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المشرف العام  رئيس التحرير

@AlaaAlkatib66 @aalsayah
ــي  ــكان وثان ــة الفاتي ــر خارجي ــن وزي ــر بارولي ــال بيت كشــف الكاردين
اعلــى مســؤول فــي الفاتيــكان، الســبت، عــن قــرب زيــارة البابــا الــى 
ــيكون  ــان س ــن األدي ــوار بي ــادم وأن الح ــهر آذار الق ــي ش ــراق ف الع
ــا رئيســًيا فــي الزيــارة مــن المؤمــل ان تتضمــن لقــاء المرجــع  جانًب

الســيد السيســتاني.

أظهــرت بيانــات رســمية أن ثمانيــة مالييــن و380 ألفــا تلقــوا الجرعــة 
األولــى مــن اللقــاح المضــاد للمــرض حتــى اآلن، ارتفاعــا مــن ســبعة 

مالييــن و890 ألفــا الجمعــة الماضــي.
وتعتبــر بريطانيــا الدولــة الـ5 عالميا مــن حيث عدد اإلصابات المســجلة 

بفيــروس كورونــا والـــ5 من حيث حصيلة ضحايــا الجائحة

 حمالت تلقي لقاح كورونا زيارة البابا للعراق

كتب - المحلل السياســي للمستقل

عــراق مابعــد نيســان 2003 الــذي اســماه المراقبــون بالعــراق 
االمريكــي ، شــهد عشــرات الحــروب فــي عشــر ســنوات! وكأّن 
ــام  ــراق ام ــواب الع ــف اب ــة كش ــذه الطريق ــراق به ــال الع احت
قلــة  ذلــك  وقبــل  واالطمــاع  واالرهــاب  التحديــات  جميــع 
الخبــرة وانعــدام الرؤيــة السياســية الدارتــه .  ومــا بيــن خــروج 
ــام 2011  ــا - المالكــي ع ــي عهــد اوبام ــة  ف ــوات األمريكي الق
وعودتهــم ضمــن التحالــف الدولــي عــام 2014 واســتمرار 
النــزاع االمريكــي االيرانــي الــذي جعــل مــن أرض العــراق ممــرًا 
لرســائل دمويــة بيــن الجانبيــن . واالنقســام السياســي حــول 
رحيــل القــوات االميركيــة نهائيــا . ثــم عــودة داعــش عبــر 
التفجيــرات االجراميــة المعتــادة وســط بغــداد ، تاتــي الدراســة 
ــا  ــة مــن اصــل عراقــي مين ــة البريطاني ــي اعدتهــا الصحافي الت
العربــي و  نشــرتها مجلــة فــورن بولســي المعنيــة بالسياســة 
الخارجيــة بعنوان)اختفــاء العــراق مــن جــدول أعمــال إدارة 
بايــدن خطــأ كــــبير ( لتطلــق بالونــا مــن العيــار الثقيــل حــول 
العاقــة بيــن ادارة بايــدن الديمقراطيــة وبيــن العــراق  فهــي 
ــى  ــي عل ــف العراق ــا المل ــى تجاهله ــدن عل ــة باي ــد حكوم تنتق
هــذا النحــو بالقــول : يعيــش العــراق فتــرة حرجــة، فــي الوقــت 

الــذي يســتعد فيــه لانتخابــات الوطنيــة فــي أكتوبــر المقبــل، 
ــن  ــرًا، م ــروج، أخي ــي الخ ــة ف ــاعد الدول ــن أن تس ــي يمك والت
قبضــة الفســاد، واألحــزاب الطائفيــة، أو تخســر كل المكتســبات 
التــي حققتهــا حتــى اآلن. لذلــك يتعيــن علــى واشــنطن دعــم 

ــراق. الســيادة، واالســتقرار، والحكــم الرشــيد فــي الع
 وتضيــف :  كمــا هــي الحــال لــدى بايــدن، فــإن العديــد مــن 
المســؤولين فــي اإلدارة الجديــدة يمتلكــون إرثــًا فــي العــراق، 
فالرئيــس الجديــد زار العــراق مــرات عــدة، عندمــا كان عضــوًا 

فــي الكونغــرس األميركــي ونائــب الرئيــس
ــي  ــة ف ــات الخارجي ــة العاق ــًا للجن ــدن رئيس ــا كان باي وعندم
الكونغــرس، لعــب دورًا مهمــًا فــي منــح الرئيــس جــورج بــوش 
2002. وعندمــا كان  عــام  العــراق  لغــزو  التفويــض  االبــن 
ــى  ــاراك أوبامــا،  كلفــه باإلشــراف عل ــًا للرئيــس ب بايــدن نائب
ــع  ــه صان ــع أن ــاق واس ــى نط ــا عل ــر حينه ــراق، واعتب ــف الع مل
الملــوك، عندمــا ألقــى بــكل ثقلــه خلــف رئيــس الحكومــة 
الســابق نــوري المالكــي، كــي يحكــم فتــرة ثانيــة عــام 2010. 
وبايــدن ليــس وحــده الــذي يملــك تاريخــًا مهمــًا فــي العــراق، 
ــة،  ــة االنتخابي ــرة الحمل ــال فت ــه خ ــكوتًا عن ــل مس ــذي ظ وال
ــاع،  ــوزارة الدف ــتن ل ــد أوس ــخصين: األول لوي ــح ش ــد رش فق
ــرف  ــا يع ــة، وكاهم ــوزارة الخارجي ــي بلينكــن ل ــي أنتون والثان

العــراق جيــدًا. وخــدم أوســتن كجنــرال فــي حــرب العــراق عــام 
2003، ومــن ثــم أصبــح رئيــس القيــادة المركزيــة األميركيــة، 
ــراق،  ــة مــن الع ــوات األميركي ــى انســحاب الق ــث أشــرف عل حي
»داعــش«  تنظيــم  قتــال  أجــل  مــن  عودتهــا  ثــم  ومــن 
اإلرهابــي.  وتركــز الدراســة علــى مقترحــات يتعيــن علــى 
اإلدارة األميركيــة الجديــدة   أن ال تســمح للعناصــر المتطرفــة 
بالهجــوم علــى المصالــح األميركيــة فــي الدولــة، والتــي ال 
األميركيــة  العســكرية  والقواعــد  الســفارة،  أمــن  تتضمــن 
فقــط، وإنمــا اســتقرار العــراق بصــورة عامــة، ودعــم الحكومــة 
األمــن  توفيــر  علــى  تعزيــز قدرتهــا  الحاليــة، عــن طريــق 
الحكــم  ودعــم  العراقــي،  للشــعب  األساســية  والخدمــات 
ــرعية. ــن الش ــد م ــى مزي ــل عل ــي يحص ــي ك ــي والتقدم المدن

كذلــك علــى الواليــات المتحــدة أال تقــف مكتوفــة األيــدي مــرة 
أخــرى إزاء طموحــات العراقييــن، بــل يجــب عليهــا مســاعدتهم 

ــي. ــي والتقدم ــم المدن ــم الحك لدع
 وبعــد هــذه وغيرهــا مــن المقترحــات تســتدرك الدراســة 
ــنطن،  ــي واش ــراق ف ــر الع ــي ذك ــه ال يأت ــب أن ــول : الغري بالق
علــى الرغــم مــن أنــه يوجــد شــبه إجمــاع علــى أن إيــران 
إلدارة  الخارجيــة  السياســة  قضايــا  ضمــن  مــن  ســتكون 
وخــال  ســريعًا.   معالجتهــا  علــى  ســتعمل  التــي  بايــدن، 

جلســة المصادقــة فــي البرلمــان، قــال وزيــر الخارجيــة الجديــد 
بلينكــن إن دول الخليــج العربــي وإســرائيل ســتنخرط فــي 
مفاوضــات مــع إيــران بشــأن دورهــا فــي المنطقــة. ولــم يكــن 

ــراق.   ــر للع ــاك أي ذك هن
ــدن ال  ــون أن إدارة باي ــدرك السياســيون العراقي ــم:  ي  وتختت
تملــك الكثيــر مــن الوقــت أو المــوارد لتبديدهــا فــي بادهــم. 
الواليــات  رؤيــة  يأملــون  للذيــن  قلقــًا  يشــكل  مــا  وهــذا 
المتحــدة تلعــب دورًا هنــاك، وأن تكــون لهــا عاقــات وثيقــة 

مــع العــراق.
امــام هــذه االفــكار المقربــة مــن اهتمامــات اإلدارة االمريكيــة 
التجاهــل  بايــدن  بــادارة  الديمقراطيــون  اعــاد  مــا  واذا 
والمقترحــات الفوقيــة العامــة بشــان العــراق كمــا حصــل فــي 
ــات  ــل االزم ــي ظ ــراق ف ــر الع ــو مصي ــيم. ماه ــروع التقس مش
ــه  ــي وترك ــف العراق ــكان للمل ــال االمري ــل ان اهم ــة؟ ه الحالي
هــو ومشــاكله الداخليــة أفضــل للعراقييــن أم أّن  تقديمــه 
ــن  ــل بي ــة الحــوار المقب ــه ضمــن معادل فــي أولوياتهــم وجعل
ــج  ــدول الخلي ــة ك ــراق والمنطق ــي الع ــة ف ــكا ودول فاعل أمري
ــا واطمئنانــا لمعالجــة تلــك  وايــران وتركيــا ســيكون أكثــر أمن
المشــاكل . هــذا هــو أهــم ســؤال علــى العراقييــن اإلجابــة عنــه 

ــة.  ــية متوزان ــة سياس ــة ورؤي ــجاعة وصراح بش

تراجع العراق في أولويات االدارة االمريكية الجديدة

ــادة  ــات ح ــدت انعطاف ــا ولَّ ــا مجتمعاتن ــر به ــي تم ــة الت ــات الفكري المخاض
وهــزات اجتماعيــة عنيفــة أنتجــت ظواهــر متعــددة كـ ظاهــرة التمــرد العائلي 

، واالســتقالية الفرديــة و العقانيــة المحضــة .
ومــن جملــة ذلــك شــغلت ظاهــرة اإللحــاد الكثيــر مــن المجتمعــات العربيــة 
واالســامية ، وفشــلت كل الحلــول للحــد مــن جمــوح هــذه الظاهــرة 
وتمددهــا بــإزاء تراجــع دور الديــن كمحــرك اجتماعــي فاعــل الســباب شــتى 

منهــا :
يــة الدينيــة علــى الصمــود امــام مظاهرالحداثة  عــدم قــدرة المنظومــة القيمِّ
ــة  ــان الثقاف ــال، و طغي ــادي الفعَّ ــور الم ــن الحض ــت م ــي تمكن ــة الت البراق
الماديــة وأدواتهــا علــى قيــم االيمــان بالغيــب عــاوًة علــى أرجحيــة النموذج 
ــم  ــت القي ــد حَمل ــل. فق ــى النمــوذج الروحــي المتخي ــادي الملمــوس عل الم
الدينيــة بــذور فنائهــا بســبب أداء مايســمى برجــال ديــن وانشــغالهم 
ــر  ــذي اث ــر ال ــص االم ــي الخال ــاء الروح ــاب البن ــى حس ــة عل ــؤون مادي بش
ســلبا فــي شــرائح واســعة مــن الشــباب مــا شــكل تحــوال اجتماعيــا البــد مــن 

ــه . ــراف ب االعت
ســاعد علــى ذلــك ايضــا دخــول رجــال الديــن ميــدان السياســة و توظيــف 
مبــدأ المقــدس حســب مصالحهــم. كذلك ســاهم ظهور الحركات االســامية 

المتطرفــة فــي التعجيــل علــى ظهــور هــذه النزعــة .
ولذلــك مايميــز بــروز ظاهــرة االلحــاد فــي مجتمعاتنــا انهــا تاتــي ليــس مــن 

منظــور فكــري بــل كــرِد فعــل علــى ســلوكيات رجــال الديــن .
لذلــك نجــد خطابهــا فــي المنطقــة العربيــة موجهــا ضــد اإلســام وليســت 
ضــد األديــان االخــرى وفلســفتها وادبياتهــا. خــاف حركــة االلحــاد االوربيــة 
ــة و  ــة فاعل ــادوات رصين ــري ب ــد فك ــك وجه ــٍل واعٍ يمتل ــاءت كفع ــي ج الت
فاســفة ومصلحيــن وقفــوا بوجــه الظاهــرة الثيوقراطيــة بشــكل عــام 
ــق كمــا ناقشــوا الظواهــر  وناقشــوا العاقــة مــع اهلل وضــرورة وجــود الخال
ــة  ــا وجودي ــة برؤي ــر االنســان وفهــم الدول ــق ومصي ــة واســرار الخل المادي
ــا  ــي حينه ــا ف ــمي ديني ــو ماس ــي وه ــير الدين ــن التفس ــزل ع ــرة بمع مغاي

ــة. بالهرطق
ــف  ــد التعس ــت ض ــاد كان ــى لالح ــات االول ــن أّن االرهاص ــم م ــى الرغ وعل
والطغيــان الكنســي واســتبداد رجــال الديــن ، لكنهــا قامــت وفــق منظومــة 
قيميــة اجتماعيــة مغايــرة لمنظومــة دينيــة كانت تلفظ انفاســها علــى ايدي 
الفاســفة العقانييــن. كـــ رينيــه ديــكارت و دينيــس ديــدرو ، والماركيــز دي 
ــن  ــم مم ــر وغيره ــو وفولتي ــاك روس ــان ج ــيكيو وج ــيه ومونتيس كوندرس
اثــرت افكارهــم فــي المجتمــع وهــي تقــدم بديــاً عقانيــاً مقنعــاً ، وحلــوال 
منطقيــة تمثــُل الثــورُة الفرنســية . أبــرز مخرجاتهــا بــل ) روح االلحــاد ( كمــا 
يعبــر عنهــا رمســيس عــوض فــي كتابــه »االلحــاد فــي الغــرب نقــا عــن رؤيا 

المتحمســين للثــورة«.
والبــد ان نعتــرف ان التمهيــد االولــي لالحــاد فــي الغــرب هــو تمهيــد فكــري 
لــم ينقطــع بظهــور العلمانيــة وتحييــد الكنيســة ورجــال الديــن بل اســتمرت 
تنظيراتــه علــى يــد الفيلســوف البريطانــي. برترانــد راســل وريتشــارد داوكنز 
صاحــب كتــاب وهــم االلــه .لذلــك هنــاك فــرق كبيــر بيــن الفعــل ورد الفعــل 
ــا الفعــل هــو حــل  ــرد الفعــل هــو مواجهــة ألزمــة ، بينم ــي اي فكــرة ، ف ف

ألزمــة أو بديــل موضوعــي لظاهــرة .
فــي الســنوات العشــر االخيــرة باتــت مخــاوف رجــال الديــن حقيقة مــن صراع 
قــادم بيــن التديــن وااللحــاد ، نــرى ذلــك بوضــوح مــن خــال التحذيــرات 
التــي يطلقهــا الكثيــر مــن المراقبيــن بشــأن االلحاد،مايعــد اعترافــاً صريحــا 

بوجــود الظاهــرة االتــي تهــدد نفــوذ التيــار السياســي الدينــي .
الســيما مــع ظهــور مياديــن واســعة للحــوار والجــدل فــي مواقــع التواصــل 
االجتماعــي فهنــاك صفحــات علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي للملحديــن 
العراقييــن والمصرييــن والمغاربــة والتونســيين والســعوديين وغيرهــم 

تضــم االف الشــباب الذيــن يناقشــون فــي قضايــا كثيــرة . بحريــة
لكــن الســؤال الــذي يطرحــه المهتمــون فــي هــذا الشــأن هــو هــل تمــوت 

االديــان بوجــود االلحــاد ؟
بالتأكيــد ال، الن الصــراع ليــس بيــن األلحــاد والديــن بــل هــو بيــن االلحــاد 
ــدره او  ــا كان مص ــان مهم ــدى االنس ــة ل ــة روحي ــن حاج ــن ، فالدي والتدي
ــررات  ــر مب ــن يوف ــة دي ــا بمثاب ــو ايض ــذي ه ــاد ال ــه االلح ــه. يقابل طقوس
ــة  ــن اســئلة وجودي ــة خاصــة ع ــة او اجاب ــة لحاجــة روحي ــة ومنطقي معقول

ــا . ــة وغيره ــتية والطاوي ــية والزرادش ــي الكونفوشيوس ــا ه ،كم
االشــارة الــى هــذا النــراع الفكــري والتحــول لــم يعــد مقتصــرا علــى دولــة دون 
اخــرى فهــو يشــمل معظــم الــدول العربيــة واالســامية ، وقــد اتــاح االنتشــار 
الواســع للتكنولوجيــا ووســائل التواصــل الحديثــة مســاحات كبيــرة للحديــث 
ــى غــرار  ــح الفيســبوك مثــا زاويــة للمتحدثيــن عل ــه بحريــة بالغــة واصب في
الهايــد بــارك فــي لنــدن ، يتحــدث فيــة االنســان ما يشــاء وكيفما يشــاء .دون 
خــوف مــن ســلطة دينيــة او مدنيــة. ممــا يفــرض علــى الطبقــات السياســية 
المعنيــة والمؤسســات الدينيــة الحقيقيــة الرصينــة ان تقــف عنــده بجــرأة وان 
ــي اضــرت  ــة الت ــح المســارات الخاطئ ــى تصحي ــع ال ــي تدف ــة الت ــه العناي تولي

بالفــرد مبائــرة والمجتمعــات العربيــة واالســامية التــي تعانــي مــن ذلــك.

األلحاد والتدين
بين الفكر والعقيدة 

كلمة المســتقل

الخطيب عالء 

إقرأ في هذا العدد

هل بدأت املفاوضات 
ص10االمريكية االيرانية؟ 

معضلة التعليم 
ص8وفرص العمل

رسالة بليغة 
ص7 من عامل نظافة

العالقات املستقبلية 
ص10بني السعودية وايران

فالح ابراهيم.. الحل 
ص4بالقطاع الخاص

هل يستمر بايدن 
ص3على خطى ترامب

المستقل - بغداد

بحــث رئيــس مجلــس النــواب محمــد الحلبوســي  رئيــس مجلس الــوزراء 
مصطفــى الكاظمــي،  مجمــل األوضــاع والتحديــات التــي تواجــه البــاد 

فــي المرحلــة الراهنــة وســبل معالجتهــا.
وقــال بيــان لرئيــس البرلمــان ان الجانبيــن ناقشــا خــال اللقــاء تهيئــة 
الظــروف المناســبة لانتخابــات المبكــرة، وتوفيــر الدعــم الكامــل 

للمفوضيــة العليــا المســتقلة لانتخابات لتأديــة مهامها ونجــاح العملية 
االنتخابيــة، الفتــا الــى ان الحلبوســي اكــد مضــي مجلــس النــواب بإكمال 
التشــريعات والقــرارات الازمــة إلجــراء االنتخابــات، ومنهــا تعديــل قانون 
المحكمــة االتحاديــة العليــا. وتابــع انــه جــرى التباحث فــي شــأن الموازنة 
العامــة االتحاديــة للســنة الماليــة 2021، الفتــا الــى انــه تــم التاكيــد على 
أهميــة اســتمرار تكامــل العمــل بيــن الســلطتين التنفيذيــة والتشــريعية 

لمواجهــة التحديــات وتجــاوز أزمــات البــاد 

الحلبوسي والكاظمي يبحثان األمن 
واألنتخابات والموازنة

بغداد - المستقل

قالــت الممثلــة الخاصــة لألميــن العــام لألمــم المتحــدة فــي 
العــراق جينيــن هينيــس باســخارت، إن مجلــس األمــن 
لــم يتخــذ أي قــرار بشــأن مشــاركته فــي رقابــة االنتخابــات 
ــرين األول  ــي 10 أكتوبر/تش ــررة ف ــرة المق العراقيــة المبك

المقبــل.
جــاء ذلــك خــال مؤتمر صحفــي مشــترك عقدته باســخارت 
مجلــس  رئيــس  مــع  بغــداد،  فــي  الماضــي،  الخميــس 

ــة. ــات العراقي ــة االنتخاب مفوضي
وكان وزيــر الخارجيــة العراقــي فــؤاد حســين قــد بعــث 
ــس  ــى مجل ــالة إل ــخارت رس ــح باس ــن تصري ــوم م ــل ي قب
األمــن الدولــي لتأميــن رقابــة أمميــة لانتخابــات البرلمانيــة 

ــاد. ــرة بالب المبك

بغداد - المستقل

الســبت،  لانتخابــات،  المســتقلة  العليــا  المفوضيــة  كشــفت 
السياســية. والكيانــات  التحالفــات  لتســجيل  موعــد  اخــر   عــن 
ــي 2021(،  ــون الثان ــوم )30 كان ــان ، الي ــي بي ــة ف ــت المفوضي وقال
ــة  ــة االنتخابي ــذ مراحــل العملي ــي لتنفي ــه »بحســب الجــدول الزمن ان
النــواب العراقــي 2021 ســيكون اخــر موعــد   النتخــاب مجلــس 
السياســية  والكيانــات  التحالفــات  تســجيل  طلبــات  الســتقبال 
 الراغبــة بالمشــاركة فــي االنتخابــات المقبلــة هــو 2021/2/10.
قوائــم  الســتقبال  موعــد  »آخــر  ان  البيــان،  واضــاف 
ســيكون2021/3/1. االفــراد  والمرشــحين   المرشــحين 
وكانــت المفوضية المســتقلة لانتخابــات، قد اعلنت في الـــ17 كانون 
ــة  ــات السياســية بغي ــرة تســجيل التحالف ــد فت ــي، 2021،  تمدي الثان
افســاح المجــال امــام االحــزاب والتحالفــات السياســية لمراجعــة دائــرة 

شــؤون االحــزاب والتنظيمــات السياســية إلجــراء عمليــة التســجيل.

بالسخارت: مجلس األمن لم يتخذ 
قرار لرقابة االنتخابات العراقية

مفوضية االنتخابات تحدد اخر موعد 
لتسجيل الكيانات السياسية

المستقل - خاص

اعتمــدت دولــة اإلمارات العربية المتحدة تعديات من شــأنها أن تســمح 
للدولــة الخليجيــة بمنح جنســيتها للمســتثمرين وغيرهم مــن المهنيين 
 مثــل العلمــاء واألطبــاء والمهندســين والفنانين والمثقفيــن وعائاتهم.

وكتــب نائــب رئيــس الدولــة ورئيــس الــوزراء، الشــيخ محمــد بــن راشــد 
آل مكتــوم، فــي تغريــدة على تويتر الســبت أن مجلــس الــوزراء اإلماراتي 
ــن،  ــة ســوف ترشــح المؤهلي ــس التنفيذي ــة والمجال ــم األميري والمحاك

للحصــول علــى الجنســية “وفــق معاييــر واضحــة لــكل فئــة”.
وأضــاف أن القانــون “يســمح لمتلقــي جــواز الســفر اإلماراتــي باالحتفاظ 

بجنســيتهم الحالية”.
وتابــع قائــا إن “الهــدف هو اســتبقاء واســتقطاب واســتقرار العقول التي 

تســاهم بقوة في مســيرتنا التنموية”.
واضاف الشيخ محمد اعتمدنا اليوم تعديات قانونية تجيز منح الجنسية 
والجواز اإلماراتي للمســتثمرين والموهوبين والمتخصصين من العلماء 
واألطبــاء والمهندســين والفنانيــن والمثقفين وعائاتهــم.. والهدف هو 
اســتبقاء واســتقطاب واســتقرار العقــول التــي تســاهم بقوة في مســيرتنا 
التنمويــة.. ســيتم ترشــيح الشــخصيات المؤهلــة للحصول على الجنســية 
 اإلماراتيــة عبــر مجلس الــوزراء والدواوين المحلية والمجالس التنفيذية..

وفــي العــام الماضــي، وســعت حكومــة اإلمــارات نظــام التأشــيرات 
“الذهبيــة”، الــذي يمنــح إقامــة لمــدة 10 ســنوات فــي الدولــة الخليجيــة 

ــي الشــهادات المتخصصــة وغيرهــم. ــن وحامل ــات مــن المهنيي لفئ

قوامهــا  لمجموعــة  الذهبيــة”  “اإلقامــة  راشــد  بــن  ومنــح 
أيــار  مايــو/  فــي  دبــي،  فــي  الصحــة  هيئــة  أطبــاء  مــن   212
كورونــا. وبــاء  مواجهــة  فــي  لجهودهــم  تقديــرا   الماضــي، 

وتضــرر اقتصــاد اإلمــارات العربيــة، وهــي منتــج للنفــط والغــاز، بســبب 
ــع عشــرات  ــا وانخفــاض أســعار النفــط، مــا دف ــروس كورون جائحــة في

آالالف مــن المغتربيــن إلــى مغــارة البــاد.

االمارات تقرر تجنيس الكفاءات 
العلمية والثقافية االجنبية

بغداد - المستقل

اعلــن قائــد عمليــات االنبار ناصــر الغنام، اليوم الســبت، 
 مقتل المســؤول العســكري في داعش لصحــراء الرطبة.

الفرقــة  مــن  »قــوة  ان   ، بيــان  فــي  الغنــام  وقــال 
1 عمليــات االنبــار وبعمليــة محكمــة تمكنــت مــن 
ــدون احزمــة ناســفة  ــن يرت ــان مــن االرهابيي ــل اثن قت
الرطبــة«. بصحــراء  الغــزالن  فيضــة  منطقــة   فــي 

واضــاف ان »احــد قتلــى داعــش اليــوم جنــوب الرطبــة 
هــو االرهابــي مثنــى شــتران المرعــاوي المســوول 
العســكري لصحــراء الرطبة«.وتابــع ان »القــوات الزالــت 

ــة العســكرية«. مســتمرة بالعملي

عمليات االنبار تعلن مقتل
 المسؤول العسكري في داعش لصحراء الرطبة
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بغداد - المستقل 

أعلــن المستشــار المالــي لرئيــس الحكومــة، الدكتــور مظهــر 
محمــد صالــح، أن العــراق امــام مهمة شــاقة لمعالجة الكســاد 

ــي االقتصاد. ف
وقــال صالــح، فــي نــدوة حــول موازنــة العــام 2021 إن 
ــدت فــي ظــروف قاســية  ــة العامــة لعــام 2021 ول »الموازن
وعلــى الــرأي العــام االطــاع عليهــا، منهــا انخفــاض الناتــج 
المحلــي بمقــدار %11 مــع عجــز بمقــدار %16 فــي بلــد احادي 
ــه  ــل موازنت ــي تموي ــات النفــط ف ــى مبيع ــع يعتمــد عل الري
فــي وقــت ادت جائحــة كورونــا خــال العــام الماضــي 2020 
الــى انخفــاض اســعار النفــط وتدهــور الوضــع الصحــي 
واالقتصــادي مــا تطلــب اجــراء تقشــف اجبــاري وتوقــف 
ــى 30%  ــر ال ــاحة الفق ــاع مس ــتثمارية وارتف ــاريع االس المش
مــن نســبة الســكان واضيــف لهــم قرابــة 10 ماييــن 
فقيــر جديــد رافقهــا ارتفــاع نســبة البطالــة الــى %27 مــن 

ــباب«. الش
العــراق  علــى  ســلبا  أثــرت  المخاطــر  »هــذه  أن  وأكــد 
ووضعتــه امــام مهمــة شــاقة لمعالجــة الكســاد االقتصــادي 
وهــي اعــداد موازنــة كبيــرة لتافــي االنكمــاش داخــل 
االقتصــاد العراقــي وبعجــز كبيــر يســمح لتوفيــر فــرص 

عمــل جديــدة«.

صالح: العراق امام مهمة شاقة 
لمعالجة كساد االقتصاد

بغداد - المستقل

اعلنــت هيــأة المنافــذ الحدوديــة، إحبــاط محاولــة تهريــب حاويــة تحتــوي علــى 
ادويــة بشــرية فــي مينــاء أم قصــر الشــمالي.

ــة الكشــف الجمركــي  ــاء الماضــي ان لجن ــه االربع ــي بيانل ــأة ف وذكــر اعــام الهي
ــة  ــذ ام قصــر الشــمالي الحــدودي احبطــت محاول ــى مركــز جمــرك منف ــع ال التاب
تهريــب حاويــة تحتــوي علــى ادويــة بشــرية خافــا للضوابــط والتعليمــات 

ــذة. الناف
واضــاف، انــه تــم ختــم الحاويــة بالختــم الجمركــي واحالتهــا وفــق محضــر اصولــي 

الــى الجهــات القضائيــة المختصــة التخــاذ اإلجــراءات القانونيــة الازمــة.

إحباط محاولة تهريب 
ادوية في ميناء أم قصر

 بغداد - المستقل

أصــدرت المحكمــة الجنائيــة المركزيــة حكمــاً بالحبــس لمــدة ســتة أشــهر لمدانيــن 
اثنيــن بجريمــة تهديــد أطبــاء وابتزازهــم مقابــل مبالــغ ماليــة نضيــر عــدم التعــرض 

لحياتهم.
وذكــر اعــام القضــاء االعلــى فــي بيان نشــرته وكالــة االنبــاء العراقيــة، أن »المدانين 
ــب  ــد طبي ــن تهدي ــاً ع ــرادة، فض ــة الك ــي منطق ــراح ف ــب ج ــد طبي ــوا بتهدي قام
اخصائــي لاطفــال فــي منطقــة الحارثيــة ومســاومتهم وابتزازهــم بدفع مبالــغ مالية 

مقابــل عــدم التعــرض لحياتهــم«.
وأضــاف أن »المحكمــة وجــدت األدلــة المتحصلــة كافيــة ومقنعــة إلدانتهمــا وفقــا 

الحــكام المــادة الرابعــة 430 / 1 مــن قانــون العقوبــات العراقــي«.

الحبس ستة أشهر 
لمدانين بتهديد أطباء

المستقل - بغداد

االطــراف  اليونيســف   منظمــة  تدعــو 
األطفــال  لحمايــة  كافــة  السياســية 
العراقييــن الذين مازالوا  يتحملــون أوزار 

الفاقــة وأعمــال العنــف. 
جــاء ذلك فــي بيان صــادر عــن الدكتورة 
بــاوال بوالنســيا، ممثلــة اليونيســف فــي 
العــراق وكالــًة قالــت فيــه : » لــم يمــض 
ســوى أقــل مــن شــهر واحــد مــن عــام 
األطفــال  يواصــل  ذلــك  ومــع   ،2021
واليافعيــن فــي العــراق تعرضهــم للموت 

واالصابــة نتيجــة للعنــف والفاقــة«.
ففــي األيــام العشــرة األخيــرة فقــط، 
تمكنــت اليونيســف مــن تأكيد  مــا يأتي:
- تعــرض ثاثــة أطفــال لحــروق جســيمة 
فــي مخيــم دار شــكران فــي أربيــل فــي 
شــمال العــراق، وذلــك نتيجــة لخلــل فــي 

منظومــة التدفئــة داخــل خيمهــم.
ــي  ــوم ف ــة لهج ــن نتيج ــة طفلي - أصاب
منطقــة جبــل كارا  فــي محافظــة دهــوك 

فــي اقليــم كوردســتان العــراق.
ــة أخيهــا بجــروح  ــة واصاب ــل طفل - مقت
بعــد  األربعــاء،  النجــف  فــي محافظــة 
اقترابهمــا مــن قنبلــة غيــر منفلقــة مــن 

المخلفــات الحربيــة، لــدى قيامهمــا بجمع 
المعــادن والحديــد الخــردة وبيعهــا طلبــا 

ــزرق. لل
ــر موثوقــة  كمــا تلقــت اليونيســف تقاري
تفيــد أن أطفــاال كانــوا مــن بيــن ضحايــا 
التفجيــر المــزدوج فــي بغــداد فــي ســوق 
شــعبي األســبوع الماضــي الــذي أودى 

بحيــاة 32 شــخصا
ــف  ــدة اليونيس ــان مناش ــل البي ــا نق كم
ــي  ــال ف ــة األطف ــا لحماي ــراف جميع االط
ــات  ــي االوق ــراق، وف ــق الع ــوم مناط عم
كافــة بعــد ان  أصبــح العنــف فــي العــراق 
أمــرا مألوفــا نتيجة لعقــود مــن النزاعات، 
والحــروب و الفقــر والحرمــان االجتماعــي 

ــادي. واالقتص
وذكــر البيــان بمــا نصــت عليــه اتفاقيــة 
االطفــال  ان  مــن  الطفــل،   حقــوق 
فــي  بحقهــم  يحظــون  والمرهقيــن 
ــم  ــة، وحقه ــات كاف ــي األوق ــامة ف الس
بشــتى  للعنــف  التعــرض  عــدم  فــي 

مظاهــره. 
لجميــع  دعوتهــا  اليونيســف  وتجــدد 
االطــراف لالتــزام بتأديــة مســؤولياتهم 
ــال، هــذا  ــة حقــوق األطف وضمــان حماي

ــة. ــات كاف ــي األوق ــام وف الع

اليونسيف تدعو لحماية اطفال العراق ضحايا الفاقة والعنف

المستقل – بغداد - محمد جبار

واآلثــار  والســياحة  الثقافــة  وزيــر  أكــد 
الدكتــور حســن ناظــم أمــس األربعــاء، 
ــد  ــان المرب ــراء مهرج ــل إلج ــه الكام دعم
الشــعري شــرط أن يكــون مغايــرًا للنســخ 
ــح  ــوزارة تطم ــاً ان ال ــبقته ، مبين ــي س الت

لخلــق مهرجــان منظم جيــدًا، يعكــس إرث 
ــي.  ــعري والثقاف ــراق الش الع

ــن  ــكٍل م ــه ب ــال لقائ ــم خ ــاف ناظ وأض
ــم  ــاعر كاظ ــر والش ــد خضي ــب محم الكات
لــؤي  واألكاديمــي  والقــاص  الحجــاج 
عبــد  طالــب  والشــاعر  عبــاس  حمــزة 
ــاب  ــاء والكت ــاد االدب ــاء اتح ــز وأعض العزي

فــي البصــرة، أننــي أعمــل مــن خــال 
ــة  ــى مناقش ــاد  عل ــاء االتح ــي بأعض لقائ
ــن  ــي م ــر الت ــات النظ ــة وجه آراء  ومعرف
شــأنها تحقيــق مربــد مختلــف مــن ناحيــة 
 ، الشــعرية  األعمــال  وأختيــار  التنظيــم 
للثقافــة  يســيء  ال  بمهرجــان  للخــروج 

العراقيــة.
ودعــا وزيــر الثقافــة إلــى ضــرورة تســمية 
أعضــاء اللجنــة التحضيريــة مــن اتحــاد 
األدبــاء والكتــاب فــي البصــرة ولجنــة أخــرى 
ــعرية  ــه وش ــخصيات أدبي ــن ش ــون م تتك
المشــاركين  أختيــار  عملهــا  معروفــة 
وتحديــد الدعــوات بعيــدًا عــن المحســوبية 

والعاقــات الشــخصية ، مشــيرًا إلــى إقامــة 
ــي  ــة ف ــام المقبل ــي األي ــع ف ــاع موس اجتم
بغــداد مــع االتحــاد العــام لألدبــاء والكتــاب 
ــاب فــي  ــاء والكت ــراق واتحــاد األدب فــي الع
البصــرة لاتفــاق علــى أقامــة مهرجــان 

ــعري. ــد الش المرب
ــاب  ــاء والكت ــاد األدب ــس اتح ــدى رئي واه
ــام  فــي البصــرة  ســلمان كاصــد فــي خت
والمجــات  الكتــب  مــن  عــددًا  اللقــاء 
فــي  المشــاركة  الشــعرية  والدواويــن 
المربــد  مهرجــان  مــن  ســابقة  نســخ 
ــاب  ــاء وكت ــن أدب ــدد م ــات لع والمطبوع

البصــرة.

وزير الثقافة من البصرة: نطمح لخلق مربد 
يعكس إرث العراق الشعري والثقافي

المستقل – بغداد

جــدد رئيــس جهــاز مكافحــة االرهــاب الفريــق اول ركــن 
عبــد الوهــاب الســاعدي التأكيــد باســتمرار عمليــة ثــأر  

الشــهداء.
ــة : ان قتــل مــا  ــاء العراقي ــة االنب وقــال الســاعدي لوكال
يســمى نائــب الخليفــة ووالــي العــراق فــي داعــش كان 
ضمــن العمليــة التــي نفــذت فــي وادي الشــاي جنوبــي 

كركــوك .
ــد  ــزم بالوع ــة اإلرهــاب ملت ــاز مكافح واضــاف ان » جه
الــذي قطعــه لشــهداء ســاحة الطيــران بــان عمليــة ثأئــر 
الشــهداء مســتمرة ولــن تتوقــف حتــى القضــاء علــى مــا 

تبقــى مــن فلــول داعــش اإلرهابــي«.

وفــي وقــت ســابق، كشــف 
اإلرهــاب،  جهــاز مكافحــة 
عــن تفاصيل عمليــة نوعية 

ــوك. ــوب كرك ــذت جن نف
وقــال بيــان لجهــاز مكافحــة 
االرهــاب إن رئيــس جهــاز 
ُمكافحــة اإلرهاب وعــد أبناء 
الشــعب العراقــي بالقصاص 
العــادل مــن بقايــا عصابــات 
داعـــش اإلرهابيــة، حيــث 
انطلقت عمليــات ُكبرى يوم 
الجمعــة الماضــي ُســميت 
ــهداء«،  ــأر الُش ــات »ث بعملي
الفتــا الــى أن رئيــس الجهاز 
أعلن ألبناء الشــعب العراقي 
نوعيــة  عمليــة  »نجــاح 
ُمكافحــة  جهــاز  ألبطــال 
اإلرهــاب جــرت فجــر هــذا 
اليوم بمنطقة وادي الشــاي 
جنــوب ُمحافظــة كركــوك«.
وأضــاف أنــه »جــرى اشــتباك 
داخــل  وحاســم  ُمباشــر 

مضافــات العــدو، فجــر فيــه بعــض اإلرهابييــن أُنفســهم 
رجالنــا  ببنــادق  اآلخريــن  قتــل  وتــم  أبطالنــا  علــى 
ــن  ــة أســفرت ع ــة النوعي ــا أن »العملي األشــاوس«، مبين
مقتــل قيــادات كبيــرة في تنظيم داعـــش اإلرهابــي وُهم 
ُكٌل مــن: مســؤول الطبابــة العــام لتنظيــم داعـــش فــي 
العراق ومســؤول الُجهد الهندسي العام لتنظيم داعـــش 
فــي العــراق ومســؤول االتصــاالت واألجهــزة االلكترونيــة 

فــي ُمحافظــة كركــوك وإرهابيــان يعمــان كأمنــاء علــى 
ــن  ــل ُعنصري ــم قت ــا وت ــي، كم ــم اإلرهاب مخــازن التنظي

ــات«. ــذه المضاف ــراس له ــان كُح ــن يعم إرهابيي
ــد  ــف عن ــن يتوق ــع أن »جهــاز ُمكافحــة اإلرهــاب ل وتاب
هــذا الحــد وسيســتمر بعملياتــه النوعيــة، والميــدان هو 
العنــوان األبــرز الــذي تظهــر فيــه معــادن رجالنــا األبطال 

مــن قــادة وُضبــاط وُمنتســبين«.

مقتل والي بغداد في تنظيم داعش االرهابي

الساعدي: ملتزمون بالثار لدماء الشهداء

بغداد - المستقل 

كشــف مصــدر برلمانــي عراقــي، عــن موعــد تلقــي 
بــاده الشــحنة األولــى مــن لقــاح شــركة »فايــزر« 

األمريكيــة المضــاد لفيــروس كورونــا.
جــاء ذلــك فــي تصريحــات أدلــى بهــا عضــو لجنــة 
الصحــة والبيئــة النيابيــة حســن خاطي للمســتقل.
وقــال خاطــي إن نحــو مليونــي و600 ألــف جرعــة 
مــن لقــاح فايــزر ســتصل إلــى العــراق )عــدد ســكانه 
نحــو 40 مليــون نســمة( نهايــة فبريــر/ شــباط 

المقبــل.

علــى  اتفقــت مبدئيــا  البيئــة  وزارة  أن  وأوضــح 
اســتيراد 8 ماييــن جرعــة عبــر منصــة »كوفاكــس« 
ــة  ــي محاول ــة ف ــة العالمي ــة الصح )دشــنتها منظم
كورونــا(   لقاحــات  لـــ  منصــف  بتوزيــع  للســماح 

وســتصل فــي أبريــل/ نيســان المقبــل.
وأضــاف »لــم يتــم بعــد تحديــد الكمية التي ســيتم 
ــذي  ــترازينيكا ال ــي أس ــاح البريطان ــتيرادها اللق اس
ــة  ــن ناحي ــزر م ــاح فاي ــن لق ــب م ــه أنس ــدو أن يب

ــل«. ــن والنق التخزي
وعــزا خاطــي تأخــر وصــول اللقاحــات »إلــى أســباب 
لوجســتية وفنيــة خاصــة فــي مــا يتعلــق بالشــركة 

األولــى المتفــق معهــا )فايــزر( التــي يحتــاج لقاحهــا 
ــات  ــي حاوي ــبة ف ــرارة مناس ــات ح ــر درج ــى توف إل

نقلهــا كمــا فــي أمكنــة خزنــه«.
وأشــار إلــى أنــه تــم تأميــن المخصصــات الماليــة 
لشــراء اللقاحــات مــن الشــركات المنتجــة وتــم 

ــتمر. ــكل مس ــا بش ــد عليه التأكي
مــن جانبــه، قــال المتحــدث الرســمي باســم وزارة 
الصحــة، ســيف البــدر »إن لقــاح فايــزر ســيصل 
للعــراق فــي الربــع األول مــن العــام الحالــي«، مؤكدا 
مــا أشــار إليــه خاطــي مــن أن الــوزارة أمنــت 

ــتيراده. ــة الس ــوال الازم األم

العراق يعلن موعد 
تلقي أول شحنة من لقاح كورونا

تركيا تطلق عمليتين بعد أيام من تهديد أردوغان
انقرة - االمستقل

ــن  ــاق عمليتي ــن إط ــا، ع ــت تركي أعلن
عســكريتين بمشــاركة أكثر مــن 4000 

جنــدي، ضــد منظمــة »بــي كا كا«.
ــت  ــا  أعلن ــن جانبه ــة م »وزارة الداخلي
إطــاق عمليتــي »أرن 4« بمشــاركة 
 »5 و«أرن  أمــن،  عنصــر   1620
بمشــاركة 2550 عنصــرًا ضــد منظمــة 
»بــي كا كا« اإلرهابيــة«، دون مزيــد 

مــن التفاصيــل.
وكان الرئيــس التركــي رجــب طيــب 
قــد  بــاده  أن  قــال  قــد  أردوغــان، 
إخــراج  أجــل  تتدخــل بنفســها مــن 
إرهابيــي منظمــة »بــي كا كا« مــن 

العــراق. قضــاء ســنجار شــمالي 
تصريحــات  فــي  أردوغــان،  وقــال 
للصحفييــن فــي مدينــة إســطنبول: 
»لــدي عبــارة أقولهــا دائمــا: قــد نأتــي 
علــى حيــن غــرة ذات ليلــة«، فــي إشــارة 
إلــى إمكانيــة تنفيــذ عمليــة تركيــة 
مباغتــة لطــرد اإلرهابييــن مــن ســنجار.

