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المشرف العام  رئيس التحرير
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حني أرى الظلم يف 
هذا العالم، أسلي 
بالتفكري  نفسي 

يف أن هناك جهنم 
تنتظر الظاملني 

رجل واحد يســتطيع أن 
يعيــد األمة إىل مبادئها، 

فلو كان قدوة جيدة 
سيقلده الناس الجيدون 

واألشرار يخجلون أن 
يفعلوا عكسه

  الفيلســوف الفرنسي 
جان جاك روسو

نيكــوالي ميكافيللي

النــاس يحجمــون عــن إيــذاء الــذي يوحــي بالخــوف مــن الــذي يوحــي بالحــب، لذلــك 
ــر ممــا  ــر فــي كتابــه ان يجعــل النــاس يخافونــه اكث كان ميكافيللــي يوصــي االمي
يحترمونــه، ربمــا تكــون هــذه النظــرة قاســية نوعمــا ، لكنهــا واقعيــة بنســبة كبيرة، 
خصوصــا فــي المجتمعــات التــي يكــون فيهــا صــوت البندقيــة اقــوى مــن صــوت 

العقــل ، ورائحــة الــدم ازكــى مــن رائحــة الزهــور .
الخــوف كمفهــوم ليــس محببــاً لكنــه ضــروري فــي بعــض االحيــان. فقــد اجــرى احــد 
أهــم مراكــز اســتطالعات الــرأي فــي العالــم اســتبياناً عــن خــوف النــاس مــن القانون 
او احترامــه ، فــكان الســؤال : هــل تخــاف القانــون أم تحتــرم القانــون ؟ فجائت نســبة 

%86 مــع الخــوف مــن القانــون.
فحينمــا يتــاح لنــا فرصــة مخالفــة القانــون فــان الــرادع عن المخالفــة هو الخــوف من 

العقوبــة وليس االحتــرام .
لــذا القانــون القــوي بــال تعســف هــو مــن يجعل حيــاة النــاس آمنــة ، والحاكــم القوي 
الــذي يوحــي بالخــوف هــو مــا يبحــث عنــه العراقيــون اليــوم للجــم الخارجيــن عــن 

القانــون والذيــن يهــددون الدولــة.
فهنــاك مثــل شــعبي عراقــي يقــول: » امــام المــا يشــور محــد يــزوره« ، ومــن أمــَن 
العقوبــة أســاء االدب. والحاكــم الــذي ال يخافــه القتلــة ال يســتطيع ان يجلــب االمــان 
واالســتقرار للبلــد . والرئيــس الــذي يــراد لــه ان يكــون طرطــورًا مــن االفضــل لــه ان 

يصارح شــعبه ويســتقيل.
فبــدال مــن االســتمرار بالســلطة الهشــة التــي ســتأتي علــى االخضــر واليابــس فــي 
هــذا الوطــن يجــب ان تطــرح ثقافــة الخــوف مــن القانــون وهــي التــي اثبتــت فــي 
مقاطــع زمنيــة انهــا االكثــر نفعــاً ، فمازلنــا نتذكــر صولــة الفرســان فــي البصــرة التي 
أتــت ُأكلهــا ، كمــا نتذكــر صولــة العبــادي فــي كركــوك وبقيــة المناطــق المتنــازع 
عليهــا ، وايقــاف مطــارات االقليــم والمنافــذ الحدوديــة وغيرهــا، كلهــا كانــت بفعــل 

الخــوف مــن القانــون .
وحينمــا يتراجــع الخــوف مــن القانــون تظهــر اصــوات المعتديــن علــى الوطــن قويــة 

مرتفعــة.  ويريــد البعــض ان يفــرض قانونــه الخــاص ، ويهــدد الدولــة.
الســماح بهزيمــة الخــوف مــن القانــون يعنــي اســتفحال الخارجيــن عنــه، وتشــجيع 

االخريــن علــى الخــروج عليــه ، ممــا يعنــي الضيــاع واالستســالم .
ان اختطــاف امــن الوطــن والمواطــن بحجــج واهيــة وفــرض ارادة مجموعــة مســلحة 
علــى الدولــة دون ان تجــد رد حقيقــي مــن الحكومــة يعنــي اننــا وصلنــا الــى نقطــة 
النهايــة وان الصــدام واقــع ال محالــة ، وان المجتمــع علــى شــفا الهاويــة وســنندم 
جميعــاً حيــن ال ينفــع النــدم. فالســلطة الهشــة ال تنتــج ســوى وطــن هــش مســلوب 

االرادة ومجتمــع ذليــل .
يقــول المفكــر االنكليــزي. برتراند رســل »يمكن للحكومــة ان تتواجــد دون قوانين ، 

لكــن القانــون ال يمكــن ان يوجــد دون حكومة«.

السلطـة 
الهشـة

بغـــــداد
2021شبــــاط

بغداد - المستقل

فــي معــرض كلمــة رئيــس مجلــس 
للعراقييــن  وجههــا  التــي  النــواب 
 ، الجديــد  العــام  حلــول  بمناســبة 
فقــد اختلطــت مشــاعر الفــرح والحزن 
بيــن طــي الكلمــات  لمــا يعانــي 
كمــا    ، والعراقييــن  الوطــن  منــه 
حــث الســيد الحلبوســي العراقييــن 
لرســم مســتقبلهم الجديديــن خــالل 
االنتخابــات القادمــة ، فقــد قــال : 
»لقــد عانــى عالمنــا مــن عــام صعــب 
هــدد فيه فيــروس كورونا المســتجد 
ــر أنمــاط  حيــاة مليــارات البشــر، وغيَّ
الحيــاة والعيــش، واســتهدف القطــاع 
االقتصــادي، وتســبَّب بأضرار نفســية 
ومعنويــة هائلــة، وأســفر قبــل ذلــك 
وفقــدان  بــاألرواح  خســائر  عــن 

األحبــة واألصدقــاء، فالعــزاء والصبــر لــكلِّ مــن فقــد عزيــزًا، 
والرحمــة والرضــوان ألرواحهــم«. 

ــا  ــه م ــا في ــو اهلل أن يجنبن ــد، ندع ــام جدي ــاب ع ــى أعت ــن عل نح
أصابنــا فــي ســابقه، وأن نعمــل جاهديــن لتحييــد نتائــج ظــروف 
الســنة الماضيــة، ولــدى العراقييــن فرصــة ســانحة فــي هــذا العام 
للتعبيــر عــن اختيارهــم الديمقراطــي عبــر االنتخابــات التشــريعية 
ــي  ــة ف ــون نقطــة انطــالق مهم ــام،  لتك ــي ســتجري هــذا الع الت
عمليــة التصحيــح مــن أجــل بنــاء الوطــن وعبــور األزمــة وتحقيــق 

تطلعــات شــعبنا بعيــش كريــم وحيــاة آمنــة مطمئنــة.
إن مهمــة مواجهــة الظــروف الصعبــة مســؤولية جماعيــة تكاملية 
ــل الشــعب هــو  ــع، ولع ــات المجتم ــع فعالي ــن جمي ــة بي وتضامني
ــار  الركيــزة األســاس فــي إنجــاح هــذا المشــروع مــن خــالل اختي
ممثليــه عبــر عمليــة حــرة وديمقراطيــة واعيــة تقــدم اإلنجــاز على 

ــي  ــة، وتضــع ف ــى القراب ــة عل ــة، وتفضــل المهني ــة الفرعي الهوي
حســاباتها المصلحــة العامــة قبــل الخاصــة، ومــا نواجهــه اليــوم 
ــي األخطــاء.  ــن تحديــات صعبــة ســببه التراكــم المســتمر ف م
لنجعــل عامنــا هــذا عامــا لإلصالحــات علــى الصعــد كافــة، ومــن 
هنــا فــإن مجلــس النــواب حريــص كل الحــرص علــى تهيئــة 
الظــروف المناســبة لحمايــة وإنجــاح المســار الديمقراطــي بشــكل 
يمنــح المواطــن الفرصــة الحقيقيــة للتغييــر، وســيكون للبرلمــان 
ــة  ــم عملي ــة لدع ــريعات الالزم ــال التش ــي إكم ــل ف ــدور الفاع ال

ــر المنشــودة. اإلصــالح والتغيي
أتمنــى لكــم عامــاً مليئــاً بالفــرح والســرور عامــاً نتجــاوز فيــه 
األزمــات، ويتحقــق خاللــه االســتقرار والعدالــة االجتماعيــة، ويعود 
ــع  ــار لجمي ــة اإلعم ــدأ مرحل ــم، وتب ــى مناطقه ــون إل ــه النازح في

