

الحدود بني االمن والسياسة!

أعــاد وزيــر الخارجيــة الســعودي، األميــر فيصــل بــن 
فرحــان، التأكيــد علــى موقــف بــاده تجــاه الســام مــع 
إســرائيل، مشــيرا إلــى أن ذلــك لــن يتحقــق إال بعــد 
ــة  ــة وإقامــة الدول ــادرة الســام العربي ــود مب ــق بن تطبي

الفلســطينية.
العربيــة  قنــاة  مــع  مقابلــة  فــي  فرحــان  بــن  وقــال 
الســعودية حــول موعــد توقيــع اتفــاق تطبيــع للعاقــات 
ــام  ــق س ــون بتحقي ــد مره ــذا الموع ــرائيل: »ه ــع إس م
القــدس  عاصمتهــا  الفلســطينية  الدولــة  وتحقيــق 

الشــرقية حســب مبــادرة الســام العربيــة«.
وعلــق وزيــر الخارجيــة الســعودي علــى توصــل عــدد مــن 
ــع كامــل للعاقــات مــع  ــات تطبي ــة التفاقي ــدول العربي ال
إســرائيل قائــا: »نأمــل أن يكــون لهــا أثــر إيجابــي وهــذا 

قــرار ســيادي فــي النهايــة لتلــك الــدول«.
ــر  ــا أث ــون له ــل أن يك ــا: »نأم ــان قائ ــن فرح ــع ب وتاب

إيجابــي باألســاس علــى مســار الســام وعلــى تحقيــق مــا 
نهــدف إليــه جميعنــا وهــو تحقيــق الدولــة الفلســطينية 
ــق  ــدس الشــرقية حســب األســس المتف ــا الق وعاصمته

عليهــا جميعــا«.
الخارجيــة الســعودية عــن أملــه بــأن  وأعــرب وزيــر 
تدفــع هــذه االتفاقيــات إســرائيل لانخــراط بحــوار جــاد 
مــع الفلســطينيين للتوصــل إلــى اتفــاق شــامل وكامــل 
للقضيــة واكــد أن الــدول التــي توصلــت التفــاق تطبيــع 
ــة الفلســطينية  ــام الدول ــى قي مــع إســرائيل حريصــة عل

ــرقية. ــدس الش ــا الق عاصمته
الســعودي  الموقــف  علــى  التأكيــد  إعــادة  أن  يذكــر 
تأتــي بعــد أيــام قليلــة مــن تنصيــب جــو بايــدن رئيســا 
للواليــات المتحــدة األمريكيــة خلفــا لدونالــد ترامــب 
الــذي روج ودفــع نحــو عقــد اتفاقيــات تطبيــع للعاقــات 

ــرائيل. ــة وإس ــدول العربي ــن ال ــدد م ــن ع بي

السعودية : ال تطبيع مع 
إسرائيل اال بقيام الدولتني  
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ــي هــذا االســبوع وتتضاعــف المســؤوليات  ــر العمــل ف يكث
ــاز كل  ــة النج ــك مضطــر للعمــل ســاعات إضافّي فتشــعر ان
المطلــوب منــك. تتذّمــر أحياًنــا وتشــتكي واالســوأ مــن هــذا 

أّن انتقــادك قــد يصــل الــى مســامع المســؤولين. فــا تهــّدد 
ــى  ــظ عل ــًذا. حاف ــا او تلمي ــا او عام ــت طالًب ــواء كن ــتقرارك س اس

هدوئــك واتــرك الفتــرة االولــى مــن الشــهر تمــّر بســام.

برج الحملبرج الحمل

بالرغــم مــن تواجــد الكواكــب مجتمعــة فــي مواجهــة برجك 
مــن الجــدي اال انك ســوف تعيــش بداية عام مميــزة وناجحة 

جــدا تحمــل احداثــا جيــدة تحــت تاثير كوكــب المشــتري وزحل 
فــي برجــك فتعيــش اســبوع مثمــر مــن لقــاءات جميلــة اتصــاالت 

معنويــات حماســة طاقــة ثقــة بالنفس تطــور تأخــذك الحظــوظ الــى االعلى.

برج الدلوبرج الدلو

انــه اســبوع مثمــر وواعــد بكثير مــن التقّدم.بحيــث تخدمك 
ــرج  ــة مــع وجــود الشــمس والزهــرة فــي ب المواقــع الفلكي
الجــدي فــي البيــت الثاني بيــت المكاســب واالربــاح ما يجعل 

الجــّو العــام نشــيًطا وفّعــاالً وســريًعا يغمــرك باجــواء ايجابيــة 
ويدعــوك للمغامــرة مــع توّقعــات بمفاوضــات مالية مــن قروض 

او مســاعدات او بحــث بالرواتــب. 

برج القوسبرج القوس

تســعى جاهــدًا هــذا الشــهر للوصــول إلــى القّمة، بعــد ان 
تحــررت مــن الضغوط الســابقة التي ســببها لــك الكوكب 

المدمــر زحــل لمــدة عاميــن ونصــف االن اصبحــت علــى 
شــاطئ االمــان لتنطلــق محلقــا بالنجــاح والتغييــر وبالتالــي 

مــن الطبيعــي أن يرافقــك النجــاح. مــا يجعلــك تصــل الــى الــذروة علــى الصعيد 
المهنــي والشــخصي دون الحصــول بالضــرورة علــى ترقيــة.

برج الميزانبرج الميزان

يقــّدم لــك الدعــم الكلــي والمســاعدة مــع تواجــد التناغم، 
فتظهــر عامــات الطمــوح لديــك وتكــون علــى أهّبــة 
االســتعداد الستكشــاف مســارات وعاقــات جديــدة كمــا 

تســمح لــك التاثيــرات الفلكيــة االيجابيــة للكواكــب ببلــوغ 
االهــداف ســوف تســتمتع بالتعــاون وبتبــادل األفــكار مــع 

ــدة.  ــكار جدي ــدة أو أف ــة أســاليب جدي ــت المناســب لتجرب ــه الوق ــن. إن اآلخري

برج األسـدبرج األسـد

ال تختبــىء وال تكــن متكتمــاً وال متحفظــاً. الوقــت مناســب 
جــدًا لُتســمع اآلخريــن أفــكارك وطروحاتــك. قد تبــدأ عمًا 