وقبــل أيــام أجــرى وزيــر الدفــاع التركــي 
خلوصي آكار، مباحثات مع المســؤولين 
فــي إقليــم كردســتان العــراق. تركــزت 

حســب مصــادر رســمية، علــى ســبل 
والعســكري  األمنــي  التعــاون  تعزيــز 

المشــترك بيــن الطرفيــن.
ــق  ــة تطبي ــى أهمي ــان عل ــد الجانب وأك
ــروج  ــا يضمــن خ ــة ســنجار وبم اتفاقي
ــر  ــلحة غي ــوات المس ــيات والق الميليش
النظاميــة مــن المدينــة بهــدف تطبيــع 
ــن  ــة للنازحي ــة الفرص ــا وإتاح أوضاعه

أكار:  وقــال  ديارهــم.  إلــى  للعــودة 
»نكافــح »بــي كا كا« اإلرهابيــة وعلينــا 
ــذا الخصــوص،  ــي ه ــا ف ــز تعاونن تعزي
هدفنــا هــو دحــر اإلرهابييــن والعيــش 

ــا«. ــع جيرانن ــان م بأم
عملياتهــا  مــن  تركيــا  وكثفــت 
العســكرية فــي شــمال العــراق منــذ 
منتصــف حزيــران/ يونيــو الماضــي، 

النســر«  »مخلــب  عليهــا  وأطلقــت 
و«مخلــب النمــر«؛ لمطــاردة عناصــر 
ــأت  ــتاني. وأنش ــال الكردس ــزب العم ح
تركيــا عشــرات النقــاط العســكرية فــي 
العــراق،  شــمالي  عملياتهــا  مناطــق 
ــة  ــى العملي ــت عل ــداد اعترض ــن بغ لك
ــا  ــحب قواته ــت بس ــكرية، وطالب العس

العراقيــة. مــن األراضــي 

المستقل - خاص

قــال األميــن العــام للمشــروع الوطنــي العراقي الشــيخ 
جمــال الضــاري: لقــد  طلبنــا مــن بعثــة األمــم المتحدة 
الضغــط باتجــاه اجــراء تحقيقــات تتضمــن فتــح مقبرة 
الخســفه فــي الموصــل للوقــوف علــى حقيقــة ماحــدث  
غيــر أن الحكومــة تتهــرب مــن الموضوع، كمــا تتهرب 
ايضــا مــن حــل مشــكلة جــرف الصخــر وإعــادة األهالي 
لمنازلهــم، كذلــك حــل ملــف المختطفيــن والمغيبيــن  
ــذي  ــة الكراســي ال ــي برنامــج لعب واضــاف الضــاري ف
بثتــه قنــاة الشــرقية الفضائيــة القــول لــو كان هنــاك 

حــوار وطنــي لتــم حــل الكثيــر مــن هــذه القضايــا . 
و)الخســفة( هــي عبــارة عــن منخفــض أرضــي يشــبه 
ــع  ــا تق ــاء مــن طبيعته ــد ان اســمها ج ــرة يعتق الحف
علــى بعــد ثمانيــة كيلومتــرات جنــوب الموصــل، 
ــراق  ــي الع ــة ف ــر الجماعي ــر المقاب ــدى أكب ــد إح وتع
االرهابيــة  داعــش  عصابــات  اســتخدمتها  التــي  
مدينــة  احتالهــا  خــال  لهــا  االعدامــات  لتنفيــذ 
ــن  ــر م ــي العاش ــوى ف ــة نين ــز محافظ ــل مرك الموص

.2014 حزيــران 
ويطلــق ســكان مدينــة الموصــل اغلبهــم علــى هــذه 
الحفــرة المميتــة بحفــرة الرعــب، وتقــع فــي قريــة 
تدعــى )العذبــة( والتــي تتبــع ناحيــة الشــورة الواقعــة 

ــوب الموصــل. ــى بعــد 60 كــم جن عل
  وبعــد شــهر مــن اســتعادة الســيطرة علــى المنطقــة 
ــن،  ــي تقــع فيهــا )الخســفة( مــن قبضــة االرهابيب الت

تبيــن أن عمــق مقبــرة الخســفة ال يتجــاوز بضعــة 
ــكرية  ــات عس ــاكل آللي ــى  هي ــور عل ــم العث ــار وت أمت

ــاك. ــت هن ألقي

الشيخ جمال الضاري: طلبنا من االمم 
المتحدة قرارًا بفتح مقبرة الخسفة
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للرؤســاء  الداخليــة  السياســات  تختلــف  ربمــا 
واحــدة  ســتكون  شــك  بــا  لكنهــا  االمريــكان، 
بالنســبة للمرتكــزات االساســية للسياســة الخارجيــة، 
خصوصــاً تلــك التــي تتعلــق بالشــرق االوســط.
ــًا  ــا كان ام جمهوري فالرئيــس االمريكــي ديمقراطي
فــأن أولوياتــه هــي ضمــان امــن إســرائيل وتفوقهــا 

فــي المنطقــة , يــرى بعــض المراقبيــن. 
ان الرئيــس بايــدن ربمــا ســيختلف نوعمــا عــن 
البيــت  اكــده ســيد  مــا  لكــن   ، ترامــب  ســلفه 
ادارتــه  تشــكيلة  خــال  مــن  الجديــد  االبيــض 
وتصريحاتــه االوليــة انــه ســيتمر بسياســة ترامــب 
مــن  الســابق  الرئيــس  حققــه  مــا  ونؤيدهــم 

إلســرائيل. مكاســب 
القــرن  صفقــة  ان  المراقبــون  يــراه  مــا  لكــن 
ربمــا ســيختلف تطبيقهــا او تهمــل عنــد بايــدن 
ــن جبهــة معارضــة  ــاح ترامــب بتكوي ــد ان نج فبع
ــع الســعودية  ــة تصطــف م ــل المنطق ــران وجع إلي
لزيــاد الخنــاق علــى طهــران لربمــا بايــدن ســيغير 
هــذه المنهجيــة فالمعــروف عــن الديمقراطييــن 

وخصوصــا منــذ أواخــر التســعينيات الــى عهــٍد 
قريــب انهــم يتبعــون سياســة اطــاق االيــادي 
لاقطــاب الفاعلــة فــي الشــرق األوســط. فســتطلق 
يــد ايــران ويفســح الطريــق امــام نفوذهــا وكذلــك 
خطواتهــا  ســيدعم  دك  لتركيــا  بالنســبة  االمــر 
ــا و يتماشــى  ــات معه ــدة التقاطع ــن ح ــف م ويخف
مــع امــال االمبراطوريــة العثمانيــة فــي الشــرق 

األوســط .
لكــن تنتظــر بايــدن عــدة تعقيــدات وتحديــات 
امريــكا كحاميــة  اعــادة مكانــة  اولهــا  حقيقيــة، 
للديمقراطيــة وكذلــك تحســين صــورة امريــكا. 
المرتزقــة الــى صورتهــا كدولــة عظمــى تتحكــم 
وكل  المعــادالت،  وتفــرض  العالميــة  بالسياســة 
ــة. وســنرى، فسياســة  ــرة زمني ــى فت ــاج ال هــذا يحت
ــرا  ــر كثي ــوف تتغي ــد س ــابقة بالتأكي ــنطن الس واش
ــن  ســيما فــي منطقــة الشــرق االوســط فاالميركيي
منزعجيــن مــن االنكفــاء وتقويــض العاقــات التــي 
اتبعهــا ترامــب وهــذا مــا ســيدفع الرئيــس األميركي 
الجديــد الــى اتخــاذ عــدة خطــوات مهمــة فيمــا 
يخــص المشــكلة اليمنيــة وعــودة االتفــاق النــووي، 
ويحــب القــوات. االمريكيــة مــن العــراق ، وتصحيــح 
مســار العاقــة مــع الصيــن واالتحــاد االوربــي، فهــو 
يريــد ان يرســم سياســة جديــدة هــي التحالــف مــع 
األقطــاب المؤثــرة ، امــا الــدول الضعيفــة ومــن 
ضمنهــا العــراق لربمــا ســتدفع ثمــن تغــول األقطاب 

ــا نخشــاه. ــة .. وهــذا م ــي المنطق ف

فــي نيســان/ابريل 2020 وفــي ذروة ازمــة الكورونــا كان مجــرد التفكير بظهور لقاح 
فعــال ضــد الفايــروس ضربا مــن الخيال.

فــي تلــك االيــام كان النــاس متلهفيــن لســماع اي خبــر عــن عــاج مــا، ايــة وصفــة 
ــر  ــه المهــددة بعــدو غي ــع تدهــور المريــض ويحفــظ حيات ــار يمن ســحرية او عق

مرئــي مريــب.
ظهــر خبــراء علــى شاشــات التلفزيونــات العربيــة ينصحــون النــاس بالغرغــرة بالمــاء 

الدافــئ اســتنادا لنظريــة ان الحــرارة تقتــل الفايــروس.
ونــوه دونالــد ترامــب مستشــاريه حــول امكانيــة شــرب مــواد التنظيــف الكيميائيــة 
التــي تقتــل الفايــروس علــى االســطح، حــول امكانيــة اســتخدامه كشــراب للخــاص 

مــن المــرض. ودخــل العالــم فــي نفــق الخــوف.
فــي قمــة االزمــة واالغــاق الشــامل واليــأس مــن حصول معجــزة للخاص مــن هذا 

الكابــوس، كان هنــاك مــن بــدأ بافكار لمشــاريع لقاحات تنقذ البشــرية.
منعــت اللقاحــات عمومــا بيــن عــام 2010-2015 عشــرة ماييــن حالــة وفــاة وجنبت 

ماييــن البشــر االصابــة بامــراض خطيــرة مثل الحصبــة وشــلل االطفــال والجدري.
لهــذا الحديــث عــن ان لقاحــات الكوفيــد 19 علــى انهــا حديثــة وصنعــت بســرعة 
قياســية يخفــق فــي النظــر الــى تاريــخ االدويــة واللقاحــات. تاريــخ الينقطــع فيــه 
الحاضــر عــن الماضــي اذ ان تقنيــات صناعــة اللقاحــات عمليــة مســتمرة التتوقــف 
وان توقفــت االمــراض. وحيــن بــدأت مشــاريع اللقاحــات بالتبلــور بــدأت نظريــات 
ــد للخــروج مــن هــذه  المؤامــرة تحشــد الجمهــور المحبــط لهزيمــة االمــل الوحي

الجائحــة.
ومــع انتشــار المعلومــات الخاطئــة والكاذبــة حــول الكوفيــد 19 كان للقاحات نصيب 
اليســتهان بــه. بــدءا مــن زرع شــريحة النانــو الــى العقــم وتغييــر الحامــض النــووي 
DNA واســتخدام انســجة االجنــة الميتــة. حيــن ينحســر صــوت العلــم والعلمــاء يبرز 

صــوت الجهــل وتزدهــر نظريــات المؤامــرة وتتســيد الموقف.
هنــاك فــرق بيــن الشــك المبنــي علــى تســاؤالت علميــة مشــروعة وبيــن التشــكيك 

بفعاليــة وســامة اللقاحــات ورفضهــا المطلــق.
كيــف تقنــع شــخصا مــا بأهميــة اللقــاح اذا مــاكان اليصــدق بوجــود الوبــاء أصــا 
ويعتبــر ان الكوفيــد 19 مؤامــرة سياســية مــن صنــع مختبــرات اجهــزة المخابــرات 

وبيــل غيتــس.
واآلن وبعــد مــرور عــام كامــل علــى بــدء الجائحــة نجــح العلمــاء بانتــاج اكثــر مــن 
لقــاح رغــم الشــكوك ان هــذا الحلــم لــن يتحقــق االبعــد امد طويــل. وبــدأت حمات 
التطعيــم ولحــد هــذه اللحظــة تــم تلقيــح اكثــر مــن 60 مليــون شــخصا فــي العالــم.
مــازال هنــاك بعــض المتردديــن الذيــن ينتظــرون جارهــم واصدقائهــم ان ياخــذوا 

اللقــاح اوال ليتأكــدوا انــه لــن يقتلهــم أو يســبب عاهــات مســتديمة.
ومازال هناك من يرفض اللقاح.

ماظهــر فــي الدراســات الســريرية الصارمة والتي خضعت لشــروط الســامة العلمية 
ان اللقاحــات امينــة وفعالــة وهــذا الــذي دفع هيئــات االدويــة االوروبيــة والبريطانية 
واالمريكيــة المعروفــة بدقتهــا وصرامتهــا بالمصادقــة عليهــا، وهــذا هــو مايمنحنــا 

الثقــة بهــا. لدينــا اذن مرجعيــة علميــة التتهــاون في شــروط الســامة.
هنــاك اســئلة مشــروعة، مثــا كــم ســتدوم المناعــة التــي يمنحهــا اللقــاح ؟وهــل 

هنــاك اعــراض جانبيــة قــد تظهــر فــي المســتقبل؟
متابعــة عمــل اللقاحات وآثارها الجانبية سيســتمر لســنوات طويلة وســنعرف المزيد 
فــي المســتقبل. ولكــن مانعرفه االن اســتنادا لادلة العلمية ان لقاحــات الكوفيد 19 
ســتكون فعالــة فــي الســيطرة علــى هــذا الوبــاء المخيــف وانهــا ســاحنا الوحيــد في 
معركــة شرســة مليئــة بالمفاجــآت مثــل الســاالت المتحــورة. مانعرفه انهــا لن تغير 

الحامــض النــووي او تســبب العقــم او انهــا تحتــوي على انســجة اجنــة ميتة.
االمــل فــي العــودة الــى الحيــاة الطبيعيــة يبــدأ االن مثــل طفــل يقــف علــى قدميــه 
ألول مــرة، قــد يســقط مــرة بعــد اخــرى لكنــه فــي النهايــة ســيقف ثابــت الخطــوة 

وعلــى وجهــه ابتســامة المنتصــر.

ال بــأس ان نــرى مبــاراة لكــرة القــدم بيــن فريقــي الكويــت والعــراق وعلــى 
ــة للتقــارب بيــن الشــعبين الشــقيقين، ومارافــق  ارض البصــرة، فــي محاول
ذلــك مــن ترحيــب شــعبي كبيــر، خاصــة مــن الجانــب العراقــي الــذي دائمــًا 
مايفتــح قلبــه الــى اشــقائه وجيرانــه، رغــم الجــراح التــي الزالــت لــم تندمــل 

بعــد.  
ــة  ــام الطاغي ــات نظ ــل حماق ــي اليتحم ــعب العراق ــع ان الش ــروف للجمي مع
ــزو  ــرارات )غ ــذه الق ــن ه ــة، وم ــة ودكتاتوري ــه فردي ــون قرارات ــدام لك ص
الكويــت( ومــا ترتــب علــى ذلــك مــن عقوبــات ظالمــة مّســت الشــعب 
ــة ايضــًا  العراقــي دون النظــام الحاكــم، ومــا يســمى بالتعويضــات المجحف
والتــي الزال يتحمــل عبأهــا الشــعب العراقــي وهــو ليــس طرفــاً فيمــا حــدث، 
وكذلــك المبالغــة فــي حجمهــا وكيفيــة حســابها، ألنهــا قــّدرت مــن طــرٍف 

ــت.  واحــد وهــو الكوي
ولــو قــال أحدهــم ان صــدام كان رئيســاً للعــراق، والحكومــة والدولــة فــي 
ــول  ــن نق ــعب، فنح ــل الش ــك، وان كان اليمث ــل ذل ــن يتحم ــي م ــه ه وقت
ايضــاً يجــب علــى الكويــت ودول خليجيــة اخــرى ان تدفــع للشــعب العراقــي 
ــت  ــي الوق ــه، ف ــدام واحتضان ــا لص ــبب دعمه ــرًا بس ــاً وكبي ــاً باهظ تعويض
ــة  ــارق واقبي ــى مح ــاس ال ــل الن ــراق ويرس ــعب الع ــك بالش ــذي كان يفت ال
المخابــرات والســجون، وكذلــك الحــروب العبثيــة، فــي الوقــت الــذي كانــت  
موانــيء الكويــت تســتقبل آلــة الحــرب لترســلها لزمــرة الحكــم، والدعــم غيــر 
ــد  ــل ح ــذي وص ــي، ال ــام الكويت ــة وإإلع ــة الكويتي ــن الحكوم ــدود م المح
الســماح للمخابــرات الصداميــة للعمــل فــي الكويــت بحريــة مطلقــة وتصفية 

ــة معارضــة.  شــخصيات عراقي
بعــد التغييــر الــذي حــدث فــي العــام 2003 كان الشــعب العراقــي يأمــل ان 
تبــادر الكويــت الــى فتــح صفحــة جديــدة مــع العــراق وشــعبه وتعيــد النظــر 
ــة  ــة والبحري ــك إعــادة رســم الحــدود البري بالتعويضــات المجحفــة، وكذل
ــمت مــن طــرٍف واحــد ايضــًا، والكويــت تعــرف حــق اليقيــن انهــا  التــي ُرسِّ
ــط،  ــددة بخرائ ــة ومح ــرة وتاريخي ــة كبي ــًا عراقي ــت اراضــي ومياه اقتضم
وانهــا اســتغلت ضعــف العــراق وموقــف العالــم مــن نظامــه القمعــي 
وشــراء الذمــم فــي بعــض األحيــان، واســتولت علــى هــذه األراضــي 
والميــاه العراقيــة، لألســف ان ذلــك لــم يحــدث، والكويــت اعتبــرت ذلــك 
ــر  أمــرًا واقعــًا مســتغلة الفوضــى التــي حدثــت فــي العــراق والعاقــات غي
الســليمة مــع كثيــر مــن األطــراف السياســية الحاكمــة المتهمــة بالفســاد 
بالحكــم وبالتهــاون مــع الكويــت وخاصــًة فــي رســم الحــدود البريــة 

ــة. والبحري
ان  حســابهم  فــي  يكــون  ان  وشــعبًا  امــارًة  الكويــت  الــى  نصيحتــي 
ــه  ــتعيد في ــذي يس ــوم ال ــيأتي الي ــًا س ــاٍق وحتم ــعبه ب ــاٍق، وش ــراق ب الع
ــت ان  ــه إن أرادت الكوي ــة، وعلي ــه التاريخي ــه ومكانت ــراق قوت ــعب الع ش
ــا  ــي تربطه ــراق والت ــا الع ــع جارته ــة م ــزة وقوي ــة متمي ــا عاق ــون له تك
بهــا روابــط كثيــرة وقويــة، ان ارادت ذلــك البــد لهــا مــن إعــادة النظــر 
بــكل القــرارات الظالمــة، مــن تعويضــات الــى رســم حــدود الــى التدخــل 
بشــؤون العــراق بشــراء ذمــم سياســيين والــى ماشــابه ذلــك ألن العاقــة 
ــة يجــب ان  يجــب ان تكــون مــع الشــعوب وليــس مــع الحــكام، والمراهن
تكــون علــى العاقــة مــع الشــعب العراقــي ال علــى السياســيين الطارئيــن 
وال علــى مواقــف الــدول الكبــرى صاحبــة المصالــح، وان مصلحــة الكويــت 
ــرك  ــراق، وت ــى الع ــة جميعهــا، والمفروضــة عل ــا العالق هــي بحــل القضاي
ــي  ــل الشــعب العراق ــة تحمي ــام المســتمر، ومحاول ــة اإلنتق ــل بعقلي التعام
ــة، مثلمــا ان مــن مصلحــة العــراق ان تكــون  ــى مــاال نهاي المســؤولية ال
حــدوده الجنوبيــة آمنــة بعاقــات اخويــة متينــة مــع الكويــت، لكــن دون 

ــه. ــه ومياهــه وحقوق ــى اراضي ــاوز عل التج
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ــة  ــرب العائم ــط الع ــروس ش ــرة، ع ــا البص ــم إنه نع
ــيا  ــيل، وفينيس ــل والشناش ــن النخي ــط، بي ــى النف عل
ــت  ــورة بات ــا ص ــف، اال انه ــت توص ــا كان ــرق كم الش
ــن وضــع  ــي م ــد، فالبصــرة تعان ــن الماضــي البعي م
قاتــم حاليــاً إذ باتــت قنواتهــا عبــارة عــن بــرك راكــدة 

ــة. ملوث
وتتمثــل المأســاة فــي إن البصــرة التــي يوجــد فيهــا 
معظــم ثــروات العــراق النفطيــة، يلقــون أهلها حتفهم 
بســبب العطــش، فالميــاه المالحــة الملوثــة تأتــي على 
ــي البصــرة فتســبب بتســمم  ــا ف ــي طريقه ــا ف كل م
آالف العراقييــن مــن أبنــاء هــذه المحافظــة الجنوبيــة 
ــبب  ــواء، بس ــوث اله ــة وتل ــاري المفتوح ــبب المج بس
مشــاعل اإلحتــراق التــي تنتشــر فــي الحقــول النفطيــة 

فــي المنطقــة.
ولكــن وبعــد معانــاة دامــت عقــود مــن الزمــن أدركت 
الحكومــة هــذه الكارثــة، موجهــه انظارهــا التمــام 
مشــروع قنــاة البدعــة لتحليــة ميــاه الشــرب فــي 
محافظــة البصــرة، وبعــد دراســة مســتفيضة مــن قبل 
وزارة الماليــة، وضعــت خطــة تتضمــن تحويــل القنــاة 

الــى أنابيــب.
فقــد أكــد الوزيــر إن تحويــل القنــاة الى انبوبية ســينقذ 

ــي البصــرة  ــاة محافظت الوضــع بالكامــل وينهــي معان
وذي قــار مــن ناحيــة كميــة ونوعيــة الميــاه.

وبالفعــل أصــدر رئيــس الــوزراء صيغــة القــرار مكلفــًا 
ــة والتنســيق  ــراءات الازم ــاذ اإلج ــة بإتخ وزارة المالي
مــع محافظــه البصــرة و وزارة البلديــات، إلســتكمال 
فضــًا  بالمشــروع،  والمباشــرة  التصميــم  إعــداد 
ــه  ــة لتضمين عــن اإليعــاز لوزارتــي التخطيــط والمالي

بموازنــة 2021.
وجــاء رئيــس مجلــس النواب الســيد محمد الحلبوســي 
مؤكــدًا بصــدد ذلــك فــي جلســة مناقشــة قانــون 
ــه  ــة موج ــته العلني ــي جلس ــنه 2021 ف ــه لس الموازن
كامــه لألعضــاء واللجنــة الماليــة قائــاً: » أرجــو 
هــذه  وتخصيصــات  البصــرة  بمحافظــة  اإلهتمــام 
ــي  المحافظــة المعطــاءة للعــراق، ومــن خــال متابعت
الســريعة لقانــون الموازنــة، رأيــت مشــروع مهــم 
ــي  ــة الت ــاة البدع ــروع قن ــو مش ــة وه ــذه المحافظ له
خصــص لهــا تقريبــاً )3( ترليــون دينــار إليصــال المياه 
مــن محافظــة ذي قــار الــى محافظــة البصــرة «، وايضًا 
ــو  ــال: »أرج ــاو، وق ــاء الف أشــار ســيادته لمشــروع مين
التأكيــد علــى هذيــن المشــروعين المهميــن وتعزيــز 
مخصصــات محافظــه البصــرة وباقــي المحافظــات 

ضمــن اإلســتحقاق«.
واالن وبعــد كل مــا ورد اعــاه بوجــود المشــروع 
المنقــذ والتمويــل الــازم إلكمالــه فهــل ســينجز هــذا 
ــن  ــون م ــاة البصري المشــروع لينهــي بإفتتاحــه معان

ــرب ؟؟!!! ــاه الش ــص مي نق
لــن نتكهــن ولنستبشــر خيــرًا ولتكــن األيــام المقبلــة 

هــي الفيصــل الوحيــد بيننــا.

هديل الجبوري

الذهب االسود اليشفع الهله

تعتبــر واحــدة من مهــام المثقــف المعتدل هــو االنحياز 
للحقيقة.

ثمــة اســباب كثيــرة ومعقــدة فــي الواقــع العراقــي 
الراهــن ال تســمح باالنحيــاز االيجابــي فهنــاك تحشــيد 
وتعبئــة اعاميــة غاضبــة لصالــح الغاء االخر وتهميشــه.

وخلــف هــذه الدوافــع تجلــس حســابات متراكمــة 
بيــن جميــع الفرقــاء مــن مختلــف التوجهــات الفكريــة 

والعقائديــة والثقافيــة واالجتماعيــة والقوميــة.
ــا  ــى تجاربن ــر عل ــر االم ــة ال يختص ــة العراقي ــي الحال ف
الحديثــة والمعاصــرة بــل ان لهــا عمــق سياســي 
وتاريخــي متجــذر فــي ســلوك الشــخصية العراقيــة.
نجــد مثــا ان مفهــوم الســيطرة والعــزل وااللغــاء كانت 
منهجــاً قديمــاً ومتواتــرًا فــي كل الســاالت والحضــارات 
العراقيــة المتعاقبــة بدءًا مــن العهود الســومرية االولى 
حتــى االن )االلــف الثانــي وااللــف الثالــث قبــل الميــاد( 
مــرورًا بالحضــارة البابليــة وحكــم حمورابــي حينمــا 

قضــى علــى ممالــك الرســا ومالجــو وشــنونا.
حيــث يــؤرخ حمورابــي فــي مذكراتــه الشــخصية كيــف 
قــام بالغــاء واســتباحة تلــك الممالــك بعــد ان حصــل 

علــى مباركــة االلهــة ) مــردوخ (.
وااللهــة هنــا غطــاء يتمتــرس خلفــه بعض الحــكام من 
ــي  ــخصية ف ــم الش ــم وغاياته ــق مطامحه ــل تحقي اج

بســط الســيطرة والنفــوذ والقــوة.
ــث  ــاالت حي ــر الس ــن دول فج ــال بي ــذا الح ــتمر ه واس
ــى  ــيطر عل ــا س ــي حينم ــكندر المقدون ــى ان االس يحك

العــراق بــدء يعانــي مــن مشــاكل مــع اهــل العــراق 
فحاول ان يستشــير الفيلســوف المعروف ســقراط فطلب 
مشــورته فــي قــرار يتخــذه مــع العراقييــن حيــث ال يعرف 
كيــف يتصــرف معهم بعــد ان اتعبــوه كان يفكر بنفيهم 
مــن البــاد ويســتبدلهم بشــعب اخــر لكــن ســقراط لــم 
ينصحــه بذلــك الن هــذا االجــراء ال ينفــع معهــم قــال لــه 
الذين ســتأتي بهم سيشــربون من ذات المــاء ويأكلون 
ــى ذات  ــد عل ــن جدي ــيتطبعون م ــار وس ــن ذات الثم م
االخــاق والســلوكيات. اســتمر مشــروع االلغــاء والقتــل 

واالبــادة والنفــي والتهجيــر لعصــور الحقــة.
يذكــر لنــا التاريــخ كيــف قــام مصعــب ابــن الزبيــر بقتــل 

المختــار بــن يوســف الثقفــي ثــم حاصــر جيــش المختار 
وعددهــم 6 اآلف عراقــي وقــام بذبحهــم جميعــاً.

ــح  ــه مــن مذاب ــام ب وال ننســى تجــارب الحجــاج ومــا ق
ونفــي وبطــش بأعــداد كبيــرة من ســكان اهل العــراق.
اســتمرت دوامــة العنــف وااللغــاء والســجن واالبــادة في 
المشــهد العراقــي وقــد ال يــدرك البعــض خطــورة هذه 
النظريــة. حيــث تــدل علــى تراجع مســتوى فهــم التاريخ 
ــدد.  ــكام الج ــة والح ــل الساس ــن قب ــه م ــدم قرائت وع
وعرفنــا مــاذا حصــل فــي العهــد الملكــي مــن اعدامــات 
ثــم مذابــح العائلــة المالكــة. بعــد ذلــك  مــا حصــل مــن 
مجــزرة بحــق عبــد الكريــم قاســم ورفاقــه. وجــاء حــزب 
البعــث  وبدايــة سلســلة جديــدة مــن العنــف وااللغــاء 

والذبــح والتنكيــل والتهجيــر والتضييق السياســي.
ورغــم مــرور هــذا الزمــن الطويــل بــكل مــا رافقــه مــن 

حــكام وحــروب وعقائــد واســاطير وخــراب ومحطــات.
لــم يتغيــر اي شــي فــي جوهــر هــذا الصــراع القائم على 
نفــي االخــر والغــاءه  والتنكيــل فيــه وشــيطنته بمختلف 
الوســائل. حتــى دخلنا في مجــاز حصرية تتمثل بمجزرة 

حلبجــة واالنفــال ومجاز الجنــوب والمقابــر الجماعية.
لحيــن مجــيء داعش ممثلــة ) بفكر البغــدادي ( ومجزرة 

ســبايكر كجزء من اســتراتيجية التطهير الطائفي.
فــي حقيقــة االمر ان الحيــاة تغيرت، صناعــات وابتكارات 
ومــدن وشــوارع لكــن عقليــة االلغــاء واالبــادة والفكــر 
المتطــرف لــم يتغيــر فــي جــذور وعمــق شــخصية 

االنســان المعاصــر.

رياض الفرطوسي

نظرية الغاء االخر 
وعمقها النفسي يف الشخصية العراقية

برئاســته  العراقــي متمثــاً  النــواب  يحــاول مجلــس 
الحاليــة أن يضــع بصمتــه حــول تثبيــت مفاهيــم جديدة 
فــي العاقــة مــع الــدول العربيــة خاصــة المجــاورة 
للعــراق، وباالخــص الكويــت، ومــا تحملــه فــي الذاكــرة 
السياســية بالنســبة الــى العــراق مــن متاعــب ومهالــك 
ــم  ــام 1990، مفاهي ــؤوم ع ــزو المش ــة الغ ــت نتيج كان
ــواب  ــس الن ــي مجل وضعتهــا المســؤولية المشــتركة ف
العراقــي تتعلــق بنســيان تجربــة الماضــي، وتجــاوز 
كل تأثيراتهــا الســلبية علــى المســتوى االجتماعــي، 
وتخفيــف وطأتهــا السياســية علــى التعاطي مــع القضايا 
ــا  ــدود علي ــق ح ــة تحقي ــتركة، ومحاول ــوم المش والهم
ــن،  ــح البلدي ــي صال ــق عليهــا تصــب ف لتفاهمــات متف
وتؤســس لمســتقبل آمــن لِحــراك سياســي يســاهم بمد 
جســور مــن الثقــة المفقــودة منــذ عقــود بيــن البلديــن 
تلــك  ترســيخ  ومســؤلية  والمتجاوريــن،  الشــقيقين 
المفاهيــم ال تتعلــق بــأداء تنفيــذي لمؤسســات الدولــة 
ــي،  ــوم الشــعب العراق ــل عم ــا بجهــة تمث ــدر تعلقه بق
ــر عــن إرادتــه دســتورياً، وتحتضــن فكــرة تجــاوز  وتعّب
تبعــات الماضــي شــعبياً، النهــا أقــرب الــى فهــم ثقافــة 
الشــعب وأدبياتــه، فــا يمكــن حصــر تلــك المهمــة 
-األخاقيــة - بجهــات حكوميــة فقــط دون تعزيزهــا 
بركائــز تحاكــي بمقدار معيــن- الفهم الجمعــي- لعملية 
مصالحــة بيــن شــعبين يرتبطــان بعاقــات إســتثنائية، 
وتعرضــا الــى زلــزال عنيــف ضــرب عمــق العاقــة وقضــى 
علــى تأريــخ طويــل مــن الشــراكات السياســية واإلمنيــة، 
فضــاً عــن عاقــات إقتصاديــة تمتــد الكثــر مــن نصــف 

قــرن مــن الزمــان وربمــا أكثــر قليــاً.
تداخــات إجتماعيــة ال يشــابهها مثيــل بيــن دولتيــن 
فــي المنطقــة والجــوار االقليمــي، وال يمكــن حصرهــا 
ــق  ــة« وكانــت تنطل ــة رصين ــات إجتماعي ــة »عاق بجمل

ــي  ــن العراق ــن الطرفي ــة م ــعبية جماعي ــة ش ــن رغب م
ــا  ــل معه ــذات تتعام ــات آن ــت الحكوم ــي، كان والكويت
ــف  ــذي نس ــرخ ال ــوع الش ــى وق ــة حت ــة وواقعي بإيجابي
العاقــات  تلــك الشــراكات، وأثــر مباشــرة بمجمــل 
العربيــة فيمــا بينهــا مــن جهــة ومــع العــراق مــن جهــة 
أخــرى، ولملمــة هــذا الحــدث بحاجــة الــى تظافــر فــوق 
العــادة لعــدة مســارات تعمــل بشــكل متــوازي لســد كل 
الثغــرات التــي مــن الممكــن أن تغــذي بشــكل متعمــد 
ــة  ــة مدعم ــدة إجتماعي ــع قاع ــرة صن ــك فك ــر ذل أو غي
ــعبين  ــوم الش ــي عم ــكل عمل ــة بش ــات ممثل بمؤسس
تكــون داعمــة لعــودة كامــل العاقــات األخويــة، ودافعًا 
ــن  ــي يتباي ــج الت ــع دول الخلي ــاً م ــا أيض ــاً لعودته قوي
ــة  ــكل وسياس ــاً لش ــرى تبع ــرة وأخ ــن فت ــوبها بي منس

ــي  ــرف السياس ــة والظ ــات المتعاقب ــة الحكوم ومنهجي
ــة. ــي المنطق ــي ف واألمن

التركيــز علــى وضــع تفاهمــات ثابتــة مــن قبــل مجلــس 
ــس  ــررة لرئي ــارات متك ــال زي ــن خ ــي م ــواب العراق الن
المجلــس محمــد الحلبوســي يجعــل مــن تلــك العاقــة 
غيــر خاضعــة للظــرف السياســي، وهــي خطــوة ذكيــة، 
بــل خطــة إســتراتيجية ألفــق العاقــة مــع الــدول العربية 
المجــاورة مســتقباً، وبنظــرة محكمــة مــن ناحيــة 
التــوازن االقليمــي فــي المنطقــة وخاصــة ايــران وتركيــا، 
وتحقيــق هامــش كبيــر مــن المصالــح المشــتركة خاصة 
فــي مجــاالت الماحــة البحريــة، وتصريحــات الجانبيــن 
ــي  ــواب العراق ــس الن ــد مجل ــرة لوف ــارة االخي ــي الزي ف
كانــت تؤكــد هــذا المعنــى بالضبــط، وهــو توطيــد 
ــًا  ــة أن تكــون عام ــة، وهــي كفيل ــات االقتصادي العاق

رئيســاً فــي توســيع إمتــدادات العاقــة شــعبياً.
مــر العــراق بتجــارب ســيئة فــي بنــاء العاقــات مــع 
دائمــًا  تخضــع  الن  االتجاهــات  بمختلــف  الخــارج 
ــة  ــذه الحقيق ــن، وه ــن الطرفي ــم م ــة الحاك آليدلوجي
ــار وحــل  هــي ســبب مــن أســباب تأخــر مســيرة االعم
الخدمــات  وضعــف  العراقــي،  االقتصــاد  معضــات 
بكافــة القطاعــات، فالــدول تبنــى بإســتثمار التناقضات، 
ووضــع  شــعوبها،  لصالــح  المواقــف  واســتغال 
ــر الشــخصنة  ــت ال يخضــع لمعايي ــج واضــح وثاب برنام
والفئويــة واالنفــراد هــو مــن اشــتراطات ذلــك النظــام، 
والضامــن فــي ذلــك اليــوم فــي مــا يتعلــق بالعاقــات 
العربيــة العراقيــة هــي الســلطة التشــريعية، بمدخــات 
جديــدة علــى الســاحة الدبلماســية الخاصــة بالعاقــات 
ــة  ــود بالمنفع ــا يع ــور لم ــي أن تتط ــاً ف ــة، أم الخارجي

االقتصاديــة وإســتمرار االســتقرار االمنــي.

وسام رشيد
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للعالقات العربية
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العبارة والمعنىكشكول

صفاء حسني

هل سيستمر بايدن بخطى ترامب؟

تطــوي عجلــة الزمــان التــي تــدور بنــا منــذ األزل 
فــي كل  األولــى  التكويــن  البعيــد، حيــث لحظــة 
اســتدارة لهــا )جيــًا وجوديــًا( عبــر ســنة فنــاء ال 
مهــرب ألحــد منهــا، ومــع كل اســتدارة جديــدة، 
تســتحدث معهــا )جيــًا وجوديــًا( آخــر، وال تمثــل 
بيــن  فاصلــة  قطيعــة  الدائبــة،  المجايلــة  هــذه 
ــداد  ــل االج ــل جي ــا تداخ ــة، فلطالم ــة والبداي النهاي
مــع اآلبــاء واالحفــاد فــي لحظــة واحــدة، ولربمــا 

رحــل االحفــاد قبــل اآلبــاء واالبنــاء.
ــر المؤميــن لولــده  جــاء فــي بعــض مــن وصيــة أمي
الحســن عليهمــا الســام ) َفَباَدْرُتــَك ِبــاأَلَدِب َقْبــَل 
َأْن َيْقُســَو َقْلُبــَك، وَيْشــَتِغَل ُلبُّــَك ِلَتْســَتْقِبَل ِبِجــدِّ 
َرْأِيــَك ِمــَن اأَلْمــِر، َمــا َقــْد َكَفــاَك َأْهــُل التََّجــاِرِب 
ُبْغَيَتــه وَتْجِرَبَتــه، َفَتُكــوَن َقــْد ُكِفيــَت َمُئوَنــَة الطََّلــِب، 
ــا  ــَك َم ــْن َذِل ــاَك ِم ــِة، َفَأَت ــَاجِ التَّْجِرَب ــْن ِع ــَت ِم وُعوِفي
ــا  ــَم َعَلْيَن ــا َأْظَل ــا ُربََّم ــَك َم ــا َنْأِتيــه، واْســَتَباَن َل ــْد ُكنَّ َق
ــْن  ــَر َم ــْرُت ُعُم ــْن ُعمِّ ــْم َأُك ــي وِإْن َل : ِإنِّ ــيَّ ــه، َأْي ُبَن ِمْن
ــْرُت ِفــي  ــْد َنَظــْرُت ِفــي َأْعَماِلِهــْم وَفكَّ َكاَن َقْبِلــي، َفَق
َأْخَباِرِهــْم، وِســْرُت ِفــي آَثاِرِهــْم َحتَّــى ُعــْدُت َكَأَحِدِهْم، 
ــْرُت  َبــْل َكَأنِّــي ِبَمــا اْنَتَهــى ِإَلــيَّ ِمــْن ُأُموِرِهــْم، َقــْد ُعمِّ
ــْن  ــَك ِم ــَو َذِل ــُت َصْف ــْم، َفَعَرْف ــى آِخِرِه ــْم ِإَل ــَع َأوَِّلِه َم
ــْن  ــَك ِم ــَتْخَلْصُت َل ــَرِره، َفاْس ــْن َض ــه ِم ــَدِره وَنْفَع َك
َجِميَلــه وَصَرْفــُت  َلــَك  ْيــُت  وَتَوخَّ َنِخيَلــه،  َأْمــٍر  ُكلِّ 
ــص  ــذا الن ــن ه ــاهد م ــل الش ــه(، ومح ــَك َمْجُهوَل َعْن
األوحــدي العظيــم، قولــه عليــه الســام )مــا قــد 
كفــاك أهــل التجــارب بغيتــه وتجربتــه(، وفيهــا يشــير 
ــارب  ــف تج ــال توظي ــي مج ــة ف ــتفادة عظيم ــى اس ال
ــر  ــارب واكث ــرب التج ــا، واق ــار به ــابقين، واالعتب الس
اهميــة لاســتفادة منهــا تجــارب اآلبــاء واالجــداد 
مهمــا كانــت قيمتهــا وبســاطتها، فهــي تحمــل مــن 

ــم. ــكل حكي ــه بش ــن توظيف ــا يمك ــدالالت م ال
عقــدت هــذا النــص بالدرجــة االســاس ألضمنــه 
وصيــة أتمنــى االخــذ بهــا قبــل ان تصبــح فــي 

ــق  ــول توثي ــدور ح ــا، ي ــتحيل، ومحوره ــداد المس ع
ــات  ــاء واالمه ــات اآلب ــن ذكري ــن م ــدر ممك ــر ق اكب
واالجــداد وكل مــن تربطــك بــه صلــة المجايلــة.
التوثيــق  ظــروف  كانــت  الماضــي،  الزمــن  فــي 
ــة  ــر متاح ــة غي ــى الكتاب ــة، وحت ــة والصوتي الصوري
ــا  ــف عم ــكل مختل ــا ش ــاة له ــا ان الحي ــع، كم للجمي
نحــن فيــه اآلن، وأمــا نحــن ففــي زمــن تيســرت فيــه 
ــيط ال  ــكل بس ــت وبش ــق والتثبي ــائل التوثي كل وس
ــم  ــك انصحك ــاص، لذل ــة واختص ــى حرفي ــاج ال يحت
واآلبــاء  االجــداد  صــور  مــن  المزيــد  بتوثيــق 
بــاب  واالمهــات، واصواتهــم واحاديثهــم، ومــن 
ــت  ــا كان ــًا مهم ــاً معرفي ــم نتاج ــى اذا كان لديه أول
ــا  ــا اهميته ــة له بســاطته وحــدوده، فهــذه البضاع
ــي  ــاط النفس ــث )االرتب ــن حي ــن م ــع الزم ــة م البالغ
والعاطفــي، والموقــف االخاقــي والتربــوي، والخبــرة 
ــة  ــالة عملي ــي رس ــلوكي(، وه ــج الس ــة والنه العملي
تطرحهــا لألبنــاء واالحفــاد، لتؤســس او تديــم ســيرة 

ــاء. ــاء واآلب ــن االبن ــة بي ــي العاق ــة ف ايجابي
مهمــا كانــت المشــاغل التــي تحيطنــا، والبدائــل 
ــا  ــي توهمن ــارات الت ــا، والخي ــس بوجوده ــي نأن الت
باألســتغناء عــن هــذه الذكريــات والتفاصيــل، فنحــن 

مخطئــون، وســوف ينكشــف لنــا خطأنــا فــي لحظــة ال 
ــل. نســتطيع عندهــا تــدارك هــذا الخل

قــد يقــول البعــض، أي ذكريــات يمكننــي ان احملهــا 
عــن اآلبــاء واالمهــات، ويشــير بذلــك الــى ســوء 
الــى  او  تفاهتهــا  او  الســيرة  بــذاءة  او  المعاملــة 
ــل )مــن وجهــة نظــره( االنقطــاع  ــل فيهــا، ليجع خل
ــه  ــاط ب ــن االرتب ــن الماضــي أفضــل م ــاد ع واالبتع
تلــك  ليــس صحيحــًا، فحتــى  الفهــم  ان هــذا  إال 
ــي  ــا االيجاب ــا دوره ــية، له ــرة والقاس ــات الم الذكري
ــاة بمــا ينفعهــا، وان اســتحضارها،  فــي تغذيــة الحي

ــاء.. ــران واإلنس ــع الغف ــى م ال يتناف
الشــعر  اهلل،  رحمــه  والــدي  يحســنه  كان  ممــا 
الهوســة واالبوذيــة، وممــا  الشــعبي، وخصوصــًا 
يعتصــر القلــب، اننــا لــم نحظــى بتوثيقــات صوتيــة 
وال حتــى مكتوبــة للكثيــر مــن نتاجــه الــذي كان 
الوثيــق  واالرتبــاط  والصــدق  بالعفويــة  يتميــز 
بالمواقــف واالحــداث، وهكــذا كانــت للوالــدة رحمهــا 
اهلل حصتهــا مــن المواقــف التــي يعرفهــا الكثيــر مــن 
ــوا هــذه  ــى عليكــم، أن ال تفوت ــذا اتمن ــن، ل المقربي
ــا  ــوا م ــا، لتحفظ ــا عصرن ــا لن ــي وفره ــات الت االمكان
ــات الســابقين، فقــد جــاء  يمكــن حفظــه مــن ذكري

ــد(.. ــى االب ــى إل ــيء يبق ــة )ال ش ــي الحكم ف
ــرى زواج  ــي ذك ــه اهلل ف ــدي رحم ــات وال ــن ذكري م
احــد ابنــاء عمومتــي، هــوس المرحــوم عبــد الواحــد 
آل حــاج عبدالحســين الحــاج شــريف آل عصــاد رحمــه 
اهلل ربــاط : )بيــن الشــط وبيــن الــراك.. اتكلــب يبــن 

الحــوت اتكلــب..(..
ثــم هــوس الحــاج عبــد الحســين الحــاج شــريف 

: ربــاط  والــده رحمــه اهلل 
)أبفي خاله يطاول.. خله ابن اختي(..