ــدم. ــالح وتق ــام إص ــون ع ــراق، وأن يك ــق الع مناط

الحلبوســي: مهمــة مواجهة 
الظــروف مســؤولية الجميع

متابعات - المستقل

ــن، فيمــا  تشــهد المقاهــي والمطاعــم واالســواق، اكتظاظــا بالزبائ
االجتماعيــة،  وعاداتهــم  الطبيعيــة  حياتهــم  العراقيــون  يمــارس 
علــى الرغــم مــن تحذيــرات وزارة الصحــة بحــدوث طفــرة فــي 

ــتاء. ــم الش ــالل موس ــات، خ اإلصاب
ــة  ــن وضــع الكمام ــرة ع ــي األشــهر األخي ــون ف ــع العراقي ــا تراج كم
وااللتــزام باإلجــراءات الوقائيــة علــى وقــع أزمــة اقتصاديــة خانقــة 

ــر منهــم. ــات الكثي ــرت أولوي غّي
ــاء  ــدة الوب ــع ح ــام بتراج ــاس الع ــى ان االحس ــون ال ــير مراقب ويش
بحيــاة  يــودي  زال  مــا  الفيــروس  أن  رغــم  االهمــال،  إلــى  أدى 

يوميــا.  العراقييــن  عشــرات 
فــي  »تغّيــر  إلــى  تعــود  المســألة  ان  الــى  المراقبــون  ويضيــف 
األولويــات« لــدى شــريحة واســعة مــن النــاس صــار اهتمامهــا 

العيــش. منصبــا أكثــر علــى توفيــر لقمــة 
وأفــاد مســؤول كبيــر فــي االتحــاد الدولــي لجمعيــات الصليــب 
ــاز  ــف كمامــة وقف األحمــر والهــالل األحمــر، أن شــحنة مــن 200 أل
ال تــزال عالقــة فــي الجمــارك العراقيــة ويواجهــون عراقيــل إداريــة 

للحصــول عليهــا. 
وأوضــح المســؤول أن الشــحنة موجهــة للمقيميــن فــي مناطــق 
ــي تعمــل  ــم الت ــواد واألطق ــى هــذه الم ــا عل ــب الحصــول فيه يصع

ــاعدات.   ــع المس ــروس وتوزي ــول الفي ــة ح ــى التوعي ــا عل فيه
ــر بوضــع الكمامــة فــي مناطــق  ــزام أكب ويســجل بشــكل واضــح الت

ــاء الشــعبية. ــة باألحي ــة مقارن ــن الوســطى والثري الطبقتي
ــة  ــة واالجتماعي ــبات الديني ــراس والمناس ــالت االع ــع حف ــم تنقط ول
والزيــارات، رغــم التحذيــرات الصحيــة، بــل ان بعــض العراقييــن 

ــرة«. ــة« أو »مؤام ــا »كذب ــان كورون ــون ب ــون يؤمن اليزال
وبســبب تداعيــات األزمــة الصحيــة، بــات 4.5 مليــون عراقــي تحــت 

خــط الفقــر )%11.7 مــن الســكان(، وفــق دراســة حديثــة مشــتركة 
ــة.  ــط العراقي ــي ووزارة التخطي ــك الدول ــف والبن ــة اليونيس لمنظم
ويســتبعد المســؤولون اتخــاذ تدابيــر جديــدة، وتكتفــي الدولــة 
ببــذل جهــود توعيــة وحــّث المواطنيــن والمؤسســات التجاريــة 

ــة. ــات الصحّي ــرام التوصي ــى احت عل
ووفقــا لخبــراء فــي الصحــة فــان المؤسســات الصحيــة العراقيــة، 
تفتقــد لرؤيــة وتعامــل علمــي مــع الجائحــة، خاصــة أن العــراق 
والجامعــات،  المــدارس  فــي  الــدوام  عــودة  أيــام  قبــل  شــهد 
ــات  ــدة لإلصاب ــة جدي ــدوث انتكاس ــن ح ــم م ــن تخوفه ــن ع معبري

بالفيــروس.
ويشــهد العــراق منــذ أســابيع انخفاضــا فــي اإلصابــات بعــد أن 
إصابــة   5500 مــن  أكثــر  بتســجيل  للــذروة  أشــهر  قبــل  وصــل 
يوميــا، لينخفــض معــدل اإلصابــات خــالل األيــام الماضيــة إلــى 

حوالــي الربــع.

العراقيــون يتحدّون كورونا 
يف األســواق والحفالت والتجمعات

بغداد - المستقل

ــر  ــة ووزي ــم الحكوم ــق بأس ــح الناط رج
الثقافــة حســن ناظــم، الخميــس، أن 
ــواب  ــس الن ــت داخــل مجل ــم التصوي يت
علــى قانــون العطــل الرســمية خــالل 

األســبوعين المقبليــن.
العطــل  قانــون   ، أن  ناظــم  وأوضــح 
الرســمية وضعــت الصياغــة النهائيــة لــه 
وســيقدم إلــى األمانــة العامــة لمجلــس 
الــوزراء، ونأمــل خــالل أســبوع أو اثنيــن 
مــن  عليــه  للتصويــت  يقــدم  بــأن 

ــواب. ــس الن ــى مجل ــم إل ــس ث المجل
وفــي ســياق اخــر ، تابــع ناظــم، إن وزارة الثقافــة، بصــدد صياغــة بعــض مذكــرات التفاهــم 
ــاً أننا”نعمــل مــع جهــات متعــددة  ــة “مبين ــار ضمــن شــروط وأوضــاع معين الســترداد اآلث

إقليميــة ودوليــة الســترداد آثــار العــراق المهربــة والمســروقة فــي كل مــكان .

ناظم : قانون العطل الرسمية 
سيقدم للتصويت خالل أسبوعني

عــاء الخطيب

كلمة المســتقل

بغداد - المستقل

أعلنــت األمانــة العامــة لمجلــس الــوزراء العراقــي الجمعــة 
ــة  ــكل لجن ــي، ش ــى الكاظم ــة مصطف ــس الحكوم أن رئي
تتولــى وضــع الخطــط المالئمــة لتطويــر حــي مدينــة 

ــداد. ــة بغ ــي العاصم الصــدر ف
وقالــت األمانــة فــي بيــان لهــا: »انطالقــا مــن توجــه 
الخدمــي  بالواقــع  لالهتمــام  العراقيــة  الحكومــة 
ــتنادا  ــة، واس ــراق كاف ــاء الع ــي أنح ــدن ف ــكني للم والس
لمــا جــاء بخطــة تحســين الواقــع المعيشــي والســكني 
رئيــس  شــكل  التحتيــة  البنــى  وتأهيــل  للمواطنيــن، 

مجلــس الــوزراء مصطفــى الكاظمــي لجنــة تتولــى وضــع 
الخطــط المالئمــة لتطويــر حــي مدينــة الصــدر مــن 

كافــة«. والعمرانيــة  الخدميــة  النواحــي 
عاتقهــا  علــى  ســتأخذ  »اللجنــة  أن  إلــى  وأشــارت 
لتوفيــر  الحكوميــة،  بالدوائــر والمؤسســات  االســتعانة 
ــاز  ــا إلنج ــي تحتاجه ــاالت الت ــي المج ــناد ف ــم واإلس الدع

مهامهــا«.
االســتعانة  صالحيــة  اللجنــة  »منحــت  وأضافــت: 
االختصــاص،  ذات  االستشــارية  والمكاتــب  بالشــركات 
لالســتفادة منهــا فــي وضــع المخططــات والتصاميــم 

للمشــروع المالئمــة  والــرؤى 

يف أول قــرار له يف العام الجديد.. 
الكاظمــي يشــكل لجنــة لتطوير أحد أحياء بغداد

كتب - المســتقل

لقــد غيــر فايــروس كورونــا قواعــد الحيــاة فــي العالــم فلــم تعــد الحيــاة كمــا 
ــاد رأس  ــت أعي ــة ، فقــد خل كانــت، فــال مصافحــات وال ُقبــل وال أحضــان دافئ
الســنة  مــن كل مظاهــر الفــرح  وبــدت المــدن الكبــرى موحشــة ، فقــد أغلقــت 
أبــواب المحــال التجاريــة و اســتقر النــاس فــي بيوتهــم ، وخيــم عليهــم شــبح 
الخــوف  مــن الفايــروس ، وأقتصــرت التهانــي علــى االمنيــات بالخــالص مــن 

هــذا الوبــاء.
ورغــم تصــدر عبــارة  منصــات التواصــل والســاحات العامــة الخاليــة اال مــن  
أضــواء الســيارات القليلــة  التــي تعبــر الشــوارع ، فقــد إضطــر النــاس ان يحتفلــوا 
عبــر منصــات التواصــل بعيــدًا عــن التجمعــات ، ولــم تخلــوا عبــارات التهنئــة مــن 