ــه اســبوع مناســب  ــع أفضــل. إن ــى مواق ــل ال ــدًا تنتق جدي
لتحســين الوضــع المهنــي وال عــذر لديــك للتذمــر. تســتعيد 

ــّم  ــك تهت ــا يجعل ــي، م ــي والعاطف ــك العائل ــي محيط ــام ف الس
ــك. ــات أحّبائ ــك ولمتطّلب لشــؤون منزل

برج الجوزاءبرج الجوزاء

ــكار واضحــة ومشــاريع مدروســة  ــا مــع اف ــق واثق تنطل
ــى  ــدم دون ادن ــاح والتق ــع النج ــد م ــى موع ــون عل فتك

أثــرًا، ســواء  لــن تمــّر بمــكان دون أن تتــرك  شــك. 
بحضــورك أو بعذوبتــك أو كلماتــك الرقيقة.للعــازب تســافر 

ــذّوق  ــدة تت ــًا جدي ــف بلدان ــا أو تكتش ــرة م ــب لمغام ــارج أو تذه ــى الخ إل
األوقــات الجميلــة واالجتماعــات الرائعــة

برج الثـوربرج الثـور

تبــدأ العــام الجديــد بجــو متفائــل وانطاقــة ســريعة وقوية 
ــة والثقــة بالنفــس وكل الدعــم  ــك الفــرص الثمين ــر ل توف

المعنــوي فمعظــم التاثيــرات الفلكيــة تــدور لصالحــك وتقــف 
الــى جانبــك وتدعمــك اســبوع ناجــح تتوصــل الــى اهدافــك والى 

بحــث بمســائل ماليــة مهمــة جــدا وحســم االمــور القانونيــة والمصرفيــة.

برج الحوتبرج الحوت

بدايــة ممتــازة ترفــع مــن شــأنك وتعــزز ثقــة النــاس 
وبقدراتــك. لــن تكــون وحيــًدا بــل ســيلتف الكثيــرون مــن 

ــا بدعمــك لهــم  ــة وطمًع ــة االيجابي ــا عــن الطاق ــك بحًث حول
ــرة نشــاطك  ــرّده لكث ــك م ــا وذل ــد تشــعر بالتعــب احياًن ــا. ق ايًض

وتحركاتــك. تخيــم علــى االجــواء ايجابيــة ناشــطة بســبب تجمــع الكواكــب فــي 
ــك . برج

برج الجديبرج الجدي

تبــدأ الشــهر واضًعــا نصــب عينيــك اهــداف جديــدة كبيــرة 
ومهمــة، لكــن ســيكون مــن الضــروري أال تكــون هــذه 

االهــداف مســتحيلة او بعيــدة المنــال، كــي ال ُتصــاب بخيبــات 
األمــل او بالخســارة. لحســن الحــظ ان الكواكب مجتمعــة في برج 

الجــدي الشــمس والزهــرة ســيوفران لــك الطاقــة الازمــة للعمــل واالنتاج، ســتدرك 
هــذا الشــهر ان مــا مــن شــيء يأتــي مجاًنــا واننــا ندفــع ثمــن كل نجــاح وانتصــار.

برج العقرببرج العقرب

بدايــة شــهر جميــل جــدًا وانطاقــة مهمــة نحــو انجــازات 
ــى  ــك عل ــح ل ــوف ُتفت ــاح س ــظ والنج ــواب الح ــرة فأب كبي

مصراعيهــا لتشــجيعك على اســتقبال فتــرة جديــدة ومميزة 
مــن حياتك.محاطــا برعايــة عاطفيــة وعائليــة ومهنيــة. تبــدو 

ــا فــي طــرح االفــكار.  ــا فــي المفاوضــات ومقنًع جريًئ

برج العذراءبرج العذراء

حــدد اولوياتــك ســتكون مضطــرًا للعمــل ســاعات إضافّيــة 
النجــاز كل المطلــوب منــك. تشــتّد االنفعــاالت وتكــون 

ــة او  ــي أزم ــوّرط ف ــد تت ــك ق ــّرف لكّن ــريع التص ــا وس مزاجيًّ
ــا فكــن حــذًرا، ان ســبب انزعاجــك هــو ظهــور  ــة م تؤجــج ازم

منافــس لــك او تشــّدد مســؤول عنــك الــذي يطلــب المزيد مــن التوضيــح حاذر 
مــن الوقــوع ضحيــة االنفعــال والغضــب.

برج السرطانبرج السرطان

ــس  ــادرة الرئي ــن مغ ــط م ــاعات فق ــس س ــون خم ــي غض ف
الســابق للبيــت االبيــض، يجــب أن يكــون البيــت  جاهــزا 

الســتقبال الرئيــس الجديــد وموظفيــه .
ــن للســلطة ولكــن فــي بيــت  ــر معل ــال غي ــث يجــري انتق  حي

ــة اخــرى.    ــه عائل ــة وتحــل في ــادره عائل ــذي تغ ــس ال الرئي
ــي  ــة موظف ــب رئيس ــغلت منص ــي ش ــد، الت ــا ري ــول أنجي تق
ــى  ــب إل ــال ترام ــة انتق ــى عملي ــرفت عل ــض وأش ــت األبي البي
البيــت األبيــض، فــي ينايــر عــام 2017، إن »الهــدف النهائــي 
ــى،  ــرة األول ــس واألس ــع الرئي ــو تودي ــال ه ــوم االنتق ــن ي م
وفــي غضــون خمــس إلــى ســت ســاعات، خلــق اجــواء مريحــة 

ــه. ــد وعائلت ــزل للرئيــس الجدي ــد المن وتجدي
هــذه المــرة االمــر مختلــف نوعــا مــا الســيما وان البيــت شــهد 
ثــاث حــاالت اصابــة بكورونــا لذلــك شيشــهد عمليــة تنظيــف 
عميقــة بإجــراءات تنقيــة وتطهيــر واســعتين لمختلــف األجنحة.
ويبــدأ التخطيــط لليــوم المهــم بشــكل تقليــدي قبــل شــهور 

مــن موعــده، إذ يتــم تنظيــم االنتقــال بعنايــة.

وذكــرت شــبكة أخبــار »ســي أن أن« أن رئيــس العمليــات 
والخدمــات المنزليــة فــي البيــت األبيــض، تيموثــي هارليــث، 

الــذي عمــل ســابًقا فــي فنــدق ترامــب بواشــنطن، يتشــاور مــع 
فريــق بايــدن لتســهيل انتقــال الرئيــس القــادم.