ثم هوس والدي رحمه اهلل :
تتعلــك  الــكل  جبريــل..  والهــزاه  الســيد  )بــس 

بيكــم(..

نعمه العبادي

ذكريات اآلباء 
وسنة التجايل
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4ثقافية وفني�ة

الفــن هــو مجموعــة االنشــطة التــي تنطــوي علــى إنشــاء أعمــال بصريــة أو 
ســمعية أو حركيــة او مكتوبــة، تعبــر عــن خيــال المبــدع و افــكاره التــي تجــول 
ــى المهــارة و الحرقــة فــي  ــاج فكــري يعتمــد عل فــي خاطــره، فالفــن هــو نت
الصنعــة، اذا كان هــذا الفــن لوحــة او مســرحية او قطعــة موســيقية او حتــى 

روايــة او قصيــدة شــعرية.
حتــى القــرن الســابع عشــر ، كان الفــن يشــير إلــى أي مهــارة أو إتقــان ولــم 
ــرن  ــد الق ــث بع ــي االســتخدام الحدي ــوم. ف ــرف أو العل ــن الح ــرق ع يكــن ُيف
ــرى. ــة كب ــة و اصبحــت ذات أهمي ــارات الجمالي ــت االعتب الســابع عشــر ، دخل

علــى الرغــم مــن عــدم وجــود تعريــف متفــق عليــه بشــكل عــام للقنابــل ان 
الصفــات العامــة تتغيــر بتغيــر االفــكار و لــكل فتــرة انتــاج فكــري مختلــف عــن 
الــذي ســبقه، و هــذا مــا يحــدد قيمــة العمــل الفنــي فــي عصــرة، اذا ركــز تاريخ 
الفــن علــى هــذه المســائل التــي تبــدوا ســطحية اال انهــا عميقــة بالمعنــى 

الفلســفي و التاريخــي الــذي انتــج بــه العمــل.
نعــم ان الفــن نتــاج فكــري، لكــن ان اخــذت الصنعــة او المهــارة فــي الصنعــة 
فقــد العمــل الفنــي اشــياء كثيــره اولهــا خلــق الدهشــة عنــد المتلقــي ولبــس 
اخرهــا االبهــار فــي خلــق العمــل، لكــن لــكل عمــل فنــي متقــن هنــاك دربــه و 
هنــاك تجــارب كثيرة ســبقت او عايشــت الصانــع الماهر، هذه التجــارب تختصر 
ــز هــذه  ــك تحف ــان عليهــا، و كذل ــع الفن ــر مــن الجهــد والوقــت اذا اطل الكثي

التجــارب الفنــان بخلــق المختلــف المدهــش الــذي يبهــر المتلقــي.
الصنعــة شــي مهــم وضــروري جدا للعمــل الفني حتــى الصنعة الشــعرية مثا، 
روى الشــاعر ســعدي يوســف ذات يــوم حيــن ســال بــدر شــاكر الســياب، يــا بدر 

انــت تقــول فــي قصيدة غريــب علــى الخليج:
اصبــح بالخليــج يــا خليــج يــا راهــب اللؤلــؤ و المحــار و المــدى فيرجــع الصــدى 
يــا واهــب المحــار و المــدى لمــاذا حذفــت اللؤلــؤ حيــن. رجــع الصــدى، اجابــه 
الســياب كلمــة اللؤلــؤ تنتهــي بهمــزه و الهمــزه ال ترجــع فــي الصــدى، هــذا 

الصنعــة التــي تتحــدث عنهــا، يجــب علــى الفنــان اتقــان هكــذا صنعــة.

الصنعة

أمري الخطيب

التفـاتة 

خاص - المستقل - هناء المرجان

فــي محــات بغــداد القديمــة الواقعــة فــي الجهــة الشــرقية 
- جانــب الرصافــة - فــي شــارع الرشــيد وتحديــدا فــي 
منطقة)الحيــدر خانــة( التــي كانــت تعــرف - فــي العصــر 
العباســي-  بمحلــة ســوق الثاثــاء ، وهــي المنطقــة التــي ولــد 
ــه  ــذي لهجــت باغاني ــي وال ــراق ناظــم الغزال ــد الع فيهــا غّري
فتيــان وصبايــا العــراق ) َكلــي يــا حلــو مــن اهلل جابــك( ولــد 
الفنــان فــاح ابراهيــم الــذي التقته المســتقل لتحــاوره وتدخل 

ــي . ــه ومشــواره الفن ــز حيات ــه دهالي مع
- اســتاذ فــاح دعنــا ُنعيــد شــريَط ذاكرتــك الفنيــة ونطــرح 

الســؤال التقليــدي ، متــى وكيــف كانــت البدايــات ؟  
ــرح  ــة مس ــن فرق ــام 1977 ضم ــة ع ــي الفني ــت بدايات - كان
الجماهيــر  التــي كان يديرها الفنان خضير الســاري )رحمه اهلل( 
وقبــل هــذا التاريــخ كانــت لــي فعاليــات مســرحية أوليــة فــي 

المــدارس االبتدائيــة ..
* وكم كان عمرك عندما ارتقيت خشبة المسرح ؟

ــر  ــي عم ــا ف ــرح وان ــبة المس ــى خش ــور عل ــت الجمه - واجه
الخامســة عشــر  وذلــك فــي عمــل مســرحي قدمتــه مــع 
مجموعــة مــن الفنانيــن هــم علــي داخل وحســين علــي صالح 
وحكيــم وســتار الســعداوي ومنيــر راضــي واخــرون ، وقــد حــاز  
علــى جائــزة افضــل عمل ضمــن الفعاليــات التي قدمتهــا فرق 

مراكــز الشــباب فــي عمــوم العــراق .
ــدان شــرقها وغربهــا مــا هــي المواقــف  * وانــت تجــوب البل

ــك ذكــرى الوطــن ؟ ــز في ــي تحف والصــور الت
- هنــاك تداعيــات نفســية كثيــرة يحرضها المــكان لتحرك في 
دواخلنــا الشــعور بالحنيــن واالســى علــى الوطــن الــذي مزقته 
الحــروب والمحــن وجعلته متأخــرا عن ركب البلــدان المتقدمة 
التــي نجــد فيهــا النظــام والخدمــات علــى اكمــل وجــه وهــذا 
االمــر يجعلنــا نحــزن كثيــرا علــى واقــع بلدنــا االم  ،ونتمنــى ان 
يكــون علــى هــذه الصــورة المشــرقة التــي وجدنا فيهــا بلدان 
المهجــر  .. ان الشــعور بالحنيــن يخالجنا بقوة نحــن العراقيون 

لمــا فينــا من هــوى وارتبــاط اصيــل بالوطن وربما ال اســتثني 
ــات  ــى درج ــن عل ــر ولك ــعور االس ــذا الش ــن ه ــن  م ــدا م اح

.. متفاوتة 
ــان هــي  ــا الفن ــي يخطوه ــب الخطــوات الت ــال : ان اصع * يق

ــم الفــن ؟ ــى التــي يقتحــم فيهــا عال الخطــوة االول
- البدايــات صعبــة دائمــا ولكن هــذه الصعوبــات تذلل عندما 
ــد  ــة، وق ــه روح المواصل ــزز في ــاه ويع ــن يرع ــان م ــد الفن يج
تلقيــت ذلــك كلــه  مــن اســاتذتي ومــن العائلــة واالصدقــاء ، 
والدعــم االكبــر الــذي تلقيتــه فــي بواكيــر حياتــي الفنيــة كان 
مــن اســاتذتي فــي فرقــة مســرح الجماهيــر الذيــن عرفونــي 
بخصوصيــات المســرح واآلليــات التــي ينهــض بهــا المبــدع 
ــة  ــي الفرق ــك  منحتن ــن  لذل ــى  التمري ــة عل ومنهــا المواضب
الدفعــة االولــى التــي تواصلــت بعــد ذلــك مــع تجــارب  اخــرى 

اكثــر نضجــا وعلــى يــد اســاتذة كبــار  فــي كليــة الفنــون .
ــر مشــوارك  ــي واجهتهــا فــي بواكي ــات الت * مــا هــي التحدي
الفنــي ؟ وهــل ضيــق عليــك االهــل ام باركــوا لــك دخــول عالم 

المســرح ..
- لــم تواجهنــي تحديــات وموانــع تحــول بينــي وبيــن هواتــي 
االثيــرة ربمــا واجهــت حرصــا من قبــل العائلة على مســتقبلي 
الدراســي كونهــم يخشــون انصرافــي الكلــي الــى )المســرح( 
والتفريط بالدراســة والتحصيل العلمي .. ولكن العائلة عندما 
ــي المســرح  ــل ف ــة العم ــى مواصل ــي اصــرارا عل وجــدوت من
وممارســة هوايتــي  صــاروا يدعمونــي بقــوة ويشــجعون 

مواصلتــي ..
* كيــف تســنى لــك وضع بصمتك الخاصة وتســجيل حضورك 
الفنــي فــي بلــد مثــل العــراق تتنازعــه الحــروب والكــوارث وال 

يولــى اهتمامــا كبيــرا لانتــاج الفنــي واالبداعي ؟
-  المرحلــة التــي ظهرنا فيهــا كانت صعبة جــدا اذ كان التلفاز 
العراقــي يبــث مــن قنــاة واحــدة وربمــا كان المســرح اوفر حظا 
منــه لتعــدد منافــذه وقــد اســتطعنا من خال خشــبة المســرح  
اثبــات وجودنــا ..اضافــة الــى ذلــك ان االنســان الــذي يحتــرم 
الفــن ويكــرس نفســه لابــداع  يتمكــن مــن وضــع بصمتــه 

فــي اصعــب واحلــك الظــروف .
* التعلــم والفطــرة يتخادمــان ، ايهمــا - مــن وجهــة نظــرك - 
يخــدم االخــر اكثــر  الموهبــة ام التعلــم وهــل يســتطيع الفنان 

االعتــكاز علــى الفطــرة فقط ؟
- الموهبــة هــي االســاس بــا شــك ولكــن الموهبــة يلزمهــا 
الصقــل وهــذا االمــر تؤديــه الدراســة والكــد العقلــي الن الفن 
- كمــا تعلميــن - يســتبطن جوانبــا علميــة ومعرفيــة ال تدرك 

بالفطــرة وحدهــا ..
* الفنــان العراقــي  فــي مواجهــة دائمــة ودائبــة مــع ظــروف 
ــك الظــروف وهــل كان  ــف واجهــت تل ــاة ، كي ــف الحي وتكالي
لديــك مــا تعتكــز عليــه فــي المواصلــة الفنيــة ام كنــت تعمــل 

باتجاهيــن : الكســب المعاشــي والعمــل فــي مجــال الفــن ؟
ــة الفقــراء( واتشــرف  ــورة )مدين ــة الث ــا اساســا مــن مدين - ان
بانتمائــي لهــا  لذلــك لــم اولــد وفي فمــي ملعقة من ذهــب ..

امــا عــن الوضــع المادي للفنــان العراقي فهو ليس بالمســتوى 
المطلــوب ولــو اجرينا دراســة بهــذا الخصوص لوجدنــا الفنان 
العراقــي يعانــي مــن ظــروف ماديــة صعبــة. وهــذا االمــر مــا 
عــاد مخفيــا علــى الجميــع ويمكــن بيــان ذلــك فــي المقارنــة 
بيــن االجــور التــي يتقاضهــا الفنــان العراقــي وفنــان بلــد اخــر 
وهــذا االمــر - كمــا تعلميــن - يؤثــر ســلبا علــى عطاء الفنــان..

لذلــك انــا مــع الفــن الــذي يوفــر مــردودا ماديــا جيــدا وينعش 
الفــن والفنــان .

* اي مــن األســاتذة والفنانيــن قــّدرك وقــّدم خدمة ونصيحية 
فنيــة بقيــْت عالقة فــي مخيلتك ؟

- انــا محظــوظ جــدا النــي تتلمــذت على يــد فنانين واســاتذة 
كبــار فــي كليــة الفنــون الجميلــة )اكاديميــة الفنــون( اذ 
تلقيــت تعليمــي االكاديمــي عــام 1982 علــى يــد نخبــة مــن 
ــد ،  ــم جــال ، وبــدري حســون فري المبدعيــن وهــم : ابراهي
وبهنــام ميخائيــل، وســامي عبــد الحميد،وصــاح القصــاب ، 

وفاضــل خليــل، وجعفــر الســعدي ..وقــد تأثــرت كثيــرا في تلك 
المرحلــة بالفنــان ابراهيــم جــال الــذي كان يشــعرني دائمــا 
ان الفــن حيــاة جميلــة ودعــوة للحــب ..وقــد كان هــذا الفنــان 
الكبيــر مقبــا علــى الحيــاة متصالحــا مــع نفســه لذلــك اضــاف 
لــي الكثيــر كمــا اضــاف لــي غيــره كالفنان ســامي عبــد الحميد 
الــذي جعلنــي اشــعر بطاقتي الفنيــة . ومــن االســاتذة االخرين 
الــذي كانــت لهــم علــّي ايــاٍد بيض الفنــان عقيل مهــدي الذي 
قدمنــي فــي تجربــة كبيــرة )مســرحية الغــورال( كذلــك الفنــان 

صــاح القصــاب الــذي اشــركني فــي مســرحية العاصفــة .
* مــن هــو الفنــان الــذي تنســجم معــه علــى المســرح ؟ وهــل 
ــى تقويــة االداء  ــان واخــر تســاعد عل ــاء بيــن فن ــاك كيمي هن

؟ واالدوار 
- هنــاك فنانــون كثــر يســتهويني العمــل والتمثيــل معهــم 
ومــن هــؤالء الفنــان محمــود ابــو العبــاس الــذي اشــعر 
باالنســجام الكامــل معــه فــي تأديــة االدوار التلفزيونيــة امــا 
فــي المســرح فقــد كانــت لــي تجــارب رائعة مــع الفنانة ســهى 
ســالم والفنانــة اقبــال نعيم وســهير اياد وشــذى ســالم واســيا 
كمــال واخريــن ..وحقيقــة اجد انســجاما كبيرا في المســرح مع 
الفنــان حيــدر منعثــر الــذي اقنعنــي ان اقــدم اعمــاال كوميديــة 
منهــا مســرحية )جيــب الملك(..عمومــا انــا احتكــم لابــداع وال 
اجــد مشــكلة فــي التعامــل مــع الجميــع وقدمــت اعمــاالً مــع 

اجيــال مختلفــة.
* هــل لديــك حســاد فــي الوســط الفنــي ؟ وهــل هنــاك مــن 

يســتهدفك ويحــاول التصيــد فــي المــاء العكــر ؟
- التنافــس والتحاســد موجــود فــي الوســط الفني واالوســاط 
االبداعيــة االخــرى وال يخلــو المبــدع مــن محــب وحاســد ..وانــا 
عمومــا ال احترم االشــخاص الذين يتصيدون بالمــاء العكر او 

يحاولــون التقليــل من شــأن
ــم  ــؤالء وال اوليه ــى ه ــت ال ــا ال التف ــة ..ان ــي االبداعي تجربت
ــدي  ــي ونفســي ول ــة بعمل ــة عالي ــك ثق ــي امتل ــاً الن اهتمام
كذلــك ثقــة بالفنانيــن الكبــار والجماهير التي قيمــت تجاربي 

الفنيــة..
*  مــا رايــك بالفنانــة العراقيــة ؟ هــل  حققــت حضــورا مميــزا 
فــي عالــم  االبــداع ؟ وهــل كان لهــا وجــود فاعل في الوســط 
ــي  ــور االبداع ــا الحض ــد فيه ــات تج ــن الفنان ــي ؟ واي م الفن

المميز..
-الفنانــة العراقيــة مبدعــة وشــجاعة وعظيمة ويشــهد بذلك 
ــى  ــا عل ــة وحصوله ــل الفني ــي المحاف ــز ف ــا الممي حضوره
الجوائــز ، ولكــن الفنــان العراقيــة مظلومــة جــدا فــي مجتمــع 
تحــوق بــه الصعــاب وتكتنفــه المشــاكل االجتماعيــة الكثيــرة 
..ويجــري عليهــا مــا يجــري علــى زميلهــا الفنــان الــذي يعانــي 
مــن الظــروف الماديــة الصعبــة خصوصــا وان الفنانة يلزمها 
الملبــس الجيــد والســكن المرفــه الــذي يليــق بهــا ويهــيء 
لهــا اجــواء االبــداع والتواصــل الفني...وهــذه االشــياء لاســف 

الشــديد غيــر متحققــة فــي العــراق .
* مــا هــي االعمــال الفنيــة التــي تعتز بهــا وتعواد مشــاهدتها 

؟   دائما 
- كثيــر مــن الشــحصيات التــي اديتهــا علــى خشــبة المســرح 
وفــي الســينما اعتــز بهــا ..وانــا اشــاهد اعمالــي دائمــا واكــرر 
مشــاهدتها  وقــد ينتابنــي التعــب واالجهــاد مــن تلــك 
المشــاهدات كونــي امــارس نقــدا ذاتيــا علــى اعمالــي واراجــع 
ادوارهــا.  واحيانــا اتمنــى انضــاج تلــك االعمــال وتأديتهــا  مرة 

اخــرى وبطريقــة افضــل ..
* من يعجبك من الفنانين العرب والفنانين االجانب ؟

- كثيــر مــن الممثليــن العــرب يعجبنــي ادائهــم ومــن هــؤالء 
محمــود مرســي ،ومحمــود عبد العزيــز ، عبــد اهلل غيث ، يحيى 

الفخرانــي ..امــا مــن االجانــب فيعجبني :

 

برانــدو.. ومارلــون   ، نيكلســون  وجــاك   ، باتشــينو  آل 
ــه  ــاح نفس ــان ف ــا الفن ــد فيه ــخصيات واالدوار يج *  اي الش

ويحــب تجســيدها..
- انــا اتمنــى دائما  الحصول على شــخصيات غريبــة ذات اجواء 
نفســية وفعــل نفســي خاص وفيها فرصــة كبيرة للفنــان  ..انا 
ــى  ــادر عل ــي ق ــد ان ــا واعتق احــب ادوار الشــر وادوار الكوميدي

ادائها بشــكل جيــد ..
* هــل انــت راٍض عــن اعمالــك الفنيــة وهــل حققــت طموحــك 

؟ الفني 
- الفنــان الحقيقــي ال يرضــى عــن نفســه وال يكتفــي بحــدود 
معيــن او افــاق خاصــة  البداعــه الن االبــداع قريــن الحيــاة وما 
دامــت حيــاة الفنــان مســتمرة عليــه ان ال يتوقــف وال يحــد من 

.. طموحه 
* البيــت واالوالد مصــدر الهــاء ام الهــام لــك وهــل هــم ســند 

مشــوارك الفنــي ..
- انــا بــدأت كفنــان قبــل ان تكــون لــي اســرة ولكــن االســرة 
عامــل مســاعد لابــداع خصوصــا اذا جعــل الفنــان مــن اوالده 

واســرته متذوقيــن للفــن ..
* هــل توجــد لــدى أوالدك ميــول فنيــة ؟ وهل تقبــل دخولهم 
عالــم الفــن والتمثيل ام تعارضهم  لصعوبة الحيــاة والمجال ؟

ــن  ــاروا الف ــم يخت ــم ل ــة ولكنه ــول فني ــم مي - اوالدي لديه
كطريــق لهــم وقــد خاضــوا تجربــة التمثيــل .. ولــدي تيســير 
مثــل مسلســلتين ومنتظــر هــو االخــر مثــل اعمــال مســرحية 
ومسلســلتين ولكنهــم فــي االخــر اختــاروا اشــياء اخــرى 

ــا ســتطور حياتهــم بشــكل افضــل.. ــدون انه يعتق
* حدثنــا عــن تاريــخ و مــكان الــوالدة واالماكــن التــي يحــن 

اليهــا فــاح؟
- ولــدت فــي مدينــة بغــداد-  منطقــة الجديــد حســن باســا 
فــي الحيــدر خانــة عــام 15/ 9 / 1962، وفــي هــذا المــكان ولــد 
الفنــان الكبيــر ناظــم الغزالــي لذلــك اشــعر بالســعادة واالعتزاز 
انــي ولــدت فــي المحلــة التــي ولــد فيهــا ناظــم الغزالــي ..امــا 
المنطقــة التــي احــن اليهــا دائمــا هــي منطقــة الكريمــات فــي 

الصالحيــة التــي نشــأت ودرجــت  فيهــا ..
ــر  ــي بواكي ــك ف ــدك ..هــل  كان مســاندا ل ــا عــن وال * حدثن

رحلتــك الفنيــة ..
- والدي كان انســانا بســيطا واهلنا على الرغم من بســاطتها 
واميتهــم كانــوا مؤمنيــن بنــا وباختياراتنــا لذلك لــم يعترضوا 
علــى تطلعاتــي وحبي للمســرح ..ولكنهم كانوا يخشــون علّي 

مــن االنقطــاع التام للمســرح واهمال الدراســة ..
*  اســتاذ فــاح هــل لديــك مــا تريــد اضافتــه ليكــون مســك 

الختــام لهــذا الحــوار الجميــل .
 احــب اضافــة شــيء وهــو ان الدرامــا العراقيــة ليــس لهــا حــل 
ســوى االنتــاج التجــاري الخــاص .. انــا اعتقد انــه ال يتطور الفن 
مــا لــم يؤخــذ بنظــر االعتبــار الجانــب التســويقي والتجــاري. 
وهــذا ال يعنــي ترويجــا للفــن الهابط ولكن للغــن الذي يكفل 
فيــه العمــل احتياجــات الفنــان ومتطلباته....واخيــرا اتقــدم لك 
بالشــكر الجزيــل علــى هــذا اللقــاء واتمنــى ان تكــون اجاباتــي 

مريحــة وصادقــة ...

فالح ابراهيم.. الدراما العراقية ليس لها حل سوى انتاج القطاع الخاص

ــم تكــن  ــه ل الحديــث عــن حاتــم حســين ذو شــجون فعاقتــي ب
مقتصــرة علــى الجانــب االكاديمــي فقــط بــل كنــت اعتبــره صديق 
مقــرب رغــم فارق الســن بيننــا ومكانته كونه اســتاذ مــادة االضاءة 
الســينمائية ، مدير التصوير الســينمائي الراحل حاتم حســين فنان 
مــن طــراز خــاص فهــو لــم يكــن فقــط يمــأل المشــهد الســينمائي 
ــرة عــن الحــدث الدرامــي فــي  ــوان والظــال واالضــواء المعب باالل
الفيلــم وانمــا كان فــي حياتــه االجتماعيــة ايضــا يلــون حيــاة كل 
النــاس المحيطيــن بــه ، عندمــا بــدأت ادرس الماجســتير فــي كليــة 
ــت  ــراق وكن ــون الع ــي بتلفزي ــات عمل ــة ترافــق معهــا بداي الجميل
حينهــا اتــرك توزيــع االضــاءة في البرامــج التي اخرجهــا الى الفنيين 
العامليــن فــي االســتوديو يضعــون االضــاءة وااللــوان التــي يرونها 

لكــن عندمــا تتلمــذت علــى يــد حاتــم حســين تغيــر الموقــف عندي 
كليــا فكنــت اشــرف علــى توزيــع االضــاءة وااللــوان فــي البرنامــج 
ــى تاعــب فــي  ــاج ال ــق رغــم ان البرامــج ال تحت ــي دقي بشــكل فن
االضــاءة اال اننــي لــم اجعلهــا مجرد اضــاءة تنير المشــهد أو المكان 
وانما اجتهدت ان اجعلها تعبيرية كما تضمنتها رســالة الماجســتير 
التــي كتبتهــا )تعبيريــة االضــاءة فــي افــام حاتــم حســين( التعلــم 
علــى يــد مديــر تصويــر مثــل حاتــم حســين جعلنــي انغمــس مــع 
االضــاءة واجعلهــا جــزء مــن مكونــات التعبير عــن دواخلــي ورؤيتي 
للمشــهد جعلنــي اشــعر بملمس االلــوان واقتــرب من وهــج الضوء 

واتفاعــل مــع الظــل.
بــدأت الــدرس األول معــه عندمــا جــاء بشــكل مخصــوص العطائي 
محاضــرة فــي كليــة الفنــون الجميلــة فــي الســنة التحضيريــة 
االولــى للماجســتير فوقعــت عينــه بالصدفــة على تمثال لشــخصية 
المتنبــي قــال نحتــاج ان ننقــل هــذا التمثــال الــى الباتوه فــي دائرة 
الســينما والمســرح وهنــاك بدأنــا عمليــة توزيــع الضوء مصــدر بعد 
ــة باألبيــض  اخــر ونســجل كل لقطــة ومشــهد بصــور فوتوغرافي
واألســود ومــن ثــم نراجــع الصــور ونــدرس تأثيــر كل مصــدر مــن 
مصــادر الضــوء التــي وزعناهــا بزوايــا مختلفة علــى التوالــي ونحلل 

المشــهد ونســتخرج تعابيــر الحالة.
المرحلــة التحضيرية تلك الهمتني ان اكتب رســالة الماجســتير عن 
الفنــان مديــر التصويــر حاتم حســين تحديدا عــن دور االضــاءة في 
الســينما ودراســة اســلوب لفنــان يجيــد توظيــف مفــردات الضــوء 
في الســينما بشــكل معبــر فاخترتــه نموذج لدراســة حالة واســلوب 
فــي البنــاء التكوينــي والدرامــي لاضــاءة وجــاءت الرســالة بعنــوان 
)تعبيريــة االضــاءة فــي افــام مديــر التصويــر حاتــم حســين( 
ــخ  ــتها بتاري ــل وناقش ــب جمي ــور طال ــا الدكت ــرف عليه ــي اش الت
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ــي محاضــرات  ــون ان يلق ــة الفن ــل كلي ــن قب ــرة م ــه م ــم تكليف ت
لطلبــة الدراســات االوليــة فــي قســم الســينما كونــه حاصــل علــى 
الماجســتير مــن االتحــاد الســوفيتي ســابقا وقــد تخــرج علــى ايــدي 
اهــم صنــاع واســاتذة الســينما في روســيا التــي كانت مزدهــرة في 
ذلــك الوقــت وكان قــد زامــل هنــاك نخبة مــن الفنانين واالســاتذة 
العراقييــن بينهــم المخــرج عبــد الهــادي الــراوي والدكتــور عبــاس 
الشــاه وكوركيــس يوســف واخريــن ، إال انــه توقــف عــن التدريس 
فتوســلته ان يســتمر فاعتــذر قائــا »انــا احــب ان أعمــل ال احــب ان 
اتكلــم ، الســينما عمــل وليــس نظريــات فقــط« وهذه مــن خصاله 

الحقيقيــة انــه كان قليــل الــكام.
فــي احــد االيــام ايضــا كنــت اشــعر بالســعادة كونــه تولــى منصــب 
مديــر الســينما فــي دائــرة الســينما والمســرح فــي العــراق الــذي لم 
يفتــأ ان تخلــى عــن المنصــب ســريعا ســألته لمــاذا؟ فأجابنــي )انــا 

اجيــد العمــل فــي موقــع التصويــر وال اجيــد العمــل فــي المكتــب( 
ــرأ اســمه  ــرح وهــو يق ــات الزهــو والف ــه واســجل عام ــت اراقب كن
علــى رســالة الماجســتير التــي اهديتــه نســخة منهــا وعندمــا قرأها 
قــال لــي »اســتمتعت جــدا واضافــت لــي الكثيــر النــك كتبــت وصفــا 
وتحليــا لمشــاهد ولقطــات ســينمائية لــم افكر فــي تعبيريتها كما 
فعلــت انــت بينمــا انــا الــذي صنــع تلــك المشــاهد« فقلــت لــه )انــت 

تصنــع الصــورة وانــا أفلســفها(.
لــم يكــن رحيــل حاتــم حســين )أبــو طيــف( عــن عالمنــا فــي عــام 
ــف  ــوان الطي ــكل ال ــا ب ــل كان ملون 2014 باالســود واألبيــض ب
الشمســي النــه تــرك فينــا معرفــة وعلمــا ملونــا و إرثــا زاخــرا مــن 
األفــام العراقيــة المهمــة التــي عمــل فيهــا مديــرا للتصوير ومن 
ابرزهــا بيــوت فــي ذلــك الزقــاق ، الظامئــون ، حــب فــي بغــداد 

ــة  ــكلة الحقيقي ــا ، المش ــازي وغيره ــك غ ــف ، المل ــحابة صي ، س
التــي تؤلمنــا جميعــا هــي ان ُيغيــب المــوت هــذه القامــات 
االبداعيــة الفنيــة فــي مجــال الســينما وال نطبــع كتبــا أو نصنــع 
افامــا عنهــم توثــق ســيرتهم وابداعاتهــم وعطاءهــم ، يجب ان 
تلتفــت وزارة الثقافــة والجهــات المختصــة الــى توثيــق مســيرة 
االحيــاء والمتوفيــن مــن كبــار الفنانيــن ألن ذلــك التوثيــق يصبح 
مصــدرا معلوماتيــا وخبريــا للدارســين والباحثيــن والمختصيــن 
ــة  ــخصيات الفني ــير الش ــق س ــة توثي ــيخ ثقاف ــى ترس ــاج ال ، نحت
المهمــة وحاتــم حســين واحــدا منهــم وهــو ليــس بالفنــان 
العــادي لكــي يندثــر ذكــره فهــو االكاديمــي والمهنــي هــو 
الفنــان الــذي ال يغيــب عــن ذاكــرة الوســط الســينمائي والفنــي 

وهــو الضــوء التعبيــري الــذي ال ينطفــئ.

حاتم حسين.. ضوء تعبيري ال ينطفئ

صائب غازي

شكر حاجم الصالحي

بمبــادرة غيــر مســبوقة وضمــن مســعاه فــي دعــم ورعاية 
الرســامين الشــباب بأعمــار )15-30( ســنة، وبحــرص مــن 
ــم األعــان  ــة، ت ــة العراقي ــون فــي وزارة الثقاف ــرة الفن دائ
عــن مســابقة الفنــان العراقــي بشــير مهــدي الغتــرب منــذ 
عــام 1974 والمقيــم فــي هولنــدا حاليــاً، وقــد لبــى نــداء 
ــل  ــي حف ــن شــاباً وشــابة، وف ــر مــن ثاثي المشــاركة اكث
بهيــج وبحضــور رســمي واعامــي وفنــي أعلــن عــن فــوز 
ثاثــة مــن المشــاركين بجائــزة ماليــة قدرهــا ألــف دوالر 
لــكل واحــد منهــم، وقــد كان لــدور الناقــد صــاح عبــاس 
فــي االعــداد والمتابعــة واألنجــاز مــا يؤكــد حرصــه علــى 
ــداع  ــال االب ــن جم ــرة ع ــادرة بالصــورة المعب ــار المب اظه

العراقــي وحقيقتــه الراهنــة، الرســامون الثاثــة الذيــن 
نالــوا اســتحقاق جائــزة المســابقة هــم: علــي حســين، 
ــن  ــن ، وم ــال الدي ــد ج ــد محم ــش ، وأحم ــدة اطيم زبي
ــاة  ــاه والباعــث للســرور مشــاركة ))13(( فت ــت لانتب الاف
ــر  ــه يؤش ــد ذات ــذا بح ــاركين ، وه ــة المش ــن بقي ــن بي م
حيويــة المشــتغلين بفنــون الحيــاة الجميلــة ومحاولتهــم 
الدؤوبــة علــى مقاومــة القبــح والتــردي الــذي طــال حياتنــا 
فــي الســنوات العجــاف ، وكــم كنــت متمنيــاً لــو بــادر 
بقيــة الفنانيــن الكبــار الــى اطــاق مثــل هــذه الفعاليــات 
التشــجيعية ورصــد المبالــغ التــي تظهرهــا بمــا يليــق 
نوافــذ مضيئــة  يبحــث عــن  الــذي  الجمالــي  بالمنجــز 
ــى  ــه عل ــا يحقق ــي وم ــع الفن ــا يشــهده الواق ــف بم للتعري

ــاز.. ــور واألنج ــد الحض صعي
ان مســابقة الفنــان العراقــي المغترب بشــير مهــدي ) تولد 
1948 ( تبعــث فــي النفــوس الظامئــة مايديــم زهــو الفــن 

ــنوات  ــم س ــدي رغ ــير مه ــي لبش ــاء الوطن ــدق االنتم وص
االغتــراب الطويلــة التــي لــم تتمكــن مــن إنتــزاع عراقيتــه 
ــن حشــد  ــه م ــل ) االن ( ، فل ــن مســامات جســده العلي م
ــة  ــى قاع ــرت عل ــي ج ــزة الت ــة الجائ ــي إحتفالي ــور ف الحض
ــة  ــر والمحب ــاء والتقدي ــة كل الثن ــي وزارة الثقاف ــتار ف عش
علــى رعايتــه وســخاء يــده ووضــوح رؤيتــه ، وياليتنــا نحــن 
الذيــن يهمنــا الفــن االصيــل ان نجــد مبادرات ومســابقات 
المشــهد  فاعليــة  مــن  تزيــد  قادمــة  قيمــة  وجوائــز 
التشــكيلي واضــاءة جوانبــه المشــرقة ، والشــكر موصــول 
لــكل الذيــن ســاهموا فــي انجــاح هــذه المبــادرة الرائــدة 
وقدمــوا البراهيــن الواضحــة علــى عراقيتهــم وجمــال 
انســانيتهم.... شــكرًا أيهــا العراقــي االصيــل بشــير مهــدي 

ــاء .  ــذي منحــك كل هــذا الوف وشــكرًا للوطــن ال

مسابقة الفنان بشري مهدي

 شــكل التفــوق العراقــي الدائــم في المحافــل الثقافيــة العربيــة والدولية 
ــاج االبداعــي العراقــي  ــادة النت ــو كعــب وري ــا مبهجــا عاكســا لعل روتين
وتميــزه عــن اقرانــه فــي المنطقــة.. ونســتطيع القول ان تصــدر المثقف 
العراقــي للجوائــز الثقافيــة العربيــة اصبــح يشــكل ظاهــرة صبغــت 
الســنوات االخيــرة خاصــة بعــد انعتاقــه مــن ربقــة  اشــتراطات االنظمــة 
السياســية المتعاقبــة ومتبنياتهــا مــع مــا تمثلــه مــن مكبــات كابحــة 
لحريــة الفكــر واالبــداع.. وتجلــى هــذا التفــوق حــد ان بعــض الجوائــز 

ــدع  ــم المب ــى اس ــيء عل ــت تتك ــة اصبح ــة الهام العربي
ــرعية  ــى الش ــول عل ــيلة للحص ــمعته كوس ــي وس العراق
َتمنــح  لمــن  االدبيــة  المكانــة  الثقافيــة مــن خــال 
ــة  ــماء العراقي ــع االس ــة م ــم، خاص ــها له ــزُة نفس الجائ
الوازنــة التــي اضفــت الهيبــة علــى العديــد مــن الجوائــز 
 وكرســت وجودهــا علــى المشــهد الثقافــي العربــي..
بيــن  االيجابــي  التنافــس  صحيــة  مــع  هنــا   ونحــن 
الجوائــز  هــذه  وفرتــه  الــذي  العــرب  المبدعيــن 
يتحصلهــا  التــي  االكيــدة  والفائــدة  الثقافيــة 
لجلــب  جيــدة  مثابــة  كونهــا  خــال  مــن  المثقــف 
ســواء،  حــد  علــى  والنقــدي  االعامــي  االهتمــام 

وســيلة  تكــون  قــد  التــي  للجائــزة  الماديــة  القيمــة  عــن  فضــا 
ــا.. ــوز به ــى الف ــس عل ــة للتناف ــماء المهم ــن االس ــد م ــذب للعدي  ج
 وهــذه القيمــة الماديــة بالــذات ، قــد تكــون الســبب وراء تفــوق دول 
الخليــج في انشــاء ورعايــة الجوائز التي تعنى بجوانــب االبداع المختلفة، 
وكــون هــذه الــدول تحتضــن بعًضــا مــن بيــن اقــدم الجوائــز الثقافيــة، 
 واكثرهــا حضــوًرا وتاثيــًرا، واكبرهــا حجًمــا مــن حيــث القيمــة الماديــة..
 غيــر ان بعــض هــذه الجوائــز الخليجيــة، علــى اهميتهــا االعاميــة 
ــن  ــم م ــب االع ــي الغال ــتطع - ف ــم تس ــا، ل ــدى تاثيره ــة ، وم والمادي
الحــاالت - ان تلتــزم بالمبــاديء الــذي الزمــت نفســها بهــا مــن 
حيــث ان قراراتهــا فــي اختيــار اســماء الفائزيــن ، لــن تتجــاوز القواعــد 
مــع  الواضــح  واصطفافهــا  الحاكمــة،  والنقديــة  الفنيــة  والمعاييــر 
ــر  ــذا ام ــة، وه ــة والممول ــة الراعي ــية للدول ــرؤى السياس ــف وال المواق

يعــد تحــت اخــف المبــررات، غيــر مقبــول مــن الناحيــة المنهجيــة لعمــل 
اي جائــزة.. وهــذا مــا شــكل حافــزا، لبعــض المثقفيــن - بوعــي او 
ــك  ــة او تل ــه - للتماهــي مــع الطروحــات السياســية لهــذه الدول بدون
ــا دون  ــا واعامي ــه مادي ــا ل ــون منطلق ــد تك ــزة ق ــر بجائ ــا بالظف طمع
ــة والتكاتــف  ــة لمــا يقدمــه ، واالهــم، المصداقي النظــر للقيمــة االدبي
ــماء  ــول اس ــى بوص ــذا تجل ــن وهمومه..وه ــا الوط ــع قضاي ــي م االدب
ــة دون  ــة العربي ــات االدبي ــي المنافس ــة ف ــب متقدم ــى مرات ــة ال معين
ــة  ــى الســاحة الثقافي ان يكــون لهــا نفــس الحضــور عل
العراقيــة وانشــغاالتها النقديــة، وغيــاب اســماء تجــاوزت 
ــح  ــة واصب ــاق العالمي ــة نحــو اف ــة والعربي االطــر المحلي
 نتاجهــا وابداعهــا جــزء مــن التــراث االنســاني العالمــي..
 والن المثقــف والمبــدع العراقــي شــكل تاريخيــا دعامــة 
هامــة فــي مســيرة الصيــرورة الوطنيــة للوعــي الجمعــي 
العراقــي، وكمــا ان لــه مســؤوليات فــي االلتــزام المبدئي 
الراســخ مــع الثوابــت الوطنيــة، فــان الدولــة كذلــك 
غيــر معفيــة مــن محاولــة العمــل الــدؤوب علــى توفيــر 
ــتقالية رؤاه   ــق اس ــي تحقي ــه ف ــي تدعم ــات الت المناخ
االبداعيــة وتجييرهــا لخدمــة تطلعــات واحــام النــاس، 
وقــد يكــون فــي شــعار وزارة الثقافــة االخيــر فــي تكريــس جائــزة 
االبــداع العراقــي وترقيتهــا لتكــون جائــزة دولــة مدخــا مائمــا للمبدع 
للتحــرر مــن اشــتراطات بعــض الجوائــز العربيــة وسياســاتها وهــذا مــا 
يدعــو الدولــة الــى االلتفــات نحــو دعــم المســارات المؤديــة لتحقيــق 
ــر مــن وعودهــا،  ــزة بالكثي ــد ان اوفــت الجائ هــذا التوجــه، خاصــة بع
ــة  ــث القيم ــن حي ــزة م ــة الجائ ــي تنمي ــر ف ــن االث ــه م ــيكون ل ــا س لم
الماديــة والمعنويــة واضافــة العديــد مــن الحقــول ، واالهــم بــث روح 
المؤسســة وتقاليدهــا، التــي تضمــن لهــا االســتقال والرســوخ والتطور 
واالســتمرار، مــع مــا يشــكله هــذا المســار من مقدمــة ضروريــة لحماية 
المبــدع العراقــي مــن الخضــوع المــاءات السياســة واصطفافاتهــا 
وعصبياتهــا الضــارة بــاي عمــل ثقافــي. وقــد يكــون المســتقبل حافــا 

بالعديــد مــن المبشــرات فــي هــذا الصــدد..

 جمال الهنداوي

 املثقف العراقي 
والجوائز العربية
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وحدي في رحلة طويلة
وال رحالت السندباد
أغني »داخل حسن«

أو »ناصر حكيم«
ِحْن يا دليلْي

يا دمعْة سيلْي
ِوْلفي ابتعْد

يا دمعة سيلْي..
أحقًا؟

َوأْيَنَمَتى؟
أفي الطريق إلى »الناصرية«،

بعد سبعة وعشرين عامًا،
وستين جرحًا؟

أيها الغريب المارُّ حتى آخر البالد
هذا طريق داخل حسن

حيث يمكن لك أن تحّن
كما يمكن أن تجّن

أو أن تبتعد
أو تصطرد

لكن،
ال دليل

وال خليل
يؤنس وحشة الطريق

وال دمعة تسيل
والليلة بألف ليلة

في »شارع الحبوبي«
إنها »عفاف راضي« فقط

تجلس في المقهى
تدندن بصوتها الرخيم:
»جرحتني عيونه السودا

واللي يداوينى مين«
ننتظر معا

ونحن نحتسي آخر كأسين
لشاي عطن

في مقهى كمال،
آخر سيارة تمضي بنا
نحو »سوق الشيوخ«.