كلمــات التحســر واالســف علــى أيــام مضــت فــي ظــل الصحــة  والفــرح.   
ــات  ــيقى وتجمع ــوات الموس ــرح واص ــة الف ــن نكه ــي م ــه خال ــد لكن ــام جدي ع
النــاس، وكمــا يقــول المثــل » جنــه بــال نــاس مــا تنــداس « ، ورحــم اهلل أبــو 

ــه الشــهير : ــه بيت العــالء المعــري الــذي انشــد يومــًا  وهــو حبيــس فــي بيت
ولــو انــي ُحبيــت الخلــَد فردًا        لما أحببُت فــي الخلِد إنفرادا  

لقــد ســيطرت علــى التفاعــالت ، األمانــي بعــام أفضــل مــن العــام الماضــي ، 
الــذي خيمــت عليــه تداعيــات فيــروس كورونــا والتدهــور االقتصــادي وفقــدان 

عشــرات االف لوظائفهــم واصبحــوا عاطليــن عــن العمــل.
أمــا فــي العــراق فلــم يختلــف االمــر كثيــرًا مــن ناحيــة االمانــي واآلمــال 
ــام  ــكان الع ــرى ، ف ــواح أخ ــن ن ــف م ــن اختل ــد 19 ، لك ــن كوفي ــالص م بالخ
2020 قــد ختــم أيامــه بهبــوط ســعر صــرف الدينــار مقابــل الــدوالر وارتفــاع 

يف العــام الجديد 
املاليــني يأملــون الخــالص من الكورونــا ويف العراق أماٌل أخرى  

ــب  ــليم الروات ــر تس ــك تأخ ــى ذل ــًا ال ــة ، مضاف ــواد الغذائي ــلع والم اسعارالس
ــط. ــعار النف ــار أس ــي وانهي ــار الكهربائ ــاع التي ــع انقط ــن م ــذي تزام ال

فــي  حــرب  نشــوب  هــو  العراقييــن  يقلــق  الــذي  األكبــر  الهاجــس  ولعــل 
فيهــا. الدائــر  الصــراع  وقــع  علــى  المنطقــة 

ــت وهــي  ــذ ســنين خل ــرى تتكــرر فــي كل عــام ، من ــة كب ــى  أمني باإلضافــة ال
ــن الفســاد والفاســدين.  ــص م التخل

ويبقــى االمــل معقــود فــي نفــوس العراقييــن بهــذه األمنيــة حتــى العــام 
القــادم.

خاص - المستقل

تعتبــر الرياضــة مــن المجــاالت التــي تقــرب الناس لبعضهــا البعض ، 
وتخلــق اجواء للحب والســالم والتســامح والتنافس المشــروع المبني 
علــى الــروح الرياضيــة التــي تتســم بقبــول االخــر ، وهذا مــا ركز عليه 

داعمو مشــروع الحــوار الوطنــي العراقي.
ــا مــن  ــى الرياضــة والشــباب باعتبارهم ــذا انصــب اهتمامهــم عل ل
المجــاالت الهامــة في صناعــة الحوار وايجاد المشــتركات االنســانية .
ففــي لقائهــم مــع الســيد عدنــان درجــال وزيــر الرياضــة والشــباب، 
و مجموعــة مــن نجــوم الرياضــة العراقيــة باعتبارهــم رســل الســالم 

والمحبــة الذيــن تقــع علــى عواتقهــم مســؤولية الحــوار الوطنــي .
اكــدوا علــى اهميــة الرياضــة فــي تكريــس قيــم التســامح والســالم 
والتعايــش ، واشــاروا الــى اهميــة الرياضية والرياضيين فــي بث روح 

المحبــة بيــن الناس
فقــد اشــار الســيد درجــال الى اهميــة هذه المبــادرة وشــكر القائمين 
ــذه  ــي له ــم الرئيس ــي الداع ــاد االورب ــهم االتح ــى رأس ــا وعل عليه
المبــادرة. وهيئــة الخبــراء الفاعليــن الرئيســيين فــي هــذا المشــروع .

الــذي يعتبــر خطــوة عمليــة جديــدة ومهّمة تجمــع العراقييــن بكافة 
اطيافهــم مــن إجــل وضــع اللبنــات الصحيحــة إلعــادة اللحمــة بيــن 
إبنــاء العــراق لتحقيــق المصالحة المجتمعّيــة، وتقويــة الرغبة لديهم 
ــه  ــجام مكونات ــه وإنس ــى وحدت ــاء عل ــم واإلبق ــاء مجتمعه ــي بن ف
المتنوعــة لتشــّكل أسســا حقيقّيــة وواقعّيــة لعــراق ينعــم بالســالم 

واالســتقرار والرقــّي.
  ومــن هــذا المنطلــق ينبغــي التأكيــد علــى أن الحــوار الوطنــي هــو 
آليــة فاعلــة إليجــاد عمليــة التوافــق بيــن مختلــف أطيــاف الشــعب 

العراقــي.
كمــا شــكر وفــد الخبــراء المكّلــف بتهيئــة االجــواء لمشــروع الحــوار 
الوطنــي فــي العــراق مــن متخصّصيــن في هــذا المجــال الســيد وزير 
الرياضــة والشــباب علــى تعاونــه واســتقباله وتفاعلــه مع المشــروع .
وقــد ضــم وفــد االتحــاد االوربــي الــذي زار العــراق والتقــى بعــدد من 
الــوزراء والمســؤولين العراقييــن من بينهــم و زير الرياضة والشــباب 
كل مــن الســيد عــالء البهادلــي، الســيد نصيف نعيــم، الســيد دانيال 
 Victoria( الســيدة فيكتوريــا فلورنــدر ،)Daniel Gerlach( غيــرالخ

.)Florinder

دور الرياضة في تعزيز دور الرياضة في تعزيز 
قيم التعايش والسلم المجتمعيقيم التعايش والسلم المجتمعي
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القاهرة - المستقل

ــرى،  ــرع المص ــى، المخت ــود الكوم ــدس محم ــال المهن ق
ابــن مدينــة طنطــا فــى محافظــة الغربيــة، أنــه مســجل 
ــراع  ــى باخت ــث العلم ــة البح ــى اكاديمي ــراع ف ــراءة اخت ب
قــام  وأنــه  الطبــى«،  المجــال  فــى  يعمــل  »روبــوت 
بتصميــم روبــوت وتجربتــه فعلًيــا يقــوم بعمل المســحات 
لمصابــى فيــروس كورونــا المســتجد ومتابعــة حاالتهــم 
ــات  ــات ووفي ــل اصاب داخــل مستشــفيات العــزل بمــا يقل
ــر  ــى مص ــا ف ــروس كورون ــى في ــع مصاب ــن م المتعاملي

ــن. ــن الصحيي ــن والفنيي ــم التمري ــاء وطاق ــن األطب م
ــة المصــرى  ــات لـــ صحيف ــى تصريح ــى ف وأوضــح الكوم
اليــوم أن الربــوت الــذى قــام بتصميمــه توجــد منــه 

المســحات،  بأخــذ  تقــوم  إحداهــا  نســخة  مــن  أكثــر 
ــق اإلجــراءات االحترازيــة وكشــف  واألخــرى تقــوم بتطبي
الحــرارة ومنــع المشــتبه فــى إصابتهــم مــن دخــول 
بمتابعــة  تقــوم  الثالثــة  والنســخة  العامــة،  األماكــن 
الحالــة الصحيــة داخــل مستشفســات العــزل ومتابعــة 

المرضــى بــدالً مــن األطبــاء والتمريــض.
الصحــة  وزيــرة  أطالــب  المصــرى  المهنــدس  وقــال 
العلمــى  للبحــث  الصحــة  وزارة  فــى  إدارة  بتخصيــص 
ــذكاء االصطناعــى فــى المجــال  فــى مجــال الروبــوت وال
الصحــة  وزارة  مــن  علميــة  لجنــة  وتشــكيل  الطبــى، 
بتجربــة اختراعــه الــذى يعمــل فعلًيــا، كبدايــة  االنطــالق 
مصــر ودخولهــا فــى مجــال الــذكاء االصطناعــى فــى 

المجــال الطبــي .