وتقليديــا، تختــار العائلة األولــى القادمة المفروشــات واألعمال 
الفنيــة قبــل االنتقــال مــن المجموعة الواســعة للبيــت األبيض، 

والتــي يتــم تخزينها فــي مســتودع بواليــة مارياند.
ويتأكــد طاقــم البيــت األبيــض مــن الحصــول علــى قائمة بكل 
مــا تفضلــه العائلــة الجديدة ، فيمــا يتعلق بالوجبات الرئيســية 

والوجبات الخفيفة والمشــروبات وأغطية األســرة والمناشــف.
أنيتــا ماكبرايــد، التــي عملــت فــي ثــاث إدارات رئاســية، 
بصفتهــا رئيســة موظفــي الســيدة األولــى، لــورا بــوش، تقول: 
ــد العــرض  ــت األبيــض ألول مــرة بع ــى البي ــون إل ــا يأت عندم
االفتتاحــي تقليدًيــا، فــإن جميــع مابســهم تكــون معلقــة فــي 
الخزانــة، تــم نشــر جميــع صورهــم الشــخصية فــي األماكــن 

ــا عمليــة انتقــال رائعــة«. التــي قامــوا بتحديدهــا، إنهــا حًق
ويبــذل موظفــو البيــت األبيــض كل مــا في وســعهم فــي وقت 

مبكــر لتســهيل االنتقــال الســلس مــن عائلــة أولى إلــى أخرى.
ــاث  ــل أث ــن نق ــر م ــبء األكب ــان الع ــدان يتحم ــاك مصع هن
الرئيــس الســابق إلــى الخــارج بينمــا يتــم نقــل متعلقــات 

الرئيــس الجديــد.
تقــول ريــد فــي هــذا الصــدد »هنــاك العديــد مــن المناطــق 

المطليــة، التــي يمكــن أن تتســخ، لذلــك يتوجــب تغييــر بعض 
األصبغــة، وتغييــر  بعــض تركيبــات الحمامــات وتجهيــزات 

اإلضــاءة واألســرة .
ويتخــذ الرئيــس القــادم خيــارات حــول كيفيــة تأثيــث المكتــب 
البيضــاوي، ويختــار معظــم الرؤســاء اســتخدام المكتــب الــذي 
أعطتــه الملكــة فيكتوريــا للرئيــس، رذرفــورد هايــز، فــي أواخر 

القــرن التاســع عشــر.
تقــول ماكبرايــد: »مــن المثيــر لاهتمــام أن الســجادة تلعــب 

ــا فــي نقــل مشــاعر الرئيــس أو األحاســيس التــي  دوًرا حقيقًي
تنتابــه عنــد تولــي ذلــك المنصــب«، وتضيــف »بالطبــع، صورة 
جــورج واشــنطن دائًمــا مــا تحتــل مكانــة بــارزة فــوق المدفأة ، 

ولــم يغيــر أحــد ذلــك تقريًبــا«.
ــادرة  ــدم مغ ــن ع ــض م ــت األبي ــى البي ــون عل ــد القيم ويتأك
الممتلــكات الحكوميــة مــع العائلــة المنتهيــة واليتهــا، ويتــم 
جــرد كل شــيء، ويفصــل بيــن الممتلــكات الخاصــة للرئيــس 

ــة. ــى الدول عــن األغــراض التــي تعــود إل

كيــف يتــم تجهيز بيت الرئيــس االمريكي الجديد كيــف يتــم تجهيز بيت الرئيــس االمريكي الجديد 
بعد مغادرة من ســبقهبعد مغادرة من ســبقه

الفنانــة القديــرة فوزيــة الشــندي ســتكون 
ــاة  ــى قن ــر مــن عل ــة برنامــج ضــي الكم ضيف
ام بــي ســي عــراق وهــو مــن اعــداد وتقديــم 
ــك  ــى ذل ــة ال ــاح. اضاف ــون النط ــاعر مأم الش
ــة فــي برنامــج  ســتظهر الشــندي ايضــا ضيف
اخــر بعنــوان آماســي علــى قنــاة الشــارقة.

ــاة الجزيــرة.  وحــوار علــى قن

فــاز الكاتبــان باســم قهــار وعلــي عبــد النبــي 
الهيئــة  جوائــز  مــن  مهمتيــن  بجائزتيــن 

العربيــة للمســرح.
قهــار فــاز باالولــى عــن نصــه برتقــال وعبــد 
النبــي بالجائــزة الثالثــة لنصــه درامــا متخيلــة 
لعــام 2020 الــف مبــروك لهمــا وللمســرح 

ــي. العراق

الفنــان محمــد هاشــم يمثــل فــي مسلســلين 
جديديــن احدهمــا يعــرض فــي شــهر رمضان 

القــادم لحســاب قنــاة  اال بــي ســي عــراق.

ــة  ــن لجن ــي ضم ــم العراق ــان حات ــارك الفن يش
التحكيــم لبرنامــج عــراق ايدل الذي ســيبث خال 
شــهر شــباط المقبــل مــن علــى شاشــة ام بــي 
ســي عــراق وسيشــارك ايضــا في لجنــة التحكيم 
الفنانــة رحمــة ريــاض احمــد رغــم صغــر ســنها 

وتجربتهــا والفنــان ســيف نبيــل.

يفتتــح الموســيقار نصيــر شــمة بعــد ايــام بيــت 
العــود فــي بغــداد واختــار لــه قصــر الوالــي 
ــم  ــي وبدع ــارع المتنب ــي ش ــن ف ــي الكائ التراث
ــي  ــر مــن منظمــة اليونســكو. وســيقدم ف كبي
حفــل االفتتــاح مســرحية موندرامــا مــن اخــراج 
ــارف  ــي ه ــور حســين عل ــان الدكت ــف الفن وتألي
بعنــوان احــام قــاريء الخشــب بطولــة الفنــان 