إشارات:
*مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، وسوق الشيوخ قضاء 

فيها، أين أمضى الشاعر هناك ردحا من حياته.
*داخل حسن وناصر حكيم وعفاف راضي، مطربون معروفون.

*الصورة المرفقة زقورة الوركاء السومرية معبد اإلله سن 
والشاخصة لليوم على بعد 40 كلم من الناصرية.

طريق داخل حسن..
حكمت الحاج

 كان حجمي مالئًما للركض
 أتخطى نار الحروب بهدوء السالم 

 ورّقة أنفاس طير مريض 
 حفظُت آية السِد عن ظهِر قلب

 قرأتها في تلك الليلة 
 ربما خوفي أربك الحروف 

 فأنقلب معناها 
 وقتذاك

 وَلم  ُتمنع آلقذيفٌة، ولم تظل طريقها
 فأصابْت سقَف منزلنا... 

 ال أذكر في أي حضٍن تكّورت
 وأي يٍد مرتجفٍة رّبتت على كتفي

 اآلن لم أعد كذلك. 
 حين لبست قميصاً صغيرًا أقفلت أزراره األليفة برفٍق 

 كي ال أخدش البياض النادر 
 في عالمٍ 

 أصبَح بقعة حمراء 
 لماذا على الثورات أن يكون لونها أحمر ؟

 بالدي ٠٠٠
 كحرٍز  دهست قلبه الحروب 

 فبح صوته 
 وبقي  الخوف يسبق الخطى

 ينتظر أن أساومه على لحظِة أمان 
 كبائعٍ عجوز أحتال عليه كي ُيعطيني حّصتي

  بأقل خسارة ممكنة
 كل شيٍء في هذه البالد يوجعني

 الموت والقهر والدماء
 هل يجدر بي أن ألمس كل هذه األشياء 

 هل تحّركت من نفسها؟ 
 لربما لم يعد الحبر كافًيا ألكتب 

 لم أُعد أذُكر!
 على ماذا يستند النص

 كيَف تكتب الرواية؟
 أحتاج إلى الّدهشة 

 قال لي حينها 
 نامي ....

 سأيقظك عندما ينتهي كل شيء
 لربما أصبحت اكثر حكمة واكبر سنا 

 وأكتمااًل
 كزهرة دوار الشمس في لوحات فان جوخ 

 وقلُت لن أفعل 
 ولم أنم ٠٠٠

 ما أريده هو أن تكون 
  بمأمن عن بشاعة هذا العالم 

 ولكنك لو كنت مجرد جثة في هذا العالم......
 و ما هو أدنى 
 سأبقى أحبك 

 وطني ٠٠٠
 مازلت أنا هنا مع صورهم التي عّلقت على األعمدة، 

أعلمُ  أنهم ماتوا ألجلنا، نحن الذين عرفنا اهلل من خوفا  ومن خوف أن 
 تسقط علينا أسقف منازلنا

  فقتلنا بنيران صديقة 
 مازلت هنا 

وهناك اهلل الذي نحت وجوهنا كالمالئكة وأودع في قلوبنا شياطين 
الحروب.....

 لم أكن قد كربت بعد 
نيسان سليم رأفت

حسين محمد اسماعيل 

ان  اعتــاد  كمــا  مســرًعا  جــاء 
يلقانــي قبلنــي بحــرارة مرتفعــة 
برقــت عينــاه احسســته يصــرخ 
مرتفــع،  بصــوت  يضحــك  او 
اعرفــه  الــذي  صديقــي  انــه 
ــاء  ــذا اللق ــن ه ــذ ســنين لك من
فاجأنــي، وهــو مبتهــج كاكــه 
توءمــر هــذا مــا قالــه قلــت لــه 
ــول  ــى تق ــيء حت ــب ش ــم اطل ل

كاكــه توءمــر.      
الهادئــة  بســمته  عــادت 
صــارت  قلبــي  الــى  المحببــة 
عينــاه بعيــدة وحالمــة.   اتصــل 
ــي  ــن وحكــى ل ــذ يومي ــي من اب

حكايــة.  
قــال ابــي منــذ حوالــي خمســين 
الجنــوب  الــى  ســافرت  ســنة 
الــى مدينــة )عرفــت مــن خــال 
وصفــه انهــا مدينتــك( التقيــت 

ــل. ــرف لغتهــم اال القلي ــذاك اع ــن آن ــم اك ــاس ال اعرفهــم ول ــاك بان هن
ابتســم بوجهــي كهــل حينــذاك وقــال كاكــه توءمــر التقــول لــك كــم كان وجهــه 

جميــل انطبــع بقلبــي وكلمتــه لــم ولــن انســاها ماحييت.
كان والــدي فــي قريتنــا يســمونه كاكــه توءمــر، ألول مــره اعــرف لــم يســمون 

ابــي بهــذا االســم .
صديقــي هــذا لــم اعرفكــم عليــه، اســمه هــورى انــه صديقــي مــن كردســتان 
العــراق. اســمر بلــون اهــل الجنــوب. يبلــغ طولــه 192ضخــم العظام كثير التبســم 
حيــن يصافحنــي احســه يهــرس كفــي التــي تضيــع فــي كفــه لكــن بســمته وهــو 

يصافحنــي ينســيني المــي واســحب يــدي ضاحــكا .
هــورى انــه بطــل العــراق بالتكوانــدو ســأروي لكــم قصتــه باختصــار  فــي منتصف 
الثمانينــات كانــت هنــاك دوره اللعــاب القــوى فــي القاهــرة شــارك بهــا العــراق 

وكان هــورى احــد المشــاركين.    
هــورى حــاز المداليــة الذهبيــة ســاعة تقليــده المداليــة قــال المذيــع ان هــورى 

بطــل العــرب بلعبــة التكونــدو.
قــال هــورى انــه كــوردي ولــن يكــون بطــل العــرب، ســاد الملعــب بعــض الهــرج 

لصــراخ هــورى انــه عراقــي كــوردي وليــس عربيــا.
حمــل هــورى مكتوفــا الــى بغــداد وســجن ســنتين ثــم خــرج بعفــو النــه لــم تكــن 

قضيــة ضــده .
ــع  ــي م ــدأ وجع ــا انتهــت قصــة هــورى، ليب ــت فع ســردت عليكــم قصــة حصل
الكلمــات التــي رســبت بروحــي منذ المراهقــة حتى االن كمــا قلت لكــم  )القومية( 
نعــم هــي الكلمــة الســحرية التــي نرقــص لهــا ونغنــي ونمــوت ولم افهــم معناها 
ــه، قصصــت نصفهــا واالن ســاقص عليكــم  ــي هــورى قصــة ابي ــى قــص ل حت

نصفهــا االخــر.
والــد هــورى لــم يعــرف معنــى القومية حتــى هدمت ســقف داره حيــن كان يصلي 
فــي صحــن داره الريفيــة، وحيــن رأى اخوتــه وابنــاء عمومتــه يحملــون القوميــة 

والســاح عــرف القوميــة، مــرة اخــرى بكــى وصمــت حتــى اخــر عمــره، 
عــذرا هــل احــد يعرفنــي معنــى القوميــة هــل هــي عــداء ام اســتعداء ام هــي حــب 

يتحــول كرهــا حيــن نصحــوا او نغيب.

بالتعــاون مــع اتحــاد ادبــاء وكتــاب بابــل وبمقتــرح مــن 
الصحفــي واالعالمــي العراقــي الحلــي المغتــرب ياســر 
عبــاس الحيــدري تعلــن اللجنــة التحضريــة لجائــزة 
الشــاعر الراحــل حمّيــر حســين المعمــوري عــن انطــالق 

المســابقة الشــعرية  الســنوية.

جوائز المسابقة
الــف دوالر للجائــزة االولــى، 750 دوالر للجائــزة الثانيــة، 
500 دوالر للجائــزة الثالثــة، اضافــة الــى جوائــز تقديريــة 
لســبعة نصــوص اخــرى، مــع اختيــار عشــرة نصــوص 

اخــرى متميــزة.
ــر  ــد االمي ــاعر عب ــاب الش ــى حس ــوص عل ــل النص ترس
ــم 07722106256  ــى الرق ــتعالم عل ــراد او االس ــل م خلي
.اخــر موعــد الســتالم النصوص المشــاركة  العاشــر من 

ــام 2021 .  اذار ع
عن لجنة الجائزة

شــــكـر حــاجـــم الــصالـحـي 

اعالن عن جائزة كاكه تؤمر 
 المعموري للشعر

بغداد - المستقل 

الصفــاء الروحــي و االســترخاء النفســي هــو المحــرك لعدســة المصــور الفوتوغرافــي الفنان 
محمــد ديجــان، هــذا الفنــان اليبحــث عــن الجمــال، بــل يقتنصــه بشــكل تلقائــي و عفوي، 
فهــو ال يمــارارس اللغــة القصديــه علــى مناظــرة النــه يــرى االشــياء كمــا يريــد ان يراهــا 
النــه يــرى بصفــاء روحــه، صفــاء الــروح منحــة ال تمنــح لــكل الناس بــل يستشــعرها الفنان 
وهــو فــي توحيــده مــع ذات االشــياء مــع الخالــق مــع الخلــق مــع كل مــا يدعــو آلــى التأمــل 

و االســترخاء.
محمــد و علــى الرغــم مــن الضوضــاء التــي تحيــط بــه علــى الرغــم مــن الفوضــى التــي 
يحياهــا، يمتلــك ذاك الصفــاء الروحــي بــل هــو الــذي يحركــه فــي مشــيته، فــي منامــه 
و حتــى حيــن يــاكل او يشــاهد التلفــاز فهــو روح تتحــرك، جســده وعــاء ملــيء باالحــزان 
و االفــراح و كل النــزوات، لكــن روحــة هــي التــي تحــوم حــول مــا يــرى تهيــم بالجمــال 
تصنــع منــه و بعفويــة خالصــة تصنــع منــه ايقونــات تبقــى شــاخصه تلتصــق بالعيــون ال 
تغادرهــا حتــى تاتــي أشــياء منغصــة اخــرى، لكــن تعــود تلــك االيقونــات بيــن الحيــن و 

االخــر فيضعهــا المتلقــي فــي محــراب عشــقه ال لشــيء انمــا ليتوضــىء بجمالهــا.
انــا ارى محمــد كالصوفــي الــذي يتوحــد، اراه يجــوب فــي خرقتــه الشــوارع و الخــواري و 
االزقــة ياخــذ منهــا ليريهــا لــكل االخريــن فقــط ليقــول انــي ارى هــذه االشــياء، هــل مــن 

احــد غيــري يراهــا كمــا اراهــا؟

الصفاء الروحي 
عند املصور محمد ديجان

»الرســام الجيد لديه امران اساســيان يرســمهما .. الشــخص 
وروحــه، االول رســمه ســهل ولكــن الثاني صعب جــدا .. الن 
الــروح ال تــرى وعليــك ان تعبــر عنهــا مــن خــال االيمــاءات 

ــراف« وحركة االط
ــاردو دافنشــى فــى  ــارة منهــج ليون ربمــا تفســر هــذه العب
»فــن البورتيريــة« وفــن رســم الصــور الشــخصية لبعــض 
الشــخصيات المشــهورة ، حيــث نقــل دافنشــى هــذا النــوع 
مــن الفــن نقلــة نوعيــة كبيــرة لــم تكــن موجــودة مــن قبل 
، فقــد اعتمــد فنانــوا الكاســيكية ومــا قبلهــم علــى فكــرة » 
المحــكاة « عنــد رســم اى شــىء او اى شــخص ، اى االهتمــام 
بمظاهــر الســطح الخارجــى وشــكل الجســد ومامــح الوجــه، 
ــاكاة  ــى مح ــه عل ــدى قدرت ــاس بم ــان تق ــة الفن اى ان براع
الطبيعــة وصناعــة صــورة مقاربــة لهــا. ممــا يمثــل نظــرة 
ســطحية خارجيــة تفقــد الفــن الكثيــر مــن روحــه وجوهــرة 
ــرة  ــاردو جــاء بوجهــة نظــر مغاي وعمقــه ايضــا. اال ان ليون
تمامــا ، تتجــاوز الســطح الخارجــى المرئى وتنظر الى االشــياء 
فــى عمقهــا وجوهرهــا ، فــى محاولــة منــه لتلمــس حقيقــة 
االنســان المختبــاة داخلــه ، والوصــول الــى روحــه التــى 

تنبــض بالحيــاة ..!!
سر السيدة اللعوب

ــنا  ــى ادهاش ــادرا عل ــى الزال ق ــاردو دافنش ــدو ان ليون ويب
حتــى وهــو فــى قبــره ، وحتــى بعــد مــرور اكثــر مــن خمــس 
قــرون علــى وفاتــه . ويبــدو ان اســرار حياتــه ال تنتهــى 
ــاز لوحــة  ــازه هــو او الغ ــف ، ســواء الغ ــن تتوق ــه ل ومفاجات
الموناليــزا . حيــث ظهــرت موخــرا لوحــة جديــدة للموناليــزا 
ولكنهــا عاريــة .. نعــم »موناليــزا عاريــة« مما احــدث صدمة 
كبيــرة فــى االوســاط الثقافيــة والفنيــة ، فهــل هــى صــورة 
متخيلــة ام حقيقيــة ؟ وهــل وقفــت الســيدة ليــزا عاريــة فــى 
اســتوديو ليونــاردو ؟ وغيرهــا العديــد من االســئلة وعامات 

االســتفهام وعامــات التعجــب التــى لــم تتوقــف. وقــد 
تقاطعــت الكثيــر من االراء والتفســيرات العلميــة والتاريخية ، 

ويجــب ان ننطلــق هنــا مــن الحقائــق الثابتــة وهــى :
- وجــود لوحــة فنيــة جديــدة للموناليــزا العاريــة مرســومة 

فــى مرســم دافنشــى وفــى نفــس الحقبــة الزمنيــة .
- اســم اللوحــة الجديــدة »مونــا فانــا« Monna Vanna التــي 

ُتترجــم علــى انهــا »امــراة عابثــة« او امــراة لعــوب ..!!
- ويبلــغ حجــم ومقاس اللوحــة الجديدة 75 ســنتيمترا طوال 
وعرضهــا 56، وهــو مــا يقتــرب جــدا مــن حجــم ومقاســات 
اللوحــة االصليــة، الــذى يبلــغ عرضهــا حوالــي 53ســم، 

وارتفاعهــا حوالــي 77ســم.
- وهــذا العمــل ملــك الــدوق هنــري دورليــون دوق دومــال 
ــاه عــام 1862. وضمــه الــى مجموعتــه الخاصــة  الــذى اقتن
 Conde de( المحفوظــة فــي متحــف كونــدي دي شــانتيلي
Chantilly(. ولــم تظهــر اللوحــة للعلــن اال فــى عــام 2017 

عندمــا احتاجــت الــى الترميــم.
ولكــن مــا هــي قصــة هــذا الغمــوض المــزدوج؟ مــاذا يعنــي 
ذلــك؟ هــل هــي حقــاً رســمت بيــد ليونــاردو دافنشــي؟ 
ــا  ــت مابســها حق ــزا )Mona Lisa( خلع ــاً المونالي هــل فع
فــي ســتوديو ليونــاردو؟ يبــدو ان الفكــرة تســتعصي علــى 
 .Chantilly التصديــق. لكــن عندمــا نتوجــه الــى متحــف
ســنجدها جالســة بنصــف جســد عــاِر، مســتدير ثاثــة اربــاع 
ــا ، وثدييهــا  اســتدارة، امــراة بابتســامة غامضــة تحــدق بن
منطلقــا فــي الهــواء. ويدهــا اليمنــى ترتكــز علــى معصمهــا 
االيســر تماًمــا مثــل لوحــة الموناليــزا المعروفــة ، رســم 
ــون« ،  ــى »كرت ــض عل ــاص االبي ــبي والرص ــم الخش بالفح
وهــو نمــوذج بالحجــم الكامــل مجهــز للتنفيــذ علــى لوحــة، 
ــوب  ــى ثق ــاك حت ــري. هن ــة اســكيتش تحضي ــه بمثاب اي ان
ابــرة صغيــرة مثقوبــة علــى كل مامــح الرســم ، مما يســهل 
ــك وهــي طريقــة كانــت  ــوال بعــد ذل ــى الت نقــل الرســم ال
معروفــة ومتبعــة انــذاك. بــل يبــدو ان هنــاك اكثــر من عمل 
للموناليــزا العاريــة . وقــد تــم عرضهــم معــا احتفــاال بذكــرى 
مــرور خمــس مائــة عام علــى وفــاة دافنشــى..!! ورغــم اتفاق 
ــى اال  ــم دافنش ــن مرس ــرج م ــل خ ــذا العم ــول ان ه االراء ح
انهــم اختلفــوا حــول الفنــان صاحــب هــذا العمــل ، وقــد اكــد 
المنســقون الثاثــة للمعــرض ماتيــو ديلديســك امين متحف 
كونــدي ، وفنســنت ديليوفيــن كبيــر امنــاء قســم التصويــر 
لمتحــف اللوفــر، وغيلــوم كازروني المســؤول عن المجموعات 
القديمــة لمتحــف الفنــون الجميلــة. علــى ان »هــذه اللوحــات 
تــم رســمها مــن قبــل فنــان مــن اســتوديو ليونــاردو او احــد 
ــة  ــس لوح ــان – ولي ــد لوحت ــه توج ــة ان ــذه« والحقيق تامي

ــارة مــن  ــا ُمع ــة الصــدر، احدهم ــزا العاري واحــدة – للمونالي
ــر بواســطة  ــي ســان بطرســبرج ، واالخ ــاج ف ــف االرميت متح
مقتنــي لوحــات ، تقــف اللوحتــان للمقارنــة مــع النســخة 
االصليــة للموناليــزا معــارة مــن متحــف اللوفــر. تلــك اللوحــة 
الشــهيرة التــي بداهــا ليوناردو دافنشــي فــي عــام 1503 ، ثم 

اســتمر فــي تلوينهــا حتــى وفاتــه عــام 1519.
التلميذ والمعلم

ومــا ان تــم العثــور علــى تلــك اللوحة حتــى بدأت التســاؤالت 
تثــار حولهــا، هل رســمها دافينشــى كمحاولة ســابقة لرســم 
الموناليــزا؟ ام هــى محاولــة للرســم مــن جانــب احــد تاميــذ 
دافينشــى داخــل مرســمه؟  وقــد قــال محققــون فــي مركــز 
 ”Monna Vanna“ بحــوث وترميم متاحف فرنســا، ان لوحــة
او »الموناليزا العارية« قد ُرســمت في اســتوديو دا فينشــي، 

وقــد تكــون مــن عملــه ايضــاً. واكتشــف الباحثــون ايضــاً ان 
 »Sfumato« اللوحــة قــد تضمنــت تقنية التجســيم الضبابــى
ــوان  ــم بتحــوالت االل ــي تهت ــي يفضلهــا دافنشــي، والت الت
الهادئــة ، ممــا يؤكــد ان اللوحــة ليســت نســخة مقلــدة عــن 
ــل ســابقة عليهــا، وبحســب مــا نشــرته بعــض  ــة ب االصلي
التقاريــر فــى شــبكة »ســى ان ان« فــان الباحثيــن اكــدوا ان 
لوحــة الموناليــزا العاريــة ليســت نســخة مقلــدة مــن احــد 
ــة  ــس الحقب ــى نف ــمت ف ــا رس ــل انه ــى، ب ــذ دافينش تامي
الزمنيــة، التــى تــم رســم لوحــة الموناليــزا فيهــا، وهــو مــا 
ــك اللوحــة هــى مســودة للوحــة  يرجــح كفــة ان تكــون تل
ــل عديــدة  ــزا الشــهيرة. وقــد اجريــت عليهــا تحالي المونالي
بمنظــار مكبــر واشــعة »اكــس ار اف« االشــعاعية الضوئيــة 
ــا  ــوق البنفســجية واالنعكاســية ، وباالشــعة م وباالشــعة ف

ــر  ــفنا الكثي ــك »اكتش ــو ديلديس ــال ماتي ــراء. وق دون الحم
مــن العناصــر الجديــدة« وال ســيما »ميــزات الرســام االعســر 
اينمــا كان« فــي العمــل ، ومــن المعــروف ان دافنشــى كان 
ــي  ــرى الت ــرات االخ ــن المؤش ــرى ، وم ــده اليس ــتخدم ي يس
ــة  ــارز »نوعي ــان ب ــى االعتقــاد ان العمــل انجــزه فن تدفــع ال
الرســم الظاهــرة بالعيــن المجــردة«  كمــا عــدل الرســم 
لــدى انجــازه »مــا يعنــي انــه ليــس نســخة بــل هــو عمــل 
اصلــى« واوضحــت التحاليــل ايضــا ان يــدي الموناليــزا 
ــون  ــكاد تك ــة« ت ــدا العاري ــي »الجوكون ــل ف ــدي المودي وي

»متطابقتــان بالكامــل« ..!!
بينمــا يــرى عــدد مــن الخبــراء االيطالييــن ان كلمــة الســر 
حــول هــذا االمــر هــى »ســاالى« تلميــذ دافينشــى ، والــذى 
نســب البعــض اليــه رســم لوحــة »مونــا فانــا«، حيــث اكــدوا 

ــث كان  ــام 1515 حي ــة ع ــزا العاري ــم المونالي ــن رس ــه م ان
ســاالى تلميــذ ليونــاردو المقــرب الــذى كان يحــرص علــى 
ــى تمكــن مــن رســم  الوجــود فــى مرســمه باســتمرار، حت
تلــك التفاصيــل القريبــة مــن تفاصيــل لوحــة الموناليــزا فى 
رســمته للمــراة العاريــة. لكــن لــو كان هــذا صحيحــا فايــن 
اللوحــة التى رســمها دافنشــى للموناليزا العاريــة ، فبالتاكيد 
انهــا كانــت تجلــس بهــذه الوضعيــة للرســم امــام ليونــاردو 

وليــس مــن اجــل تلميــذه .
والــرأى الثالــث هــو اقــرب االراء للصحــة وتوافقا مع الشــواهد 
ــى ان  ــكيلى الفرنس ــن التش ــراء الف ــن خب ــدد م ــده ع ويؤي
لوحــة »الموناليــزا العاريــة« هــى مزيــج من لمســات التلميذ 
واالســتاذ ، حيــث تجمــع مــا بيــن لمســات التلميــذ ســاالى 
ــورة،  ــك الص ــت بتل ــى ، فخرج ــم دافينش ــات المعل وتوجيه
التــى تقتــرب مــن لوحــة الموناليــزا الشــهيرة بشــكل كبيــر، 
كمــا يــرى البعــض ان تلــك اللوحــة كانــت مســودة يقــوم 
دافينشــى فيهــا بتجربــة جوانــب لوحتــه الشــهيرة، ومــن ثم 
رســم اللوحــة االساســية بطريقــة اكثــر انضباًطــا بتقنيتهــا 
ــوي  ــال ق ــاك احتم ــى ان هن الســرية ، واشــار ديلديســك ال
يؤكــد بــان دافينشــي قــد قــام بمعظــم الرســم، كمــا اعتبــر 
ان »العمــل يتمتــع بجــودة رائعــة وقــد عمــل عليه فنــان رائع 
ايضــاً« مضيفــاً »مــن المؤكــد انــه عمــل تحضيــري للوحــة 

الزيتيــة المعروفــة«.
ورغــم االهتمــام الكبيــر باللوحــة نصــح ديلديســك الخبــراء 
بــان يبقــوا »حكمــاء وجدييــن وعلمييــن« فــي مســألة ارجاع 
العمــل الــى دا فنشــي، اذ اعتــرف انــه علــى الرغــم مــن جودة 
اللوحــة »ســواء كانــت عنــد النظــر اليهــا بالعيــن المجــردة او 
تحــت التحليــل« اال ان »الخبــراء قــد ال يتاكــدوا تمامــاً مــن 
اصلهــا«  واوضــح ديلديســك »اكتشــفنا على االقــل لوحتين 
ــى  ــتناد ال ــي باالس ــن دافينش ــون م ــاب مقرب ــا ط انجزهم
هــذا الرســم التحضيــري«. والى جانــب »الجوكونــدا العارية« 
فــي متحــف ارميتــاج، ثمــة نســخة اخــرى مودعــة فــي متحــف 
دافينشــي فــي مســقط رأس الرســام وقــد تكــون رســمت 
ــذه  ــل كل ه ــا. وبفض ــمة ايض ــذه الرس ــى ه ــتناد ال باالس
المؤشــرات »لدينــا تاكيــد بــان هــذا الرســم انجز فــي محترف 
ــم  ــاركة المعل ــر لمش ــح كبي ــع ترجي ــي م ــادو دا فينش ليون
ــرة ان  ــة كبي ــة ارجحي ــال ديلديســك »ثم ــه«. وق ــر في الكبي
يكــون ليونــاردو انجــز الجــزء االكبــر مــن الرســم. لكــن نريــد 
ان نحافــظ علــى الجديــة والحــس العلمــي. ال يمكننــا قطــع 
ــن  ــاردو هــو صاحــب الرســم ول ــان ليون ــن ب الشــك باليقي

يحصــل ذلــك ابــدا«..!!
ويبدو ان اسرار دافنشى واسرار الموناليزا لن تنتهى..!!

د. خالد البغدادى

الموناليزا العارية.. كشف االسرار ..!!
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6اقتصاد ومال

 هــل اســتطاع منتــدى دافــوس االفتراضــي االقتــراب مــن تحقيــق اهدافــه؟!
اســدل الســتار  اول امــس )الجمعــة (، علــى اعمــال المنتــدى االقتصــادي العالمــي 
دافــوس علــى غيــر العــادة  النعقــاده افتراضيــاً هــذا العــام. فقــد املــت  جائحــة 
كوفيــد19 بنتائجهــا القاســية علــى االقتصــاد العالمــي  بعــدم  امكانيــة  انعقــاده 

كمــا العــادة الســنوية بشــكل مباشــر .
ــة  ــادة الثق ــعي الع ــعار )الس ــد ش ــي بتحدي ــر االفتراض ــق المؤتم ــا انطل ــن هن م
باالقتصــاد العالمــي( وجعلــه هدفاً مركزيــاً، تمحــورت حوله جدول اعمــال المؤتمر 
علــى نحــو متخصــص فــي البحــث عــن مخــرج للتحديــات واالوجــاع التــي خلفهــا 
كوفيــد19 والدمــار الــذي لحــق باقتصاديــات الــدول واحداثه العنف كســاد شــهده 

العالــم بهــذه الصــورة والخســائر التــي خلفهــا  الول مــرة فــي تاريــخ العالــم. 
ــم فــي مواجهــة مخاطرهــا المدمــرة   مفــرح جــدًا ان االزمــات الحــادة توحــد العال
فهــل ســتكون درســاً  للــدول التــي تحــاول الهيمنــة علــى مقــدرات الــدول وحقــوق 
شــعوبها؟ او باالحــرى هــل ســتكون هــذه المحنــة  الطريــق للكــف عــن صراعــات 

الكبــار فــي االســتحواذ والهيمنــة والســيطرة علــى العالــم؟ ال اظــن..
 مــن هنــا ســتكون االجابــات علــى هــذه التســاؤالت هــي المحــدد الرئيــس لشــكل 
محاولــة الكبــار علــى الهيمنــة علــى النظــام االقتصــادي الجديــد الــذي اختطتــه 
منظمــة التجــارة العالميــة، ولكن التغول لمجموعــة الثمان يحــاول حرف الحقيقية، 
خصوصــاً وان اغلــب دول الـــ 8 المهيمنــة علــى مجموعــة العشــرين ) G20 ( مــن 

ضمــن المشــاركين فــي اعمــال المنتــدى  .
وعندمــا تاحــظ  ان اكثــر مــن )70( دولــة شــاركت  فــي هــذا المنتــدى ومثلتها اكثر 
مــن )1500( شــخصية ضمت قادة دول ورؤســاء حكومات ورجــال اعمال وخبراء مال 
واقتصــاد وبهــذا الحجــم مــن المواضيع المهمــة التي تضمنها جــدول االعمال على 
 مدى خمســة ايام  عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة، يتولد شــعور ال ارادي للكثيرين  
فــي احــداث نقلــة نوعية في االقتصاد العالمــي، وخصوصاً كانــت  البحوث والقضايا 
التــي نوقشــت قــد تركــزت بالبحــث عــن ســبل التعافــي االقتصــادي واالجتماعــي 
والصحــي والبيئــي الــذي خلفتــه جائحــة كوفيــد 19 او كورونــا ســمها ماشــئت، هذا 
ظاهــر االمــر اال ان باطــن االمــور تشــير الــى غيــر ذلــك واال بمــاذا نفســر انعقــاد 
دافــوس ســنوياً قبيــل انعقــاد مجموعــة ال G20 باشــهر قليلــة؟ يتضــح ان الــدول 
المهيمنــة وهــي G8 تحــاول مــن جعــل دافــوس مجســاً لمــا تفكــر بــه الــدول لكــي 
تصمــم وتطبخ القرارت الحقا بما يوحي باســتجابتها للمتطلبــات دول العالم لكنها 
تراعــي مصالــح الاعبيــن الكبــار فقــط لتكريــس الهيمنــة علــى االقتصــاد العالمي.

علــى اي حــال فــان الافــت كمــا  اقــراءه انــه مــن الواضــح ان الصيــن قــد وضعــت 
ثقلهــا للتاثيــر على مســار اعمــال المنتــدى ومحاولة اســتقطاب الــدول نحوها على 
نحــو يجعلهــا تتقــدم على منافســتها امريكا فــي االســتحواذ على التجــارة العالمية 

ومــن خالهــا علــى االقتصــاد العالمي .
وقــد اســتثمرت الصيــن هــذا الحــدث لتســويق نفســها بشــكل بــارز الــى الــدول 
المشــاركة، عبــر عروضهــا الســخية وبمزايــا مغريــة عبــر عروضهــا لاســتثمارات 
ــعة  ــات واس ــه اعتراض ــت تواج ــد ان كان ــاب بع ــا اللع ــيل له ــي يس ــرة والت الكبي
ــر  ــور المؤث ــن الحض ــي ع ــرار االمريك ــدر الق ــر مص ــول االكب ــاب الغ ــتغلة غي مس

ــه. ــال الســلطة او الي ســبب اخــر قــد نجهل ــات انتق ألنشــغاله بترتيب
وعلــى مــا يبــدوا ان الصيــن اجــادت اللعبــة مســتثمرة اهداف وشــعار المنتــدى في 
الســعي لتعافــي االقتصــادي العالمــي واعــادة الثقة بــه بعد الخســائر التي تعرضت 

لهــا الــدول العــام المنصــرم والزالــت بسســب الجائحة.
ازاء هــذا الواقــع والمعطيــات يبــرز تســاؤل مهــم هــل ســتتفوق الصيــن كليــاً علــى 
الغــول االمريكــي باالســتحواذ على التجــارة الدولية واالقتصاد العالمــي او بصياغة 
اخــرى هــل يعنــي هــذا مؤشــر الســتمرار الحــرب التجاريــة البــاردة بيــن القطبيــن 

المتناحريــن، هــذا مــا اليمكــن التكهــن بــه الــى حين.
ــة بمــكان ان يكــون  ــوس العالمــي مــن االهمي ــدى داف ــان منت ــى اي حــال ف عل
 هــو الحكــم الفصــل بيــن الــدول المتناحــرة للهيمنــة واالســتحواذ ويســاعد 
فــي توزيــع يرضــي االطــراف، ولكنــه ال يســتطيع لعــب هذا الــدور وقلنــا كيف تفكر 

الــدول المهيمنــة هكذا تبــدوا لي قواعــد اللعبة.

مــن يــوم ُخلــق األنســان والقــروض ترافقــه فــي كل شــؤون حياتــه وكمــا 
يــروي لنــا التاريــخ مــن إنَّ النبــي صلــى اهلل عليــه وعلــى آلــه وســلم 
»اســتدان قرضــًا« لقضــاء حاجاتــه اآلنيــة حتــى قــال قولتــه الشــهيرة 
»أفضلكــم أفضلكــم قضــاًء« أي ُتكــِرْم مــن اقترضــت منــه تشــجيعًا لــه علــى 
اإلقــراض ولكــن بــدون شــرط حتــى ال يدخــل فــي بــاب الربــا ألنــه قــرض 

ــتثماري ..... ــرض إس ــس ق ــتهاكي ولي اس
وتطــورت الحيــاة شــيئًا فشــيئًا والقــروض ترافقهــا حتى ُأنشــئت دول ومدن 
ــورت  ــروض وتط ــذه الق ــرى به ــة كب ــركات عالمي ــع وش ــل ومصان ومعام
إلــى شــركات مســاهمة كبيــرة يســاهم بهــا ماييــن النــاس وهــذه أيضــا 
قــروض مــن المســاهمين مقابــل الربــح والخســارة كمــا نــراه اليــوم فــي 
بورصــات العالــم حتــى وصــل المــال »المــدور فيهــا« مــا يقــارب 15 ترليون 

دوالر وهــذه مبالــغ ضخمــة ُتحــرك بهــا كل اقتصــادات العالــم.....
كل  مــن  القــروض  عمليــة  تفعيــل  فــي  كثيــرًا  تأخــر  العــراق  ولهــذا 
المؤسســات الماليــة الحكوميــة والخاصــة فــي قطــاع األعمــال العراقــي حيث 
الكثيــر مــن المشــاريع ذات الجــدوى االقتصاديــة فــي الســوق العراقــي لــم 
تســتطيع التأســيس والنهــوض واإلســتمرار والمنافســة بســبب غيــاب هــذه 
القــروض علــى ســبيل »التمويــل شــبه الكامــل أو الشــراكة أو الوســاطة« 
لــكل المشــاريع حيــث فــي الــدول األخــرى ال تجــد مشــروعًا إال والمؤسســات 

الماليــة لهــا بصمــة فيهــا ......
ولهــذا فــا بــد مــن إطــاق القــروض مــن مدخــرات الحكومــة أو مدخــرات 
صنــدوق التقاعــد أو مدخــرات المواطنيــن فــي كل قطاعــات األعمــال 
ــاهمة....« وإال  ــرة والمس ــطة والكبي ــرة والمتوس ــدًا والصغي ــرة ج »الصغي
ســوف تمــوت هــذه األمــوال فــي مكانهــا بســبب التضخــم المســتمر 
فــي األمــوال وكذلــك تمــوت التنميــة العراقيــة ولهــذا اصبحــت القــروض 
ــي وإال ســتندثر هــذه  ــي وإقتصــادي وتنمــوي ووطن »فــرض« واجــب عقل
المدخــرات وتنميــة الحيــاة االقتصاديــة وهــذا مــا يحصــل فــي العــراق حيــث 

ــاة. ــراق فــي كل شــؤون الحي ــات الع ــر مــن %80 مــن طاق ــت أكث ُعطل

 دافوس وحلم اعادة  
 الثقة باالقتصاد العالمي 

القرض فرض ال بد منه 
حتى يصل حد الوجوب 

ياسر املتولي كريم الحلو

صدى التنمية ثقافة اقتصادية

بغداد - المستقل

كشــَف وزيــر الصناعــة والثــروة المعدنيــة الســعودي بندر 
ــون  ــف عــن وجــود ســعوديين يرغب ــم الخرّي ــن إبراهي ب
ــى ان  ــدة مشــيرا ال ــي مجــاالت ع ــراق ف باالســتثمار بالع
التنســيق مســتمر علــى أعلــى المســتويات، بينمــا اعلــن 

وجــود مشــاريع واعــدة بيــن بغــداد والريــاض.
وقــال الخريــف ان »الوفــد الســعودي الــذي زار بغــداد 
مؤخــرا بحــث تفعيــل بعــض المشــاريع المشــتركة بيــن 
البلديــن ضمــن إطــار المجلــس التنســيقي، إضافــة إلــى 
ــد  ــى االســتثمار فــي العــراق وق تشــجيع الســعوديين عل
اســهمت هــذه الزيــارة فــي تعزيــز مشــاريع جديــدة فــي 
عــدد مــن المجــاالت، وكذلــك بحــث فــرص اســتثمارية 

ــاح. مشــتركة واعــدة« وفقــاً لصحيفــة الصب
واضــاف ان »المملكــة تســعى إلــى أن تكــون عنصــرًا 
فاعــاً ومســاهماً فــي نهضــة العــراق الشــقيق، وبطبيعــة 
الحــال االســتثمار فــي المجــال الصناعــي والتعدينــي 
ــذ  ــاح منف ــك أن افتت ــاالت وال ش ــذه المج ــم ه ــد أه أح
عرعــر ســينعكس إيجابــاً علــى الحــراك االقتصــادي بيــن 

ــن« البلدي
ــراق  ــي الع ــعودية ف ــتثمارات س ــاك اس ــان »هن ــاد ب واف
لنــا  بالنســبة  تشــكل  مختلفــة،  قطاعــات  تســتهدف 
أهميــة فــي تعزيــز الشــراكة االقتصاديــة بيــن المملكــة 
والعــراق لخدمــة قطــاع األعمــال«، موضحــا ان »المملكــة 
لديهــا مقومــات كبيــرة فــي مجــال الصناعــة، وتســتهدف 
التوســع والتواجــد فــي أســواق جديــدة غيــر التــي نتواجد 

ــا، ومــن ضمــن هــذه األســواق العــراق«. بهــا حالي
وبيــن وزيــر الصناعــة والثــروة المعدنيــة الســعودي 
ان »لــدى المملكــة برنامجــا مهمــا هــو »ُصنــع فــي 
الصــادرات  تنميــة  هيئــة  عليــه  ُتشــرف  الســعودية« 
ونعمــل بشــكل جــاد على إطــاق هــذا البرنامج، وســيركز 
ــرص  ــات الســعودية وتعزيزف ــى المنتج ــر عل بشــكل كبي
نفاذهــا لألســواق اإلقليميــة والعالميــة، بمــا فيها الســوق 

ــة،  العراقي
ــر  ال ســيما ان الصناعــات الســعودية تحظــى بقبــول كبي
فــي مختلــف األســواق، ولدينــا منتجــات رائدة فــي العديد 
ــة،  ــر عالي ــب تصدي ــاال ونس ــهد إقب ــطة وتش ــن األنش م
ونحــرص علــى أن يتــم تعزيــز هــذه النقطــة فــي الســوق 

العراقيــة«.
افــاد  العــراق،  أبــرز مشــاريع المملكــة فــي  وبشــأن 
ــي  ــة ف ــع المســتجدات االقتصادي ــان »الســعودية تتاب ب
العــراق عبــر لجــان متخصصــة، وتحــت مظلــة المجلــس 
ــد  ــة، وبالتأكي ــع أي اســتثمارات متوقع التنســيقي، وتتاب
ــة  ــرب دول ــعبين وق ــن الش ــرة بي ــة الكبي ــبب العاق بس
ــاج  ــن ال تحت ــن البلدي ــادل بي ــرص التب ــإن ف ــراق ف الع
ــر  ــح المعاب ــارب وفت ــك التق ــا ش ــة، وب ــة عالي ــى كلف إل
المملكــة،  تجربــة  مــن  االســتفادة  فــي  يســهمان 
خاصــة فــي المــدن الصناعيــة وقطــاع البتروكيماويــات 

التحويليــة«. والصناعــات 
مؤكــداان »الجانــب العراقــي طــرح فرصــاً اســتثمارية 
ســتدرس مــن القطــاع الخــاص الســعودي، والمجــال 
ــدد  ــدد لع ــم مح ــد رق ــتجدات، وال يوج ــوح ألي مس مفت

الشــركات الســعودية الراغبــة فــي االســتثمارات فــي 
العــراق، إذ أن التنســيق مســتمر علــى أعلــى المســتويات، 
و ان هنــاك مســتثمرين أعلنــوا رغبتهــم فــي االســتثمار 
فــي العــراق فــي العديــد مــن المجــاالت، والتــزال هــذه 
يأتــي  وهــذا  أيضــاً،  والزيــارات  مســتمرة  الدراســات 
األعمــال  لرجــال  الســعودية  القيــادة  لتوجيــه  نتاجــاً 
خــال  مــن  الشــقيق  العــراق  بدعــم  والمســتثمرين 

االقتصاديــة«. الشــراكات 
واشــار الــى ان »الســعودية ترتبــط مــع العــراق بالكثيــر 
مــن روابــط القربــى واألخــوة، وان الشــعبين الشــقيقين 
قريبــان مــن بعضهمــا البعــض، وتوجيهــات قيادتنــا 
ــخير  ــى تس ــا عل ــذا حرصن ــرة، ل ــة كبي ــك أهمي ــي ذل تول
جميــع امكانياتنــا لتعزيــز هــذه العاقــة وتنميتهــا، وإتاحة 
ــرة  ــات كبي ــن امكاني ــوم م ــة الي ــه المملك ــع ب ــا تتمت م

ــراق،  ــدى األشــقاء فــي الع ــة ل لخدمــة خطــط التنمي
وأن نكــون شــركاء حقيقييــن تحــت مظلــة المجلــس 
الجانبيــن  مــن  األعمــال  رجــال  أن  كمــا  التنســيقي، 
يخططــون لتحقيــق تطلعــات قيادتــي وشــعبي البلديــن 

الشــقيقين، 
وبنــاء عاقــات متينــة واســتراتيجية مــع العــراق الشــقيق 
بعــد نجــاح البلديــن فــي تحقيــق العديــد مــن األهــداف 
ــاح الســفارة الســعودية  ــادة افتت الســتراتيجية، أولهــا إع
قبــل ســنوات فــي العــراق وإنشــاء مجلــس التنســيق 
الســعودي العراقــي، كمــا ان بــاب الزيــارات دومــاً مفتــوح 
زيــارات  هنــاك  ســتكون  وبالتأكيــد  البلديــن،  بيــن 

ــن«. ــن البلدي ــة بي ــة وتجاري اقتصادي

وزير الصناعة السعودي يتحدث عن 
خارطة اململكة االقتصادية يف العراق

نيويورك - المستقل

الناتــج  انخفــاض  عــن  المتحــدة  األمــم  أعلنــت 
اإلجمالــي العالمــي فــي عــام 2020، بســبب تداعيــات 
ــي  ــو 4.3 ف ــتجد بنح ــا« المس ــروس كورون ــاء في وب

ــة. المئ
انخفــض الناتــج اإلجمالــي العالمــي فــي عــام 2020 
بنحــو 4.3 فــي المئــة، وهــذا هــو أكبــر انخفــاض فــي 

اإلنتــاج العالمــي منــذ الكســاد الكبيــر«.
ويقــول التقريــر إن االنتعــاش المعتــدل المتوقــع 
بنســبة 4.7 فــي المئــة فــي عــام 2021 ال يــكاد 

يعــوض خســائر عــام 2020.
وبحســب التقرير، تقلصــت التجارة العالميــة بنحو 7.6 
فــي المئــة فــي عــام 2020، وســط اضطرابــات هائلــة 
فــي ساســل التوريــد العالمية والتدفقات الســياحية.