روبوت طبي لعالج املصابني بكورونا

متابعات - المستقل

العفــو  قــرارات   Washington Post بوســت  واشــنطن  وصفــت صحيفــة 
والتخفيــف التــي أصدرهــا الرئيــس األميركــي المنتهيــة واليتــه ترامــب 
ــه  ــأن مكتب ــن ش ــط م ــة، وتح ــان، ومقلق ــر الغثي ــا تثي ــبوع بأنه ــذا األس ه

والمكانــة األخالقيــة ألميــركا.
فيمــا هاجــم الســيناتور الجمهــوري بــن ساســي، الرئيــس األمريكــي ترامــب 

معلقــا علــى قــرارات العفــو األخيــرة التــي أصدرهــا بالقــول هــذا فاســد.
وطبقــا لـــ رويتــرز، فقــد أصــدر بــن ساســي بيانــا مقتضبــا تحــدث فيــه عــن 

قــرارات العفــو األخيــرة قــال فيــه: هــذا فاســد حتــى النخــاع.
وكان ترامــب قــد أصــدر مســتغاًل حًقــا منحــه الدســتور للرئيــس فقــط، 
مجموعتيــن مــن العفــو فــي غضــون عــدة أيــام، ومــن المتوقــع أن يكــون 

ــر. ــي 20 يناي ــته ف ــة رئاس ــب نهاي ــه ترام ــا يواج ــد بينم ــاك المزي هن
أصــدر ترامــب عفــوًا عــن 26 شــخًصا وخفــف جــزًء أو كل األحــكام الصــادرة 
علــى ثالثــة أشــخاص آخريــن، ومعلــوم أنــه وطبقــا للقانــون األمريكــي 

ــي مكانهــا. ــة ف ــرك اإلدان ــه يت ــة لكن ــل العقوب ــة يزي ــف العقوب ــإن تخفي ف
جديــر بالذكــر أن بن ساســي كان قد انتقد ترامب

وقــال: يجــب علــى كل أمريكــي يهتــم بســيادة القانــون أن يشــعر باالرتيــاح 
ألن المحكمــة العليــا أغلقــت الكتــاب علــى هــذا الهــراء.

ووصفــت صحيفــة واشــنطن بوســت Washington Post قــرارات العفــو 
والتخفيــف التــي أصدرهــا الرئيــس األميركــي المنتهيــة واليتــه دونالــد 
ــأن  ــن ش ــط م ــة، وتح ــان، ومقلق ــر الغثي ــا تثي ــبوع بأنه ــذا األس ــب ه ترام

المكانــة األخالقيــة ألميــركا.
أوال سياســيين  تشــمل  عنهــم  العفــو  مــن صــدر  قائمــة  أن  وأوضحــت 
جمهورييــن فاســدين بــرروا طلبهــم للعفــو فقــط بدعمهــم السياســي 

للرئيــس
منهــم عضــو الكونغــرس الســابق فــي كاليفورنيــا دانكــن دي هانتــر الــذي 
ــاة فخــم  ــة فــي تمويــل أســلوب حي ــات اآلالف مــن دوالرات الحمل انفــق مئ
شــمل عطلــة فــي بحيــرة مــع إحــدى عشــيقاته، ودروســا ألطفالــه، وركــوب 
أرنــب أليــف الطائــرة، وعندمــا تــم القبــض عليــه ألقــى باللــوم علــى األخبــار 

الكاذبــة والدولــة العميقــة.
ــذي  ــز ال ــس كولين ــورك كري ــن نيوي ــابق ع ــرس الس ــو الكونغ ــك عض كذل
ــال  ــكاب االحتي ــر الرت ــة التآم ــان بتهم ــف القضب ــط خل ــهرين فق ــى ش أمض
فــي األوراق الماليــة، وهــي جريمــة تتعلــق بعالقــة ســطحية مــع شــركة 
ــة  ــة الرعاي ــى سياس ــراف عل ــاء اإلش ــا أثن ــي رعاه ــة الت ــا الحيوي التكنولوجي

الصحيــة الفدراليــة.
تشــكل  العفــو  قــرارات  مــن  الثالثــة  المجموعــة  أن  الصحيفــة  وتضيــف 
ــي  ــة ف ــة العامل ــوات األميركي ــالمة الق ــي وس ــن القوم ــدا لألم ــدا فري تهدي
 BLACK الخــارج، ففــي العفــو عــن 4 مــن حــراس شــركة بــالك ووتــر

ــام  ــررة ع ــر مب ــة غي ــي مذبح ــأ ف ــل الخط ــل أو القت ــوا بالقت WATER أدين
ــوم  ــك الي ــاعة ذل ــب بش ــدد ترام ــا ج ــا عراقي ــا 14 مدني 2007 راح ضحيته

المشــؤوم.
وأشــارت واشــنطن بوســت إلــى أن العفــو عــن حــراس »بــالك ووتــر« يمثــل 
رســالة إلــى أولئــك الذيــن يقاتلــون باســم أميــركا بأنهــم يســتطيعون 
إطــالق النــار علــى المدنييــن الفاريــن بمــن فيهــم األطفــال واإلفــالت مــن 
ــي  ــابق ف ــب الس ــل ترام ــع تدخ ــال م ــو الح ــا ه ــه وكم ــة أن ــاب، مضيف العق

ــن  ــى م ــة العظم ــا باألغلبي ــررا بالغ ــق ض ــذا يلح ــإن ه ــكري ف ــاء العس القض
األميركييــن الذيــن يتصرفــون بشــرف فــي أصعــب الظــروف، وهــي رســالة 
ــدة  ــات المتح ــع أن الوالي ــا ال تتوق ــه عليه ــة إن ــدول األجنبي ــول أيضــا لل تق

ــية. ــال الوحش ــى األعم ــبها عل ستحاس
وختمــت بــأن هــذا العفــو ســيأتي بنتائــج عكســية مــن الحكومــات األجنبيــة 
التــي ستتســاءل: لمــاذا تســمح لألميركييــن المتهميــن بجرائــم فــي الخــارج 

فــي المســتقبل بالعــودة إلــى الواليــات المتحــدة لمحاكمتهــم؟.

ترامب اسقط املكانة االخالقية المريكا

خاص - المستقل

ــة  ــّرم الملك ــام.. تك ــة كل ع ــي نهاي ف
أليزابيــث الثانيــة مــا يقــرب مــن األلــف 
مــن مواطنيهــا لتمّيزهــم فــي خدمــة 
المجتمــع واألنســانية... واليــوم كّرمــت 
الملكــة أربعــة مــن العراقييــن مــن 
الــدور  الذيــن كانــت لمســاهماتهم 
ــم المختلفــة..  المهــم فــي حقــول العل
ــرين  ــورة نس ــم الدكت ــم تكري ــد ت فق
أختصاصيــة  العلــوان  الديــن  عــالء 
جامعــة  فــي  العامــة  الصحــة 
الطبيــة  لخدماتهــا  ســاوثهامبتون 
المتميــزة فــي مجال صحــة األم وصحة 
الحوامــل.. أضافــة لدورهــا فــي مجــال 
نشــر الوعــي الصحــي حــول فايــروس 
ــة األمــد..  ــا الطويل الكورونــا والكورون
رعــد  الدكتــور  بالتكريــم  وحظــي 
ــة  ــة العصبي ــب الجمل ــتاذ ط ــاكر أس ش
ــد  ــى الصعي ــدن، والمعــروف عل فــي لن
العالمــي بأختصاصــه المهــم.. وكان 
الدكتــور شــاكر قــد أّلــف كتابــا متميــزا 
 : بعنــوان  وباألنكليزيــة   1996 عــام 
المناطــق  فــي  العصبيــة  األمــراض 

األســتوائية. 
فقــد  العانــي  نــورا  الســيدة  أمــا 
حظيــت بالتكريــم أيضــا وهــي مــن 
أيرلنديــة..  ووالــدة  عراقــي  والــد 
ــج  ــة كامبردي ــي مدين ــت ف ــد درس وق
وهــي  فيهــا..  وتعمــل  األنكليزيــة 
مشــرفة علــى منظمــات أجتماعيــة لهــا 

المدينــة.  فــي  أهميتهــا 
كمــا كّرمــت الملكــة أيضــا الدكتــور 
وهــو  الجميلــي  ضيــاء  المهنــدس 
فــي  األصطناعــي  الــذكاء  أســتاذ 
ــي  ــات ف ــوب والرياضي ــة الحاس مدرس

األنكليزيــة.  ليفربــول  جامعــة 
مبروك للعلم والعلماء هذا التكريم...