ــهداني. ــه المش ط

فوزية الشندي 

قهار وعبد النبي

محمد هاشم

حاتم العراقي

نصري شمة

قحطان جاسم جواد
ــة  ــن مدين ــداد م ــم الح ــروف حاك ــب المع ــروي االدي ي
ــواب الكلمــة  ــر الن ــد مظف ــه الجدي ــة فــي كتاب الديواني
المنغمــة تفاصيــل جميلــة عن مظفــر النواب حيــن كان 
فــي ســجن الســعدية حســب مــا رواه لــه الفنــان الكبيــر 
يوســف العانــي برســالة شــخصية للحداد.يقــول فيهــا:- 
ان مجموعة من الطلبة والمعلمين والموظفين ســيقوا 
الــى ذلــك المعســكروكانوا معظمهــم مــن القومييــن 
واليســاريين والوطنييــن المناضليــن ضــد االســتعمار.
وكان النــواب والعانــي مــن بيــن هؤالء.وقــد خلقــوا فــي 
المعســكر جــوا ثقافيــا وفنيــا عاليــا بفضــل النــواب ،الذي 
كان يتحــرك كخليــة نحــل  فاســس مكتبــة وكان يلقــي 
الشــعر الجميــل ويغني بصوتــه العذب.ويواصــل العاني 
كنــت اتوقــع منــه شــعرا كاســيكيا لكنــي اكتشــفت انــه 
ــد  ــر ويوظــف كل مايســمعه بقصائ شــاعر شــعبي كبي
ــرأه  ــم ماق ــن اه ــرة. م ــة والعب ــع الطراف ــدة تجم جدي
ــي حالهــم  ــا دشــوفوها( تحك ــدة) ردتوه ــواب قصي الن

غيــر المرضــي للجميع.يقــول فيهــا النــواب:-
ردتوها دشوفوها

بعد هيهات تنسوها
بعد منصطفي وياكم

عفيه خلك شكبره
تحفر بير باالبرة

كل شيء واضح ومفهوم
وبنص الحاوة سموم

ردتوها دشوفوها
كام الداس ياعباس
بين الحرية والناس

ويشــير الحــداد ان تلــك القصيــدة هــي مــن اوائــل 
ماكتبــه النــواب قبــل الريــل وحمــد .وكان يتحــدث فيها 
بمــرارة عــن واقــع الحــال. كذلــك قصيدتــه االخــرى 

جقجــه قــدر جقــة وشــبر جراغون/النجانــة جواهــة الخبــز 
ــاءت  ــواب وج ــات الن ــن بداي ــت م ــذه كان ــزون. ه والب
ســاخرة وناقــدة للوضــع العــام اضافــة الــى انهــا تحمــل 
الحــس السياســي االصيــل والنبيــل لشــاعرها.ويذكر 
النــواب فــي صــدد ذلــك انــه كتــب الفصحــى والعاميــة 
منــذ بداياتــه النــه عــاش الهدهــدة فــي الصغــر وســمع 
ــوراء.  ــام عاش ــبايات واي ــج والس ــام االهازي ــوان اي النس
لقــد كتــب النــواب فــي كل شــيء فــي الوطــن والشــعب 

والمــرأة والطفولــة والغــزل .ومــا كتبــه فــي الغــزل:-
جن كذلتك

والشمس
والهوة هلهولة
شايل بريسم

والبريسم اله سوله
واذري ذهب يامشط

يلخلك....اشطولة
بطول الشعر

وللهوى البارد
ينيم الكطة

لذلــك نجــح النــواب ان يجعــل شــعره علــى كل لســان 
النــه فهــم انســانية االنســان وراح يداعبهــا برقــة 
كلماتــه وجــودة معانيها.وحيــن صــدر ديوانــه للريــل 
وحمــد صــار طفــرة حقيقيــة فــي مســار الشــعر الشــعبي 
فــي العراق،النــه كان قبــل النــواب تقليديــا فــي مبنــاه 

ــاه. ومعن

ذكريات وقصائد مظفر النواب يف السجن

فــي حيــاة كل مطــرب هنــاك مجموعــة مــن القصــص 
الحقيقيــة الجميلة او الحزينة ارتبطت بأغانيه و تســتحق 
ان تحكى.ربمــا لــو ان النــاس حيــن تعــرف القصــة 
الحقيقيــة خلــف االغنيــة ســتكون اكثــر فهمــا وتعامــا.
اليــوم ســنروي لكــم واحــدة مــن القصــص التي عاشــها 
الفنــان اســماعيل الفرةوجــي التــي ادمــت قلبــه وزرعــت 
الكأبــة فــي نفســه لزمــن طويلهــا... فحولهــا الــى اغنية 
ــة  ــي اغنية)يالحبيب ــه وه ــا بنفس ــا واداه ــا ولحنه كتبه
بــس تعالــي ( وهــي تــروي معانــاة شــديدة بين حبيبين 
افســدها االهــل ومنعــوا تتويجهــا بالــزواج. وظل الحبيب 
يعانــي مــن الــم الحســرة وااللــم والقهر،الســيما ان 
ذلــك الحــب اســتمر لســبع ســنوات مــن قبــل المطــرب 
اســماعيل الفرةوجــي وحبيبتــه وهــو اول حــب فــي 
حياتــه لذلــك اثــر فــي نفســيته كثيرا.ونعلــم ان الحــب 
االول يبقــى فــي الذاكــرة طويا.ورغــم الرفض الشــديد 
مــن اهــل الحبيبــة حــاول الفرةوجــي غيــر مــرة ان يعــاود 
الكــرة ثانيــة ويجابــه بموقف متصلــب مــا ادى الى حزنه 
ــه ومســيرته  ــدت حيات ــي كآبةعق الشــديد والدخــول ف
المهنيــة. واخيــرا غلــق الطريــق امامــه تمامــا حيــن 
غــادرت الحبيبــة صحبــة االهــل الــى خــارج العــراق. وبعد 

حيــن طويــل نقــل اليــه ان الحبيبــة ظلــت تعانــي مــن 
الموقــف غيــر النبيــل الهلهــا ممــا زاد فــي حزنــه ويأســه 
ــدث.  ــا يح ــاه م ــيئا اتج ــل ش ــتطيع ان يفع دون ان يس
ــة يــروي  ــه فــي اغني ــه وحزن حينهــا قــرر ان يفــرغ اهآت
ــب ولحــن وادى بنفســه.فجاءت  ــه فكت ــا قصــة حب فيه

اغنيــة يالحبيبــة بــس تعالــي وتقــول كلماتهــا:-.
يالحبيبة بس تعالي 

يالحبيبة وشوفي حالي 
شمسي من بعدج مغيب

اللي خل وال حبيب
يالحبيبة بس تعالي 

من تجين تسولفيلي عاللي صار بغربتج 
هاتي وانيني وبيدي امسح دمعتج اخفي ٓا

ولو سكتي ولو صفنتي 
ولتقت عيني ويه عينج 

اكدر افهم منها كلشي والحجي بيني وبينج 
احله من كل االغاني واحله من كل الفصول 
اغله من كل االماني ويحله يحله شما يطول 