وأشــار التقريــر إلــى أنــه »مــن الواضــح أن الوبــاء 
أصــاب االقتصاديــات المتقدمــة بشــدة، بالنظــر إلــى 
إجــراءات العــزل الصارمــة التــي اتخذتهــا العديــد مــن 
البلــدان فــي أوروبــا والعديد مــن الواليــات األمريكية 
فــي وقــت مبكر من تفشــي الوبــاء. وتشــير التقديرات 
إلــى أن اإلنتــاج فــي البلــدان المتقدمــة قــد انخفــض 

بنســبة 5.6 فــي المئــة فــي عــام 2020«.
وتجــدر اإلشــارة إلــى أن بلــدان أمريــكا الاتينيــة 
ومنطقــة البحــر الكاريبــي، وكذلــك جنــوب آســيا، 
التقريــر: »علــى  وقــال  انخفــاض.  أكبــر  شــهدت 
النقيــض مــن ذلك، فــإن أداء دول شــرق آســيا أفضل 
نســبياً مــن جميــع المناطــق الناميــة األخــرى ... وعلى 
ــتدام  ــريع والمس ــادي الس ــاش االقتص ــة االنتع خلفي
فــي الصيــن، مــن المتوقع أن تنمــو اقتصادات شــرق 

ــة فــي عــام 2021«. آســيا بنســبة 6.4 فــي المئ

تقرير يكشف سبب نسبة انكماش 
الناتج املحلي اإلجمالي العاملي يف عام 2020

ارتفعــت األســهم األوروبيــة، إذ ســاعدت مكاســب أســهم التكنولوجيــا وتقاريــر 
ــزل  ــراءات الع ــد إج ــال تمدي ــاوز احتم ــى تج ــتثمرين عل ــة المس ــاح اإليجابي األرب
ــاالت  ــور س ــدان ظه ــن البل ــد م ــه العدي ــح في ــذي تكاف ــت ال ــي الوق ــام ف الع

ــا المســتجد. ــروس كورون ــن في ــدة م جدي
ــاعة  ــول الس ــة بحل ــي المئ ــي 0.4 ف ــتوكس 600« األوروب ــر »س ــع المؤش وارتف
0810 بتوقيــت غرينتــش. وكان المؤشــر القياســي قــد أنهــى األســبوع الماضــي 
دون تغييــر تقريبــا بعــد أن أظهــرت البيانــات أن قطاعــات الخدمــات المهيمنــة 
علــى أوروبــا تلقــت ضربــة قويــة مــن تجــدد إجــراءات العــزل العــام فــي ينايــر/ 

كانــون الثانــي الجــاري.
وحققــت أســهم التكنولوجيــا أكبــر مكاســب، مــع تــداول نظيراتهــا فــي الواليــات 

المتحــدة بالقــرب مــن أعلــى مســتوياتها علــى اإلطــاق.
وقفــز ســهم »بروســوس« الهولنديــة التــي تســتثمر فــي التكنولوجيــا 7.9 فــي 

المئــة، كمــا حقــق صانعــو الرقائــق مكاســب أيضــا.
وفيمــا يتعلــق بأربــاح الشــركات، صعــد ســهم »فيليبــس« الهولنديــة لتكنولوجيا 
الرعايــة الصحيــة 2.3 فــي المئــة بعــد أن أعلنــت زيــادة 7 فــي المئــة فــي األربــاح 

األساســية للربــع الرابع.
كمــا ارتفــع ســهم شــركة »ســيمنس إنرجــي« المصنعــة للتوربينــات فــي قطــاع 
الكهربــاء 2.4 فــي المئــة بعــد أن تحولــت إلــى تحقيــق أربــاح أساســية فــي الربــع 

األول مــن الســنة الماليــة.
ــة مكاســبها فــي وقــت ســابق بفضــل آمــال  ــت األســهم األوروبي هــذا و واصل
حيــال خطــة تحفيــز أمريكــي كبيــرة فــي ظــل إدارة الرئيــس الجديــد جــو بايــدن، 
بينمــا يتطلــع المســتثمرون إلــى البنــك المركــزي األوروبــي الســتقاء مؤشــرات 

بشــأن المتانــة االقتصاديــة لمنطقــة اليــورو 

مكاسب التكنولوجيا وأرباح 
الشركات ترفع األسهم 
األوروبية رغم الجائحة 

لجــأت إحــدى الشــركات فــي كينيــا إلــى التخلــص مــن مشــكلة 
ــى مصــدر  ــات الباســتيكية وتحويلهــا إل ــة و النفاي ــوث البيئ تل
ثــروة ، وذلــك عبــر الســؤال الــذي اطلقتــه عبــر منصــات اعاميــة 

تخصصيــة. 
هل تحويل الباستيك إلى ثروة... ممكن؟

اذ يلــوث الباســتيك كوكبنــا مــن أعمــق المحيطــات إلــى قمــم 
الجبــال ولكــن مــاذا لــو كانــت هنــاك طريقــة لتحويــل النفايــات 
الباســتيكية إلــى شــيء مفيــد مربــح؟ هــذا بالضبــط مــا شــرع 

أربعــة مهندســين كينييــن فــي القيــام بــه.
ــع  ــا حظــر اســتخدام وتصني ــاث ســنوات، فرضــت كيني ــل ث قب

ــة ــادة عالمي ــت اش ــوة الق ــي خط ــتيك ف ــتيراد الباس واس
ويؤكــد الناشــط البيئــي وعضــو منظمــة الســام األخضــر 
»غريــن بيــس« أمــوس ويمانــا الباســتيك فــي كل مــكان، 
ــة الســام األخضــر دراســة  ــا. »أجــرت منظم ــي طعامن ــى ف حت
عالميــة فــي 2018 حــول وجــود الباســتيك الدقيق فــي ماركات 
الملــح المختلفــة، ووجــدت أن هنــاك كميــات كبيرة مــن اللدائن 
ــي  ــى ف ــرات، وحت ــح البحي ــي مل ــر، وف ــح البح ــي مل ــة ف الدقيق
الملــح الصخــري. لــذا فــإن الباســتيك الدقيــق موجــود طعامنــا، 

ــة ». ــي الهــواء ويســبب مشــاكل صحي ــا وف و مياهن
وتعمــل شــركة التصنيــع »غنــج ميكــرز« التــي تتخــذ مــن 
نيروبــي مقــرا لهــا علــى إيقــاف التدفــق الامتناهــي للنفايــات 
الباســتيكية عــن طريــق تحويلهــا إلــى طــوب صديــق للبيئــة 

يســتخدم لألرصفــة.

ويقــول الشــريك المؤســس للشــركة زامبــي ماتــي »فــي نيروبي 
وحدهــا ننتــج حوالــي 500 طن متــري من النفايات الباســتيكية 
كل يــوم وال يتــم إعــادة تدويــر ســوى جــزء بســيط منهــا. 
والباقــي يجــد طريقــه إلــى البيئــة. رأينــا فــي األمــر فرصــة ألن 
النفايــات فــي حــد ذاتهــا هــي مــورد «. يســحق الباســتيك إلــى 

حبيبــات صغيــرة حســب اللــون. ويلخــط مــع الرمــل والصبغــة 
المطلوبــة، ثــم يتــم تشــكيله فــي مكبــس هيدروليكــي.

ينتــج المصنــع 1500 طوبــة يومًيــا ... ويبــاع بســعر يتــراوح بين 
8-10 يــورو للمتــر المربــع مــا يمهــد الطريــق للشــركة لتكــون 

مربحــة وصديقــة للبيئة.

الهندسة الوراثية في خدمة الطب
يــروج للهندســة الوراثيــة علــى أنهــا صناعــة قادمــة بمليــارات 
الــدوالرات فــي مجــال الرعايــة الصحيــة، واســتخدم مطــورو 
لقــاح كورونــا هــذه التكنولوجيــا للقاحاتهــم، يورونيــوز التقــت 
ــي  ــات ف ــا المعلوم ــج لتكنولوجي ــرض الخلي ــي مع ــراء ف ــع خب م

ــة آخــر المســتجدات. ــة لمعرف ــي للمعرف دب
ــب  ــم الط ــي عال ــرة ف ــيحدث طف ــوم س ــم الجين ــد أن عل ويعتق
حيــث يقــول المديــر العــام لمنظمــة حداســة الطبيــة زيــف 
روتســتين إن د جميــع اللقاحــات ضــد كورونــا حاليــا علــى 
نشــاط الجينــوم وتــم اســتخدام تكنولوجيــا الهندســة الوراثيــة 

ــا ــزر وموديرن ــركتي فاي ــة لش ــات التابع ــي اللقاح ــة ف والجيني
ــس التنفيــذي لقطــاع الرعايــة الصحيــة األوليــة  وقالــت الرئي
ــم  ــم »ننظــر )عل ــال تري ــورة من ــي دكت ــة الصحــة بدب ــي هيئ ف
الجينــوم( إليــه علــى أنــه مســتقبل الســيطرة علــى العديــد مــن 
األمــراض ليــس فقــط الوبــاء، ولكــن أيضــا األمــراض المزمنــة، 
أن تكــون قــادرا علــى فهــم الخريطــة الجينيــة لكيفيــة اســتجابة 
ســكان ألي فيــروس أو بكتيريــا أمــر مهــم وعامــة فارقــة فــي 

التنبــؤ بنتيجــة أي مــرض أو أي جائحــة.
وتضيــف مــاذا ســيفعل علــم الجينــوم؟ لــن يزودنــا فقــط 
ــاء خطــة إدارة،  ــا مــن خالهــا بن بقاعــدة البيانــات التــي يمكنن
بــل ســيعطينا أيضــا مســاًرا ســريًعا نحــو الطــب الشــخصي. وبعد 
ــاب  ــخص المص ــج الش ــوف نعال ــرض. س ــج الم ــن نعال ــك ل ذل

بهــذا المــرض.

شركة كينية تحول النفايات البالستيكية 
إىل منتج مربح وصديق للبيئة

بيجي - المستقل
 

كشــف قائممقــام قضــاء بيجــي فــي صــاح الديــن ســعد القيســي ، أن مصفــاة بيجــي 
النفطيــة شــمالي المحافظــة بــدأت تعــود إلــى العمــل بصــورة تدريجيــة.

وقــال القيســي فــي تصريــح صحفــي ، 27 كانــون الثانــي 2021، إن “مصفــاة بيجــي 
النفطيــة شــمالي محافظــة صــاح الديــن، والتــي تعد مــن اكبــر المنشــآت النفطية في 
الشــرق األوســط، بــدأت تعــود الــى العمــل شــيئا فشــيئا مــن خــال تشــغيل مصفــى 
الصينيــة والصمــود وبعــض المصافــي االخــرى بطاقــة إنتــاج تصــل الى 80 ألــف برميل 

يوميا”.
وأوضــح أن “مصفــى بيجــي النفطــي كان قبــل دخــول داعــش اإلرهابــي يصــدر أكثــر 
مــن 360 الــف برميــل يوميــا، لكــن الدمار والخــراب الكبير الذي لحــق بمعظم المصافي 

والمحطــات الرئيســية بفعــل العمليات العســكرية، تســبب بتوقفه بشــكل كامل”.
وأضــاف أن “إعــادة تشــغيل مصفــى الصينيــة والصمــود وعــدد مــن المصافــي االخرى 

يعــد باكــورة خيــر لعــودة هــذه المنشــآت الحيويــة إلى الــدوران مجــددا”
مشــيرا الــى أن “هــذا المصفــى كان يشــغل نحــو 8 ألــف يــد عاملة، فــا شــك أن اعادته 
الــى الخدمــة سيســهم بالحــد مــن نســب البطالــة ويعــود بمــردود اقتصــادي كبيــر 

لصــاح الديــن خصوصــا والعــراق عمومــا”.

مصفاة بيجي النفطية تعود إىل العمل 
تدريجيا بـ 80 ألف برميل يوميا
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مجتمع 7

حاولــت ســيدة مــن محافظــة كربــاء 
 8 العمــر  مــن  البالغــة  ابنتهــا  بذبــح 
ــا  ــي، مم ــة المعملج ــي منط ــنوات  ف س
القصبــة  كامــل  قطــع  فــي  تســبب 
الهوائيــة  والمــريء ونــزف حــاد مــن 
ان  طبيــة   مصــادر  وقالــت   ، الرقبــة 
اســتجابة  وســرعة  االلهيــة،  العنايــة 
حاضــرة  كانــت   ، الطبيــة  المــاكات 
ــق  ــة  مــن مــوت محق ــاذ الطفل ــي انق ف

وابقائهــا علــى قيــد الحيــاة.
وتصاعــدت فــي اآلونــة األخيــرة حــاالت 
االنتحــار والقتــل وأعمــال العنــف المنزلي 
التــي طالــت نســاء وفتيــات، فــي مؤشــر 
الشــأن  فــي  متخصصيــن  -بحســب 
اآلثــار  إلــى  واالجتماعــي-  النفســي 

الســلبية التــي نجمت عن الحجــر الصحي 
لمواجهــة  الســلطات  فرضتــه  الــذي 
فيــروس كورونــا، واضطــرار المواطنيــن 
ــن  ــر م ــن أكث ــم م ــة منازله ــى مازم إل
ــاة  شــهر، فضــا عــن رداءة جــودة الحي
فــي العــراق بســبب غيــاب البنــى التحتية 
ــاء  ــة والكهرب ــات الصحي ــار الخدم وانهي

ــاص. ــكل خ بش
تأتــي هــذه الحادثــة بعــد الحادثــة التــي 
ــع  ــراق واشــعلت مواق هــزت الشــارع الع
التواصــل االجتماعــي ووســائل االعــام 
ــور اذ  ــد الجس ــى اح ــن عل ــدا م ــب بغ ف
قامــت ســيدة  بالقــاء اطفالهــا فــي نهــر 
دجلــة، عقــب خصومــة بينهــا وبيــن 

ــا ادعــت . زوجهــا كم

أم تذبح طفلتها في كربالء

ــرة  ظاهــرة االنتحــار المزيــف واحــدة مــن الظواهــر الخطي
التــي تنتشــر فــي المجتمــع العراقــي  فــي ظــل غيــاب 
القانــون والفســاد المستشــري فــي بعــض الدوائــر االمنيــة 
ــل  ــة جــادة مــن قب ــى وقف ــاج ال ــة وتحت , واصبحــت مخيف
ــل مــع ســبق  ــات قت ــة , االنتحــار المزيــف هــو  عملي الدول
االصــرار والترصــد لرجــال او نســاء قتــل عمــد  ثــم االدعــاء 
بانهــا عمليــات انتحــار، إال أن التحقيقــات المســتفيضة مــن 
قبــل لجــان وفــرق أمنيــة مختصــة تكشــف فيمــا بعــد زيــف 
تلــك االدعــاءات وتظهــر الحقائــق بانهــا لــم تكــن انتحــارًا 

بــل عمليــات قتــل مدبــرة بإتقــان شــديد.
وقــال مصــدر فــي منظمــة حقــوق االنســان  لوســائل اعام 
ــنوات  ــي الس ــجلت ف ــرطة  س ــتقل، إن الش ــا  المس تابعته
ــاس  ــي باألس ــف وه ــار المزي ــميه باالنتح ــا نس ــرة م االخي
ــا  ــددة بعضه ــباب متع ــري ألس ــرة تج ــل مدب ــات قت عملي
عــداوات والبعــض االخــر متعلــق بمشــاكل عائلية او ثــارات 

او محــاوالت ســرقة تنتهــي بمأســاة.
ويقــول الخبــراء أ،  هنــاك جملــة مــن الشــروط يجــب 
توفرهــا مــن اجــل التأكــد بــأن هذا الشــخص انتحــر أم قتل 
.  خاصــة لمــن يطلقــون النــار علــى انفســهم مــن ناحيــة 
بعد المســافة الكاشــفة عــن بعــض الجرائم الغامضــة التي 
حــاول الجنــاة التملــص مــن العدالــة وتضليلهــا باالدعــاء 
انهــا حالــة انتحــار، وحتــى عمليــات الشــنق او تنــاول الســم 
ــة  ــذات االجــراءات مــن ناحي ــة تخضــع ل ــر الطبي او العقاقي

التحقيــق المكثــف.
ــرًا،  ــراق، مؤخ ــي الع ــان ف ــوق اإلنس ــة حق ــت مفوضي أعلن
عــن ارتفــاع كبيــر فــي أعــداد حــاالت االنتحــار التــي حدثــت 

فــي العــام 2020  مــن مشــيرة إلــى أنهــا بلغــت 298 حالــة 
انتحــار.

وأوضحــت أن عــدد الذكــور المنتحريــن بلــغ 168 واإلنــاث 
130 مضيفــة أن بغــداد ســّجلت النســبة األعلــى فــي حاالت 
االنتحــار بواقــع 68 حالــة تليهــا البصــرة بـــ39 ثــم ذي قــار 

بواقــع 33 حالــة.

وتتــوزع صــور االنتحــار بيــن اســتخدام الســم والشــنق 
األســباب  النــاري، وأغلــب  والحــرق والغــرق والطلــق 
اآلثــار  األرقــام هــي  هــذه  تزايــد  إلــى  التــي دعــت 
ــر  ــة والفق ــة والبطال ــية واالجتماعي ــة والنفس االقتصادي
ــيء  ــتخدام الس ــري واالس ــف األس ــاالت العن ــاد ح وازدي

للتكنولوجيــا.

ظاهرة االنتحار املزيف

ــر  ــل العم ــي مقتب ــاب ف ــم ش ــم بريس ــين رحي حس
مفعــم بالطاقــة االيجابيــة و النشــاط وحــب الحيــاة، 
الواعــي،  الفــرح  لديــة مقــدرة عجيبــة لصناعــة 

ــه االول.  ــر طقل ــه، ينتظ ــع ذات ــح م متصال
ــة، اراد  ــل نظاف ــة عام ــة الناصري ــي بلدي ــل ف يعم
ان يصلــح المجتمــع ولكــن مــن زاويتــه وبكريقتــه 
الخاصــة، كتــب علــى صفحتــه فــي الفيســبوك 
هــذا الرســالة البليغــة والجميلــة، يقــول فيهــا: انــي 

ــة.  ــن الناصري ــم م ــم بريس ــين رحي حس
اشــتغل عامــل نظافــة صارلــي ســنتين. مرتــاح 
بشــغلي! تعرفــون ليــش؟ الن انــي عامــل النظافــة 

كلــش مهــم، الن لــو مــو انــي، الطبيب لــو المحامي 
يحيــر ومــا يعــرف ويــن يــودي الوســاخة! فمهنتــي 

شــريفة ومهمــة حالهــا حــال اي شــغل.
طبعــاً انــي متــزوج جديــد وهســة راح يجينــي طفــل 
بــس مــا نعــرف شــنو ولــد لــو بنيــة هههــه ادعولــي 

انــي وزوجتــي!
ابتســم بوجــه العالــم وصدكنــي حياتــك تصيــر 

احلــى! 
واحلفــك باغلــى شــي عنــدك ال تشــّمر اوســاخ 
بالشــارع خّلــي الــي تريــد تشــمره بيدك شــوية لحد 
ــك. ــون ال ــي كلــش ممن ــة، وان ــا تشــوفلك حاوي م

رسالة بليغة 
من عامل نظافة

قامــت مجموعــة مــن الشــابات البغداديــات بحملــة لتعليــق المابــس باحــدى مناطــق 
بغــداد مــع كتابــة الفتــات تقــول: )خذهــا اذا كنــت بحاجــة لهــا( و)خذها اذا كنت تشــعر 

بالبرد(.
الحملــة التطوعيــة تهــدف لمســاعدة المحتاجيــن والفقــراء فــي هــذه االجــواء البــاردة، 

وحمايتهــم مــن امــراض الشــتاء ومنحهــم الــدفء.
شنو رأيكم بمثل هذه الحمات؟

مكتبة تنشر املعرفة يف قرى كركوكخذها اذا كنت تشعر بالربد!

القــت شــرطة محافظــة ميســان القبــض 
علــى رئيــس اكبــر عصابــة للجريمــة 
المنظمــة والمتورطة في عمليات ســطو 
وقتــل  وتهجيــر وابتزتــز  فــي قضــاء 

ــام.  ــة الس ــه وناحي الميمون
وبعــد محاولــة تعــرض المجــرم  لضابط 
ياحــق  كان  االمنيــة  القــوات  مــن 
هــذه العصابــة , قامــت القــوات االمنيــة 
ــة  ــود وبعملي ــف الجه ــال تكثي ــن خ م
اســتخباراتية لنصــب كميــن  للمجــرم 
واوقعت به، وبحوزته ســاحه الشــخصي 
 12 مــن  اكثــر  بقتــل  تلــوث  والــذي 

مواطنــا«.
ووقالــت الشــرطة  ان »العمليــة النوعيــة 
جــاءت اســتكماال للعمليــات التــي تنفذها 
لماحقــة  ميســان  محافظــة  شــرطة 
المطلوبيــن وكل مــن تســول لــه نفســه 

العبــث بأمــن المواطنيــن«.

رئيس اكرب عصابة يف ميسان 
يقع يف قبضة الشرطة

رجــب عاصــي الكاكائــي، بجهــود ذاتيــة أنشــأ مكتبة في 
قريتــه علــي ســراي في محافظــة كركوك بســنة 2003.

ــة  ــة والمعرف ــر الثقاف ــة نش ــاي المكتب ــن ه ــدف م اله
بالقريــة باإلضافــة القامــة أمســيات شــعرية ونشــاطات 
ــى  ــا هجــوم داعــش عل ــة، بســنة 2014 وي ــة وادبي فني
مناطــق قريبــة مــن المكتبــة اغلقــت، وتــم نقلهــا الــى 

قريــة رزكاري.
يقــول رجــب »كلــش فرحــت وانــي اشــوف فرحــة النــاس 
واقبالهــم علــى المكتبــة بــرزكاري خصوصــاَ طــاب 

الدراســات الن بيهــا هواية مصادر تفيدهم بالدراســة«.
ــا، 27  ــا رض ــول هان ــا فتق ــة كورون ــار جائح ــا بأنتش ام
ــة »مــن حســن حظــي  ــة ومــن رواد المكتب ســنة طالب
ان المكتبــة بقريتــي ســاعدتني هوايــة خــال عزلــة 
كورونــا وقــرار منــع التجــوال وخصوصــاً اني بســنة تخرج 
وامامــي تحــدي كبيــر شــلون اوفر مصــادر لبحــث التخرج 
فالمكتبــة هــي الحــل الــي انقذنــي وجبــت جيــد جــدًا«.
ويضيــف رجــب »المكتبــة لحــد 2014 بيهــا اكثــر مــن 3 

االف كتــاب واقمنــا اكثــر مــن 30 نشــاط ثقافــي بيهــا، 
زرانــا مــن هواية محافظــات وشــاركوا بهاي النشــاطات، 
بعــد نقلهــا لقريــة رزكاري صــرت ازورهــا باســتمرار واي 
ــي  ــة ال ــرع للمكتب ــراه اودي تب ــاب اشــتري بعــد مااق كت
تعمــل علــى نظام االســتعارة، ومســؤولين عنهــا 2 بنات 
ــة  ــر الثقاف ــراءة ونش ــن بالق ــم مهتمي ــباب كله و 3 ش

والســام بقريتهــم«.
#ها_بالعراق 

كشــفت هيئــة النزاهــة فــي العــراق، عــن تفاصيــل 
ــة  ــداد بتهم ــة بغ ــؤولين بمحافظ ــط مس ــة ضب عملي
تلقــي رشــى وابتــزاز مقابــل صــرف مســتحقات شــركة 
لنصــب الكاميــرات تصــل مبالغهــا إلــى 20 مليــار دينار.

وذكــرت الهيئــة فــي بيانهــا، اليــوم، ان “العمليــة 
قســم  لمديــر  قضائيــة  مذكــرة  بموجــب  نفــذت 
الحســابات فــي المحافظــة، حيــث قامــت مــاكات 
مديريــة تحقيــق بغــداد التابعــة للهيئــة بمتابعــة 
المتهــم متابعــة دقيقــة ورصــد وتوثيــق لقاءاتــه 
ــغ الرشــوة  واتفاقاتــه التــي ســبقت موعــد تســلم مبل

ــة مــن  ــذي حــدد بنســبة )5( بالمائ ــه، ال ــق علي المتف
إلــى أن تمكنــت مــن ضبطــه  المســتحقات  مبلــغ 
متلبســا بالجــرم المشــهود أثنــاء تســلم مبلغ الرشــوة، 
معــززة ذلــك بالتصويــر الفيديــوي والفوتوغرافــي 

لعمليــة االســتام والتســليم”.
ــع المتهــم  ــة م ــات األولي ــان أن “التحقيق وأضــاف البي
األول قــادت إلــى االعتــراف علــى شــركائه فــي العمليــة، 
حيــث تم اســتحصال القرار القضائــي بضبط المتهمين 
اللذيــن اعتــرف عليهــم المتهــم األول، اســتنادا ألحكام 
القــرار )160 لســنة 1983( وتوجهــت مــاكات المديرية 

إلــى مقــر المحافظــة، لتنفيــذ أمــر القبــض الصــادر 
عــن الجهــات القضائيــة بحــق المتهميــن المشــتركين 

بعمليــة الرشــوة واالبتــزاز”.
وأشــار إلــى أن “مــاكات المديريــة، وبإشــراف جهــات 
إنفــاذ القانــون تمكنــت مــن تنفيذ أمــر القبــض الصادر 
بحــق كل مــن معــاون مديــر مكتــب المحافــظ ومديــر 
قســم التخطيــط بالمحافظــة، وتــم عــرض المتهميــن 
ــرر  ــذي ق ــص ال ــق المخت ــي التحقي ــى قاض ــة عل الثاث
توقيفهــم علــى ذمــة القضيــة، اســتنادا إلــى مقتضيــات 

المــادة الحكميــة”.

القبض على مسؤولني اثناء استالمهم 
رشوة بقيمة 200 مليون “فقط”

اســمي شــهد مــن ديالى،مواليــد 1995، خريجــة كليــة الفنــون 
ــة. الجميل

مــن صغــري وانــي احب الرســم، انولــدت و ويايه موهبة الرســم،الى 
ان وصلت للســادس وانشــغلت بالدراســة وتركت الرسم.

بعــد مانجحــت وبمعــدل 75 بالميــة دخلــت كليــة الفنــون، رغــم الــي 
ــي  ــي كال مابيهــا مســتقبل،بس بدعــم مــن اهل ــدج وال كال متفي

وتشــجيعهم مافكــرت ادخــل اي كليــة غيرهــا.
ــة، اســتغليت كل  اجمــل 4 ســنوات مــن عمــري كانــت بهــاي الكلي
دقيقــة بيهــا واتعلمــت وطــورت موهبتي،واســاتذتي جانــوا داعمين 

الــي واتبنــوا موهبتــي.
اول معــرض شــخصي الــي جان وانــي بالمرحلة الثالثــة، بعد تخرجي 
والن جنــت الثانيــة علــى الكليــة عملــت بصفــة عقــد )محاضــرة( فــي 

نفــس كليتــي لمدة ســنتين.
خــال هــذه الســنتين بديــت ارســم وابيــع لوحاتــي حتــى تســاعدني 
ــى  ــت اعتمــد عل ــة، حبي ــت قليل بالمصاريــف الن اجــور العقــود جان
نفسي،وشــفت النــاس حبــوا رســوماتي شــجعني هالشــي افتــح بيــج 
خــاص بطلبــات الرســم ، وبعــد الســنتين وبتوفيــق مــن اهلل اتعينــت 
علــى وزارة التربيــة كمدرســة )ضمــن تعينــات االوائل( وهــذا كان رد 

علــى انــه الكليــة مابيهــا مســتقبل.
رســالتي لــكل شــاب وشابة«المســتقبل احنــا نصنعــه وبــكل مــكان 
البــد اكــو فرصــة بــس الزم نجتهــد ونتعــب وناخــذ االمــور بجديــة 

اكثــر.
#رفعة_راس #ها_بالعراق

شهد حولت هواية الرسم اىل مهنة.. 
تعرف على قصتها
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ــي  ــة الت ــوارده الطبيعي ــعبه وبم ــي بش ــد الغن ــراق البل ــي الع يعان
ــقوط  ــذ س ــام اي من ــر ع ــبعة عش ــذ س ــه ، من ــا علي ــم اهلل به انع
النظــام البعثــي ، مــن فشــل ذريــع فــي إدارة الدولــة ، ممــا جعــل 
المواطــن يكابــد مشــقة الحصــول علــى المقومــات األساســية 

ــم. ــش الكري للعي
فمــا هــو الســبب وراء ذلــك بينمــا هنــاك دول ال تمتلــك اي شــيء 
ــة  ــون صعوب ــا يعان ــة ان مواطنيه ــى درج ــوارد ال ــذه الم ــن ه م
الحصــول علــى المــاء والخبــز )المادتيــن الغذائيتيــن االساســيتين( 
وأيضــا الكثيــر مــن الضروريــات الحياتيــة ، وتجدهــا تتمتــع بنجــاح 
ادري منقطــع النظيــر ادريــا وخدميــا وسياســيا وامنيــا ، وبنــى تحتية 

ــدان ســياحية  ــل ممــا يجعلهــا بل واعمــار جمي
تهفــو اليهــا قلــوب الســواح.

العناويــن  اهــم  علــى  أوال  الضــوء  لنســلط 
النهــوض  عليهــا  يتعيــن  التــي  اإلداريــة 
بالواقــع اإلداري واالعمــاري والخدمــي )ابتــداء 
الــى  الــوزراء  رئيــس  الهــرم  رأس  مــن 
ــوكاء التنفيذيــن والمــدراء  ــوزراء مــرورا بال ال
العامــون وانتهــاًء بأصغــر عنــوان وظيفــي( 
وحفــظ النظــام العــام ممــا يعكــس فــي نظــر 
المواطــن صــورة جليــة وجميلــة عــن الدولــة 
المحترمــة دولــة القانــون والســيادة ، التــي 
تديرهــا كفــاءات ويســودها القانــون الصــارم 
الــذي يجعــل مــن الفــرد والجماعــة مواطنيــن 
ويتمتعــون  واجباتهــم  يعرفــون  صالحيــن 

بحقوقهــم بشــكل منظــم ال عبثــي، ويخلــق لــدى المواطــن حــب 
اتجــاه نفســه وعيالــه وبيئتــه  الوطــن والشــعور بالمســؤولية 

ومدينتــه ووطنــه.
فــي الــدول التــي تتمتــع بالمفهــوم الديمقراطــي وتمارســه 
بأبهــى صــوره ، واهــم تلــك الممارســات هــي ظاهــرة االنتخابــات 
ــه  ــذي يمثل ــزب ال ــار الح ــق اختي ــة ح ــرد والجماع ــح الف ــي تمن الت
سياســيا واداريــا والنائــب الــذي يمثلــه فــي التشــريع والمراقبــة 
داخليــا  واداريــا  واقتصــادا  سياســيا  يمثلــه  الــذي  والرئيــس 

ــا. وخارجي
وعلــى هــذا األســاس تولــد الحكومــة بــكل تفاصيلهــا وعناوينهــا 

ــة ،  ــفافية ونزاه ــت بش ــي مورس ــات الت ــك االنتخاب ــم تل ــن رح م
ــزب  ــب والح ــب المنتخ ــب والنائ ــس المنتخ ــون الرئي ــي يك وبالتال
المنتخــب هــو مــن اختيــار الشــعب ، وســُيعتمد المعيــار فــي الكفــاءة 

ــار علــى وعــي الشــعب. فــي حســن االختي
ــارس هــذا الحــق المهــم  ــا ان الشــعب م ــدم وبم ــا تق ــإذن ومم ف
مــن حقوقــه اإلنســانية الــذي يعطيــه االنطبــاع ، ويبعــث في نفســه 
ــة  ــاح والشــعور الممــزوج بالنشــوة بانــه يعيــش الديمقراطي االرتي

فــي االختيــار.
وكمــا ذكرنــا انفــا ان اختيــار الكفــاءات إلدارة الدولــة يعتمــد علــى 
ــي  ــي ان يع ــور الواع ــى الجمه ــب عل ــي يج ــعب ! وبالتال ــي الش وع
جيــدا ، المعايــر والمواصفــات والميــزات التــي 
يجــب ان يتمتــع بهــا الشــخص ) علــى الصعيــد 
ــي  ــة ف ــة العملي ــي والممارس ــي والمهن العلم
ــة  ــمعة الطيب ــي والس ــدرج الوظيف االدارة والت
ســيتحمل  والــذي   ) والنزاهــة  واألخــاق 
هــرم  اعلــى  فــي  الدولــة  إدارة  مســؤولية 
اإلدارة  فــي  عنــوان  ابســط  الــى  الســلطة 

والتنفيــذ.
الحوكمــة  تكــون  أن  يجــب  وبالمقابــل 
المنتخبــة قائمــة علــى أســاس المواطنــة ، 
بحيــث يكــون المواطــن محــور أداء الدولــة 
ــارا  ــة معي ــن أداء الدول ــاه ع ــون رض ، وأن يك
لنجاحهــا وفشــلها ، وبذلــك ســيكون المواطن 
مشــتركا بالــرأي فــي عمليــة إدارة الدولــة ، 
بحيــث يقــول رأيــه فــي نــوع الخدمــات المقدمــة وطريقــة تقديمها 
ــى أن  ــات ، عل ــذه الخدم ــدم ه ــذي يق ــف ال ــدرات الموظ ــي ق وف
تكــون هنــاك إرادة سياســية تأخــذ رأي المواطــن كأولويــة ، وذلــك 
عبــر عمــل نــدوات تلفزيونيــة ومناظــرات بيــن نخبــة مثقفــة مــن 
المواطنيــن وممثليــن عــن الدولــة وحبــذا اذا كان رئيــس الــوزراء 
بنفســه شــهرية يتناولــون فيهــا األداء الخدمــي فــي أروقــة الدولــة 
ــاس  ــى أس ــة عل ــة قائم ــت الحوكم ــا كان ــه ، وإذا م ــد وتقيم والبل
المواطنــة ، يســهر موظــف الــدول علــى خدمــة المواطــن وبالتالــي 

ــة. ــه قيم سيشــعر المواطــن أن ل
) كيف ما تكونوا يولى عليكم (
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ظاهــرة نجــوم اليوتيــوب أصبحــت ظاهــرة عالميــة ، ومصدر مالي ال يســتهان 
بــه لبعــض المؤثريــن الذيــن احترفــوا  العمــل  علــى المنصــات االعاميــة فــي 

ــع التواصل . مواق
ــا  ــن محتواه ــر. ع ــض النظ ــوات بغ ــذه القن ــض ه ــاهدة لبع ــبة المش ان نس
ــن صاحــب القنــاة مــن كســب أربــاح مــن  تبلــغ احيانــا ارقامــا خرافيــة ممــا ُيَمكِّ

االعانــات التجاريــة التــي تعــرض خالهــا .
لقــد أصبــح المؤثــرون ينافســون قنــوات فضائيــة باكملهــا  الن تطــور 
ــغ  ــة كلمــا بل ــة وذهبي ــى شــكل اذرع فضي ــزات عل ــوب وتقديمــه محف اليوتي
عــدد المتابعيــن مليــون متابــع شــجع االكثيــر مــن  المشــاهير علــى اســتغال 
شــهرتهم لجنــي مداخيــل خرافيــة. يصعــب علــى المشــاهد او المتابــع لهــذه 
القنــوات الوثــوق فــي المعلومــات  التــي يقدمهــا نجــوم اليوتيــوب ، ممــا يثيــر 
تســاؤل مهــم : هــل كثــرة المعلومــات تقتــل المعلومــات؟ لــذا يبقــى توخــي 

الحذرمطلــوب علــى مــا يمكــن أن يبــث وفــي كل المجــاالت.
ــي  ــة الت ــد المهني ــع للقواع ــرورة تخض ــت بالض ــوم ليس ــة الخبرالي إن صناع
ــوات  ــل نشــرها. واصبحــت بعــض القن ــة قب ــر المــادة االعامي تضبــط معايي
ــم  ــازار الضخ ــي هــذا الب ــوى. وف ــة ودراســة للمحت ــدون رقاب ــث الجهــل ب تب
عليــك أن تحــدد مــا تريــد واال اصبحــت مدمنــا علــىى هــدر  الوقــت والفــراغ او 
مــا يســميه البعــض التلــوث الســمعي البصــري. لكــن الصــورة ليســت قاتمــة 
كلهــا،  هنــاك فعــا اشــخاص مؤثريــن  برعــوا  فــي اســتقطاب المشــاهدين 
ودخلــو باتوهــات  الفضائيــات مــن بــاب واســع. إن العالــم اليــوم ال يســتغنى 
عــن اليوتيــوب وتويتــر والفيســبوك وبقيــة مواقــع التواصــل االجتماعــي  النــه 
األســرع فــي ايصــال المعلومــة واالكثــر ســهولة ، و لكن مصداقيــة المعلومات 
تبقــى بيــن قــاب قوســين. ومــا لفــت  انتباهــي هــو تنــوع األعمــار التــي يمكن 
ان تشــاهد هــذه المنصــات. أمــا خطرهــا وتاثيرهــا علــى حياتنــا فهــذا موضوع 
اخــر يثيــر جــدل اصحــاب االختصــاص. لذلــك علــى اآلبــاء واألمهــات مراقبــة 
مــا يســتقبله الطفــل مــن معلومــات، انــه  واقــع فــرض نفســه علــى حياتنــا  

وثقافتنــا .
لكننــا فــي الوقــت ذاتــه يجــب علينــا ان نعتــرف  بتقصيــر  اإلعــام الرســمي 
وعــدم تناولــه لمواضيــع شــائكة قلبــت موازيــن المشــاهدة، فالقنــوات  التــي 
تتنــاول مثــا التربيــة الجنســية شــبه معدومــة فــي العالــم العربــي،  ممــا جعــل 
الكثيــر مــن مؤثريــن  شــبكات التواصــل االجتماعــي يتناولــون هــذه المواضيع 
دون دراســة وتقديمهــا للمتابعيــن. أمــا علــى القنــوات التــي تنشــر الجهــل 
والخزعبــات فحــدث وال حــرج.  اصبحــت منصــات اليوتيــوب ألي شــيء وكل 
شــيء واصبحــت فضــاءا مزدحمــا بالشــواذ والمنحرفيــن  والعاهــرات  ورجــال  

السياســة، والديــن.
ــي  ــر كل يغن ــاحات التعبي ــه مس ــاوى في ــي تتس ــل االجتماع ــاء  التواص فض
اإلعــام  عبــرت وســائل  لــو  نفســه  ليــاه. وهنــا ســؤال يطــرح  علــى 
الرســمية فعــا عــن قضايــا المجتمــع الحقيقيــة لمــا كان اليوتيــوب متنفــس 
لــه ،  بــل تعــدى ذلــك لكســب المــال الســريع ونشــر قيــم كونيــة  تتعــدى 
الحــدود والرقابــة  الدوليــة وكمــا يقــول الدكتــور عبــد اهلل رقيــق مــن 
ــن  ــم يك ــة ول ــه الحداث ــت علي ــع فرض ــي مجتم ــع العرب ــر ان المجتم الجزائ
ــن  ــع اكثرم ــا يتاب ــك عندم ــا. لذل ــد ألدواته ــه فاق ــا الن ــي تفعيله ــا ف فاع
ــتطاعت  ــي اس ــردة الت ــرأة المتم ــك الم ــكا تل ــا ربي ــاهد  الديف ــون مش ملي
بــذكاء الخــروج مــن العــدم الــى عالــم الشــهرة والثــراء  اصبــح بامــكان اي 
شــخص ان يتحــول مــن نكــرة إلــى مشــهور بغــض النظــر عمــا  يقــدم مــن 

ــول. ــادة أو يق م

نزهة عزيزي

نجوم مواقع 
التواصل 

شهرة بال محتوى

العراقــي  السياســي  الفكــر  تشــكيل  مراحــل 
ــة لوجــود إرادات  ــث مــرت بمراحــل عصيب الحدي
فرضــت عنــوة علــى المشــهد، مــا أدى إلــى ضياع 
فــرص »صناعــة« فكــر سياســي داخلــي، ومنهــاج 
ــن »الجهــل  ــزوع م ــي  من ــل سياســي تطبيق عم
ــه قــوى وجماعــات  ــادت علي ــذي أعت المركــب« ال
اتســمت بالفكــر الميكافيلــي المناهــض للبنــاء و 

ــر السياســي«. »التعمي
ــد  ــذي تســلم مقالي ــل السياســي الجاهــل ال الجي
الحكــم ينبغــي أن يعــزل انتخابيــا، تمهيــدًا لعزلــه 

لعــدم جــدواه، وألنــه  سياســياً 
قــدم انموذجــا صارخــاً للفســاد 
السياســي واالنتخابــي وكان عائقا 
مشــروع  فــي  تقــدم  أي  أمــام 

صناعــة الدولــة الحضاريــة.
»تجديــد«  حتميــة  يعنــي  مــا 
الجمعــي  السياســي  الوعــي 
ــات  ــع متطلب ــجما م ــون منس ليك
المقبلــة  السياســية  المرحلــة 
ــة الحاســمة  ــي احســبها الجول الت
ــن  ــن الوه ــراق م ــاذ الع ــي إنق ف
والوهــم والتراجــع وواحــدة مــن 
تحــت  رزخ  شــعب،  مخلصــات 

وطــأة دكتاتوريتيــن وعــاش حالــة مــن الفســاد 
وجوديــة  سياســية  روح  بــث  وأن  المتناســل 
فــي جســده المتعــب تــكاد تكــون مســتحيلة 
وعــي  والدة  فــي  األمــل  كل  األمــل  ولكــن 
مغايــر والشــروع بمشــروع »التعبويــة الثوريــة« 
السياســية وإيجــاد أنمــاط عمــل دفاعيــة حيــال 
الفســاد السياســي المتجــذر تكــون أحــد وســائل 

المرتقبــة. السياســية«  »النهضــة  تحقيــق 
ولكــن ينبغــي أن نراعــي الحــد الفاصــل بيــن 
قــوى »النضــوج السياســي« المجتمعيــة والقــوى 
لخطــف  تتربــص  التــي  الجديــدة  االنتهازيــة 

ــر. ــع أخط ــاج واق ــد انت ــادرة لتعي المب
كذلــك يقــع علــى عاتــق مثقفــي العــراق ونخبــه 
ــة  ــوى المجتمعي ــه الق ــدة توجي السياســية الجدي
نحــو نجــدة جمــوع األمــة العراقيــة المطالبــة 
ــن  ــا م ــي وإنقاذه ــي واالنتخاب ــر السياس بالتغيي
غــرق وشــيك فــي مســتنقع »النفــاق السياســي« 
فــي حالــة  العــراق  المقبــل، تحاشــيا لدخــول 
ــك ســنعود مجــددًا  »اســتاب آخــر« وبخــاف ذل

ــة. ــل المروع ــتبداد والفش ــز االس ــى دهالي إل
علينــا أن ال نســمح ببقــاء العــراق فــي حالــة 
 « اإلقليمــي  »االحتــدام 
نزاعــات  ســينتج  الــذي 
فيهــا  الرابــح  داخليــة 
أننــا  ســيما  خاســر 
»النهايــة  إلــى  وصلنــا 
والعــد  اإلقتصاديــة« 
لنضــوب  التنازلــي 
مؤشــرات  وال  الثــروات 
ــد  ــق البعي ــي األف ــوح ف تل
األزمــة  لحــل  والقريــب 
التــي  الماثلــة  الماليــة 
طبيعيــة  نتيجــة  جــاءت 
فاشــلة  قــوى  لوصــول 
والزالــت  الســلطة  لمقاليــد  مرابيــة  جاهلــة 
ــام  ــرأي الع ــل ال ــرر لتضلي ــر وتضــع كل مب تكاب
ولتســتمر فــي نهجهــا التدميــري الــذي يرتقــي 
والتــي  اإلنســانية  ضــد  جريمــة  يكــون  أن 
ــي  ــي و الدول ــن الوطن ــا القانوني ــب عليه يعاق
واألخطــر مــن هــذا فــي ظــل هــذا »الخــراب 
العــام« والصــراع المضطــرب يتاشــى اإلنتمــاء 
وتضيــع الهويــة وينحســر »الوجــدان الوطنــي« 
المباركــة  األرض  لهــذه  الحنيــن  ويتضائــل 
وهنــا يتســع الخــرق وتســتمر الهيمنــة الدوليــة 

البــاد. كامــل  علــى 

سياسيا.. متى يستعيد 
الشعب وعيه؟؟

عقيل العالقمحمد حمزة الجبوري

يقــال ان الطيــور التــي تولــد فــي االقفــاص. ال تعــرف الطيــران ، تمامــا 
ــي  ــة ، فف ــون الحري ــان ال يفهم ــي االقن ــوا ف ــن ترب ــد الذي ــا العبي كم
ــد  ــى العب ــوق بعضهــم عل ــف تف ــوع مختل ــد مــن ن ــا عبي ــراق لدين الع
الرومانــي الشــهير ســبارتاكوس الــذي هــرب مــع رفاقــه للتخلــص مــن 

العبوديــة .
لكن هؤالء ارتضوا النفسهم الخنوع والخضوع لسيدهم:

ومــا يثيــر الرغبــة فــي داخلــي هــو فهــم الطبيعــة النفســية والمنطــق 
الغريــب الــذي  يتميــز بــه هــؤالء العبيــد فــي تقديــم فــروض العبــادة 

الذليلــة ألصنامهــم .
ــا  ــامٍ صنعوه ــجدون ألصن ــم يس ــاً يجعله ــبباً  منطقي ــاك س ــس هن لي
امــام  بدونيتهــم  واالحســاس  الجهــل  دوافــع  ســوى  بانفســهم 

. اســيادهم 
والدينــي. والمذهبــي وفــي كل  القومــي  بيــن  وتتنــوع االصنــام 
الحــاالت تجــد عبيــدًا لديهــم نزعــات غريبــة غيــر التملــق والنفــاق، بــل 

ــم . ــل رموزه ــن أج ــه م ــتعداد بالتضحي االس
ــاً علــى العبيــد الــذي ادمنــوا علــى االســتكانة ، ان يبــرروا  ليــس غريب
افعــال اصنامهــم ، وهــم يعلمــون بــأن قادتهــم  ليــس ســوى ُســراق 
ــة ، يشــهد التاريــخ الفعالهــم التــي عصفــت بالعــراق ومــا تــزال  وقَتل
تعصــف، وتشــهد لســرقاتهم بطــون الفقــراء الخاويــة ، وخزائــن 

ــة. الوطــن المنهوب
افعــال هــؤالء العبيــد تجعلنــا امــام حالــة صمــاء. ال يمكــن تحليلهــا و 
مــن الصعــب الحديــث عــن التغييــر الجــذري لهــا الن المســألة معقــده .
فقــد حــوَّل هــؤالء الديمقراطيــة الــى مســخ او دميــة يلهبــون بهــا كمــا 

تشاء اســيادهم.
لقد انتهكوا قواعد الديمقراطية والحرية وكرامة االنسان.