بريطانيا تكرّم أربعة مواطنني من أصل عراقي

ونحــن نــودع العــام الثقيــل، عــام 2020، أعلنــت شــبكة منظمــات المجتمــع 
المدنــي الفنلنديــة، لمناهضــة للعنصريــة وكــره األجانــب عــن منــح جائزتهــا 
ــان  الســنوية التقديريــة )جائــزة راســموس ـ اختصــار الســم الشــبكة(، للفن
العراقــي عبــد األميــر الخطيــب تقديــرا لجهــوده والعمــل ألجــل مجتمــع 
فنلنــدي متعــدد الثقافــات فــي لقــاء حصــل افتراضيــا علــى االنترنيــت علــى 

امــل إقامــة حفــل خــاص لتســليم الجائــزة فــي الربيــع المقبــل.
وفــي اتصالنــا مــع الفنــان الخطيــب أعــرب عــن شــكره للقائميــن علــى 
ــة بعمــل ونشــاطه، وأعــرب عــن  عمــل الشــبكة ونشــطاءها وثقتهــم العالي
ــون  ــن يعمل ــه مــن اختصاصيي ــل لجن ــح مــن قب ــزة تمن ســروره كــون الجائ
فــي مجــاالت مختلفــة وهــذه اللجنــة تتغيــر كل ســنه لترشــيح الشــخص 
الثقــة بعملــه ونشــاطه ودفعــا للمضــي قدمــا  المناســب، ممــا أعطــاه 

لمواصلــة نشــاطه لــذات األهــداف.
كانــت الشــبكة تأسســت عــام 2002، وحضــر االجتمــاع التأسيســي، جمعيــة 
األمــم  وجمعيــة  الفنلنــدي  األحمــر  والصليــب  اإلنســان  حقــوق  اتحــاد 
ــم تســجيل الشــبكة  ــا ت ــة وعشــر منظمــات أخــرى. والحق المتحــدة الفنلندي
ــن  ــة التأسيســية م ــى الوثيق ــع عل ــم التوقي ــي 2011 وت ــة ف رســميا كجمعي
ــة،  ــارة الديمقراطي ــاد الحض ــان، واتح ــوق اإلنس ــاد حق ــات اتح ــل منظم قب
الحــزب الشــيوعي الفنلنــدي، وأعضــاء فــي البرلمــان عــن حــزب الخضــر 

الفنلنــدي.
اتخــذت الشــبكة مواقــف مناهضــة للعنصريــة واســتضافت العديــد مــن 
ــت  ــبق ومنح ــة. وس ــة للعنصري ــيقية المناهض ــة والموس ــداث الرياضي األح
ــطة  ــة والناش ــم الصحفي ــة منه ــخصيات الفنلندي ــن الش ــد م ــزة للعدي الجائ
ــل  ــن اج ــدؤوب م ــم ال ــرا لعمله ــا، تقدي ــو حن ــا أب ــطينية مي ــة الفلس المدني

ــي. ــاح حقيق ــة إندم ــراق وعملي ــات واالع ــدد الثقاف ــع متع ــاه المجتم رف
يذكــر ان الفنــان الخطيــب مــن مواليــد مدينــة النجــف عــام 1961، ومقيــم 
فــي فنلنــدا منــذ عــام 1990، فــي عــام 1997 وبالتعــاون مــع بضعــة 
فنانيــن تشــكيليين أســس )شــبكة الفنانيــن المهاجريــن فــي أوروبــا(، 
والتــي مقرهــا هلســنكي، وتصــدر مجلــة شــهرية باللغــة االنكليزيــة اســمها 
ــر  ــون ألكث ــان ينتم ــة 400 فن ــة قراب ــاء المنظم ــغ أعض ــة(، بل ــوان كوني )أل
ــرة بينهــم، ومنهــم  ــدًا، يشــّكل الفنانــون العراقيــون نســبة كبي مــن 40 بل
اســماء المعــة فــي الحركــة الفنيــة العراقيــة، واســتطاعت شــبكة الفنانيــن أن 
ــة. وللشــبكة  ــدان أوروبي ــد مــن المعــارض المشــتركة فــي بل تنظــم العدي
مســاهمة فكريــة فاعلــة فــي حــوارات حضاريــة تختــص بمفهــوم )الثقافــة 

ــا. ــي أوروب ــن ف ــن والمغتربي ــن المنفيي ــاط الفناني ــة( ونش الثالث
الــف مبــرووك صديقنــا العزيــز وتســتاهل اكثــر . هــذا افتتــاح طيــب للســنة 

الجديــدة

أمري الخطيب يحصد جائزة راسموس الفنلندية
هلسنكي ــ يوسف أبو الفوز

بغداد - المستقل

ــة  ــب بلدي ــؤول روات ــاء، مس ــار، األربع ــة ذي ق ــي محافظ ــة ف ــة النزاه ــت هيئ ضبط
ــار.  ــون دين ــدره 29 ملي ــغ ق ــالس مبل ــا باخت ــة متلبس الناصري

الشــروع  فــي  متلبســا  المســؤول  »مفارزهــا ضبطــت  ان  للهئيــة،  بيــان  وذكــر 
التنظيــف«.  عمــال  مــن  اليوميــن  األجــراء  رواتــب  باختــالس 

فــي غضــون ذلــك، بحــث رئيــس هيئــة النزاهــة عــالء جــواد الســاعدي، امــس 
ــاون  ــبل التع ــر، س ــار طاه ــداد عم ــة بغ ــالم بجامع ــة االع ــد كلي ــع عمي ــاء، م االربع

المشــترك. 
ــن  ــد م ــي الح ــي ف ــالم ودوره الرقاب ــة االع ــاء، »أهمي ــالل اللق ــاعدي، خ ــد الس وأك
ــي إشــاعة ثقافــة النزاهــة والتوعيــة  ــر ف ــره الكبي ــن أث ــال ع شــبهات الفســاد فض
ــاك«. ــا وهن ــدث هن ــد تح ــي ق ــات الت ــن الخروق ــد م ــي للح ــل وقائ ــا كعام بأهميته
وبيــن ان »كليــة االعــالم مــن المؤسســات االكاديميــة الرائــدة«، مشــددا علــى 
ــي  ــا ف ــة مــن خــالل زج مالكاته ــي الهيئ ــة ف ــرة اإلعالمي »ضــرورة النهــوض بالدائ

ــي«. ــال الصحف ــي المج ــتجدات ف ــر المس ــة آخ ــة لمواكب دورات متقدم
مــن جانبــه قــال عميــد كليــة االعــالم ان »اللقــاء ُكــرس لبحــث التعــاون المشــترك 
بيــن الكليــة والهيئــة لغــرض تقديــم استشــارات إعالميــة واالســتعانة بالبنــى 
ــي  ــالم ف ــع االع ــر واق ــداد لتطوي ــة بغ ــي جامع ــة ف ــالكات المتخصص ــة والم التحتي
الهيئــة مــن خــالل إقامــة الــدورات التدريبيــة فــي المجــاالت المهنيــة والتقنيــة 

المختلفــة واجــراء اســتطالعات رأي تقــدم مؤشــرات علميــة للنزاهــة«.

ضبط مسؤول
اختلس 29 مليونًا 

من رواتب عمال التنظيف

متابعات - المستقل
 

ــود  ــة أس ــة أربع ــر أصاب ــل ، خب ــل قلي ــة قب ــاء العالمي ــرت وكاالت األنب نش
فايــروس  بمــرض  األســبانية  برشــلونة  مدينــة  حيوانــات  حديقــة  فــي 

الكورونــا.
وقــد أكــد الفحــص الخــاص بالمــرض أصابــة األســد واللبــوة. وجــاء أجــراء 
الحديقــة  فــي  عاملتيــن  أصابــة  بعــد  األســد  علــى  المختبــري  الفحــص 

ــة. ــود األربع ــى األس ــا عل ــراض الكورون ــور أع ــرض وظه بالم
ــل  ــا؟.. وهــل ينتق ــب األســد بالكورون ــف أصي ــا هــو كي الســؤال المهــم هن
ــر المركــزي فــي  الفايــروس مــن األنســان للحيــوان أو بالعكــس؟... المختب

ــرى الموضــوع... برشــلونة يتح

حتى االسود 
ال تنجو من كورونا 

متابعات - المستقل

لعشــيقته  للوصــول  طريقــة  مكســيكي  عامــل  ابتكــر 
بحفــر نفــق مــن بيتــه حتــى ســرير عشــيقته فــي بيتهــا، 
لكــن رغــم براعــة الحيلــة إال أنــه وقــع فــي قبضــة الــزوج 

ــدوع. المخ
كان  بــرادو،  ديــل  فيــالز  مــن  بنــاء  عامــل  أنطونيــو 
ــا فــي  علــى عالقــة مــع امــرأة متزوجــة مــن حــي تيخوان

المدينــة.
ــزور  ــو ي ــراه وه ــد ي ــه ال أح ــن أن ــد م ــل التأك ــن أج وم
عشــيقته باميــال ســرا، بــدأ الرجــل العمــل علــى شــق 
مــن  الطريــق  طــول  علــى  يمتــد  األرض  تحــت  نفــق 
 Oddity منزلــه إلــى منــزل المعشــوقة، حســب موقــع 

.Central
نفــق  لحفــر  البنــاء  فــي  خبرتــه  أنطونيــو  واســتخدم 
إلــى  منزلــه  مــن  شــوارع  عــدة  عبــر  ومتيــن  ضيــق 
منــزل عشــيقته. وبمجــرد االنتهــاء مــن الحفــر تمكــن 
العشــيقان مــن االجتمــاع ســرا فــي كل مــرة كان زوج 
ــل. ــزل للعم ــا المن ــادر فيه ــي، يغ ــمه خورخ ــال واس بامي