يالحبيبة بس تعالي بس تعالي
ومنــذ ذلــك الحيــن ادعــو لهــا بالســعادة وراحــة البــال 

ــرض . ــزن او م ــها ح وان ال يمس
وانا اعمل جاهدا على ان ال التقيها ابدا 

كي تبقى ملهمتي الى االبد

يالحبيبة... السماعيل الفرةوجيقصة اغنية

 قحطان جاسم جواد
الفنانــان الكبيــران منيــر بشــير وطالــب القــرة غولــي يمثــان 
قممــا فــي ســاحة الغنــاء والموسيقى.بشــير موســيقار عالمــي 
ســجل اســمه بحــروف مــن ذهــب بيــن اكبــر العازفيــن والمؤلفيــن 
الموســيقيين فــي العالــم وحصــد اكبر الجوائــز واالوســمة ومفاتيح 
المــدن التاريخيــة .وطالــب القــرة غولــي هــو اخطــر ملحــن انجبتــه 
ــة وقــدم لاســماع اهــم االغانــي مــن ســبعينات  ــة العراقي اللحني
القــرن الماضــي ولحــد وفاتــه قبــل ســنوات. منيــر اســس الدائــرة 
الموســيقية بــوزارة الثقافــة واالعــام بعــد ان عــاد مــن هنغاريــا 
واســس مهرجــان بابــل وفرقــة التــراث الموســيقية ومعهــد 
الدراســات النغميــة الــذي خــرج اهــم مطربــي وملحنــي الموســيقى 
العراقية كنصير شــمة وكاظم الســاهر وغيرهما.وطالب كان مديرا 
لقســم الغناء والموســيقى في االذاعة والتلفزيون اي كان مســؤوال 

عــن اجــازة االصــوات وااللحــان وكلمــات االغانــي فــي العــراق، وفي 
عهــده كان العصــر الذهبــي لاغنيــة العراقيــة. كانــا يتعاونــان فــي 
شــأن الغنــاء والموســيقى ويكمــان بعضهمــا، لكــن فــي يــوم مــا 
انفــرط عــرى التعــاون وتبدلت عاقــة المحبة والتعــاون الى خصام 
وشــجار وشــكوى الــى اعلــى المســتويات، بســبب ان الفنــان طالــب 

القــرة اســتخدم الــة الزرنــة الشــعبية فــي اغنيــة اعــزاز ليــاس خضــر 
واجازهــا رســميا.وحين علــم منير زعــل كثيرا واستشــاط غضبا جاء 
بنفســه لمبنــى االذاعــة يهــدد ويرعــد، الن الزرنــة كانت تســتخدم 
فــي االعــراس والمناســبات الشــعبية وليــس فــي االغنيــة وحــاول 
ــا ومســنودا مــن  ــي كان قوي ــك بنفســه. لكــن القرةغول ــع ذل من

الســلطة وكانــت حجتــه فــي تمريــر االغنية انه اســتخدم الــة الزرنة 
بطريقــة علميــة صحيحــة ونجــح فيهــا. وبالرغــم مــن المحــاوالت 
المســتميتة لمنيــر لم يســتطع ايقــاف مســعى القرةغولــي الذي لم 
يكتــرث كثيــرا للحادثــة، بــل ظــل صامــدا بوجه تيار بشــير وســجل 
االغنيــة وبثهــا، ومــن يســتمع الغنيــة عــزاز يلمــح بوضــوح حــاوة 
الصــوت وجماليــة اســتخدام الزرنــة فيــه. وربمــا يعتقــد بصوابيــة 
القرةغولــي ..رحمهمــا اهلل كانــا عنوانا لنهضة االغنية والموســيقى 

فــي العــراق.

الزرنة بين القرة غولي ومنير بشير



Sunday 24 January 2021 - Issue no.4
األحد 24 كانون الثاني )ين�اير( 2021 - العدد 4

12األخيـــــــــرةاألخيـــــــــرة

تفجيرا الخميس 
الرسالة الموجعة 

موعد االنتخابات
 وكسر االرادات 

بعيــدًا عــن االتهامــات المتبادلــة بيــن المفجوعيــن والشــامتين والمتلصصيــن، 
تبقــى الحقيقــة مفقــودة  فــي اروقة الساســة ، وكل ما نســمعه مجــرد تكهنات او 
ربمــا رجــم بالغيــب. فالــى جانــب البحــث في هويــة منفذ العمليــة او البيــان الذي 
صــدر عــن تنظيــم داعــش االرهابــي الــذي تبنــى العمليــة ، البــد لنا مــن الوقوف 
علــى حيثيــات هــذا الحــدث الجلــل واحاطتــه ومحاولــة  وانــارة الدهاليــز المظلمة 

المؤديــة الــى اســبابه ودوافعــه وتبعاته.
فمــا حصــل ليــس مجــرد عمليــة ارهابية تقليديــة وقعت فــي منطقة مــا وانتهى 
األمــر ، بــل هــو تحــدٍ  وجــودي لوطــن ولشــعٍب يعانــي منــذ ســنين  والجميــع 
ق وغــرَّب فــي التحليــل مــرة بإلقاء  يشــخص الخلــل ويؤشــر عليــه ، رغــم مــن شــرَّ
اللــوم والتقصيــر علــى المنظومة األمنيــة و المخابراتية وهشاشــتهما، ومرة على 
الخافــات السياســية ،  وثالثــة علــى البعــد الطائفــي ورابعه علــى دول الجوار على 
اختافاتهــا. وذلــك ليــس بعيــدا عمــا حصــل بنســبة او باخــرى بالتاكيــد، لكــن 
الســبب األهــم هــو انســداد الســبل الي حــوار وطنــي الســيما فــي المناطــق التــي 

مازالــت تشــهد مشــاكل أمنيــة وتهديــدات فــي مناطــق عــدة مــن العــراق..
ــام  ــر الموصــل ع ــد تحري ــون بع ــذي عاشــه العراقي ــا الهــدوء ال ــد يكشــف لن ق
2017 عــن ســؤال فــي غايــة األهميــة :  هــل إن توقــف العمليــات االرهابيــة خال 
الفتــرة الماضيــة  كان بســبب تطــّور أداء أجهزتنا األمنيــة والمخابراتية  ام نتيجة 