لهــا  كمــا   ، ومرتكزاتهــا  ابعادهــا  لهــا   عمليــة  فالديمقراطيــة 
ــد  ــات العبي ــي مجتمع ــح ف ــن تنج ــذا ل ــا ، ل منظروها،وشــروط نجاحه
والجهلــة ، فهــي ليســت اصــوات تتجمــع فــي صناديــق االقتــراع ، وال 
هــي بطاقــة بايومتريــة تحمــل قــوة منــع العبيــد مــن التصويــت. بــل 
ــيلة  ــت وس ــي ليس ــاري . فه ــلوك حض ــة وس ــة. اجتماعي ــي ممارس ه

ــل . ــم متكام ــام حك ــي نظ ــل ه ــب ب ــلطة فحس ــى الس ــول ال للوص
الحــق فيهــا لاجــدر وليــس لاقــوى ، والحــق فيهــا لمــن يقــدم لشــعبه 
الكرامــة والحريــة والعيــش الكريــم ، ومــن الجريمــة ان نجعلها وســيلة 

النتخــاب الفاســدين علــى اســاس القوميــة والمذهــب والدين .
حينمــا نقــول ان المــكان لاجــدر نعنــي لمــن يســتحق علــى اســاس 

ــزات. ــاءة والمي الكف
كمــا ان الديمقراطيــة ليســت دكتاتوريــة وحكــم االغلبيــة الضطهــاد 
االقليــة بــل هــي اغلبيــة فــرض القانــون وااللتــزام بالدســتور مــن اجــل 

المجتمــع والوطــن معــاً .
ــي  ــت ف ــل تنب ــماء ب ــن الس ــزل م ــة ال تن ــاً ان الديمقراطي ــم تمام نعل

االرض ومــن االرض .
كمــا نعلــم ان ليــس هنــاك مدينــة فاضلــة ســوى فــي مخيلــة افاطون 
والفارابــي ومــن ســار علــى ايمانهــم بمدينــة يحكمهــا الفاســفة ، ال 

ظلــم فيهــا وال قســوة ، تســودها العقانيــة المتخيلــة .
ــذي  ــال ال ــع المث ــة م ــة موضوعي ــى مقارب ــه ال ــت ذات ــي الوق ــا ف لكنن
نرغــب بــه ، نحــن نســعوا الــى ديمقراطيــة االحــرار، ديمقراطيــة احترام 
القانــون وديمقراطيــة احتــكار القــوة بيــد الدولــة ، ديمقراطيــة انصاف 
الضعيــف واخــذ الحــق مــن القــوي عبــر قانــون ضريبــي ، ديموقراطيــة 
الحقــوق االساســية للبشــر . فــي التعليــم. والســكن والصحــة والغــذاء 
وليســت ديموقراطيــة االنحــراف والفوضــى مثلمــا وصفهــا نيتشــه. او 

كمــا يعتقــد البعــض منــا بانهــا الفوضــى واالســتهتار .
الديمقراطيــة هــي حكــم الشــعب المقيــد بســلطة القانــون تحــت قبــة 
ــة المحضــة .  ــى اســاس الوطني ــة عل ــة حزبي ــن تعددي ــان ضم البرلم

فهــي اختيــار االحــرار وليــس رضــوخ العبيــد .

ديمقراطية العبيد
العراق إنموذجا

محمد الكالبي

قبــل الخــوض فــي تفاصيــل المعضلــة البــد مــن 
االشــارة الــى ان مــا يعانيــه قطــاع التعليــم العالي 
االحــداث  وتسلســل  التعليميــة  ومؤسســاتها 
وصــوالً الــى ايجــاد فــرص عمــل للخريجيــن مــا 
هــي اال نتيجــة تراكمــات لســنوات عديــدة فهــي 
بالتالــي ليســت وليــدة الســاعة واليمكــن لطــرف 
واحــد تحمــل وزرهــا وذلــك بســبب الظــروف 
الدولــة  بهــا  وتمــر  مــرت  التــي  االســتثنائية 
ــًا  ــد الزم ــك نج ــم ذل ــنوات، رغ ــذ س ــة من العراقي
مناقشــة هــذا الموضــوع لغــرض ايجــاد حلــول ان 
ــك او تشــخيص المعضــات فــي اقــل  امكــن ذل

ــر . تقدي
ــي  ــكاالت ف ــن اش ــاد م ــي الب ــل ف ــا يحص ان م
ايجــاد فــرص عمــل ودراســة المســتوى العلمــي 
للمؤسســات التعليميــة بصــورة عامــة والتعليــم 
ــاث  ــش ث ــا نناق ــة يجعلن ــورة خاص ــي بص العال

ــي : ــة وه ــاط مهم نق
تتاثــر  باتــت  عامــة  بصــورة  العالــم  ان  اوالً: 
ــور  ــة التط ــض نتيج ــا البع ــدول ببعضه ــا ال فيه
الرقمــي والسوشــيال ميديــا و العولمــة لــذا فــان 
ــراق  ــه الع ــر ب ــدول ســوف يتاث ــى ال ــا يطــرأ عل م
ايضــا بطريقــة او باخــرى واجــاً ام عاجــاً ،هــذا 
يجعلنــا ان نركــز النظــر فــي التقريــر الصــادر مــن 
ــث  ــرة حي ــل فت ــي قب ــادي العالم ــدى االقتص منت
ــول  ــة ح ــة خاص ــه رئي ــي جنبات ــر ف ــار التقري اش
تســتمر  ســوف  التــي  او  المرغوبــة  الوظائــف 
حاجــة المجتمعــات اليهــا حاليــاً وفــي المســتقبل 
ــا  ــي طياته ــة ف ــرة المتضمن ــي الفت ــب وه القري
ــر  ــي الناهــض، فقــد ورد فــي التقري ــل الحال الجي
ــد  ــوف تفق ــة س ــف الحالي ــن الوظائ ــر م ان الكثي
ــة لهــا  ــاك حاجــة فعلي ــن تكــون هن بريقهــا و ل
فــي المئسســات الحكوميــة والقطــاع الخــاص 
الــى خدماتهــا، وعلــى هــذا االســاس فهنــاك 
احتماليــة فقــدان لحوالــي 90 مليــون موظــف 
لوظائفهــم فــي العالــم بحلــول 2025 ) لــو قمنــا 
ــم  ــة نســبة و تناســب بســيطة لهــذا الرق بعملي
مــع النســبة الســكانية للعالــم والعــراق فهــذا 
يعنــي ان اكثــر مــن 400.000 اربعمئــة الــف 
مواطــن ســوف يكونــون علــى حافــة الخطــر فــي 
عقــد مــن الزمــان ( كنتيجــة النتفــاء الحاجــة لكثير 

مــن االختصاصــات الرائجــة، فمثــا قبل خمســين 
ســنة كانــت هنــاك حاجــة لتخريــج اختصاصييــن 
فــي مجــاالت البــرق والبريــد، امــا االن فــا حاجــة 
لهــذه االختصاصــات بتاتــاً فالتلغــراف او البرقيــة 
اختفــت تمامــا بدخولنا عصــر االنترنــت والتقنيات 
الرقميــة. مثــال اخــر انتفــاء الحاجــة لمهندســين 
ضمــن اختصــاص بناء الطائــرات الخشــبية وذلك 
لعــدم وجــود حاجــة لبنــاء هيــاكل الطائــرات 
ــبائك  ــتعمال الس ــدء باس ــد الب ــب بع ــن الخش م
المعدنيــة الخفيفــة الــوزن ، وهكــذا العشــرات 
مــن الوظائــف واالختصاصــات اختفــت علــى مــر 

ــود. ــف العق الســنين ومختل
ماذا يعني ذلك ؟

ذلــك يعنــي انــه علــى الدولــة العراقيــة مراجعــة 
جامعاتهــا وكلياتهــا واقســام الكليــات وفروعهــا 
لمعرفــة فيمــا اذا كانــت االختصاصــات التــي 
تخرجهــا الدولــة العراقيــة و )المتمثلــة بــوازرة 
التعليــم العالــي والبحــث العلمــي( هــل ســتكون 
هــذه االختصاصــات الموجــودة حاليــاً فعالــة فــي 
المجتمعــات فــي المســتقبل القريــب ام انهــا لــن 
تعــدو ان تكــون شــهادة تفيــد حاملهــا كشــهادة 

ــد مــن انجازهــا . ــة الب جداريــة وكمرحل
وهنــا نجــد لزامــاً وجــود رؤيــة واضحــة للتعليــم 

العالــي بهــذه الخصــوص بالعمــل المتزامــن مــع 
وزارة التخطيــط بدراســة تلــك االختصاصــات 
واعدادهــا وفــرص العمــل لهــا فــوزارة التخطيــط 
تعمــل علــى تأطيــر هــذه المهــام حيــث تقــع على 
ــك  ــات لذل عاتقهــا هــذا االمــر ولديهــم االمكاني
وتبيــن الخطــوط الرئيســة للتعليــم العالــي مــن 
خــال الــوزارة القطاعيــة كجهــة تنفيذيــة لرؤيــة 
التخطيــط اآلنــي واالســتراتيجي لقطــاع التعليــم .
ثانيــا : عــدم ورود فعلــي للجامعــات العراقيــة فــي 
التصانيــف العالميــة للجامعــات حســب المســتوى 
ــتمر  ــت، وليس ــنوات خل ــذ س ــم ومن ــي له العلم
ــات  ــع جامع ــة م ــتوياتها بالمقارن ــاض مس انخف
ــى  ــاض ال ــذا االنخف ــرى و ليصــل ه ــي دول اخ ف

خــروج الجامعــات العراقيــة مــن مؤشــر المعرفــة 
فــي انتكاســة علميــة وخيبــة اكاديميــة واضحــة، 
فمئشــر المعرفــة يعتمــد علــى نقــاط مهمــة فــي 
تقييــم الجامعــات قــد يكــون فــي مقدمتهــا عــدد 
البحــوث المنشــورة للكــوادر التدريســية والعلمية 
للجامعــة وكذلــك وجــود مجــات مقيمــة رصينــة 
فــي تلــك الجامعــة ام ال ) مــن وجهــة نظرنــا 
ال يمكــن اعتبــار اي جامعــة او كليــة مؤسســة 
ــة  ــة بــدون ان تكــون لهــا مجل ــة متكامل تعليمي
محكمــة ومقيمــة رصينــة. ومــن المحــزن ان 

ــة التوجــد فــي  ــاك مؤسســات تعليمي تكــون هن
ــة  ــع اضاف ــة( وبالطب ــة رصين فيهــا مجــات بحثي
الــى ذلــك البيانات المســتخدمة في تلــك البحوث 
والدراســات ومــدى تعــاون قطاعــات الدولــة فــي 

ــر تلــك المعلومــات . توفي
ثالثــاً: الكــم الهائــل مــن المؤسســات الحكوميــة 
ومختلــف  والكليــات  للجامعــات  واالهليــة 
كلمــة  علــى  )ونركــز  التعليميــة  المؤسســات 
‘الكــم’ وليــس عــدد وال نــوع الن التواجــد كمــي 
وقــد تفتقــر فــي كثيــر مــن االحيــان الــى دراســات 
جــدوى حقيقيــة(، وهــذا ال يعنــي بتاتــاً عــدم 
ــل  ــة ب ــة جدي ــات تعليمي ــح مؤسس ــماح بفت الس
ــى ضــرورة فســح المجــال  ــز عل ــد مــن التركي الب

غــور  فــي  الخــاص  والقطــاع  العــام  للقطــاع 
مضمــار هــذا المجال وتشــجيع مختلــف القطاعات 
علــى تأســيس وفتح مؤسســات تعليميــة مختلفة 
ان  البــد  ولكــن  والمســتويات  االختصاصــات 
تخضــع هكــذا خطــوات الــى عــدة معاييــر اهمها :

ــة  ــت دراس ــة )وليس ــدوى العلمي ــة الج 1 ـ دراس
الجــدوى االقتصاديــة كمشــروع جامعــة او كليــة( 
الــى هكــذا  بحاجــة  العراقيــة  الدولــة  هــل  و 
اختصاصــات بهــذا العــدد الهائل ومــع تخريجهم 
يوجــب علــى الدولــة ايجــاد فرصــة عمــل لهــم، 

ــض  ــذا في ــتعدة لهك ــة مس ــة العراقي ــل الدول ه
ــة. ــن االختصاصــات العام ــر م كبي

2ـ  المعاييــر العاليــة للمرفــق التعليمــي المتمثلــة 
بعــدد كوادرهــا واختصاصاتهــم وامكانياتهــم 

العلميــة .
3ـ  فرضيــة عــدد البحــوث والدراســات التــي يجب 
ان تنجــز ســنوياً فــي هــذه المؤسســات العلمية .

4ـ  التوزيع الجغرافي للمؤسسات التعليمية.
5ـ  االبنية والمرافق الخدمية والمختبرات.

ــى  ــي وعل ــس العلم ــدأ الكاب ــى مب ــل عل 6 ـ العم
مختلــف المراحــل االوليــة والعليا )وعــدم اقتصاره 
علــى المراحــل العليــا مــن مراحــل الماجســتير 
المســتويات  تمحيــص  لغــرض  والدكتــوراه( 
ــاذج  ــات لنم ــن خــال متابع ــك م ــة وذل التعليمي
عشــوائية مــن الطــاب واالســاتذة والمناهــج 

واالختبــارات المرحليــة.
7 ـ معاييــر وموافقــة وزارة التخطيــط فــي حاجــة 
البــاد الــى االختصاصــات واعــداد الخريجيــن 
وهــذه النقطــة البــد ان تكــون الزاميــة في الســير 
قدمــاً فــي فتــح المؤسســات التعليميــة الجديدة .

فــي  العالــي  التعليــم  فلســفة  تغيــر  رابعــا: 
البــاد )فقــد تحولــت الجامعــات الــى فرصــة 
ــة  ــة مهيئ ــون حلق ــدالً ان تك ــل واســترزاق ب عم
مهيئــة  و  عمــل  فرصــة  لهــم  افــراد  النتــاج 
لخلــق فرصــة عمــل( وعلــى هــذا المبــدأ يتكاثــر 
تعتمــد  والتــي  التعليميــة  المؤسســات  لدينــا 
ــروع  ــات وف ــا باختصاص ــتجاب طلبته ــى اس عل
ــذ  ــا من ــة زاهــدة فيه ــة العراقي ــون الدول ــد تك ق
ولتوظــف هــذه  حتــى مســتقبًا  وليــس  االن 
المؤسســات كوادرهــا وتســتمر هــذه العجلــة 
بالــدوران ويســتمر تكاثــر المؤسســات التعليميــة 
ــنوياً االالف  ــرج س ــها، ولتخ ــل لنفس ــة عم كفرص
مــن الشــباب ممــن يبحثــون عــن فرصــة عمــل 
وقــد يكــون فيهــم مــن لــم يتــم تاهيلــه فعليــا 
بســبب المســتوى العلمــي المتواضــع للمؤسســة 
التــي تخــرج منهــا او ان يكــون هــذا الخريــج 
ضمــن اختصاصــات ال تحتاجهــا الدولــة العراقيــة 
ضمــن هــذا العــدد الهائــل وليكــون هــذا الشــاب 
ــد  ــرى بع ــل كب ــة ام ــام خيب ــابة ام ــذه الش او ه
ــاة  ــم ومعان ــن اعماره ــنوات م ــتهلكوا س ان اس

عوائلهــم لتوفيــر مســتلزمات الدراســة.
هــذا  تــدارك  االمــر  علــى  القائميــن  فعلــى 
الموضــوع و البــدء فــورا فــي وضــع خطــوات 
يمكــن  مــا  انقــاذ  لغــرض  وجديــة  ســليمة 
المســتويات  فــي  التســاهل  وعــدم  انقــاذه 
ــع  ــة م ــة المختلف ــات التعليمي ــة للمؤسس العلمي
ــك  ــاف تل ــي االختصاصــات وايق ــادة النظــر ف اع
ــة  ــة العراقي ــت الدول ــي اصبح ــات الت االختصاص
متخمــة بهــا وكذلــك فتــح اختصاصــات جديــدة 
مواكبيــن بذلــك دول العالــم، بغيــر ذلــك ســوف 
نــرى تراجعــاً اكثــر واكثــر فــي هــذا القطــاع الــذي 
ــا لامثــال فــي رصانتهــا فــي فتــرات  كان مضرًب
ســابقة مــن عمــر العــراق، فــأرض الرافديــن 
المــدارس  واولــى  والعلمــاء  العلــوم  منبــع 
بصيغــة الجامعــات كانــت علــى ارض العــراق مما 
يوجــب اســتدامة هــذه الحالــة ورفــع المســتوى 

التعليمــي.

د. طورهان املفتي

معضلة التعليم وفرص العمل

مفهوم الدولة 
واملقومات االساسية لنجاحها

ومن بين لعبة الكراسي.. زلزال يضرب أصحاب الكراسي
كثيــٌر مــا يظهــر السياســيون وعبــر الفضائيــات 
ليتحدثــوا عــن العمليــِة السياســيِة القائمــِة منــذ 
2003، وهــم يجتهــدون  بتشــخِص إخفاقاتهــا 
واألســباب، واصفــون إياهــا بالفاشــلِة تــارًة، 
ــارًة أخــرى، وال يســتثني  وبالعقيمــِة والعاجــزِة ت
ــاً فيهــا،  ــاً طوي ــَك أطــراٍف أمتلكــوا باع مــن ذل
بــل تحكــوا بهــا بتفــرٍد  مســكوٍت عنــه، ومــازاَل 
بعُضهــم  يملــكُُ التأثيــَر الفاعــل، وأن تــوراى 

شــكلياً بعــض الشــيء.
ــهم  ــأون بأنفِس ــيين، ين ــرى السياس ــرًا مان وكثي
ــوَم  ــون الل ــباب، ويلق ــن األس ــردي ع ــكٍل ف بش
يمينــاً ويســارًا. واليذكــَر أٌي منهــم فشــلِه إال 
ضمــَن الفشــِل العــام. وهــم مــا فتــأوا يدافعــون 
ــي  ــدُة الت ــا الوحي ــا النواي ــم، وكأنه ــن نواياِه ع
لــو ُفتــَح المجــال الــازِم لهــا، لفعلــْت مــاال 
ــوَم  ــُه الل ــم يفوتهــم توجي ــُه اآلخــرون. ول يفعل
فــي  ليــس  لمــن  تــارًة،  حصصــا،  حصصــاً 
خندقِهــم الطائفــي أو العرقــي. وتــارًة أخــرى، 
لمــن يزاحمهــم فــي المغانــِم. وتــارًة ثالثــًة، 
لهــذا الجانــِب الخارجــي أو ذاك، متناســين أنهــم  
األطــراُف  ولــوال  الخــارج،  صنيعــُة  باألســاِس 
الخارجيــِة، مــاكاَن لهــم أن يطــأوا المنطقــَة 

الخضــراء أبــدًا.
ــا الفضائيــاُت بهــذِه المشــاهِد  كل يــوم، ُتقحُمَن

التــي ال تــداوي جرحــاً والُتحســَن حــاالً. َفهــُم 
الجميــع، هــو تحســيُن صورَتــُه المتهالكــة ليــس 
إال. حتــى أبتعــَد الباحثــون بالشــؤون السياســية، 
وقبلهــم المواطنــون، عــن الشاشــاِت. اللهــم إال 

اؤلئــك الذيــن مازلــوا لهــم فــي الجــرِة ســمناً.
ومــن هــذا الواقــعِ المؤلــم، لــم يــدر بخلِدنــا 
أن نــرى أًي منهــم ُيعــري العمليــة السياســية 
العوجــاء النشــاز ألفاشــلة ورموزهــا الفاســدة 
وآلياتهــا الهجينــة العقيمة، ُيعريهــا جميَعها من 
ألِفهــا إلــى ياِئهــا. وإذ إقتــرَب بعض السياســيين 
أن  إال  كان.  ســبٍب  وأليٍ  ذلــك،  مــن  لشــيٍء 
ُيعريهــا بصــورةٍٍ شــاملٍة، واضعــاً الحقائــق أمــاَم 
القائميــن علــى العمليــِة السياســية، والمنتفعين 
منهــا، وأمــام المنكويبــن بناِرهــا. لــم يــدر 
بخلِدنــا ذلــَك، ليــس لقصــِر لســان المتحدثيــن، 
ــى  ــَق عل ــُل الح ــق، يجع ــاَب الح ــُح ب ــل ألن فت ب
مــع  جــاءوا  الذيــن  علــى  الجميــع. خصوصــاً 
المحتــِل، وأنتعشــوا بطائفيــِة عمليتِه السياســية، 
ــا. أو كان  ــيٍء م ــوا بش ــا، وتورط ــوا به أو التحق
لهــم مقــدرًة علــى فعــٍل مــا، ولم ينجــزوه، نــزوالً 

ــا. ــرٍف م ــاٍة لط ــا، أومحاب لضوابطه
ــاري  ــال الض ــيخ جم ــه الش ــى ب ــذي أدل ــن ال ولك
رئيــس المشــروع الوطنــي العراقــي، عبــر برنامــج 
ــوم 20  ــوز، ي ــاة الشــرقية ني ــة الكراســي/ قن لعب

كانــون ثانــي الجــاري، كان مغايــرًا تمامــاً لمــا 
أعتدنــا ســماُعُه من السياســيين. نعم نقــوُل كان 
مغايــرًا، ليــس للدعايــة لــه، بــل ألن قوَلــُه المــَس 
مانريــُد كشــعٍب. ومــا ســنوردُه ماهــو إال تقيمــًا 
لمــا قالــه، وليــس لشــيٍء آخــر، فقــد قــال موقفــاً، 
ــن  ــذوا اآلخري ــى أن يح ــوالً. ونتمن ــل ق ــم يق ول
حــذوه، لنرفــُع القبعــَة لهــم. حتى لــو جــاَء قوُلهم 
كالــذي ســمعناه، حديــث يســير، بلهجــٍة شــعبيٍة 
متداولــة، ك »مواجلــه« و »إحنــا أخيــوه«.. وخــا 

مــن  المصطلحــاِت السياســيِة األكاديميــِة.
الضــاري، موقفــًا  الســيد جمــال  كان حديــُث 
ــا.  ــى رؤوِس عابديه ــي عل ــَب الكراس ــريًء، قل ج
قــاَل حقائقــاً - صحيــٌح نعــرُف بعَضهــا - ولكــن 

ــى  ــِف الشــعب، ومطــارٌق عل ــٌز لموق قوَلهــا تعزي
رؤوس الذيــن أســاءوا للعــراِق وأهلــه.

  قــاَل مشــكلُتنا باألســاِس، هــي مــع األمريــكان، 
فهــم مــن غــزى العــراق واحتلــه. وهــم مــن 
صنــَع العمليــَة السياســيِة، ووضــَع دســتوَرها 
كاســتحقاٍق سياســي لإلحتــال. وامريــكا هــي 
مــن نصَبــْت األحــزاَب السياســيِة الطائفيــة علــى 
ســدِة الحكــم ومكنتهم، وبســبب هــذه األحزاب، 
وبســبب بــدعٍ كثيــرٍة كالمحاصصــة، والــوالِء 
لغيــر العــراق، و«الديمقراطيــة التوافقيــة« واالخ 
ــر وســواها، ُدمــَر العــراق وُنهــب. وبســبِب  األكب
المعمميــن فيهــا أصبــَح شــعُبنا علــى شــفى 
الكفــر. وقــوٌل كهــذا لهــو هــدٌم  لمشــروعيِة 

ــيِة. ــِة السياس العملي
  والقــول بــأَن أمريــكا هــي مــن تســعى لتقســيم 
العــراِق والمنطقــِة. وهــي مــن لــم ُتقنــَن عمــدًا 
ــراق. فهــذا تشــخيٌص  ــي الع ــي ف ــوَذ اإليران النف
واقعــي لوضِعنــا كدولــة، وأســتبياٌن لطبيعــِة 
الفعــل الممكــن، وتفنيــٌد لمــن يدعــي أن العــراق 

فــي مســاٍر ســليم .
ــن الكراســي، يؤكــد أن سياســيي  ــوٌل مــن بي وق
القــراَر  وأن  يريــدون،  مــاذا  اليعرفــوا  العــراق 
العراقــي ليــس بيِدهــم، بــل بيــِد أمريــكا وإيــران. 
وبعــض السياســين أصبحــوا أمريــكان أكثــر مــن 

األمريكيين، والســاح المنفلت. لهــو تعريٌة لكذبِة 
الســيادِة التــي يدعــون، وللوطنيــة التــي يزعمون.
ــاً صريحــاً،  ــورُة تشــرين كان عالي وقــوُل حــق لث
حيــن بيــَن، أن الثــورة إقتربــت مــن ســحِل 
السياســية  الكتــل  تخــوَف  وأن  السياســيين. 
وغضــِب  الثــورِة  مــن  المتنفــذة،  الفاســدة 
ــد المهــدي. ــَة عب ــِر حكوم ــع لتغيي ــا، دف أبطاله

وقــوُل ذلــَك دوَن إمتطــاٍء مزيــف، أو تســويٍق 
ــورِة وثوارهــا. خصوصــًا  ــٌم للث ــذات، لهــو دع لل
وأنــه أكــد عــدم المشــاركِة بهــا إال بتحقيــِق 

ــا. ــوار به ــادا  الث ــي ن ــا الت ــروط نجاحه ش
والدعــوة للحــوار الوطنــي، واإلســتعانة بالجهــد 
الدولــي، واإلســتفادة مــن مبــادراٍت إلطــراٍف 
ــال  ــزو واإلحت ــارَك بالغ ــم تش ــة. ل ــة فاعل دولي
كفرنســا مثــا أو روســيا ، لهــو ســبيل ناجــع إذا 
أُحســَن الفهــم والتعامــل معــه، وفــَق العــرِف 
والقانــوِن الدولييــن. وهــذا يؤكــد وجــود رؤيــة.

العمليــَة  فشــل  تؤكــُد  كهــذه،  تصريحــاٍت 
السياســيَة الطائفيــِة األمريكيــة الصنــع، وحقيقــة 
ضياعهــم.  رغــم  لهــا  المتصدريــن  تشــبث 
ــه. مــن هــذا  ــراق وتبعيت ــة ال ســيادة الع وحقيق
ــه الشــيخ جمــال الضــاري،  ــُه نقــول؛ أن ماقال كل
ــزاٌل يضــرُب  ــم يكــن مجــرَد قــوٍل، بــل كاَن زل ل

أصحــاَب الكراســي.

د. قحطان الخفاجي
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ــق  ــون وتخف ــو العي ــوم ، ترن ــى الي ــي وحت ــرن الماض ــبعينيات الق ــذ س من
القلــوب لمنتخــب الوطــن ...جميعنــا  كان ومــازال يتابــع نجــوم المنتخــب 

ــار المنتخــب ويحضــر الماعــب ليشــجع المنتخــب ... وأخب
ــار  ــق بالمنتخــب ونفوســنا تتعطــش لســماع اخب ــا وهواجســنا تتعل قلوبن

ــه .. ــه وانجازات ــه وانتصارات ابداعات
ــوم  ــة كل ي ــه الجميل ــش ذكريات ــذي نعي ــن ال ــب الوط ــو منتخ ــذا ه هك
وكل مناســبة،  ونتذكــر العبيــه بــكل أجيالهــم  التــي لعبــت فــي صفوفــه 

ــه.. ــداء فانيلت وتشــرفت بارت
نتذكر كم هو حجم التعلق بالمنتخب الوطني..

ــوالت  ــب للبط ــتعدادات المنتخ ــوار إس ــة مش ــش لمتابع ــا نتعط ــم كن وك
ــا  ــي يقدمه ــتويات الت ــه والمس ــير تدريبات ــع س ــا نتاب ــم كن ــة، وك المهم

ــاحته.. ــي س ــوه ف العب
وكم كنا نتلهف لمعرفة كل جديد عن حياة الاعبين..

و كنــا نبــارك لــكل العــب يحصــل على  شــرف االســتدعاء لالتحــاق بزمائه 
فــي المنتخب..

كل هذه األمور تعايشنا  معها..ونعتز بها ونستعيد مامحها دائما..
ــارا  ــارا وكب ــة صغ ــراد العائل ــع أف ــا يجتم ــا م ــات المنتخــب دائم ــي مباري ف

ــس .. ــن هواج ــا م ــق به ــا وكل مايتعل ــا واحداثه ــوا مجرياته ليتابع
أمــا فــي الحاضــر فــأن المنتخــب يمثــل للعراقيين عنوانا للعشــق الســرمدي 
والحــب الكبيــر،  ويعكــس لنــا صــورة مــن صــور الوحــدة الوطنيــة وحقيقــة 

مــن حقائــق الحمــاس والغيــرة والمنافســة القوية..
هكــذا هــو منتخــب الوطــن ..جامــع قلــوب جميــع العراقييــن الذيــن لــن 

ــة ... ــؤازرة المتواصل ــم والمســاندة والم ــوا بالدع يبخل
ــا معكــم دائمــا  يــا أســود الرافديــن... ولــن نتوقــف عــن دعمكــم  قلوبن

ــا أبطــال.. ومســاندتكم ي

ملاذا نعشق 
املنتخب ..؟

عدنـان السوداني

علــى خط التماس 

النجف - المستقل

اقتــرب نــادي النجــف مــن التعاقــد مــع محتــرف كاميرونــي لتدعيــم الخــط األمامــي 
للفريــق بفتــرة االنتقــاالت الشــتوية.

وقــال مــدرب النجــف هاتــف شــمران فــي تصريحــات خاصــة  »اإلدارة لديهــا اتفــاق 
مســبق مــع مهاجــم كاميرونــي قبــل تعاقــدي مــع الفريــق وطالبــت اإلدارة بتزويدي 
ــال  ــن خ ــره م ــم أم ــه وسنحس ــة بإمكانيات ــة أولي ــاك قناع ــب وهن ــع لاع بمقاط

مشــاهدتنا لمســتواه فــي التدريبــات اليوميــة للفريــق«.
وبيــن: »هنــاك مســاعي للتعاقــد مــع محتــرف جديــد يلعــب كصانــع ألعــاب حيــث 
يحتــاج الفريــق لاعــب بمواصفــات جيــدة وهنــاك تحــركات للتعاقــد مــع محتــرف، 
باإلضافــة إلــى عــدد مــن الاعبيــن المحلييــن مــن أجــل ترميــم خطــوط الفريــق 

بفتــرة االنتقــاالت الشــتوية«.

محرتف كامريوني 
لتدعيم خط هجوم النجف

الدوحة - المستقل

قــاد العــب المنتخــب الوطنــي العراقــي ونــادي الســيلية القطري فريقــه إلى 
دور الثمانيــة لبطولــة كأس أميــر قطــر، عقــب الفــوز باربعــة اهــداف مقابل 

هدفيــن علــى الخور، فــي دور الـ16 للمســابقة.
واســتطاع مهنــد علــي الملقــب بـــ )ميمي( مــن قيادة فريقــه بعــد ان ادرك 
هــدف التعــادل فــي الدقيقــة 9 مــن اللقــاء حينمــا كان فريقه متاخــرا بهدف 
ــث  ــرزا الهــدف الثال ــد، مح ــي لهــز الشــباك مــن جدي ــد عل ــاد مهن ــم ع ث

لفريقــه وهدفــه الشــخصي الثانــي فــي الدقيقــة 35.

ميمي 
يقود  »السيلية« 

إىل ربع نهائي الكأس

مــن  العشــرات  تجمــع  المحبــوب  لنجمهــم  وفــاءًا 
مشــجعي فريــق لــوس انجلــوس ليكــرز لكــرة الســلة ، 
أمــام الملعــب الخــاص بــه، لتذكــر أســطورة الــدوري 
ــي  ــك ف ــت، وذل ــي براين ــن، كوب ــي للمحترفي األمريك
ــه. ــم مروحيت ــه بتحط ــى وفات ــام عل ــرور ع ــرى م ذك

ــروس  ــي في ــة تفش ــة نتيج ــود المفروض ــم القي وبرغ
كورونــا المســتجد، والتــي منعت ليكرز تنظيــم أي تجمع 
إلحيــاء ذكــرى أســطورته، إال أن ذلــك لــم يمنــع حوالــي 
أربعيــن شــخصا مــن القــدوم إلــى محيــط “ســتايبلس 
ســنتر” مــن أجــل وضــع الزهــور وتــذكارات علــى نصبــه 

ــه  ــذي صــاغ في ــدا عــن الملعــب ال المرتجــل، ليــس بعي
براينــت أســطورته بفعــل المآثــر واأللقــاب الخمســة التــي 

تــوج بهــا مــع الفريــق خــال األعــوام العشــرين معــه.
وســيكون ينايــر مــن اآلن وصاعــدا شــهرا يحيــي خالــه 
مشــجعو ليكــرز وكــرة الســلة بالمجمــل ذكــرى رحيــل براينــت 
ويســتذكرون بقلــب معصــور باأللــم صبــاح ذاك األحــد 
الضبابــي الــذي ســرعان مــا تحــول الــى داكــن اللــون، بعــد 
تحطــم المروحيــة الــذي أودى بحيــاة ابــن الـــ41 عامــا وابنتــه 
جيانــا )13 عامــا( وســبعة أشــخاص آخريــن، بعــد اصطدامهــا 

ــوس. ــوس أنجل ــرب ل ــل كاالباســاس بشــمال غ بجب
وعلــى غــرار العــام الماضــي لحظــة حصــول المأســاة، أعــرب 
ــوم القاتــل  العديــد مــن النجــوم عــن حزنهــم فــي هــذا الي

بالنســبة لهــم، مثــل زميــل براينــت الســابق فــي ليكــرز، 
اإلســباني بــاو غــازول، الــذي كتــب علــى تويتــر: 

ــا أخــي… ال يمــر يــوم ال تكــون  “افتقــدك ي
فيــه حاضــرا بمــا أفعلــه”.

عرض النجم البرتغالي كريستانو رونالدو ادارة سلسة مطاعم يملكها هو على زوجته 
جورجينا رودريغز 25 عاما، لكنها رفضت ، وقالت : اود التفرغ لبيتي ولتربية اطفالنا .

يذكر ان رونالدو الذي ملء الدنيا وشغل الناس يبلغ من العمر 34 سنة 
ولديه اعمال تجارية واستثمارية في مختلف دول العالم كالفنادق 

والمطاعم و معامل لالبسة الداخلية وصاالت رياضية . فهو 
واحد من اغنى اغنياء نجوم كرة القدم في العالم .

لوس انجلوس 
تتذكر اسطورة كرة 
السلة كوبي براينت

زوجة رونالدو 
ترغب بالتفرغ لرتبية 

اوالدها

وصــل حــارس مرمــى نــادي نفــط ميســان الدولــي الســابق نــور صبــري إلــى طريــق مســدود مــع فريقــه 
وأبــدى رغبتــه بالرحيــل عــن النــادي بفتــرة االنتقــاالت الشــتوية.

وقــال مصــدر مقــرب مــن الحــارس أن صبــري قــرر بشــكل حاســم إنهــاء تعاقــده مــع الفريــق واالنتقــال 
ــي لخــاف حــاد  ــال تأت ــة االنتق ــا أن ســبب رغب ــاالت الشــتوية، موضح ــرة االنتق ــادي أخــر بفت صــوب ن
للحــارس نــور صبــري مــع عــدد مــن أنصــار النــادي وتأزمــت العاقــة بيــن الحــارس والنــادي مــا دفعــه 
للتلويــح بإنهــاء التعاقــد. وبيــن أن نــور صبــري قريــب جــدا مــن تمثيــل نــادي الطلبــة وهنــاك مفاوضات 
جــادة بيــن الطرفيــن بعــد انتقــال حــارس الطلبــة الســابق امجــد رحيــم الــذي فســخ تعاقــده مــع األنيــق 
ــور  ــة الحــارس ن ــا عــزز رغب ــى أن م ــدأي. وأشــار إل ــة بشــكل مب ــول عــرض الطلب ــري لقب ــع صب ــا دف م
صبــري فــي تمثيــل الطلبــة تواجــد المــدرب حســن احمــد الــذي ســبق وأن أشــرف علــى تدريــب نــور 
صبــري اثنــاء تواجــده بفريــق النجــف الموســم الماضــي. يشــار إلــى أن نــور صبــري أحــد عمالقــة حراســة 
المرمــى فــي العــراق وســبق وأن تــوج مــع المنتخــب فــي بطولــة أســيا 2007 وكان لــه دور فاعــل فــي 

التتويــج بعــد أن قــاد الفريــق للفــوز علــى كوريــا الجنوبيــة بشــبه النهائــي بــركات الترجيــح.

نور صربي يقرر 
انهاء تعاقده مع نفط ميسان

البصرة - المســتقل

أول  فــي   )1-2( الكويتــي  نظيــره  علــى  العراقــي  المنتخــب  تغلــب 
مبــاراة وديــة بينهمــا علــى أرض الرافديــن منــذ أكثــر مــن 30 عامــًا.
ــي  ــب البصــرة الدول ــى ملع ــت عل ــي أقيم ــة الت ــي هــذه المواجه وتأت
ــات اآلســيوية المزدوجــة  ، فــي إطــار اســتعدادات المنتخبيــن للتصفي
المؤهلــة إلــى مونديــال قطــر 2022 وكأس آســيا 2023 فــي الصيــن.
22، قبــل  افتتــح عيــد الرشــيدي التســجيل للكويــت فــي الدقيقــة 
ــد  ــق محم ــن طري ــادل ع ــن« التع ــود الرافدي ــب »أس ــدرك منتخ أن ي
داود )78( ، وجــاء هــدف الفــوز للمنتخــب العراقــي عــن طريــق أيمــن 

ــزاء(. ــة ج ــن ركل حســين )87 م
وأكمــل المنتخــب الكويتــي الدقائــق الثاثــة األخيــرة مــن الوقــت 
ــود. ــعد حم ــه س ــرد العب ــد ط ــن، بع ــرة العبي ــاراة بعش ــي للمب األصل
وكانــت هــذه المبــاراة هــي الوديــة األولــى التــي يخوضهــا المنتخــب 
الكويتــي علــى أرض نظيــره العراقــي، منــذ آخــر مواجهــة وديــة 
بينهمــا علــى ملعــب الشــعب الدولــي فــي العاصمــة بغــداد فــي 
العاشــر مــن أكتوبــر 1989، وانتهــت حينهــا بفــوز العــراق بهــدف 

نظيــف.
لكنهــا الزيــارة الثانيــة لمنتخــب الكويــت إلــى العــراق منــذ ذلــك 
 ،2019 آســيا  غــرب  بطولــة  فــي  الكويــت  شــاركت  إذ  التاريــخ، 
التــي أقيمــت بنظــام المجموعتيــن فــي أربيــل ، ومدينــة كربــاء 

المقدســة.