ــه هــو  ــم يخطــط العشــيقان ل ــذي ل ــد ال والشــيء الوحي
عــودة خورخــي إلــى المنــزل مــن العمــل فــي وقــت 

مبكــر.
ــر،  ــزل واكتشــف األم ــى المن ــزوج إل ــاد ال ــوم، ع ــذات ي ف
فحــاول العشــيق االختبــاء، وزحــف تحــت الســرير واختفــى 
فــي »نفــق الحــب«، حيــث بــدأ خورخــي فــي البحــث عنــه 
فــي جميــع أنحــاء المنــزل، وعندمــا نظــر تحــت ســرير 

ــق. ــل النف ــد مدخ ــة، وج الزوجي
وانتهــى  بنفســه،  الســري  النفــق  إلــى  الــزوج  وزحــف 
بــه الزحــف فــي منــزل أنطونيــو، حيــث توســل إليــه 
الغرفــة  فــى  كانــت  زوجتــه  ألن  الصمــت،  يلتــزم  أن 

أمــره. تعــرف  أن  يريدهــا  يكــن  ولــم  المجــاورة 
ودخــل الرجــالن فــي معركــة باأليــدي، األمــر الــذي جعــل 
لــدى  بالشــرطة، ولــم يكــن  أنطونيــو تتصــل  زوجــة 

ــه. ــراف بخيانت ــوى االعت ــار س ــو خي أنطوني
وتــم تســريب أخبــار وصــور »نفــق الحــب« علــى وســائل 
الماضــي  األســبوع  المكســيكية  االجتماعــى  التواصــل 
وســرعان مــا انتشــرت علــى نطــاق واســع، وتمــت تغطيــة 

ــة. ــة والدولي القصــة مــن قبــل وســائل اإلعــالم المحلي

حب يف املكسيك 
عامل بناء يحفر نفقا »للحب« 
من بيته إىل غرفة نوم عشيقته

د. المهندس ضياء الجميلي

د. نسرين عالء الدين العلوان

نورا العاني

د. رعد شاكر
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مقاالت 3

االجــراءات التــي اتخذتهــا الحكومــة العراقيــة بتخفيــض العملــة المحليــة 
كان خيــارا اضطراريــا مهمــا بــرر المســؤولون االســباب االيجابيــة او 
التوقعــات الحســنة لهــذا االجــراء ، فالجميع يعــرف خارج التخصــص المالي 
ــي الــذي يمثــل الحســنة الوحيــدة  واالقتصــادي أّن دعــم المنتــوج المحل
التــي يســوقها المســؤولون تفتــرض بدايــًة وجــود منتــوج محلــي مــن 
صناعــات وصناعــات تحويليــة وزراعــة ومنشــات انتاجيــة منافســه ، لكــن 
هــذا لــم يكــن ولــم يتــم العمــل عليــه قبــل اتخــاذ هكــذا اجــراء ، ولذلــك 
يخشــى المتشــائمون مــن تداعيــات هــذا القــرار مــن أنــه ســيدخل العــراق 
ــي التســعينات  ــرض ف ــذي ف ــر ال ــن الحصــار الجائ ــة أقســى م ــي مرحل ف
ــركا  ــه أمي ــذي فرضت ــر ال ــي المدّم ــى العــراق، فــاذا كان الحصــار الدول عل
علــى شــعب العــراق لتقييــد كل شــيء فيــه مــن التكنلوجيــا الحديثــة الــى 
إطــارات الســيارات وابــر الخياطــة جعــل بعــض النــاس تــأكل مــن المزابــل 
، فخطــورة الحصــار الجديــد أْن تــأكَل النــاُس بعضهــا، فــي بلــد متخــوٍم 
بالغضــب والســالح والعصبيــات الشرســة التــي التعــرف ماهــو المســتقبل 
وماهــي العدالــة وماهــو الوطــن وماهــو االنســان أساســاً ، وبهــذا يمكــن 
ــاء لعشــر ســنوات  ــراق وشــعبه فرصــة اخــرى للتقــدم والبن ــد الع ان يفق
ــار  ــن انهي ــا م ــا أعقبه ــاء حصــار التســعينات وم ــا اثن ــا فقده ــة كم قادم
للدولــة أكملــه اإلحتــالل ومــا أعقبــة مــن أداء سياســي وحــروب وتحديــات 
وإرهــاب وجهــل فــي إدارة الدولــة، أوصلــه اليــوم الــى كيــاٍن يبيــع النفــط 
فقــط ، يرتفــع ســعره/  دولــة غنيــة يتقاســم ثروتهــا حكامهــا، ينخفــض 
ــة  ــا، الزراع ــب موظفيه ــداد روات ــى س ــوى عل ــرة التق ــة فقي ــعره/ دول س
الصناعــة ال اســتثمار الانظمــة حديثة ال مــدن جديدة ، وكأّن العــراَق دولٌة 
مشــّوهًة فــي المنطقــة والعالــم، الهــو مــن الفقــراء والهــو مــن األغنيــاء ، 
مهــدد دائمــا مــن داخلــه ومــن خارجــه ،مــن اصدقائــه وأعدائــه علــى حّد 

ســواء!!.
ــر  ــة غي ــرة معلن ــي ومؤام ــل أجنب ــاً بفع ــل كان صريح الحصــار األول القات
ــت  ــالل الكوي ــدام باحت ــة ص ــتغلت حماق ــاد ، اس ــو معت ــا ه ــة كم مبّطن
وهزيمتــه فــي الحــرب ، فتركتــه ألربعــة عشــر عامــا طليقــا حــرًا مســتمتعا 
بســلطة ناقصــة ، فيمــا بالغــت فــي معاقبــة العــراق الدولــة ليتضور شــعب 
ــت  ــي قتل ــة الت ــراض الفتاك ــي واألم ــر المعرف ــوع والتأّخ ــن الج ــراق م الع

مليــون طفــل عراقــي. 
لكــن الحصــار المقبــل ســيكون بأيــٍد عراقيــة مغــّذى مــن الخــارج وعلــى 
رأســه الواليــات المتحــدة التــي ستســتغل التصعيــد والحماقــات الداخليــة 
التــي تجيــد اســتثمارها ، كذلــك التوتــر ولعبــة جــر الحبــل مــع ايــران مــن 
جهــة والتباعــد السياســي بيــن المكونــات العراقيــة الحاصــل اآلن بوضوح 
، ممــا يســهل الضغــط علــى الداخــل حتــى ينفجــر ، ليبــدو الحصــار هــذه 

المــرة بنكهــة عراقيــة خالصــة. 
ــل 1988  ــس كجي ــه لي ــل 2020 ومايلي ــن أن جي ــي الحصاري ــر ف المتغي
والتســعينات المنهــك فــي ظل حكــم ديكتاتــوري صارم يحســب االنفاس، 
جيــل 2020 ولــد فــي رحــم الفوضــى وتقاطــع الســلطات وانفــالت 
المصطلحــات والتعاريــف بيــن االرهــاب والمقاومة والديمقراطيــة والدين 
ــق  ــدو الصدي ــكك او الع ــلطة او التف ــى الس ــن ال ــخ أو الحني ــأر للتاري والث
والمســؤول الــذي يعمــل ضد بــالده والهويــة الضائعة للدولــة – دينية – 
علمانيــة – منضبطــة – اباحية – اشــتراكية – راســمالية – دولــة قانون ام 
عشــائر ام ميلشــيات ام تجــار !!!؟؟؟ لكّنــه اســتل منهــا مبدأيــن جوهرييــن 
فــي غفلــة مــن جيــوش التجهيــل والتعتيــم واثــارة االعصــاب العقائديــة ، 

مبــدأ الحريــة ومبــدأ التضحيــة والفــداء. 
هــذان المبــدآن ترســخا فــي روح هــذا الجيــل ، ففــي الوقــت الــذي أرادت 
فيــه الطبقــة الحاكمــة مــن الطائفييــن أن تكَســَب القلوَب والســكوَت على 
الخطــأ تحــت ذريعــة نصــرة المذهــب واالنتصــار الــى دمــاء الشــهداء مــن 
األئمــة ، انفجــرت القلــوب المؤمنــة حقــا ضــد فســادها وجهلهــا وإهمالهــا 
وتفريطهــا بمســتقبل هــذا الجيــل الــذي ضحــى وقاتــل اإلرهــاب وأطــاع 
ذوي القربــى فــي قراراتهــم ودســاتيرهم وانتخاباتهــم وتشــكيالتهم 
ــالً عــن شــراهة مكاســبهم وذويهــم ومنزلقاتهــم  ــّض الطــرَف طوي وَغ
السياســية ، وهــو يشــاهد نزاعاتهــم ومشــاكلهم واعترافاتهــم علــى 
بعضهــم تمــأل وســائل اإلعــالم المختلفة،تاركيــن شــؤون الدولــة تنهــار 
دول  مــن  العــون  أعداًء،ويســتجدون  يصنفونهــم  ممــن  ليقترضــوا 
يعترضــون علــى سياســاتها وحتــى وجودهــا ، يقترضــون مــن دول أصغــر 