التوافقــات السياســية بيــن الفرقــاء؟ 
القاعــدة األمنيــة تقــول ابحــث عن المســتفيد تصل الــى الجانــي. والجاني بالتأكيد 
ليســوا أؤلئــك الذيــن فجــروا اجســادهم وســط الفقــراء فاالنتحاريــون هــم فاقــد 
الحيــاة االول بعــد أن ضللهــم أمراؤهــم بالمقــّدس الزائــف والنصــوص المكذوبة 
وأوهموهــم بالحــور العيــن أو الجنــة الموعــودة لكــن المســتفيد االخطــر هــو مــن 
يحصــد نتائــج هــذا العمــل االجرامــي كداعم مباشــر  ومن يتصل به مــن متواطئ 

وخائــن للوطــن والديــن المدعــوم بالحقد والتفســير العقائــدي المريض.
لكــن االهــم لدينــا مــع كل تلــك التحليات هــو ماتثيــره التفجيــرات االجرامية من 

تســاؤالت موضوعية ابرزها.
1. طالمــا ان االرهابَييــن الذيــن نفــذا العمليــة غيــر عراقييــن حســب مــا نشــر 
مــن معطيــات وتحقيقــات اوليــة حتــى االن. فكيــف عرفا تفاصيــل البلــد والثغرات 

األمنيــة ونفــذا العمليــة ؟.
فــي هــذه الحــال البــد لهمــا مــن حواضــن وطــرق امــداد ومــكان للمبيــت لعــدة 
ايــام لغــرض االســتطاع والتعــرف علــى المدينــة  وتحديــد المــكان، وهنــا نكون 
أمــام أمريــن أمــا  ان يكــون لهمــا شــريك متنفــذ فــي البلــد، او ان هنــاك فلتانــًا 

امنيــاً  فعليــاً وعــدم ســيطرة  ورقابــة علــى الفنــادق والســيطرات االمنيــة.
2. اختيــار البــاب الشــرقي وســاحة الطيــران تحديــدا لــم يكــن اعتباطيــاً ، بــل هــو 
اختيــار تكــرر ســابقا لــذات الفعــل االجرامــي. ومــن خــال التحليــل فــان تفجيــر 
مــكان مأهــول بالفقــراء العمال البســطاء اليهــدف الى تصفية سياســية بل ايقاع 
اكبــر قــدر مــن الضحايــا ، بما يمثــل تحديا للدولــة واجهزتهــا واعــادة الرعب الى 
الشــارع الــذي عــاش فتــرات آمنــة لعــام ونصــف بعــد اخــر تفجير شــهدته بغــداد.
ــة  ــا مقدم ــو االهــم ، هــل ان ماحــدث ســيكتفي بهــذه الرســالة ام انه 3. وه
الختراقــات متتاليــة تشــكل خطــورة عامة علــى المجتمع النها تســتهدف الجميع 

مواطنيــن ومســؤولين علــى حــد ســواء؟
واخيــرا مهمــا كانــت االجابــات علــى االســئلة اعــاه  فــان ماحــدث رســالة موجعة 
لحكومــة الســيد الكاظمــي ويحملهــا مســؤولية كبيرة فــي اعــادة هيكلية ضبط 
االمــن فــي الشــارع العراقــي. وهــذا لــن يتــم باالعتماد على التفســيرات الشــائعة 
العامــة لماحــدث بــل التحقيــق بجــرأة عــن جميــع االحتمــاالت التــي تــؤدي الــى 

حقيقــة ماحــدث والوقــوف علــى اســبابه بشــجاعة لمعالجته.

العاشــر مــن تشــرين االول/اكتوبــر القــادم، موعــد جديــد تــم 
ــوزراء لانتخابــات  تحديــده والتصويــت عليــه مــن قبــل مجلــس ال
 البرلمانيــة القادمــة ) المبكــرة !! ( والتــي لــم تعــد مبكــرة بالتأكيــد ،
ــق  ــًا ( أطل ــز مطلق ــم ينج ــروع ) ل ــا بمش ــذي يذكرن ــم ال ــذا الرق ه
قبــل عــدة ســنوات علــى مشــروع أعمــار مدينــة الصــدر الــذي كان 
يفتــرض فيــه أعــادة أعمــار المدينــة بشــكل كامــل  والتــي قســمت 
علــى 10 مناطــق فــي 10 ســنين وبالتأكيــد فــأن هــذا المشــروع لــم 

ينجــز إســوًة بــآالف المشــاريع االخــرى فــي العــراق ..
علــى أيــة حــال فــإن تحديــد موعــد آخــر جديــد لانتخابــات اليعنــي 
 بالضــرورة أنــه موعد مقدس أو إنها ســتقام فعا في هذا الموعد  ،
ونحــن ذكرنــا فــي مقــال ســابق نشــرناه فــي أول يــوم تــم تحديــد 
ــد  ــي الموع ــام ف ــن تق ــات ل ــأن االنتخاب ــه ب ــابق  في ــد الس الموع
ــة  ــى أعتيادي ــرة أو حت ــات مبك ــاك أنتخاب ــون هن ــن تك ــدد ول المح
وأســتندنا حينهــا فــي ذلــك إلــى جملــة معطيــات ومؤشــرات ، وقــد 
أعتــرض  البعــض علــى رؤيتنــا تلــك وأعتبرهــا البعــض االخــر نظــرة 
تشــاؤمية وبأنهــا ســتجرى لكونهــا إرادة المرجعيــة وإرادة الشــارع 

المنتفــض وقــرار الحكومــة.
ــاه  ــد ماذكرن ــات نعي ــد لانتخاب ــد موعــد جدي ــوم وبعــد تحدي والي
ســابقًا ونجــزم بــأن االنتخابــات البرلمانيــة لــن تجــرى فــي الموعــد 
الجديــد والســبب اليعــود لبقــاء نفــس المعطيــات والمؤشــرات 
ــة  ــة ومادي ــباب ) فني ــا أس ــابقًا ومنه ــا  س ــي ذكرناه ــابقة الت الس