العراق يهزم الكويت 
في أول ودية تجمعهما بأرض الرافدين منذ 31 عامًا

 بغداد - المستقل
 

مــن  الجديــدة  النســخة  قرعــة  أوقعــت 
دوري أبطــال آســيا لكــرة القــدم التــي تــم 
ســحبها بمقــر االتحــاد اآلســيوي لكــرة 
القــدم فــي العاصمــة الماليزيــة كوااللمبور 
ــرطة  ــق الش ــال فري ــو االتص ــة فيدي بتقني
حامــل لقــب الــدوري الممتــاز لكــرة القــدم 
فــي المجموعــة الثالثــة الــى جانــب فريــق 
الدحيــل القطــري وأهلــي جــدة الســعودي 
ضمــن  اإليرانــي  طهــران  واســتقال 
منافســات الــدور األول لمنطقــة الغــرب 
التــي ســتقام بنظــام التجّمــع خــال الفتــرة 
ــن  ــن م ــة الثاثي ــر ولغاي ــع عش ــن الراب م
ــدوري  ــة ال ــل بطريق ــان المقب ــهر نيس ش

ــام. الع
وقــال عضــو إدارة نــادي الشــرطة الرياضي 
تحســين الياســري فــي تصريــح صحفــي  : 
إن المجموعــة التــي ضّمــت فــرق مــن 
قطــر والســعودية وإيــران تعتبــر قويــة 
ــع  ــات األرب ــرق المجموع ــة ف ــة ببقي مقارن
القــارة  غربــي  منطقــة  األخــرى ضمــن 
اآلســيوية حيــث ضّمــت المجموعــة األولــى 
فــرق الهــال الســعودي وشــباب أهلــي 
دبــي اإلماراتــي واالســتقال الطاجيكــي 
ــري  ــة القط ــاراة الغراف ــن مب ــل م والمتأّه
تكونــت  فيمــا  األوزبكــي،  وأجمــك 

المجموعــة الثانيــة مــن فــرق الشــارقة 
اإليرانــي  ســازي  وتراكتــور  اإلماراتــي 
مــن  والمتأهــل  األوزبكــي  وياختاكــور 
مبــاراة القــوة الجويــة والوحــدة الســعودي 
والنصــر  القطــري  الســد  فــرق  وحّلــت 
الســعودي والوحــدات األردنــي والمتأهــل 
مــن مبــاراة فــوالذ خوزســتان اإليرانــي 
والعيــن اإلماراتــي فــي المجموعــة الرابعــة 
اإليرانــي  بيرســبوليس  فــرق  وجــاءت 
والريــان القطــري وغــوا الهنــدي والمتأهــل 
مــن مبــاراة الــزوراء والوحــدة اإلماراتي في 

المجموعــة الخامســة حيــث ســبق لفريــق 
الشــرطة أن واجــه فريقــي أهلــي جــدة 
الســعودي واســتقال طهــران اإليراني في 
ــرة مــن دوري أبطــال آســيا  النســخة األخي
لكــرة القــدم ضمــن الــدور األول الــذي 
جــرى بطريقة التجمــع بالعاصمــة القطرية 
الدوحــة خــال شــهر أيلــول الماضــي الــى 
جانــب أننــا نمتلــك معلومــات جيــدة عــن 
ــن أفضــل  ــر م ــذي يعتب ــل ال ــق الدحي فري
الفــرق فــي دوري نجــوم قطــر ويضــم 
فــي صفوفــه عــددًا كبيــرًا مــن العبــي 

المنتخــب القطــري األول وكذلــك عــددًا 
عــن  فضــاً  االجانــب  المحترفيــن  مــن 
ــي  ــد عل ــي مهن ــا الوطن ــم منتخبن ــه نج أن
كاظــم كان يلعــب فــي صفوفــه بالموســم 
الســابق قبــل أن تتــم إعارتــه الــى فريــق 
بورتيمونينســي البرتغالــي خــال فتــرة 
الميركاتــو الشــتوي الماضــي وبعــد ذلــك 
الــى فريــق الســيلية لمــدة موســم واحــد 
فقــط بحكــم أنــه يمتلــك بطاقتــه الدولية 

لخمســة مواســم .
النــادي  إدارة  مجلــس  إن   : وأضــاف 
الفنــي  البرنامــج  توفيــر  علــى  ســيعمل 
الــذي ســيضعه الصربــي اســكندر اليتيــش 
ودعــم الصفــوف باعبيــن جــدد ســواء 
كانــوا مــن المحترفيــن أو المحلييــن خــال 
ــل أن  ــن أج ــتوية م ــاالت الش ــرة االنتق فت
يكــون الفريــق فــي الجاهزيــة التامــة مــن 
الناحيــة الفنيــة والبدنيــة قبــل الدخــول في 
المنافســات الحقيقية بالــدور األول لتحقيق 
نتائــج جيــدة فيهــا باعتبــار إننــا ندافــع عــن 
ســمعة الكــرة العراقيــة فيهــا للعــام الثانــي 
ــزوراء  ــى جانــب فريقــي ال ــي ال ــى التوال عل
ــى تأهلهمــا  ــن أتمّن ــة اللذي ــوة الجوي والق
الوحــدة  فريقــي  تجاوزهمــا  بعــد  معــا 
اإلماراتــي والوحــدة الســعودي فــي الــدور 
يــوم  المجموعــات  دور  الــى  اإلقصائــي 

ــل . ــان المقب ــن شــهر نيس ــابع م الس

مجموعة قوية للشرطة 
يف نسخة 2021 ألبطال آسيا



Sunday 31 January 2021 - Issue no.5
األحد 31 كانون الثاني )ين�اير( 2021 - العدد 5

10عربي وعاليم

القطــري  الخارجيــة  وزيــر  أطلقهــا  التــي  التصريحــات  أثــارت 
محمــد عبــد الرحمــن آل ثانــي بشــأن اســتعداد بــاده التوســط 
للمصالحــة بيــن ايــران والســعودية ردود أفعــال متعــددة ســواء 
تلــك التــي صــدرت مــن طهــران أو التــي صــدرت مــن الريــاض ؛ 
وكأن الجانبيــن كانــا علــى موعــد إلبــداء رغبتهمــا فــي مثــل هــذه 
ــة  ــد هزيم ــا بع ــة ؛ خصوص ــه الخاص ــى طريقت ــاطة كل عل الوس
الرئيــس االمريكــي دونالــد ترامــب فــي االنتخابــات الرئاســية 

ــه . ــي كانــت معقــودة علي ــات الت ــك الرهان وتفكي
ــاد  ــي الح ــع السياســي واألمن ــة التداف ــة دفعــت ضريب ان المنطق
ــرة  ــرة االخي ــنوات العش ــوال الس ــتمر ط ــذي اس ــن ال ــن البلدي بي
ــوز  ــك ف ــدالع األزمــة الســورية؛ ســاعد فــي ذل ــذ ان ــدا من وتحدي
ــام 2016  ــات ع ــي انتخاب ــب ف ــد ترام ــوري دونال ــح الجمه المرش
ــووي «  ــاق الن ــار » االتف ــي انهي ــه ف ــدت علي ــي انعق ــال الت واآلم
ومعاقبــة ايــران فــي حــال رفضهــا المقاســات االمريكيــة للجلــوس 

ــة المفاوضــات . ــى طاول عل
والجميــع يتذكــر الوعــود التــي أعطاهــا الرئيــس االمريكــي ترامــب 
للســعودية وهــي الخــروج مــن »االتفــاق النــووي« الــذي اســماه » 
اتفــاق ســيء « ، وعقــد اتفــاق آخــر يأخــذ بنظــر االعتبــار المخاطــر 
التــي ســببها وقــوف ايــران الــى جانــب اصدقائهــا وحلفائهــا او مــا 
يســمى » النفــوذ االيرانــي فــي المنطقــة « وهو الشــرط الســعودي 
؛ اضافــة الــى المنظومــة الصاروخيــة التــي تهدد » األمــن االقليمي 

« الــذي هــو شــرط »اســرائيلي« اكثــر ممــا هــو ســعودي .
الرئيــس ترامــب اســتعجل االمــر وقــام بزيــارة للريــاض بعــد ثاث 
اشــهر مــن دخولــه البيــت االبيــض عــام 2017 . وقيــل حينهــا انــه 

اســتلم 460 مليــار دوالر فيمــا تحدثــت معلومــات عــن اســتامه 
ــووي «  ــاق الن ــل االنســحاب مــن » االتف ضعــف هــذا الرقــم مقاب

وتأديــب ايــران وتقليــم اظافرهــا فــي المنطقــة .
ــب  ــس ترام ــا الرئي ــي قاله ــحرية الت ــة الس ــمع الجمل ــع س الجمي
عندمــا وقــع علــى قــرار االنســحاب مــن االتفــاق النــووي » وفيــت 
بعهــدي « . الرجــل كان صادقــا النــه اعطــى تعهــدا للســعودية 

ــاق . باالنســحاب مــن االتف
مــا حــدث هــو ان الرئيــس ترامــب وفريقــه فــي البيــت االبيــض 
اخفــق فــي مســاعيه بشــان ايــران ؛ اللهــم اال نجاحــه فــي فــرض 
عقوبــات اقتصاديــة فــي حدهــا االقصــى ، ومــا عــدا ذلــك فإنــه لم 
ينجــح فــي انهيــار » االتفاق النــووي « . اما دعــوة ايران لمفاوضات 
ــى  ــي الضغــط عل ــس ترامــب فشــلت ف ــإن ادارة الرئي ــدة ف جدي
ــة  ــى المقاســات االمريكي ــة مصممــة عل ــى طاول ــران لجرهــا ال اي
التــي تســتبطن االرادتيــن الســعودية و«االســرائيلية« ؛ في الوقت 
الــذي فشــلت فيــه االدارة جــر ايــران لحــرب علــى الرغــم مــن كل 
الخــدع التــي اســتخدمتها مــع ايــران كتفجيــر الســفن واالحتــكاك 
الجــوي والبحــري  ؛ حتــى ان الوعــود التــي اعطتهــا ادارة ترامــب 
لحلفائهــا بشــن حــرب علــى ايــران فــي االيــام االخيــرة مــن عهــد 

الرئيــس ترامــب بعــد هزيمتــه فــي االنتخابــات لــم تنجــح .
المنطقــة اآلن تمــر بمتغيــر جديــد وهو فــوز المرشــح الديمقراطي 
جــو بايــدن الــذي يريــد اســتخدام القــوة الناعمــة مــن اجــل حــل 
مشــاكل المنطقــة ومنهــا فتــح بــاب الحــوار مــع الحكومــة االيرانية 

بعدمــا اعلــن عــن رغبــة فــي العــودة لاتفــاق النــووي .
ــة  ــة االمريكي ال اريــد الدخــول فــي مســارات المفاوضــات االيراني
المحتملــة والتــي اتركهــا لوقــت آخــر ؛ لكــن المهــم كيــف تريــد 
ايــران والســعودية تنظيــم عاقاتهمــا فــي المرحلــة المقبلــة ؟ .

الجــواب علــى هــذا الســؤال ليــس باالمــر الســهل الســباب تتعلــق 
بالقضايــا التــي تحــرك الصــراع بيــن الجارتيــن وحساســية هــذه 

القضايــا بالنســبة لهمــا .
مــا اســمعه مــن مســؤولين ســعوديين يقولــون دائمــا » ان ايران 
ــة  ــى طاول ــوس ال ــب الجل ــل الطل ــه قب ــب ان تفعل ــا يج ــم م تعل
المفاوضــات « . وعندمــا يقول الســعوديون ذلك فإنهم يشــيرون 
الــى ضــرورة تــرك ايــران مــا يســمى بنفوذها فــي الــدول العربية . 
وبطبيعــة الحــال فــإن مثــل هــذا الطلــب ال يمكــن تحقيقه ، شــأنه 
شــأن »النقــاط الثاثــة عشــر« التــي وضعتهــا امــام اشــقائها فــي 

قطــر ، واضطــرت فــي نهايــة المطــاف العــودة الــى قطــر وليــس 
عــودة قطــر لهــا .

يبــدو لــي ان العاقــة بيــن الســعودية وايــران اعمــق بكثيــر مــن 
ــن  ــن البلدي ــة بي ــا العالق عاقتهــا مــع قطــر ؛ لحساســية القضاي
ــى  ــل ال ــل التوص ــن اج ــق م ــر بعم ــن التفكي ــد م ــي الب ؛ وبالتال
ــة - لامــن  ــة االيراني ــت وزارة الخارجي ــا قال فهــم مشــترك - كم

ــة . ــي المنطق واالســتقرار ف
ان البلديــن بحاجــة الــى خطــوات تبــدأ مــن بنــاء الثقــة وتعزيزهــا 
ــراع « و »  ــة ل » ادارة الص ــة آلي ــى صياغ ــل عل ــم العم ــن ث ؛ وم

ــتركة ؛  ــة « مش ــاكل أمني ــاء » هي ــال إنش ــن خ ــر« م ادارة التوت
ــى  ــا عل ــر الــذي سينســحب ايجابي والمســاهمة فــي خفــض التوت

ــة . ــع دول وشــعوب المنطق جمي
لــدي ايمــان بــأن تعقيــد القضايــا بيــن البلديــن مــن العمــق الذي 
جعلنــي افكــر بــادارة التوتــر وليــس بإنهائــه ؛ وترحيــل » اإلنهــاء 
«  الــى مرحلــة الحقــة فــي حــال نجــح البلــدان فــي تعزيــز حالــة 
الثقــة المطلوبــة والتقليــل مــن حالــة التدافــع االمنــي والسياســي 

القصــوى بينهمــا .
U2saleh@gmail.com

آفاق العالقات المستقبلية 
بين السعودية وايران

محمد صالح صدقيان

واشنطن - المستقل
 

أعلنــت وزارة العــدل األمريكية أن المدعي 
العــام فــي نيوجيرســي يتهــم مواطنــا 
ــال  ــي باالحتي ــل عراق ــن أص ــا م بريطاني
لــدوره  رشــوة  فــي  والتــورط  والتآمــر 
ماييــن  منــح  يتضمــن  مخطــط  فــى 
ــدوالرات لعقــود إعــادة إعمــار طرحهــا  ال
ــي  ــش األمريك ســاح المهندســين بالجي

العــراق. فــي   )USACE(
ــة االتهــام ضــد  ــم الكشــف عــن الئح وت
المواطــن البريطانــي ذو األصول العراقية 
شــوان المــا البالــغ 60 عاًمــا وهــو المالك 
والبنــاء  االستشــارات  لمكتــب  الســابق 
ــبع  ــت س ــي تضمن ــي )ICCB(، والت العراق
ــدة  ــة واح ــال وتهم ــق باالحتي ــم تتعل ته
بالتآمــر الرتــكاب رشــوة واالحتيــال علــى 

ــة. الحكومــة األمريكي
تــم  التــي  االتهــام  الئحــة  وبحســب 
الكشــف عنهــا، أســس المــا ICCB عــام 
2003 وبعــد ذلــك بعــدة أعــوام تحديــدا 
فــي 2007 دفــع المــا والمتعاونيــن معــه 
بمــن فيهــم أحمــد نــوري وموظــف آخــر 
أكثــر مــن مليــون دوالر كرشــاوى لجــون 
ألفــي ســامة ماركــوس، موظــف فــي 
ســاح الجــو األمريكــي، مقابــل الحصــول 
علــى عقــود بماييــن الــدوالرات فــي 

ــراق. ــار الع ــادة إعم إع
ســاح  فــي  ماركــوس  ســامة  وكان 
الجــو األمريكــي )USACE( فــي قاعــدة 
ــات الطــوارئ فــي تكريــت  ســبايكر لعملي
بالعــراق وشــارك فــي عمليــة مراجعــة 
العــراق  إعمــار  إعــادة  عقــود  ومنــح 
المربحــة وإدارة هــذه العقــود واإلشــراف 
وفــي  منحهــا  بعــد  وتعديلهــا  عليهــا 
مــن  دوالر  مليــون  مــن  أكثــر  مقابــل 
ــا  ــوس الم ــامة مارك ــاوى، زود س الرش
ســرية  بمعلومــات  معــه  والمتعاونيــن 
األمريكييــن  المهندســين  ســاح  فــي 

بشــأن العطــاءات والتقديــرات الحكوميــة 
المســتقلة وعمليــة االختيــار، وهــو مــا 
اســتخدمه المــا ونــوري لتقديــم عطاءات 
بماييــن الــدوالرات المضمونــة الحصول 
عليهــا فــي العقــود، كمــا قدمــوا عطــاءات 
بمعرفــة  شــركات،  عــدة  عــن  نيابــة 

ســامة ماركــوس.

ســامة  طلــب   ،2007 مــارس  وفــي 
ماركــوس رشــوة بقيمــة 350 الــف دوالر 
فــي   ICCB مقابــل مســاعدة  أمريكــي 
الحصــول علــى عقــد بقيمــة 6.2 مليــون 
دوالر إلجــراء تحســينات معينــة فــي البنية 
التحتيــة فــي مصفــاة بيجــي للنفــط وفــي 
24 أبريــل 2007 أرســل ماركــوس بريــد 

الكترونــي إلــى نــوري يخبــره بالســعر 
لتقديــم العطــاء نيابــة عــن ICCB ، وفــي 
العقــد،   ICCB تلقــت    2007 مايــو   9
وفــي 20 يونيــو 2007 ، حصــل  المــا 
علــى رســالة بريــد إلكترونــي مــن نــوري 
يطلــب فيهــا دفــع مبلــغ 200 الــف دوالر 

ــوس. ــامة مارك ــة لس ــوة جزئي رش

المــا  تلقــى   ،  2007 يوليــو   17 وفــي 
نــوري  مــن  إلكترونــي  بريــد  رســالة 
ــتحقة  ــاوى المس ــل الرش ــح بالتفصي توض
لســامة ماركــوس واإلجــراءات الرســمية 
المتوقعــة التــي ســيحصلوا عليهــا فــي 
ــوة  ــات الرش ــت مدفوع ــل، وتضمن المقاب
البريــد  فــي  المدرجــة  المســددة  غيــر 
اإللكترونــي مبلــغ متبقــي 150 ألــف دوالر 
فيمــا يتعلــق بعقــد بيجــي للنفــط ، ودفــع 
رشــوة بقيمــة 100 ألــف دوالر لعقــود 
األمريكــي  الجيــش  مهندســي  فيلــق 
المــدارس  ببنــاء  المتعلقــة   )USACE(
؛ ودفــع مبلــغ 550 الــف دوالر لضمــان 
عقــود  أربعــة  علــى   ICCB حصــول 

إضافيــة.
 ICCB تلقــت   ، أمــا فــي يوليــو 2007 
العقــود األربعــة اإلضافيــة، التــي تبلــغ 
قيمتهــا حوالــي 7 ماييــن دوالر ، مقابــل 
إلــى  دوالر  ألــف   550 بـــ  رشــوة  دفــع 
ســامة ماركــوس، وفــي أغســطس مــن 
العــام نفســه التقــى المــا نــوري وســامة 
  ICCB فــي  آخــر  وموظــف  ماركــوس 
ــًدا  ــف دوالر نق ــع 750 أل وأذن المــا بدف

لشــركة ســامة ماركــوس.
ــب  ــابًقا بالذن ــوس س ــامة مارك ــر س وأق
فــي جرائــم االحتيــال اإللكترونــي وغســيل 
األمــوال والضرائــب، وفــي 12 مــارس 
2013، ُحكــم عليــه بالســجن 156 شــهًرا. 
ــوري  ــد ن ــر أحم ــر 2018، أق ــي 1 أكتوب ف
بأنــه مذنــب فــي التآمــر الرتــكاب رشــوة 

وينتظــر الحكــم.
الخدمــات  عبــر  االحتيــال  كل حســابات 
تحمــل عقوبــة قصــوى محتملــة تصــل 
إلــى 20 عاًمــا فــي الســجن وغرامــة قدرها 
250 ألــف دوالر حيــث إن التآمــر الرتــكاب 
رشــوة واالحتيــال الــذي تتهمــه الحكومــة 
األمريكيــة يحمــل عقوبــة محتملــة تصــل 
إلــى خمــس ســنوات فــي الســجن وغرامــة 

ــف دوالر. قدرهــا 250 أل

العدل االميركية 
تفتح تحقيقا بفساد مشاريع في العراق

تســيطر على الصحافة في الكيان االســرائيلي وبعض دول 
الخليــج، فكرة مفادها ان مســتقبل ازمــات المنطقة مرهون 
بنتائــج الحــوار االميركــي االيرانــي. فنجــاح هذا الحــوار يفتح 
بــاب الحلــول ألزمــات كبــرى، مــن اليمــن الــى ســوريا 
والعــراق ولبنــان، ويســمح بمرحلة مــن االنفراج فــي الوضع 
الخليجــي المــأزوم.. امــا الفشــل فيعني دخــول المنطقة في 

مرحلــة مــن التصعيــد يصعــب التنبــؤ بمآالتها. 
فالضغــوط االميركيــة واالســرائيلية بلغــت حدهــا االقصــى 
ــم يعــد بوســع التحالــف االميركــي  ــراف الجانبيــن، ول باعت
االســرائيلي اال شــن الحــرب، التــي دونهــا محاذيــر ال تخفى، 
بعــد ان تقلصــت قدراتهما علــى الضغط، والتهديــد، لردع 

ايــران واجبارهــا علــى الرضــوخ.  

التهديد االسرائيلي  
ولعــل البعــض قــرأ تصريحــات رئيــس االركان فــي الجيــش 
االســرائيلي فــي هــذا االطــار، اذ ليس من عادة العســكريين 
ــم  ــي تحذيراته ــل تأت ــية، ب ــاورة السياس ــوا للمن ان يتحدث
لتضــع السياســيين امام حقائــق يجهلونها، او لتهيئــة الرأي 

العــام لمرحلــة قــد تشــهد مــا ليــس فــي الحســبان. 
الجنــرال افيــف كوخافــي اصــدر أمــرا للجيــش بإعــداد خطــة 
عســكرية عملياتيــة تهــدف إلــى منــع إيــران مــن الحصــول 
علــى قــدرات نوويــة عســكرية.. وهــو مــا اســتدعى زيــارة 
قــام بهــا قائــد القيــادة المركزيــة بالجيــش األمريكــي 

كينيــث ماكينــزي إلــى الكيــان االســرائيلي.  
ــر،  ــف يناي ــررت، منتص ــة ق ــاع األميركي ــت وزارة الدف وكان
ضــم إســرائيل إلــى نطــاق القيــادة المركزيــة )ســنتكوم(، 

ــي الشــرق األوســط.  ــة أخــرى ف ــب دول عربي ــى جان إل
ــرة  التهديــدات االســرائيلية المتصاعــدة ُوضعــت فــي دائ
الجــدل، حــول عــودة الواليات المتحــدة الى االتفــاق النووي 
الــذي تعارضــه حكومــة بيناميــن نتنياهــو بشــدة.. ولكــن 
ــات  ــي اولوي ــه ف ــدو انهــا وضعت ــدن يب ــس باي ادارة الرئي

سياســتها الخارجيــة. 
ــي بدالالتهــا  ــات كوخاف ــم يأخــذ تصريح ــم ل ولكــن العال
ــول  ــن فص ــا م ــا فص ــل باعتباره ــة، ب ــكرية واالمني العس
ــط  ــدن والضغ ــزاز ادارة باي ــرائيلية، البت ــة االس المشاكس
عليهــا، امــا بهــدف كســب المزيــد مــن المســاعدات 
واالفضليــات السياســية كمــا كانت تفعــل دائمــا، او الطاق 
يدهــا فــي اســتكمال مشــروع صفقــة القــرن وجــر المزيــد 

ــع.  ــة الــى معســكر التطبي ــدول العربي مــن ال
وهــو مــا اشــار اليــه وزيــر الشــؤون االســتراتيجية فــي 
الحكومــة االســرائيلية ميخائيــل بيطــون الــذي وضــع 
المنطقــة امــام احــد اتجاهيــن ال ثالــث لهمــا: التحالــف مــع 
ــة  ــع مــع دول ــره، او التطبي ــران واالرهــاب، بحســب تعبي اي

ــام.  ــروع الس ــي مش ــال وتبن االحت

الرد االيراني 
السياســية  مناوراتهــا  ايــران  تواصــل  المقابــل  وفــي 
مــن  االميركــي  الجانــب  علــى  للضغــط  والعســكرية، 
زاويتيــن. االولــى تأكيــد رفضهــا المــس باالتفــاق، او ربطه 
بــأي محادثــات اخــرى تخص شــؤون المنطقة، تاركــة الباب 
مفتوحــا حــول امكانيــة العمــل المشــترك النهــاء الحــروب 
واالزمــات التــي تواجــه دوال عديــدة فــي المنطقــة العربيــة، 
باعتبارهــا قــوة اقليميــة فاعلــة، ودون اي ارتبــاط باالتفــاق 

ــووي.  حــول برنامجهــا الن
بينمــا ترفــض طهــران رفضــا مطلقــا البحــث فــي برنامجها 
العســكري، الصاروخــي او قدراتها البحريــة والجوية، باعتبار 
ذلــك حقــا ســياديا ألي دولــة تواجــه تهديــدات مــن جهات 

عــدة، بمــا فيهــا مــن الجانــب االميركي نفســه. 
وتعيــش ايــران اليــوم في حالــة من االرتياح النســبي، عكس 
مــا تــروج لــه البروباغنــدا االميركيــة، وتشــعر انهــا تجــاوزت 
االصعــب فــي ما يتعلــق باحتــواء نتائــج الحصار االقتصــادي، 
ــا  ــه. وهن ــا دون ان تطال ــق قطاع ــم تب ــي ل ــات الت والعقوب
يتوقــف المراقبــون حــول التصريحــات التي ادلى بها مرشــد 
الثــورة ايــة اهلل الســيد علــي خامنئــي، فــي الثامــن مــن يناير 
2020 بــأن اإليرانييــن ليســوا مســتعجلين لعودة واشــنطن 

إلــى االتفــاق النــووي، وال يصــّرون علــى ذلــك. 
وهــذا التصريــح يعكــس بالفعــل موقــف تيــار عريــض فــي 
ايــران، يــرى ان العقوبــات كانــت فرصــة لتحقيق االســتقال 
االقتصــادي، الــذي يصعــب تحقيقــه ضمــن االرتبــاط 
االقتصاديــة  الدولــي  المجتمــع  بمؤسســات  العضــوي 
التــي تهيمــن عليهــا اميــركا، ومــا تفرضــه مــن تشــوهات 

ــة.   ــدول النامي ــى اقتصــادات ال ــوط عل وضغ
ــا،  ــوا ايجابي ــق نم ــار حق ــت الحص ــي تح ــاد االيران فاالقتص
رغــم تكاليــف جائحــة كوفيــد 19، بحســب الرئيــس حســن 
روحانــي، الــذي وعــد باالحتفــال بذكــرى قيــام الثــورة هــذا 
العــام، بشــكل غيــر مســبوق، ردا علــى »اولئك الذيــن ارادوا 
اركاعنــا عــن طريــق االرهــاب االقتصــادي«. وقــال روحانــي 
إن الحــرب االقتصاديــة علــى إيــران فشــلت، وهــي اآلن 

تعيــش نهايتهــا، مضيفــا أن ذلــك »المجــرم الشــرير الــذي 
آذى الشــعب اإليرانــي قــد رحــل اآلن«. 

حوار غير مباشر 
واذا كان المعنيــون فــي الشــرق االوســط يعتبــرون العاقة 
االميركيــة االيرانيــة مقياســا جديــا لمســارت االحــداث فــي 
المنطقــة، فــإن االوروبييــن ايضــا يضعــون هــذه القضيــة 

فــي صلــب عاقتهــم بالشــريك االميركــي.  
وال يخفــى ان انســحاب ترامــب مــن االتفــاق النــووي 

زعــزع ثقــة االوروبييــن بــاالدارة االميركيــة، ودفعهــم 
ــوا  ــم يرغب ــزوا، او ل ــى وان عج ــاق حت ــى التمســك باالتف ال
فــي التصعيــد حــد تعويــض الغيــاب االميركــي، لمــا لذلــك 
مــن نتائــج دراماتيكيــة علــى مجمــل النظــام العالمــي.. بــل 
ظلــوا يراهنــون علــى عــودة واشــنطن الــى االتفــاق، والــى 

ــة.  الشــراكة الدولي
وفــي خضم الجــدل الراهن أكــد االتحــاد األوروبي الخميس 

الماضــي، رغبتــه فــي التعــاون حــول ملــف إيــران. وشــدد 
ــى  ــنطن إل ــودة واش ــة لع ــاد طريق ــا إيج ــه »علين ــى أّن عل
االتفــاق النــووي«، بعــد حديــث وزيــر الخارجّيــة األميركــي، 
أنتونــي بلينكــن، حــول المســألة. ولعــل اهميــة التفاهــم 
مــع ايــران، تبــدو مــن خــال اصــرار الجانــب االوروبــي علــى 
ابــراز انــه كان جــزءا مــن المحادثــات الهاتفية بيــن الرئيس 
االميركــي الجديــد والقــادة االوروبييــن الرئيســيين، كمــا 
فعــل الرئيــس الفرنســي ايمانويــل ماكــرون والمستشــارة 

االلمانيــة انجيــا ميــركل.  

المفاوضات الشاقة 
وال تنكــر ايــران انهــا اوقفــت العمــل ببعــض بنــود االتفــاق 
النــووي، ولكنهــا تقــول ان ذلك جاء ردا علــى تخلي االطراف 
االخــرى، بمــا فيهــا االتحــاد االوروبــي عــن التزاماتهــا.. 
وفــي منظــور طهــران ان الخطــوات التــي اقدمــت عليهــا، 
بــل هــي تهــدد بالمزيــد منهــا، جــزء مــن حقهــا بحســب 
ــى  نــص االتفــاق ذاتــه. فهــذه االتفاقــات تعاقديــة، بمعن

انهــا تفــرض التزامــات متبادلــة ومتزامنــة.. وهــذا مــا اكده 
رئيــس البرلمــان اإليرانــي محمــد باقــر قاليبــاف بالقــول إن 
ــووي  ــاق الن ــار االتف ــي إط ــي ف ــة ه ــا النووّي »كل إجراءاتن
ووفــق المادتيــن 36 و37 منــه«. وخــال مؤتمــر صحفــي 
فــي منشــأة فــوردو النوويــة، الــى جانــب رئيــس منظمــة 
الطاقــة الذريــة اإليرانّيــة علــي أكبــر صالحــي، لفــت قاليباف 
إلــى أن »مجموعــة 5+1 لــم تلتزم بتعهداتهــا، لذلك نحن 

أيضــاً غيــر ملزميــن بااللتــزام بتعهداتنــا«. 
وفــي رده علــى بلينكــن اتهــم منــدوب إيــران الدائــم لــدى 

األمــم المتحــدة، مجيــد تخــت روانتشــي، »اإلدارة األميركية 
الجديــدة، وعلــى غــرار اإلدارة الســابقة، بانتهــاك تعهداتها 
ــس  ــرار مجل ــووي، وق ــاق الن ــي االتف المنصــوص عليهــا ف
األمــن الدولــي رقــم 2231«. واكــد أن تخصيــب إيــران 
ــاق  ــود االتف ــار بن ــي إط ــو ف ــبة %20 ه ــوم بنس لليوراني
النــووي، خاصــة البنــد 36 مشــيرا الــى ن ايــران ظلــت 
ــنوات  ــاث س ــدة ث ــاق م ــا باالتف ــذ التزاماته ــا تنف وحده

ونصــف الســنة. 

عقدة الثقة 
ــه إن  ــي ل ــي أول مؤتمــر صحاف ــال ف ــد ق وكان بلينكــن ق
“الرئيــس بايــدن أوضــح أنــه إذا أوفــت إيــران مجــددا بــكل 
التزاماتهــا” فــإن الواليــات المتحدة ســتفعل األمر نفســه”. 
مشــيرا الــى ان االمــر سيســتغرق وقتــا حتــى نتمكــن مــن 
تقييــم مــا إذا كانــت طهــران تفــي بالتزاماتهــا. ومــا زلنــا 

بعيديــن جــدا عــن ذلــك. 
وهــو مــا يوحــي بــأن المفاوضــات بيــن الجانبيــن ســتكون 

شــاقة علــى األرجــح؛ ألن إيــران تطلــب العكــس تمامــا. 
وفــي مقــال نشــره فــي مجلــة “فوريــن أفيــرز، قــال محمــد 
جــواد ظريــف: “ان علــى الحكومــة الجديــدة فــي واشــنطن 
حســم خيارهــا: تبنــي سياســات إدارة ترامــب الفاشــلة.. أو 
إنهــاء سياســة الضغــوط القصــوى والعــودة إلــى االتفــاق 

الــذي تخلــى عنــه ســلفه”. 
وعبــرت صحيفــة الفايننشــال تايمــز عمــا يمكن ان نســميه 
ــد  ــب ديفي ــال للكات ــي مق ــن، ف ــن الجانبي ــة بي ــة الثق ازم
غاردنــر حــول إعــادة الحيــاة لاتفــاق النــووي اإليرانــي 

ــدن.  ــار لباي ــب اختب ــاره اصع باعتب
ويــرى الكاتــب أن “كا الجانبين يتبنى نهج “أنــت أوال”، إذ 
تــرى إيــران أن الكــرة فــي ملعب أمريكا منذ أن مزقــت إدارة 
ترامــب مــن جانــب واحــد صفقــة كانــت طهــران تنفذهــا 
فــي ذلــك الوقــت، ويقــول فريــق بايــدن إن إيــران يجــب 
أن تســتأنف أوال االمتثــال التفــاق 2015، بعــد أن رفعــت 

تخصيــب اليورانيــوم فــوق المســتويات المتفــق عليهــا. 
ومســألة الثقــة مهمــة فــي هــذه المعركــة.. فمــن ســيقدم 
الدليــل علــى حســن النيــة؟ ســؤال مطــروح. والســؤال االخــر 
ــات  ــى ضمان ــر ال ــاج االم ــة ام يحت هــل يكفــي حســن الني
اخــرى، علــى ضــوء التجربــة المريرة التي تســببت بهــا ادارة 
ترامــب وسياســاتها فــي المنطقــة التــي افقــدت الواليــات 

المتحــدة ثقــة الحلفــاء واألعــداء بهــا. 
ونعــود الــى مــا اعلنــه روانتشــي فــي االمــم المتحــدة حــول 
االســتفزازات االميركيــة التــي أوصلــت المنطقــة إلــى حافــة 
حــرب كارثيــة ولعــدة مرات، كمــا قال، مشــيرًا إلــى أن الحرب 
لــم تندلــع، فقــط بســبب صبــر وحكمــة القيــادة االيرانيــة. 

وواقــع الحــال ان قســما كبيــرا مــن االيرانييــن كانــوا 
يشــككون بالنوايا االميركية، منــذ البداية، ووصفــوا االتفاق 
عــام 2015 بأنــه عمليــة خــداع. فبينمــا نظــر اإليرانيــون اليه 
كطريــق للعــودة إلــى العالــم الحديــث، اعتبــره االميركيــون 

خطــوة لمحاولــة تغييــر النظــام بالحــرب الناعمــة. 
ــار 2015،  ــى مس ــودة ال ــهلة للع ــت س ــق اذن ليس الطري
ويحتــاج الــى مبــادرات جــادة العــادة الثقــة بيــن االطــراف 
ــر  ــى المناب ــا، عل ــدأ فع ــوار ب ــت ان الح ــة، اال ان الثاب كاف
االعاميــة وفــي الكواليــس، علــى الســواء، وحتــى االن علــى 
الواليــات المتحــدة ان تنظــف الطريــق مــن االلغــام التــي 

تركتهــا حقبــة بومبيــو – نتنياهــو الســوداء. 

هل بدأت المفاوضات االميركية االيرانية؟ 

يحيى حرب
كاتب وصحفي لبناني

 اتهمــت صحيفــة إيطاليــة،  رئيــس 
رينــزي،  ماتيــو  األســبق،  الــوزراء 
ألــف   80 قــدره  راتــب  بـ”تقاضــي 
دوالر أمريكــي ســنويا، مــن مؤسســة 
العائلــة  عليهــا  تســيطر  ســعودية 

بالمملكــة”. الحاكمــة 
ذكرتــه  مــا  بحســب  ذلــك  جــاء 
“صحيفــة دومانــي”، حيــث ذكــرت 
“إيطاليــا  حــزب  زعيــم  رينــزي،  أن 
ــة  ــاً ســنوياً بقيم ــا” يتقاضــى راتب فيف
ــادرة  ــف دوالر مــن مؤسســة مب 80 أل
مســتقبل االســتثمار، التــي تديرهــا 
إدارة صنــدوق االســتثمارات العامــة 
المالكــة  العائلــة  عليهــا  وتســيطر 

الســعودية”.
وأضافــت أّن رينــزي تلقــى هــذا المبلغ 

جــراء “توليــه منصــب فــي مجلــس 
إدارة المؤسســة الســعودية”.

هــذا ولــم يصــدر عــن رينــزي أيــة 
تصريــح أو بيــان ينفــي فيــه أو يؤكــد 

مزاعــم الصحيفــة المذكــورة.
وجــاء اتهــام الصحيفــة فــي أعقــاب 
ولــي  الخميــس،  رينــزي،  مشــاركة 
العهــد الســعودي محمــد بــن ســلمان، 
فــي فعاليــات الــدورة الرابعــة لمبــادرة 
كشــف  والتــي  االســتثمار  مســتقبل 
فيهــا بــن ســلمان عــن مامــح رؤيــة 

تطويــر العاصمــة الريــاض.
ويتطلــع رينــزي للعــودة إلــى منصــب 
أوج  فــي  ســيما  ال  الــوزراء،  رئيــس 
تضــرب  التــي  السياســية  األزمــة 
إيطاليــا والتــي دفعــت برئيــس الــوزراء 

جوزيبــي كونتــي لاســتقالة.
وبــدأت األزمــة السياســية مــع ســحب 
ــم  ــاف الحاك ــن االئت ــه م ــزي حزب رين
ــاري،  ــاٍن الج ــون ث ــر/ كان ــي 13 يناي ف
بعدمــا انتقــد ألســابيع كيفيــة التعامــل 
مــع األزمــة الصحيــة وخطــط كونتــي 

ــاق االقتصــادي. لإلنف
ــلطة  ــي الس ــاء ف ــن البق ــن م وليتمك
كونتــي  واجــه  االســتقالة،  وتجنــب 
ــان  ــام البرلم ــة أم ــب ثق ــرة حج مذك
األســبوع الماضــي. وأتــى التصويــت 
لصالحــه ســها فــي مجلــس النــواب 
فيمــا واجــه صعوبــة فــي مجلــس 
الشــيوخ مــع أكثريــة نســبية بعــد 
“إيطاليــا  حــزب  أعضــاء  انســحاب 

ــا. فيف

صحف ايطالية تتهم رئيس الوزراء ماثيو 
رينزي بتقاضي راتب من السعودية 

بحــث وزيــرا خارجّيــة االّتحــاد األوروبــي والواليــات المتحــدة، أمــس، ســبل 
إصــاح العاقــات بيــن واشــنطن وبروكســل، بعــد انتخــاب الرئيــس األميركــي 

ــدن.  جــو باي
وأّكــد جوزيــب بوريــل وأنتونــي بلينكــن أّن فصــًا جديــدًا فــي العاقــات 
ــد  ــابق دونال ــي الس ــس األميرك ــل الرئي ــد رحي ــح بع ــة ُيفَت ــة األميركي األوروبي

ترامــب عــن الســلطة، مــن دون أن يذكــراه باالســم. 
فــي  الطمــوح  ورفــع مســتوى  وتنشــيط  إصــاح  الرُجــان »ســبل  وناقــش 
ــوزارة  ــان ل ــي«، حســب بي ــاد األوروب ــات المتحــدة واالتح ــن الوالي ــات بي العاق
الخارجيــة األميركيــة. وشــكر بلينكــن االتحــاد األوروبــي علــى »قيادتــه فــي 

الســنوات األخيــرة«.
ــراكة  ــد الش ــان: »إن تجدي ــي بي ــة ف ــة األوروبي ــت المفوضي ــا، قال ــن جهته وم
االســتراتيجّية بيــن االتحــاد األوروبــي والواليــات المتحــدة« شــّكل الرســالة 

ــي.  ــب األميرك ــى الجان ــت إل ــي ُوّجه ــة الت الرئيس
ــاد  ــة االتح ــوزراء خارجّي ــة ل ــور قّم ــى حض ــن إل ــا بلينك ــل دع ــدت أن بوري وأك

ــة«. ــة ممكن ــرب فرص ــي أق ــي »ف األوروب
وشــّدد االتحــاد األوروبــي علــى ضــرورة التبــادل فــي مجــال »تعزيــز التعّدديــة 
ــات المتحــدة  ــودة الوالي ــد«، مشــيدًا بع ــى القواع ــم عل والنظــام العالمــي القائ

ــة. ــاخ ومنظمــة الصحــة العالمي ــى اتفــاق باريــس للمن إل
»لمواجهــة  بروكســل  مــع  العمــل  فــي  رغبتهــا  علــى  واشــنطن  وشــددت 
التحديــات المشــتركة بمــا فــي ذلــك كوفيــد- 19، وتغيــر المنــاخ، وتدفــق 

االقتصــادي«. والتعــاون  البيانــات، 

فصال جديدًا في العالقات 
االمريكية االوربية  
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»فينــوس« تمنحــك الفــرص لعقد لقــاءات مبهجة. تســتطيع 
البعــض يؤمنــون بــك وبأفــكارك،  بســهولة أن تجعــل 

ــاوم  ــك أن تق ــن علي ــة، لك ــات رائع ــاب أوق ــك باألحب وتجمع
النظــرة التشــاؤمية التــي قــد تســيطر عليــك خاصــة يومــي 

ــة. ــس والجمع الخمي

برج الحملبرج الحمل

»فينــوس« ببرجــك يمــدك بالســحر والجاذبيــة. تبــدو 
المعــاً فــي عيــون الجنــس اآلخــر ويمنحــك ذلــك شــعورًا 

بالثقــة. الخميــس والجمعــة: ال تعانــد وكــن مرنــاً وتحّكــم 
فــي انفعاالتــك، وطــوال الوقــت: احــِم نفســك مــن عيــون 

ــن. المتطفلي

برج الدلوبرج الدلو

بنفســك  ثقــة  يمنحــك  العاقــات  بمنــزل  »فينــوس« 
ــيحبون  ــرون س ــم.. كثي ــض ودعمه ــب البع ــك ح ويطمئن

ــى رشــاقتك  ــد عل ــدة. اعتم ــروح جدي حضــورك وإشــعاعك ب
االجتماعيــة، واطــو صفحــة الماضــي، فقــط تمهــل فــي كامــك يــوم الســبت 

واألحــد والخميــس والجمعــة.

برج القوسبرج القوس

»فينــوس« بمنــزل الحــب تحيطــك بالحــب مــن كل 
جانــب، وفــي األفــق لقــاءات عاطفيــة وعائلية تســعدك، 

لكــن الســبت واألحــد: ابتعــد عــن الزهــو وال تتحــدث عن 
حياتك الشخصية، والخميس والجمعة: انتبه ألقوالك

 في المعامات االجتماعية.

برج الميزانبرج الميزان

»فينــوس« و»المريــخ« معاكســان وقــد يخلــق لــك ذلــك 
خافــات أو ســوء تفاهــم عاطفــي وعائلــي، ومــع ذلــك 

مــن اإلثنيــن لألربعــاء: يمكنــك أن تجــد حــاً للمشــاكل. 
ــودها  ــد يس ــك وق ــن حول ــاً بم ــك تدريجي ــن عاقت تتحس

التفاهــم.