مــن بالدهــم وأقــل ثــرواٍت منهــا. 
جيــل العشــرين بعــد االلفيــن اذًا ســيكون جيــل اآلبــاء الذيــن ســيعانون 
ــى  ــع الحصــار الثانــي عل ــة وقائ مــع أبنائهــم فــي العشــر ســنوات المقبل
ــي  ــي العراق ــرار الوطن ــة مــن مراحــل اســقاط الق العراق،وهــو آخــر مرحل
المســتقل ، ليلعــب العالــم بــه مايشــاء كمــا لعــب بــه جــّراء الحصــار األول، 
بعــد أن تنتهــي آخــر جــوالت المواجهــة بيــن مــا يســميها المســؤولون 
العراقيــون الرســميون قــوى الالدولة وقــوى الدولــة ، والطرفان يتقاضيان 

رواتبهمــا ويتــزودان باســلحتهما مــن الدولــة المنهــارة ذاتهــا.

هل العراق مقبل على 
حصار اقتصادي جديد؟

عبد الحميد الصائح

ــف  ــا مل ــي خلفه ــات الت ــة والتداعي ــة االقتصادي ــراء االزم ــة ج ــف الطاق ــح مل اصب
ــة  ــم والحكوم ــة االقلي ــن حكوم ــة بي ــم كردســتان والعالق ــي اقلي ــاز ف ــط والغ النف
ــية  ــاط السياس ــراق واالوس ــتان والع ــر كردس ــاغل لجماهي ــغل الش ــة، الش االتحادي

والحكوميــة واالعالميــة.
انهــا  مــع  المتأخــرة،  الحكوميــة  والمــالكات  الموظفيــن  رواتــب  يخــص  فيمــا 
ــا  ــم انه ــي، ورغ ــا ينبغ ــوزع كم ــا ال ت ــم اال انه ــي االقلي ــكل موظــف ف اســتحقاق ل
تتاخــر فــي كثيــر مــن االحيــان وتمنــح خــالل فتــرات متباعــدة، اال ان حكومــة 
االقليــم لــم تكتــف بذلــك، ولجــأت الــى اســتقطاع نســب كبيــرة مــن رواتــب 

الموظفيــن دون ان تســند فــي ذلــك علــى ايــة معطيــات قانونيــة.
تعاطــي حكومــة االقليــم وفقــا لهــذه االليــة مــع رواتــب الموظفيــن يمثــل اجــراءًا 
ــم،  ــف دول العال ــد مختل ــى صعي ــي وعل ــتوى الوطن ــى المس ــادر عل ــرعي ن ــر ش غي
الدكتاتوريــة، ان تجــد حكومــة تســتقطع رواتــب  وينــدر حتــى فــي االنظمــة 

الوظيفيــة. موظفيهــا وتتالعــب باســتحقاقاتهم 
المســاس  فــي  تفكــر  ان  قبــل  تلجــا  واالنظمــة  الحكومــات  بعــض  ان  حتــى 
ــة  ــل الحكوم ــل ح ــرى، مث ــارات اخ ــى خي ــة ال ــا العام ــا ومالكاته ــب موظفيه بروات
بــدًأ  المســؤولين  وامتيــازات  رواتــب  تخفيــض  او  وتشــكيل حكومــة جديــدة، 
ــزوالً باصغــر المســؤولين، فــي مســعى منهــا لتأميــن رواتــب  برئيــس الحكومــة ن

المجتمــع. الشــرائح الضعيفــة مــن  الموظفيــن وخصوصــا 
ــاًل  ــوا عبئــا ثقي ــم اصبح ــي االقلي ــؤولين ف ــع االســف نجــد بــان المس اال اننــا وم
علــى كاهــل المواطنيــن، وفــي ســبيل الحفــاظ علــى مصالحهــم وامتيازاتهــم 
القوانيــن  علــى  تجــاوزا  منهــم،  والمقربيــن  حاشــيتهم  وامتيــازات  الشــخصية 
والدســتور، االمــر الــذي ادى تحميــل المواطنيــن تبعــات ســلبية افقدتهــم القــدرة 

ــل. ــى التحم عل
ــة  ــي حكوم ــي تعاط ــا ه ــارة اليه ــا واالش ــم بحثه ــي يت ــاط الت ــة النق ــي مقدم وف
تلــك  الن  الحدوديــة،  والنقــاط  والكمــارك  والغــاز  النفــط  ملــف  مــع  االقليــم 
االقليــم،  االتحاديــة وحكومــة  الحكومــة  بيــن  النقــاط خلفــت مشــاكل كبيــرة 
ــل  ــرد مــن قب ــر النفــط بنحــو منف ــد تصدي ــك بع ــام 2014، وذل تفاقمــت عقــب ع
ــركات  ــع ش ــة م ــود النفطي ــن العق ــرات م ــى العش ــا عل ــم، وتوقيعه ــة االقلي حكوم

اجنبيــة، دون العــودة الــى بغــداد، كمــا ينــص الدســتور العراقــي.
ــم  ــى الرغ ــم، وعل ــول المعال ــة االن مجه ــم ولغاي ــي االقلي ــط ف ــف النف ــى مل يبق
االحــزاب  ال  انــه  اال  االجــل،  طويلــة  النفطيــة  العقــود  عشــرات  توقيــع  مــن 
والمنظمــات ومؤسســات  البرلمــان  او  الشــعب  وال  فــي كردســتان  السياســية 
حكومــة االقليــم، مطلعــة علــى تفاصيــل هــذا الملــف وتجهــل لحــد االن فحــواه، 
ــارة  ــران تج ــي يعتب ــواب العراق ــس الن ــة ومجل ــة االتحادي ــن ان الحكوم ــاًل ع فض

لــم تكــن وظيفــة المثقــف يومــًا هــي فيمــا يــردده او يكــرره  النــاس 
ــن  ــره م ــا غي ــوم به ــتطيع ان يق ــة ال يس ــر ومعرف ــاج فك ــي انت ــل ف ب
المنعطــف  لحظــات  فــي  والتغييــر خاصــة  والنقــد  المراجعــة  خــالل 

المصيــري واالنكســار والخطــر الــذي يتهــدد الحيــاة والمجتمــع.
النــاس تســأل دائمــًا عــن االفــكار والعقائــد عــن الحــروب والصفقــات 
والمســاومات عــن الكــوارث التــي مهــدت لــكل هــذا الخــراب عــن 
بهــا  مررنــا  التــي  العاصفــة  للتحديــات  كمجتمــع  اســتجابتنا  عــدم 
ــا  ــر بتفكيره ــد النظ ــت ان تعي ــي حاول ــعوب االرض الت ــكل ش ــوة ب اس
ــن  ــة م ــود نخب ــدم وج ــن ع ــا ع ــا وجديته ــا وثقافته ــة حياته وطريق
ــورة  ــدة وث ــة جدي ــادة مرحل ــن قي ــؤولة ع ــن مس ــن والمفكري المثقفي
فكريــة تزحــزح كل المســلمات الضيقــة والجامــدة وتطيــح بثقافــة 
والتلفيــق  والدونيــة  النقــص  وعقــد  والكراهيــة  والــدم  االنتقــام 
عقليــة  وتوقــف  الخاويــة  الشــعارات  وتزعــزع  الصــارخ  والكــذب 
عقليــة  ورفــض  االتجاهــات  كل  فــي  االعمــى  والتعصــب  الغوغــاء 
ــع  ــب والموق ــان والمنص ــكان والزم ــكار الم ــتمالك واحت ــازة واس الحي
والمســؤولية لمصالــح شــخصية او سياســية او عشــائرية او عائليــة او 
ــك  ــى ابعــد مــن ذل ــاس فــي الســؤال ال ــة يذهــب الن ــة او طائفي حزبي

ــا. ــس له ــات واس ــذه االزم ــد له ــن مه ــن م ع
ــه  ــة وان ــالص خاص ــن خ ــث ع ــل يبح ــل كام ــر جي ــن مصي ــألون ع يس
والحــروب  والهزائــم  الخســائر  كل  الســابق  الجيــل  عــن  ورث  قــد 

والمصائــب.
تركــة كاملــة مــن الحــزن والخــوف والقلــق فضــاًل عــن صــراع القناعــات 
ــة الحاضــر وتطــور  ــي الماضــي وتنكــر جدلي ــي تعيــش ف المحنطــة الت
الحيــاة والعلــوم  فــي حالــة تشــبه تغييــب العقــل او اســتقالته وانــكار 