ولوجســتية وسياســية (.
اليــوم مختلــف تمامــا وإن أســتطاعت الحكومــة  بــل إن االمــر 
والمفوضيــة العليــا المســتقلة لانتخابــات اليــوم مــن تجــاوز تلــك 
المعطيــات واالســباب التــي أدت الــى تأجيــل االنتخابــات الــى موعــد 

آخــر.
ــوي فــي  ــغ والق ــر البال ــيكون لــه االث إال إن هنــاك ســبب آخــر س
  ، تأجيلهــا مــرة أخــرى وعــدم إقامتهــا فــي موعدهــا الجديــد 
ــوم إن  وهــذا الســبب هــو مايدعــى بكســر االرادات ،  فمــن المعل
معظــم الكتــل السياســية واالحــزاب لــم تشــأ بتاتــًا إقامــة إنتخابــات 
ــع ) وإن كانــت  برلمانيــة مبكــرة الســباب عديــدة ومعروفــة للجمي
تصريحاتهــم مــع إقامتهــا ( وعليــه فهــم عملــوا جاهديــن لتعطيــل 
ــو  ــعاهم وه ــي مس ــوا ف ــد نجح ــابق وق ــد الس ــي الموع ــا ف إقامته

ــدة. ــر الرادات عدي كس
ومــن خــال معرفتنــا الوثيقــة والدقيقــة بالواقــع السياســي العراقــي 
ــى  ــن هــذه المــرة  ال ــن سيســعون جاهدي ــأن االخري ــرى ب ــا ن فأنن
ــى  ــعون ال ــات وسيس ــل االنتخاب ــوم تأجي ــرر الي ــن ق ــر إرادة م كس
 عــدم إقامتهــا فــي موعدهــا الجديــد لتذهــب الــى موعــد آخــر ثالث ، 
 ليخلطــوا االوراق علــى خصومهــم مرة ثانية وليثبتــوا إنهم االقوى ، 

والنتيجة دائمًا وأبدًا وجود خاسر  وحيد هو الشعب ..

النصائــح التــي تقدمهــا شــركة ابــل  العماقــة لزبائنهــا  
فــي مجــال الحفــاظ علــى الخصوصيــة  تعتبــر دليــاً  على 

اهتمــام الشــركة بالمتعامليــن معهــا .
فقــد أصــدرت مؤخــرًا جملــة مــن النصائــح  للحفــاظ على 
حســابات وأجهــزة مقتنــي  منتجاتهــا. وطبقــاً لموقــع 
»9 تــو 5 مــاك« فقــد نشــرت أبــل دليــًا جديــًدا للدعــم 
مكــون مــن 20 صفحــة بعنــوان »الوصــول إلــى األجهــزة 
والبيانــات عندمــا تكــون الســامة الشــخصية فــي خطر«. 
ــي  ــح الت ــن النصائ ــة م ــور مجموع ــن المنش ــد تضم وق
تســاعد فــي الحفــاظ علــى الخصوصيــة وتأميــن األجهزة 

والحســابات، منهــا:

التحقق من األجهزة المرتبطة بمعّرف أبل
حيــث يمكنــك التحقــق مــن األجهــزة التي قمت بتســجيل 
ــك  ــاص ب ــل  الخ ــّرف أب ــتخدام )مع ــا باس ــول عليه الدخ

مــن خــال أي جهــاز أبــل لديــك، أو عبــر موقــع أبــل (.

 وشــرحت أبــل كيفيــة التحقــق مــن قائمــة األجهــزة 
المرتبطــة بمعرفهــا فــي آيفــون وآيبــاد، فــأوال: مــن 
خــال االنتقــال إلــى اإلعــدادات فــي جهــاز آيفــون أو 
آيبــاد، ثــم الضغــط علــى اســمك، ثــم التمريــر لألســفل، 

ــة( ــاركة العائلي ــم )المش ــت قس وتح
ســتظهر قائمــة بجميــع األجهــزة المرتبطــة بمعــّرف آبــل 

الخــاص بــك.
اضغــط علــى اســم أي جهــاز لعــرض معلوماتــه، مثــل: 
موديــل الجهــاز، والرقــم التسلســلي، وإصــدار نظــام 
التشــغيل، وهــل الجهــاز موثوًقــا بــه أم ال، وهــل ُيمكــن 
اســتخدامه لتلقــي رمــوز التحقــق مــن معــرف آبــل أم ال.
قــد تختلــف المعلومــات باختــاف نــوع الجهــاز، وقــد 
ــى  ــة عــن أســئلة األمــان لاطــاع عل ــى اإلجاب ــاج إل تحت

تفاصيــل األجهــزة.
ــزة  ــة األجه ــن قائم ــق م ــة التحق ــا؛ فهــي كيفي ــا ثانًي أم
المرتبطــة بمعــرف آبــل فــي جهــاز مــاك، حيــث الضغــط 

ــم، ومــن القائمــة  ــل فــي شــريط القوائ ــى قائمــة آب عل
خيــار  علــى  الضغــط  يتــم  تظهــر،  التــي  المنســدلة 

تفضيــات النظــام.
وبعــد ذلــك الضغــط علــى معــّرف آبــل، وحينهــا ســتظهر 
لــك قائمــة األجهــزة المتصلــة بحســابك فــي الجهــة 
اليســرى مــن الشاشــة، وهنــا يمكنــك الضغــط علــى أي 

جهــاز لاطــاع علــى بياناتــه.
وفــي حــال إذا وجــدت أي جهــاز ال تريــده أن يكــون 
مرتبًطــا بمعــّرف آبــل الخــاص بــك ألي ســبب مــن 
األســباب؛ يمكنــك اتبــاع الخطــوات التاليــة لحذفــه:

بعــد الوصــول إلــى قائمــة األجهــزة المتصلــة بحســابك 
كمــا ذكرنــا فــي الخطــوات الســابقة، اضغــط علــى 
الجهــاز لاطــاع علــى تفاصيلــه، ثــم اضغــط علــى خيــار 
إزالــة مــن الحســاب، ثــم راجــع الرســالة التــي تظهــر لــك، 
ثــم اضغــط مــرة أخــرى للتأكيــد علــى رغبتــك فــي إزالــة 

الجهــاز.