برج األسـدبرج األسـد

ــي  ــبب ف ــد يتس ــا ق ــس م ــع معاك ــي وض ــوس« ف »فين
ــن  ــع م ــاة أو م ــريك الحي ــع ش ــم م ــوء تفاه ــدوث س ح

تحــب، ومــع ذلــك مــن الســبت لألربعــاء يملــؤك التفــاؤل 
عاقتــك  توطيــد  علــى  ذلــك  ويســاعدك  منطلقــاً  وتبــدو 

باألحبــاب.

برج الثـوربرج الثـور

»المريــخ« يجعلــك مشــرقاً ومحطــاً لألنظــار، وقــد تجمعــك 
أوقــات ممتعــة مــع األهــل واألحبــاب، طــوال الوقــت: كــن 

كتومــاً وتجنــب الزهــو بنفســك، إذا كنــت متزوجــاً، ال تصعــد 
األزمــات مــع الطــرف اآلخــر يومــي الســبت واألحــد.

برج الحوتبرج الحوت

ــس.  ــع معاك ــي وض ــوس« ف ــادم، »فين ــن الق ــن اإلثني م
تحّكــم فــي أعصابــك إذا تعرضــت للــوم مــن األحبــاب أو 

ــدو  ــارب. الســبت واألحــد والخميــس والجمعــة: تب مــن األق
ــاب. ــن واألحب ــة المخلصي ــاً، وتســعد بصحب ســاحرًا وجذاب

برج العقرببرج العقرب

»المريــخ« بمنــزل األصدقــاء يجعلــك راغبــاً فــي االهتمــام 
ــدو  ــف تب ــرف كي ــب، وتع ــن تح ــاب وبم ــل واألصح باأله

كريمــاً مــع الجميــع. مــن اإلثنيــن لألربعــاء: احــذر الصــدام 
مع المحيطين بك، وال تدع القلق يؤثر في سلوكك.

برج السرطانبرج السرطان

انســجام.  بفتــرة  يعــدك  الحــظ  بمنــزل  »فينــوس« 
تتواصــل بساســة مــع مــن تحــب وتجمعــك بــه أوقــات 

الحــوارات  تجنــب  والخميــس:  واألحــد  الســبت  حلــوة، 
ــدع  ــدام وال ت ــاً للص ــاب تفادي ــل واألصح ــع األه ــائكة م الش

الشــكوك تســيطر عليــك.

برج الجوزاءبرج الجوزاء

»المريــخ« فــي منــزل الحــب يعــدك بأوقات ســعادة عاطفيًا 
وعائليــاً.. تتواصــل بصــورة أفضــل مــع األحبــاب ومــع مــن 

حولــك.. تتعامــل بكــرم ويحبــك الجميع لشــخصك ويطلبون 
صحبتــك. مــن اإلثنيــن لألربعــاء: تقّبــل االختــاف بصــدر رحــب.

برج الجديبرج الجدي

الوضــع الفلكــي يدعــم حياتــك العائليــة والعاطفيــة. 
ــق  ــوة، وتحق ــواء حل ــش أج ــد، تعي ــزاج جي ــي م ــدو ف تب

ــي  ــأّن ف ــاء: ت ــن لألربع ــن اإلثني ــاب. م ــع األحب ــاً م توافق
ــى الوفــاء بهــا. ــر قــادر عل ردودك وال تعــط وعــودًا أنــت غي

برج العذراءبرج العذراء

شــمس الديــن بلعربــي فنــان تشــكيلي متخصــص فــي رســم 
ملصقــات األفــام الهوليوديــة و العالميــة بالطريقــة التقليدية 
ــي  ــي و افريق ــان عرب ــر فن ــم و اخ ــن الرس ــق ف ــن طري أي ع
متخصــص فــي هــذا المجــال قصــة مســيرته كانت صعبــة جدا 

و بــذل مجهــودا أســطوريا لتحقيــق أحامــه. 
و تــم نشــر قصــة مســيرته الفنيــة مــن قبــل مبعــوث األمــم 
ــط  ــرق االوس ــا و الش ــي افريقي ــة ف ــة الطفول ــدة لرعاي المتح
فــي الموقــع  التابــع للمنظمــة) الســيد فينســنت ليــن (حيــث 
اطلــع علــى قصتــه واعجــب بهــا و كتــب عنهــا ونشــرها تحــت 
عنــوان صرخــة،و للعلــم فمبعــوث االمــم المتحــدة هــو النجــم 
الهوليــودي فنســت اليــن وقــال عــن شــمس )فنــان إفريقــي 

ــوان بالدمــوع(  ــذي مــزج األل ال
ويشــير شــمس الديــن ان معرفتــه مــع فينســنت ليــن بــدأت 
عندمــا كان يــرى أفامــه فــي قاعــة الســينما و وهــو طفــل و 
وكانــت طفولتــه صعبــة. وبعدهــا اطلــع علــي تاريخــه فوجــده 
ــة  ــرقية و خاص ــة الش ــيما الثقاف ــعة الس ــة واس ــع  بثقاف يتمت
العربيــة. فأرســل شــمس رســالة لــه مــع رســم لوحــة مــع وا 
لوالديــه  و حكــى قصتــه و اعجــب بهــا و بــدأ بالكتابــة عنهــا 
و نشــرها فــي الموقــع التابــع لعملــه باألمــم المتحــدة و هــذا 

شــرف كبيــر لــي علــى حــد تعبيــر شــمس 
ويذكرفنســنت اليــن فــي مجلــة فنيــة) ان شــمس الديــن 
بــدأ مســيرته بعلبــة ألــوان أطفــال ثمنهــا 50 دينــار جزائــري 
ــمس  ــعد ش ــد س ــة... ولق ــب راقي ــى مرات ــه ال ــت أعمال ووصل
جــدًا بالمقــال الــذي كتبــه نجــم هوليــوود الشــهير واضــاف انه 
يســعى الــى ايصــال صوتــه لــكل العالم..كمااشارفينســنت فــي 
نفــس المقــال أنــه يقــرأ القــرآن الكريــم و يصلــي وهــذا ســبب 

نجاحــه... فعندمــا تحتــرم نفســك يحترمــك اآلخــرون.
ــل  ــن قب ــام 2020 م ــة لع ــخصية ثقافي ــمس كش ــف ش  وصن
مجلــة مؤثــرون األمريكيــة الشــهيرة التــي كتبــت تقريــرا 
ــوماته  ــرت رس ــات و نش ــن 3 صفح ــيرته م ــن مس ــوال ع مط
علــي غافهــا. كمــا تلقــى رســالة خاصــة مــن وزيــرة الثقافــة 
البلجيكيــة و بعــض الشــخصيات السياســية مــن مختلــف أنحاء 
العالــم اعترافــا بمجهوداتــه التــي ضحى بحياته كلهــا و كاد أن 
يمــوت و بــذل مجهــودا أســطوريا فــي مواجهــة الــرداءة التــي 

تحيــط بــه. 
ــود  ــاب هولي ــي كت ــة ف ــيرته الفني ــة مس ــجيل قص ــم تس  و ت

العالمــي المكتــوب باللغــة اإلنجليزيــة الــي جانــب نجــوم 
ــى  ــرة االول ــن العالمــي .وهــذه الم ــة الف ــن مــن عمالق كثيري
فــي تاريــخ هوليــود يكتــب مقــاال باللغــة العربيــة فــي كتــاب 

ــول  ــرا يق ــة . اخي ــة اإلنجليزي ــوب باللغ ــود العالمــي مكت هولي
شــمس الديــن بلعربــي:- اود ان ارســم رموز الثقافــة و الفن و 
الديــن و األدب مــن أمثــال منــي واصــف و علــي أحمــد ســالم و 

الفنــان العراقــي الغزالــي وجــدي الحبيــب الــذي هــو مــن علمــاء 
الجزائــر الحــاج قــدور بلعربــي الــذي تتلمــذ علــي يــد العالــم و 

الفقيــه  لعجــال بلطــرش

شمس الدين بالعربي... فنان افريقي يمزج االلوان بالدموع

مســرحية ابصــم باســم اهلل لمؤلفهــا ســعد 
هدابــي ســتقدم فــي بغــداد قريبــا باخــراج 
الفنــان عبداالميــر الصغير ويذكر ان المســرحية 
قدمتهــا اكثــر مــن فرقة عراقيــة وعربيــة وفازت 

بعــدة جوائــز فنيــة

المهرجــان الدولــي للســينما ضــد االرهــاب 
فــي اربيــل بكردســتان، ســيعقد قريبــا دورتــه 
ــد   ــدة وباشــراف رئيــس المهرجــان الناق الجدي

ــداهلل . ــتيوان عب ــينمائي بش الس

ــن الســينمائي فــي االمــارات  نظــم مهرجــان العي
العربيــة ورشــة عمــل بعنــوان »اللغــة الســينمائية 
وتوظيفهــا فــي صناعــة الفيلــم االحترافي باشــراف 

الفنــان العراقــي المغتــرب مهــدي البابلــي.

عــازف العــود الماهــر مصطفــى زايــر الــف 
االرض  اســماها  قطعــة موســيقية جديــدة 
2020 وثــق فيهــا االهــوال التــي مــرت عليهــا 

ــة.  ــنة الصعب ــذه الس ــي ه ــا ف الدني

انجــز المخــرج عباس العبودي فيلمــه الروائي القصير 
ورقــة طــاق تاليف عصام القريشــي وتناقش قضية 

الطــاق والمعاناة التي تحدث للمطلقين

يســتعد المخــرج المســرحي ابراهيــم حنــون 
عشــر  حــرب  الجديــدة  مســرحيته  لعــرض 
دقائــق تاليــف علــي عبدالنبــي وبطولــة اســيا 
كمــال واحمــد الشــرجي وطــال هــادي وباســم 

الطيــب وحيــدر الخيــاط

سعد هدابي

بشتيوان عبداهلل

مهدي البابلي

مصطفى زاير

عباس العبودي

 ابراهيم حنون

قحطان جاسم جواد

ــة، واذا  ــوم جمع ــي ي ــي المتنب ــد ف ــا متواج ــة وان مصادف
بــي امــام ابــو جحيل)الفنــان الكبيرجــواد الشــكرجي( وجها 
ــاك(  ــأة اشــتغل)الباي ب ــا شــديدا وفج لوجــه..وكان عناق
فــي ذهنــي لتعــود الذكريــات الــى نهايــة الســبعينات حين 
تعارفنــا فــي مسلســل حــرب البســوس فــي اســتديوهات 
الموصــل. واجتمعنــا بدايــة الثمانينــات فــي الخدمــة 
ــن بمركــز  ــل الخريجي العســكرية وكان رئيســنا فــي فصي
ــا حينهــا  تدريــب الفــوج الســابع معســكر الرشــيد وقضين
وقتــا جميــا رغــم مــرارة ايــام العســكرية، بســبب المــرح 
والدعابــة التــي يضفيهــا الشــكرجي علــى االجواء.ثــم 
نقــل الــى المســرح العســكري ،ونقــل الــى جبهــات القتــال 
بوشــاية. وهنــاك لــم يتركــه الكارهــون فواصلــوا كتابــة 
التقاريــر ضــده فاعتقــل وظــل يعانــي لكــن ســاعده احــد 
الشــرفاء ممــن لمــس ان الوشــاية كاذبــة وكيديــة فخــرج 
مــن االزمــة.كان يســتثمر نجوميتــه فــي وحــدة التدريــب 
الــى  التعــداد  بعــد  ياخذنــا  كان  ليســاعدالجنود.مثا 
المطبــخ وهــو مــكان يقينــا مــن الحرويعفينا مــن التدريب 
والمــاء  الطعــام  فيــه  والواجبــات ويتوفــر  والعقوبــات 
البــارد واالمــان مــن العقوبــة. كانــت ايامــا التنســى فــي 
العســكرية.اما لحظة احتراق مســرح الرشــيد) في مســرحية 
لــو( وابــو جحيــل معلقــا فــي فضــاء المســرح ،والنارتشــتعل 

فــي االســفل، كانــت لحظــات محزنــة وهويراقــب الموقــف 
ــد  ــت اعتق ــي حينها)كن ــي ف ــال ل ــر ق ــى . واذك ــن االعل م
وانــا معلــق بــان العــرض انتهــى. وحققنــا نجاحــا كبيــرا. 
فاغمضــت عينــي مســتريحا ومطمئنــا . لكنــي ســمعت 

صراخــا وضربــا ودربكــة ال اعــرف مغزاهــا . و رجــال امــن 
صعــدوا الــى المســرح يضربــون بفنانــي الكومبــارس. 
ــر( . لكــن حيــن رميــت  ــر خليصي ــة شــيريد يصي فقلت)يل
بنظــري الــى االســفل وجــدت نــارا مشــتعلة)اويلي( . اذن 
ــق( . والجمهــور  ــور فيها)حري ــرا وصــارت االم حــدث تغيي
ــي  ــه شــاهدهدوئي وكانن ــًي بهــدوء الن امامــي ينظــر ال
ــة بأمــر  ــم تعــرض المســرحية ثاني صمــام االمــان له..ول
وزيــر الثقافــة واالعــام  لطيــف  نصيــف جاســم الن 
فيهــا نــار.... وغــادر ابــو جحيــل الــى تونــس ليقيــم فيهــا 
لســنوات وظللنــا نتواصــل واذكــر اجريــت معــه حــوارا 
مهمــا لمجلــة الــف باءعبــر بريــد الرســائل بث فيــه همومه 
وغربتــه للوطــن وتعلقــه بــه.و التقينامجــددا وجهــا لوجــه 
فــي المتنبي..فتذكرنــا ابــو جحيــل وضحكناوقــال )رئيــس 
ــي  ــة ف ــة مهم ــي مرحل ــل ه ــو جحي ــب اب ــة الملق العصاب
حياتــي النهــا شــكلت منعطفــا .و لــم اتخلــص مــن ابــي 
جحيــل بســبب تعلــق النــاس بهــذه الشــخصية منــذ عــام 
1992 . و عــرض العمــل غيــر مــرة فــي القنــوات الفضائيــة 
بشــكل مثيــر للدهشــة ،بالرغــم مــن عرضــه لمــرة واحــدة 
ســابقا ومنــع بأمــر الدولــة باعتبــاره ضدهــا! واظهررجــل 
العصابــة محبوبــا اكثــر مــن الشــرطي واثــار ضجةحينهــا.
ابــو جحيــل شــخصية ملتصقة. واكــن لها وللمخرج حســن 
حســني والكاتــب صبــاح عطــوان كل االحتــرام والتقديــر. 

لقــد وضعنــي فــي طريــق النجوميــة علــى نحــو كبيــر.

ابو جحيل يف بغداد

الشــاعر المتيــم ريــاض النعمانــي صاحــب الكلمــة 
العذبــة والمفــردة الشــفافة والمعبــرة كتــب المئــات 
مــن االغانــي الجميلــة للكثيــر مــن المطربين.ومعظم 
اغانيــه او قصائــده عمومــا جــاءت عــن قصــة حقيقيــة 

عاشــها الشــاعر فــي المنفــى.
مــن تلــك االغانــي التــي يحبهــا النعمانــي اغنيــة )كل 
ســنة وانــت طيــب ياوطــن الحنيــن( التــي كتبهــا فــي 

نهايــة عــام 1983 او مطلــع 1984.
وتبــدأ قصتهــا مــن لحظــة عودتــه الــى منزلــه الــذي 
اســتأجره فــي مخيــم اليرمــوك بدمشــق..وكان يفكــر 
الوطــن وهــو يســتقبل عامــا  بمــاذا يكتــب عــن 
جديــدا فــي الغربــة وهــي عــادة الزمتــه فــي كل 
ــة الســنة. ــة نهاي ــة عــن الوطــن اغني ــام اي الكتاب ع
ــاء شــروده فاجــأه  وظــل منشــغا بهــم الوطــن واثن
ــذي يدخــل االذان  ــه ال الملحــن كمــال الســيد بصوت
يارياض...ماهــذا  بــك  اســتئذان..ماذا  دون  مــن 
ــي  ــة يحي ــا الغني ــب نص ــه يكت ــره بان ــرود؟ فأخب الش

فيهــا العــراق كعادتــه كل ســنة.فطلب منــه ان يأخــذ 
النــص ليلحنــه الســيما انــه يتفــق مــع مــا اعيشــه فــي 
هــذه اللحظــات الحقيقيــة وهــي لحظــات عيــد ميــاد 

ــي الحــان. ابنت
الــى  كمــال  عــاد  بالقصيــرة  ليســت  فتــرة  وبعــد 
صديقــه النعمانــي ليســمعه ســحر ماســطره مــن 
كام لكــن مؤطــرة بانغــام شــجية ورائعــة وقــال 
كمــال لحنتهــا وســيغيها الفنــان قحطــان العطــار 
ــا:- ــول مطلعه ــه. ويق ــرت بصوت ــا انتش ــرعان م وس

كل سنه  وأنت طيب يا وطن الحنين ، 
كل سنه وانت طيب يا 

وطني الحزين 
أشلون االمهات 
واحزان البنات ، 

اشلون النخل .. والنخل ، وأّمية 
الفرات ، 

يا دجله وفرات يّمة العين

قصة اغنية

من مفكرتي الفنية

كل سنه وأنت طيب يا وطن الحنني

النجــم الممثــل والمخــرج جمــال اميــن 
ــة  ــة العراقي ــوه الفني ــن الوج ــيني م الحس
طريــق  شــق  اســتطاع  التــي  الراقيــة 
الســينما بــدون معونــة  العالميــة فــي 
ــا واضــاء  ــه لن ــح قلب مــن احــد.. جمــال فت
الكثيــر مــن افــكاره وحياته.فتعــال عزيــزي 

القــاريء نتعــرف عليهــا:- 
*اخر عمل؟

- بطولــة فيلــم وراء البــاب فــي تركيــا 
اخــراج عــدي مانــع ومديــر التصويــر عمــار 

جمــال
*جديدك؟

ــم وثائقــي عــن احــد  - احضــر لعمــل فيل
ــرواد ــامين ال الرس

*مدينة تحبها؟
- بغداد رغم الجراح التي فيها

*اهم سماتك؟
- الصدق والطيبة

ــي  ــك ف ــت زوجت ــة مثل ــل فنان ــن اجم *م
الدرامــا؟

- لــم اتــزوج فــي الســينما وال الدرامــا بــل 
ــا وافضلهــن ســناء  ــا دائم ــي اخت ــت ل كان

عبــد الرحمــن
*هل انت محظوظ ام محسود؟

- في الفن محسووووود
*امرأة تحترمها؟

-احترم زوجتي حبيبتي حنان العقابي
* هل تحب السيطرة على زوجتك؟

- انــا وزوجتــي اصدقــاء بــدون اي ســيطرة 
مــن قبــل اي طــرف

*اقرب صديق من الفنانين؟
- اقــرب صديــق عمــار جمــال اميــن مديــر 

ــينمائي التصوير الس
*هل تؤمن بالمصادفة؟

- نعم اؤمن جدا بالمصادفة 
*هل تنوي كتابة مذكراتك الفنية؟

- ال انوي كتابتها
*اهم شيء في مذكراتك لو كتبتها؟ 

- مرحلــة العمــل فــي تلفزيــون بغــداد 
فــي  ســاعة  لبرنامــج  مخرجــا  وكنــت 

االســبوع
*هل تحلم بدور ما ؟

- ال احلــم بتمثيــل اي دور بــل احــب ان 
ــبني ــي تناس ــخصيات الت ــل الش امث

*مهن اخرى تحبها؟؟
- طباخ ومصلح كومبيوتر ونجار

جمال امني الحسيني.. انا محسود 
وال انوي كتابة مذكراتي وانا وزوجتي اصدقاء

قحطان جاسم جواد

اســتضافت مؤسســة ودار الورشــة الثقافيــة  
ضمــن نشــاطاتها لهــذا العــام، رئيــس 
االســتاذ  العراقييــن  الناشــرين  اتحــاد 
علــي  قاعــة  فــي  الراضــي  عبدالوهــاب 
الــوردي فــي المركــز الثقافــي البغــدادي 
للحــوار فــي شــؤون الكتــاب والناشــرين 
ــاب  ــة للكت ــم خدم ــاون بينه ــة التع وكيفي
هــذه  وعقبــات  وتســويقه  والكتــاب 
مــن  كبيــرة  المهنة،وبحضــور مجموعــة 
اصحــاب دور النشــر العراقيــة. اســتعرض 

الشــويلي رئيــس مؤسســة ودار الورشــة 
الثقافيــة جانبــا مــن مهمــة دور النشــر فــي 
توزيــع الكتــاب العراقــي ومعاناتهــم بســبب 
بالتوزيــع  مختصــة  جهــة  وجــود  عــدم 
ممــا يجعلهــم تحــت رحمــة المغامريــن 
الذيــن  الموزعيــن  مــن  والمزيفيــن 
اليهمهــم المطبــوع والكتــاب بقــدر مايهم 
تحقيــق االربــاح الماديــة. طالــب الشــويلي 
تدخــل اتحــاد الناشــرين لــدى الدولــة مــن 
ــة  ــا لخدم ــق عليه ــد يتف ــاء قواع ــل ارس اج
الكتــاب ونتاجاتهــم الــى جانــب ضمــان 
االمــر  تــرك  وعــدم  الناشــرين  حقــوق 

الشــخصية.  لاهــواء 
وانقســم وقــت الجلســة الــى ثــاث مراحــل 
عبدالوهــاب  الدكتــور  تحــدث  حيــث 
الناشــرين  اتحــاد  رئيــس  الراضــي 
االتحــاد  مســيرة  عــن  فــي  العراقييــن 
مهمــة  مفاصــل  واســتذكر  وتأريخــه 
مــن تأريخــه وأكــد علــى اهميــة دوره 
ووظيفتــه فــي صناعــة الكتــاب والترويــج 
للكتــاب دعــم المؤلفيــن ونتاجاتهــم فــي 
المقامــة  المعــارض  ضمــن  المشــاركة 
ــور  ــف الجمه ــه لتعري ــراق وخارج ــي الع ف
بابداعاتهــم، كمــا ركــز الدكتــور الراضــي 
علــى الصفــة الرســمية التــي يتحلــى بهــا 
االتحــاد. واجــاب الدكتــور الراضــي عــن 
مجموعــة اســئلة منهــا:- كيــف يخفــف 
االتحــاد مــن متاعــب وعقبــات دور النشــر؟ 
ــال بشــأنها ان االتحــاد يدعــم الناشــر  وق
معنويــا وماديــا مــن خــال مســاعدته 
فــي تخفيــض نصــف تكاليــف اشــتراكه 
بالمعــارض التــي يرعاهــا او يقيمها.وحتى 
للمشــاركة  المقــدرة  لديــه  ليــس  مــن 
ــتضافته  ــوم باس ــاص نق ــاح خ ــن جن ضم
ضمــن جنــاح االتحــاد كمــا حصــل فــي 
معــرض الكتــاب العراقــي االخيــر الــذي 
اقامتــه المــدى فــي نهايــة العــام الماضــي 
ــر  ــاد يســاهم  بتصدي واضــاف: وان االتح
ابعــد  الــى  العراقــي  الكتــاب  وايصــال 

ــم. ــي العال ــة ف نقط

الكتاب وهمومه على طاولة اتحاد الناشرين العراقيني
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12األخيـــــــــرةاألخيـــــــــرة
ِبالَدين اسّد 

الِدين واتداَيْن 
اردوْد!

لو كنت مكان 
صانع القرار 

عبد الحميد الصـائح

حينمــا تقتــِرُض الدولــة لتســِدَد رواتــَب موظفيهــا، هذا يعنــي أّن الموظــف يقترُض 
راتَبــه ، وانــه ومعــه اهلــه وكل ابنــاء بلــده يتحملــوَن من حيــث اليشــعرون مايترَتُب 
علــى هــذا القــرِض مــن متراكمــاِت ديــون إذا كان خارجياً  أو قضــٍم في قيمة العملة  

وغــاِء المعيشــة إذا كان داخلياً  .
هناَك ثاثُة أنواعٍ من الديوْن، ديوٌن غبية  وديوٌن قذرة  وديوٌن ذهبية.

الديــوُن الغبيــة كتلــك التــي أشــرنا اليهــا، أْن تقتــرض لتــوّزع رواتب ، وهــي َمعضلة 
ســتاِحق الدولــَة كّل شــهر وربمــا اســبوعيا. الديــوُن القــذرة هــي تلــك التــي ُتمَنــح 
لتمويــل الحــروب والتســلحِ الرســمي وغيــر الرســمي، كمــا حصــل مــع الديــوِن التــي 
تحملهــا العــراق بســبب حــروب صــدام وبعضهــا ديــون من دول شــجعته علــى ذلك 
وهــي ديــون بقــي العــراق مكّبــا بها رغــم انتهاؤ مهمتــه في اشــعالها .أّمــا الديون 
الذهبيــة فــي العالــم فهــي تلــك التــي يتــّم اقتراُضهــا للتنميــة وبنــاء مشــاريع تــدّر 
أرباحــا توفــي الَديــْن وتشــّغل األيــدي العاطلــة، وتنعش االقتصــاد وتَســّدد من تلَك 

األربــاح  . هــذه هــي القصــة باختصــار وبــدون تحليــٍل اقتصــادي أو تعقيــدات .
ولذلــك تشــترُط بنــوُك العالــم ومنهــا البنــُك الدولــي محــدداٍت صارمــًة فــي صــرف 
االمــوال ُتقرضهــا الســيما اذا كانــت مــن نــوع القــروض الطارئــة أو الملّحــة .  بعُض 
هــذه المحــددات يتصــل بالســيادة واالســتقرار االجتماعــي  و األعــراف الثقافيــة أو 
الدعــم المعتــاد مــن قبــل الدولــة لبعــِض الســلع.وحاُلها يقــول : نحــُن ال نعطيــَك 
األمــواَل كــي تدعــَم الخبــَز و تــوزع رواتــب أو تبنــي مســاجد وكنائــس او تصرف على 
حماتــك االنتخابيــة .. االقتــراُض هنــا مشــروط بالتنميــة والعمــل واال فانــك  لســَت 
ســوى قّفــاٍص تريــد اليــوم يمــر عليــك ســامات بــراس الدولــة وشــعبها واجيالهــا 

.. المقبلة 
انتظارأســعار النفــط  فقــط كمــن تنتظــر أرقــام اليانصيــب ، جعلنــا بلــدًا بــا هويــة 
اقتصاديــة – نفــط غالــي دولــة غنيــة – نفــط رخيــص دولــة فقيــرة -  نفــط ماكــو 

دولــة بدائيــة ماقبــل عصــِر  الزراعــة والعَجلــة .
حكومــُة االخ الكاظمــي مســماة حكومــة العبــور الــى الضفــِة االخــرى .. ولكــن ماهــي 
ــَة  ــة الخــاص يصــف الضف ــق الدعاي ــل مــن فري ــة ، المتفائ ــك الضف ــات تل مواصف
االخــرى بالمشــاريع والتنميــة وتنشــيط الصناعــات وبســط األمــن ومركزيــة الدولــة 
وتحريــر المســؤوليات مــن الحزبيــات ،لنــرى مدنــاً مختلفــة وشــوارع مختلفــة وبنــى 

تحتيــة متقدمــة أو معقولــة .
والمتشــائم يــرى أن الحكومــة العراقيــة الرســمية جناٌح مكســوٌر في الدولــة العراقية، 
وأنهــا مكلفــة بحراســة المســؤولية وليســت ممارســتها وأّن مــا كل مايتمنى رئيس 

الــوزراء يدركــه، يجــري العــراُق بما ال يشــتهي الَســَفُن.
فكيَف تقترُض الدولة وتهّدد الشعَب بأّن عدم االقتراض ُيميتهم جوعا؟.

فــي أي ميــزان اقصــادي علمــي او عشــوائي يمكــن أن تضــع هــذه المعادلــة. طبعــا 
ــك  ــن.. وهــو المتربصــون، اولئ ــن المتشــائمين والمتفائلي ــث بي ــاك طــرٌف ثال هن
الذيــن يهلهلــوَن لفشــل الدولــة ويقيمــوَن الوالئــَم إذا انفلــَت الســاح اكثــر، وإذا 
قتــَل شــيعٌي شــيعياً أو ســنّي ســنياً، واذا افلســت الدولــة واذا احتربــت األحــزاب، الن 
الهــدف المنتطــر هــو انهيــار الدولــة وانهــاك الســاح المســتخدم ضــد االهالــي.. 

لتكــون دولــة مفلســة وداميــة وبــا مســتقبل يســهل االنقضــاُض عليهــا.
مــن مســتحيل المســتحيات عراقيــا  ان يغّير المتفائلــون نظرَتهم النهــم موظفون 
مقابــل التفــاؤل . أو ينتقــل المتشــائمون الــى معســكر المتفائليــن، ألن هــؤالء دائما 
يــَرون النتائــج مــن خــال المقدمــات ..وبالطبــع لــن يغّيــر المتربــُص من آمالــه وكّل 
حصــاِد الفشــل ثمــاٌر فــي ســاله .. وهــو يــرى الحكومــَة العراقيــة التــي تقــوُد بلــدا 

يقــال انــه ثــرّي وملــيء بالخيــرات .. كمــا يقــول الشــاعر
بالدين أسّد الِدين واتداين اردوْد

هم شِفْت هم ِسمعيْت مثلي آنه كادود!

اتصــال وزيــر خارجيــة امريــكا الجديــد أنتونــي بلينكــن بنظيــره 
ــل دالالت  ــة يحم ــة بالمنطق ــاي دول ــل ب ــل ان يتص ــي قب العراق
تشــير الــى اهميــة الســاحة العراقيــة الدارة  الرئيــس بايــدن 
التــي يبــدو انهــا تريــد ان تتنصــل مــن تبعــات سياســة  ترامــب. 

اســئلة اطرحها كي نناقشــها بصوٍت عاٍل . 
لــو كنــت مــكان صانــع القــرار العراقــي كيــف ســتتعامل مــع 

الجديــدة. االمريكيــة  االدارة 
ــر   ــراق  عب ــن الع ــل م ــحاب الكام ــكا باالنس ــب امري ــل تطال 1. ه
ــي  ــل الدبلوماس ــل التمثي ــدة وتقل ــم المتح ــف باالم ــك المل تحري
ــك  ــح ل ــة التــي تتي ــات الدولي ــى اقــل حــد وفــق االتفاقي معهــا ال
الصيــن وروســيا كحلفــاء جــدد  ذلــك وتطــور عاقاتــك مــع 
ــن انتقالــك الــى  ــن  وتعل ــي مجلــس األم وتســتثمر قوتهمــا ف
ــا  ــتان عندم ــت باكس ــا فعل ــة كم ــارادة وطني ــر  ب ــكر االخ المعس
انتقلــت مــن المعســكر االمريكــي  عبــر التحالــف الســتراتيجي 

ــن .    ــع الصي م

والتبعيــة  الفســاد  عــن  الناتــج  الواقــع  لامــر  َترضــخ  أم   .2
ولديهــا  عظمــى  كقــوة  امريــكا  مــع  ببراغماتيــة   وتتعامــل 
القــدرة علــى اســتخدام الملــف االقتصــادي واالمنــي والسياســي 
وبالتالــي  وعزلهــا  الــدول  عبرمحاصــرة  ادارة صراعاتهــا  فــي 
ــن  ــة ع ــوهة الناتج ــة والمش ــة المريض ــذه العاق ــى ه ــاء عل البق
حالــة االنقســام العراقــي بيــن المكونــات التــي كرســتها  امريــكا 

وافقــدت البلــد اســتقاليته.

3. أو تســتثمر صعــود ادارة جديــدة  لتصحيــح العاقــة عبــر البــدء 
ــرك  ــة تش ــرف المظلم ــن الغ ــدًا ع ــفاف بعي ــتراتيجي ش ــوار س بح
مصلحــة  بالحــوار  ُيراعــى   ان  علــى  والكفــاءات  النخــب  فيــه 
ــخصيات   ــزاب والش ــة االح ــن مصلح ــدًا ع ــي بعي ــن العراق المواط
ــتركة  ــح المش ــى المصال ــد عل ــة تعتم ــة متكافئ ــة عاق ــر اقام عب
للبلديــن وُتراعــي اســتقالية العــراق وحياديتــه ، تســتبدل فيهــا 
ــة بصناعــة النفــط  ــة عماق ــوات العســكرية بشــركات امريكي الق
مصالــح   علــى  تحافــظ  وبذلــك   ، والبتروكيمياويــات  والغــاز  
واشــنطن وتعطــي مســاحة للعــراق ان يتعاقــد مــع شــركات 
اخــرى صينيــة ويابانيــة وكوريــة للتنافــس فــي بنــاء العــراق 
، ليعــود العــراق ســاحة للتنافــس االقتصــادي وليــس لصــراع 

المحــاور واالجنــدات .
لــو ُقــدر  لــك ان تكــون  فــي صناعــة القــرار ، اي الخيــارات 

باعتقــادك. للعــراق  أفضــل  

ابو فراس الحمداني

الشارع حديث  بقعة ضوء

يعتبــر التــراث الشــعبي  مصــدرًا غنيــاً لكثير 
مــن حقــول المعرفــة األدبيــة والفنيــة 
ــاالت، و  ــن المج ــرها م ــة وغي والثقافي
باشــك ان التنــوع الدينــي والقومي 
واالثني ساهم مساهمة  فعالة في 
تكوين تعددية  ثقافية انعكست 
فــي كثير مــن المجــاالت، كالغناء 
ــد،  ــادات والتقالي ــخ والع والمطب

واالمثــال الشــعبية  واالزيــاء .
ســنتحدث اليــوم عــن  زي 
عراقــي  انقــرض أو كاد ان 
ينقــرض هــو الزي الهاشــمي.
هــو زي شــعبي عراقــي انتشــر 
لبســه حتى اعتبــر طابعا يميز 

المــرأة العراقية .
يصنــع مــن قمــاش رقيــق 
االكمــام  واســع  جــدا 
عمــا  يشــف  واألطــراف 
ــن بالزخــارف  تحتــه ويزي
جميلــة  نباتيــة  ورقيــة 
أو  الذهبــي  باللــون 
ــى قاعــدة  ــي عل الفض
ويعطــي  ســوداء 
ــاال  ــرأة ج للم
وهيبــة. 
وامــا 

عــن تســميته فهــي متاتيــة عــن كونه من 
ثيــاب نســوة بنــي هاشــم الخاصــة بهــن 
وينســب اليهــن ثم شــاع لبســه بيــن بقية 

النســاء .
القــرن  وســتينيات  خمســينيات  وفــي 
هــو  الهاشــمي  الــزي  كان  الماضــي 
ــة، خاصــة  ــرأة العراقي ــد الم المفضــل عن
ــى  ــرص عل ــط وتح ــوب والوس ــي الجن ف
المناســبات  بمختلــف  بــه  التباهــي 
ولمختلــف األعمــار وتشــير اغلــب تلــك 
محافظــة  مــن  انتقــل  انــه  الدراســات 
البصــرة التــي تعــد المدينــة العراقيــة 
خالهــا  ومــن  الــزي  لذلــك  الحاضنــة 
انتقــل الــى الكويــت وبقيــة دول الخليــج 
ومــا يؤكــد ذلــك ان فــي البصــرة فقــط 
ــن  ــا م ــون نوع ــارب األربع ــا يق ــاك م هن
الــزي الهاشــمي بحســب ســعتها ونوعيــة 
وطــرق  النقــوش  وجماليــة  القمــاش 
أربعــة  تقريبــا  النجــف  وفــي  الفصــال. 

نمــاذج، وأنــواع أخــرى فــي الحلــة..
وتشتهرنســاء الوســط الوســط والجنوب  
النجــف  مدينتــي  الخصــوص  وعلــى 
فــي  خصوصــا   , بارتدائــه  وكربــاء  
المناســبات الحزينــة  كالوفيــات ومجالس 
العــزاء، ويؤديــن فيــه حــركات خاصــة 
ــاً مــا  فــي مثــل تلــك المناســبات  , وغالب
يكــون لونــه أســود، ويصنــع مــن الحريــر 
ــادة  ــت، وع ــي او قمــاش الجورجي الطبيع
ــرأس  ــة ال ــزي عصاب مــا يصاحــب هــذا ال

ــد.  ــمى الجرغ ــي تس الت

الهاشمي زي نسائي 
يرتبط بالموروث الديني

 رعد الغريب.. تجربة عراقية عالمية 
في الرقص وتقنيات الجسد

كاظــم  الفنــان  عبــر  عميــق،  بحــزن 
الســاهر، عــن األحــداث المؤلمــة التــي 
ــبب  ــي تس ــراق، والت ــده الع ــي بل ــري ف تج

باألمــس باستشــهاد عــدد مــن المواطنيــن 
العراقييــن وســقوط عشــرات الجرحــى نتيجــة 

تفجيــر إرهابــي مــزدوج.
الســاهر نشــر صفحــة ســوداء عبــر حســابه 

عــن  تعبيــرًا  »إنســتقرام«  موقــع  علــى 
حــداده وعلــق »ببالــغ األســى و الحــزن نتقــدم 

بأحــر التعــازي و أصــدق المواســاة إلــى أســر ضحايــا 
تفجيــر ســاحة الطيــران فــي بغــداد. نســأل اهلل أن يتغمــد 
الضحايــا بواســع رحمتــه و يشــفي الجرحــى. إّنــا هلل وإّنــا 

ــه راجعــون«. إلي

بناهــا ماروثــا بــن حبيــب التكريتــي بالقــرن الـــ 7 ميادي،فــوق جبــل تكريــت 
الجنوبــي بمحافظــة صــاح الديــن .

هالكنيســة شــاهدة علــى قصــص التعايــش بيــن المســلمين والمســيحيين 
علــى مــر التاريــخ باعتبارهــا مــن الكنائــس القديمــة بالعــراق .

دكتــور عــدي االجــدع اســتاذ جامعــي بالعقائــد الدينيــة في جامعــة تكريت 
يقــول »هــاي الكنيســة معلــم حضــاري وتاريخــي بتكريــت، تــم ترميمهــا 
عــام 1994م، ولحــد االن شــخوصها باقيــة، وبجانبهــا اكــو جامــع كبير«.

ــن  ــي بي ــش االجتماع ــاً يحكــون قصــص التعاي ــت دائم ــاس بتكري الن

ــة  ــة، و اكــو عــدد مــن العوائــل التكريتي المســلمين والمســيحيين بالمدين
المعروفــة يفتخــرون بأصــل أجدادهــم المســيحيين واكــو منهــم يحتفــظ 

ببعــض الكتــب المســيحية الــي ورثهــا مــن أجــداده.
هــاي العوائــل تربطهــم صلــة قرابــة بمســيحيين الــي بمناطــق اخــرى 

مــن مــدن العــراق.
شنو تعرفون عن هالكنيسة ؟

#تنوع_360
#ها_بالعراق

الكنيسة الخضراء بتكريت

كاظم الساهر 
يعزي ضحايا 

تفجيرات 
ساحة الطيران

شعر سعدي يوسف ويحيى 
السماوي والحطاب في 

رسالة باحثة ايرانية

حصلــت الباحثــة اإليرانيــة فاطمــة 
تنهــا علــى درجــة امتيــاز عن رســالتها 
»ســيميائية أدب المقاومــة فــي شــعر 
ــال  ــة ميش ــوء نظري ــى ض ــراق عل الع
ــى الســماوي ، ســعدي  ــر ـ يحي ريفاتي
يوســف، وجــواد الحطــاب أنموذجــا«. 
حيــث تمــت المناقشــة في قاعــة كلية 
اآلداب والعلــوم اإلنسانية/قســم اللغة 
العربيــة وآدابهــا /جامعــة الشــهيد 

مدنــي بأذربيجــان -إيــران.
وقــد تناولــت  الرســالة موضوعيــن 
أساسيين: شــعر مقاومة الدكتاتورية، 

وشــعر مقاومــة االحتــال. 
وكانــت لجنــة المناقشــة مكّونــة مــن 
بــاوي  رســول  الدكتــور  األســتاذ 
ولــي  حميــد  الدكتــور  واألســتاذ 
الدكتــورة نرجــس  زادة واألســتاذة 

أنصــاري.

البصرة - المستقل

قــد يجهــل بعــض ضيــوف المهرجانــات 
ــة  ــخصية الراعي ــك الش ــة تل ــة والفني االدبي
المشــاركين  تســتقبل  التــي  المخلصــة 
وكأنهــم جميعــا اصدقــاؤه فــي مدينــة 
يشــعر انــه يمثلها كلها بجمالهــا وعذوبتها 
واالبــداع..  بالحــب  العامــرة  وحضرتهــا 
يجهلــون ان الرجــل المتواضــع الــذي يتنقل 
بينهــم ســائا عــن احتياجاتهــم هــو الفنان 
ــي  ــص االول ف ــب، الراق ــد الغري ــر رع الكبي
ــذ  فرقــة الفنــون الشــعبية فــي البصــرة من
منتصــف ســبعينات القــرن الماضــي ومدرب 
لغــة الجســد التــي اكتســبها مــن دورات 
الســبعينات. حيــث ارســل  ابــان  عالميــة 
لدراســة فــن الرقــص ولغــة الجســد  بزمالــة  
ــي  ــة ف ــي فرق ــع ثان ــدرب م ــا وت ــى ألماني إل
العالــم بعــد فرقــة اليكــور الروســية فتــدرب 
ــن  ــي فوم ــي اناتول ــر الروس ــد الخبي ــى ي عل

ــة البولشــوي الروســية.  مــدرب فرق
ــا  ــة أبرزه ــال فني ــدة اعم ــا  ع ــرج بعده اخ
ــة اســيا لكــرة  ــي كأس اندي ــة نهائ احتفالي
القــدم وكان المخــرج والمــدرب العربــي 
الوحيــد الــذي شــارك فــي هــذه االحتفاليــة.

ولــد رعــد غريــب مصطفــى االزيرجــاوي فــي 

ــط  ــة اواس ــه الفني ــدأ حيات ــرة 1957، ب البص
الســتينيات عــازف اكورديــون فــي فرقــة 
المدرســة، ثــم اتجــه الــى المســرح المدرســي 
فــي بدايــة الســبعينيات ليشــارك فــي عــدة 
اوبريتــات مدرســية وفــي ســنة 1976 اصبــح 

عضــواً فــي فرقــة البصــرة الوطنيــة للفنــون 
الشعبية دائرة السينما و المسرح، قبل ارساله 
ــص  ــن الرق ــا وروســيا لدراســة ف ــى الماني ال
واالخــراج الفنــي.  ســاهم فــي تقديــم عــدد 
مــن االوبريتــات التــي عرضــت فــي مهرجــان 

بابــل الدولــي وقــدم اعمــاال على مســارح عدة 
حــول العالــم كمــا ســاهم بتدريــب عــدة فرق 
فنيــة.. يعمــل االن مدربــاً و مخرجــاً لتقنيــات 
الجســد فــي فرقة الفنــان محمود ابــو العباس 

المســرحية بمحافظــة البصــرة.