ما هو سر عدم 
تفسخ جثة 
عبد الحليم 

حافظ

تناقلــت وســائل االعــام المصريــة. واالجنبيــة خبــر افــاد بــه ابــن 
شــقيق المطــرب عبــد الحليــم حافــظ يقــول: وجــدت ان جثــة عمــي 

لــم تتحلــل، رغــم مضــي 31 عــام علــى وفاتــه .
يذكــر عائلــة الفنــان عبــد الحليــم فتحــت قبــره مــن اجــل نقلــه 

الــى مــكان اخــر .
ــى  ــا ال ــام المصــري ، ممــا دع ــرأي الع ــر شــغل ال هــذا الخب

ــد ــل هــذه الظاهــرة واســبابها ، فق تحلي
أكــد كبيــر األطبــاء الشــرعيين فــي مصــر ورئيس مشــرحة 
زينهــم األســبق أيمــن فــودة أن جثة الشــخص قد تبقى 
دون تحلــل بعــد الوفــاة لســنوات طــوال قــد تصــل إلــى 

عاما.  40
وأوضــح ردا علــى مــا تــم تداولــه حــول عــدم تحلــل 
جثــة العندليــب عبــد الحليــم حافــظ بعــد دفنهــا، أن 
»أكثــر شــيء قــد يــؤدي إلــى عــدم تحلــل الجثــة إما 
أن تكــون مدفونــة فــي منطقــة جبليــة أي وســط 
الجبــال أو فــي صحــراء جافــة ال رطوبــة بهــا، 
ــي  ــرارة ف ــة الح ــاع درج ــببه ارتف ــا يس ــك لم وذل
تجفــف الميــاه داخل الجثــة وبالتالي تقل نشــاط 

بكتيريــا التعفــن التــي تــؤدي لتــآكل الجثــة«.
وأشــار فــودة إلــى أن »ظــروف الدفــن الســابق 
ــة دون  ــاء الجث ــى بق ذكرهــا، والتــي تســاعد عل
تحلــل لســنوات طــوال، وصفهــا بأنهــا ظاهــرة 
التحــول الموميــاوي، أي تتحــول مــن جثــة إلــى 
موميــاء، أي أن الجثــة تحتفــظ بنفس مكوناتها 
وشــكلها العــادي بــس اللحم ناشــف جــدا خالي 

مــن الميــاه«.
ــي وســط  ــة ف ــن الجث ــه أيضــا »دف ــوه بأن ون
ــى  ــد إل ــدى البعي ــى الم ــؤدي عل ــد ي ــاه ق المي
االحتفــاظ بنفــس مامحهــا ولكــن تصبــح 
رخــوة محاطــة برغــاوي بيضــاء تشــبه رغــاوي 
الصابــون، وهــي ظاهــرة تســمي بالتصبــن«.

بحســب  األطبــاء و كبيــر  وصــف 
الشــرعيين األســبق، »األمــاح الموجــودة فــي 
المــاء تتفاعــل مــع أمــاح الجســم وتحتفــظ 
بنفــس شــكل الجثــة وتحافــظ علــى قوامهــا 
ــا  ــة كم ــت متيبس ــوة وليس ــة رخ ــي حال ــن ف لك

وصفهــا«. الســابق  الحالــة  فــي  يحــدث 
الفنــان  شــقيق  نجــل  شــبانة  محمــد  وكان 
المصــري الراحــل عبــد الحليــم حافــظ قــد كشــف 
ــمر،  ــب األس ــان العندلي ــول جثم ــأة ح ــن مفاج ع
وهــي أنــه لــم يتحلــل رغــم مضــي 31 عامــا علــى 

ــه. دفن

عالء الخطيب أياد خضري العكيلي

الشارع حديث  بقعة ضوء

مــن  لوابــل  أربيــل  فــي  مطاعــم  تعرضــت 
أشــخاص  بيــن  شــجار  نتيجــة  الرصــاص، 
ــمعوا  ــا س ــام بعدم ــاد الطع ــى نف ــن عل غاضبي
بنفــاد وجبــة »الباجــة« مــا دفعهــم الطــاق اكثر 
مــن 500 رصاصــة علــى المطاعــم.  ولحســن 
ــة  ــرار مادي ــوع اض ــة ادت لوق ــظ ان الحادث الح

فقــط دون اصابــات.
يذكــر ان أكلــة الباجــه واحــدة مــن االكات 
ــا  ــات بيعه ــر مح ــراق وانتش ــي الع ــهيرة ف الش
فــي اغلــب المــدن العراقيــة  إال ان بعــض المدن 
تشــتهر وتجســد طبخهــا منهــا العاصمــة بغداد، 
ــون  ــا العراقي ــة يرتاده ــم معروف ــاك مطاع فهن
ــي يجتمــع عليهــا  ــة الت لاســتمتاع بهــذه األكل

ــل باجــة الحاتــي وغيرهــا. ــاء، مث االصدق

اطالق 500 رصاصة بسبب وجبة »باجه« 

ابل تقدم نصائح 
يف مجال الحفاظ على الخصوصية

وعد شرف 
من النجم 
ستار سعد

نجــم THE VOICE  ســتار ســعد  أطلــق أغنيتــه 
الجديــدة  المصــورة »وعــد شــرف«، وتحــت إدارة 

.Music Is My Life شــركة 
ســتار الــذي سيســتقبل العــام الجديــد مــع محبيــه 
وجمهــوره فــي بغــداد بحفلتيــن يحييهمــا ويغنــي 
أغنيتــه الجديــدة، تمّنــى أن تحمــل األيــام  القادمــة 
الكثيــر مــن الخيــر واألمــل ليعــوض النــاس عمــا  

عاشــوه فــي الســنين العجــاف  وان يتطلعــوا الــى 
ــام.          ــذا الع ــي ه ــتقبل ف المس

ــة بالحــب  ــاز مليئ ــة رومانســية بامتي »وعــد شــرف« أغني
والتفــاؤل وتعكــس شــخصّية ســتار الحقيقيــة، فهــو يؤمن 

باألمانــة والتضحيــة فــي ســبيل الحــب الحقيقــي. 
أّمــا قّصــة الكليــب فبرهنــت عــن شــخصّية ســتار المتواضعة 

والعفوّيــة إلــى جانــب المؤثــرة علــى تيــك تــوك »تاتيانــا 
زغيــب« التــي قــال عنهــا أّنها تشــبه ســعاد حســني. 

ــع  ــس واق ــاً يعك ــا حقيقي ــى تمثيلهم وأت
الكثيريــن فــي زمــن كورونــا 

والحجــر.
مــن  األغنيــة 
كلمــات حيــدر 
األســير، ألحــان 

همــام حســن.