المســتقبل.
ــا  ــوان اغنيته ــاد ( ان اســتعير عن ــة ) ام زي ــي الفنان ارجــو ان تســمح ل

ــا عــراق. ــاس عنــك ي ــاس ( ألقــول ســالوني الن )ســألوني الن
ســألوني عــن الفــرح المخبــأ فــي عيونــي عــن اغــان الحــب فــي حناجــر 
ــاء والحــزن  ــالد الشــمس عــن الرث ــال عــن صــور االمــس فــي ب االطف
فــي حكايــا امــي ، عــن الســجون التــي لــم تغــادر ارواحنــا عــن شــرف 
الكلمــة فــي مــزاد عملــة الفســاد عــن نكبــة الحاضــر وضيــاع العمــر فــي 
التأبيــن وطقــوس المراثــي المزمنــة ومأتــم النــاس وهــم يســتحمون 
ــرة الســالم يعــودون كاليتامــى ينزفــون الفقــد  بالرمــاد وبأمطــار مقب
ــي  ــرف العراق ــة ألن ش ــة وواثق ــات صلب ــون بقام ــم يقف ــع لكنه والوج

ان يبقــى واقفــًا دائمــًا فــي وجــه المــوت والعاصفــة.

ملف النفط والغاز يف اقليم كردستان وتداعياته

د. عبد اللطيف جمال رشيد

رياض الفرطوسي

ــر قانونــي،  وتصديــر النفــط مــن قبــل حكومــة االقليــم اجــراءًا غيــر شــرعي وغي
النــه لــم يحصــل علــى موافقــة مجلــس النــواب والحكومــة االتحاديــة، حتــى 
ان الرئيــس الراحــل مــام جــالل حــذر المســؤولين فــي االقليــم عبــر رســالة 

رســمية.
القوانيــن  مــع  تتعــارض  التــي  السياســية،  بهــذه  االســتمرار  خطــورة  مــن   
ــتقبل  ــدد مس ــم وته ــروات االقلي ــدر ث ــا ته ــى انه ــة ال ــي، اضاف ــتور العراق والدس

اجيالــه القادمــة، فضــاًل عــن انهــا تضــع ثرواتــه تحــت تصــرف دول الجــوار.
مــا نــراه االن مــن انعــدام للشــفافية وســوء لــالدارة واالهــدار والتالعــب الواضــح 
ــاز،  ــط والغ ــع النف ــارة وبي ــط وتج ــار النف ــى اب ــة عل ــيطرة الحزبي ــة والس والهيمن
هــو جــزء مــن التبعــات الكارثيــة لهيمنــة االحــزاب وســيطرتها علــى هــذا الملــف، 

ــم. ــر حكومــة االقلي ــدا عــن مؤسســات ودوائ بعي
ــم  ــة االقلي ــا حكوم ــي انتهجته ــادي الت ــتقالل االقتص ــق االس ــة تحقي اذا ان سياس
خــالل االعــوام الماضيــة، تحولــت الــى عبــئ وتركــة ثقيلــة، تســببت باهــدار 
ثــروات االقليــم وتحميــل المواطنيــن تبعــات قــروض طائلــة ســتجعلهم يتحملــون 

ــة. ــنوات المقبل ــا للس اثاره
الــذات  االقليــم مراجعــة  الحاكمــة وحكومــة  السياســية  باالحــزاب  ينبغــي  كان 
وايقــاف نزيــف الثــروات المســتمر، واعــادة هــذا الملــف الــى برلمــان االقليــم 
والجهــات المختصــة، العــادة النظــر بــه وتصويبــه ليتــم تســليمه الحقــا الــى 

الحكومــة االتحاديــة، لتــرى مــدى االســتفادة المتحققــة مــن وراء هــذا الملــف 
الــذي اثبــت فشــله، نظــرا الن العقــود التــي وقعتهــا حكومــة االقليــم مــع شــركات 
النفــط العاملــة فــي االقليــم عقــود شــراكة وليســت عقــود خدمــة، كمــا هــو 

معمــول بــه لــدى الحكومــة االتحاديــة.
االن وبعــد ان كثــر الحديــث عــن العقــد الخمســيني الــذي وقعتــه حكومــة االقليــم 
مــع تركيــا والــذي ينبغــي ان ال يطلــق عليــه صفــة عقــد قانونــي، نظــرا النــه 
ــح  ــا يمن ــي، مم ــتور العراق ــع الدس ــق م ــة واليتواف ــات القانوني ــى المقوم ــر ال يفتق
ــود،  ــذه العق ــن ه ــع ع ــق التراج ــراق ح ــن الع ــزء م ــا ج ــم باعتباره ــة االقلي حكوم
دون ان يترتــب علــى كاهلهــا ايــة تبعــات قانونيــة، لــذا فانــه ينبغــي اتبــاع 
بعــض النقــاط والخطــوات الهامــة لمعالجــة االزمــات االقتصاديــة والسياســية 

ــل بـــ : ــي تتمث ــة والت واالجتماعي
1. اعــادة بنــاء الثقــة بيــن المواطنيــن وحكومــة االقليــم مــن ناحيــة، وبيــن 
ــر  ــذا االم ــة ه ــرى، واناطق ــة اخ ــن جه ــة م ــة االتحادي ــم والحكوم ــة االقلي حكوم
ــح االشــخاص  ــق المصلحــة العامــة وليــس مصال ــن لتحقي ــراء مهنيي باشــخاص خب

واالطــراف الحزبيــة.
2. تحقيــق الشــفافية فــي ملــف النفــط والغــاز وااليــرادات االخــرى والكشــف عــن 
حجــم القــروض المتراكمــة بذمــة حكومــة االقليــم، اضافــة الــى الكشــف عــن 
حجــم االيــرادات واليــة توزيعهــا امــام برلمــان كردســتان، ومجلــس النــواب 

والحكومــة االتحاديــة.
ــة  ــا حكوم ــي وقعته ــط الت ــود النف ــى عق ــة عل ــة االتحادي ــع الحكوم ــاق م 3. االتف
االقليــم فــي قطــاع النفــط والغــاز، واعــادة النظــر بهــا مــن قبــل مجلــس النــواب 

ــة. ــة االتحادي والحكوم
4. تســمية وفــد رفيــع المســتوى مــن الخبــراء والمهنييــن، العــادة التفــاوض مــع 
ــرى  ــة االخ ــتحقاقات المالي ــاز واالس ــط والغ ــف النف ــول مل ــة، ح ــة االتحادي الحكوم
لحكومــة االقليــم التــي تقــع بذمــة الحكومــة االتحاديــة، وحســم الملفــات العالقــة 

الماليــة واالداريــة والفنيــة مــع الحكومــة االتحاديــة.
5. مســاءلة ومعاقبــة ومقاضــات المســؤولين المتســببين عــن خلــق االوضــاع 
االقتصاديــة والماليــة االســتثنائية، اضافــة الــى اعــادة الثقــة بمؤسســات الدولــة.
والغــاز،  النفــط  ملــف  فــي  بالشــفافيه  تحضــى  واقعيــة  سياســة  انتهــاج   .6
اقليــم  بهــا  يمــر  التــي  المرحلــة  هــذه  فــي  وخصوصــًا  الماليــة،  وااليــرادات 

حــادة. ماليــة  بازمــة  والمنطقــة  والعــراق  كردســتان 
7. تكثيــف المســاعي مــع الحكومــة االتحاديــة لتشــريع قانــون النفــط والغــاز، 
نظــرا الن انعــدام مثــل هكــذا قانــون تســبب بخلــق مشــاكل وازمــات اقتصاديــة 

ــام ــذ ع ــون من ــرار القان ــرض اق ــة كان يفت ــة وفني واداري

تبــادر لألذهــان دومــًا الســؤال عــن دور الشــباب فــي 
مســتقبل العمليــة السياســية فــي العــراق، وهــل نجــح 

البعــض منهــم فــي اســتقطاب النــاس حولهــم ؟
والمتابــع للعمليــة السياســية فــي العــراق منــذ العــام 
2003 وحتــى العــام 2018 يــرى ان وجــوه الطبقــة 
ــخ   ــم بتفري ــر اال الله ــم تتغي ــي ، ل ــي ه ــية ه السياس

ــب. ــر المناص ــزاب وتدوي االح
وهــي جيــل المعارضــة المســن الــذي حاول أن يســتأثر 
بــكل مصــادر القــرار العراقــي مــن خــالل هيمنتــه علــى 
الســلطة وعــدم فســح المجــال لالجيــال الشــاّبة الخــذ 
فــي  الدولــة  ادارة  مجــاالت  فــي  الحقيقــي  دورهــا 

ــة. ــة والتنفيذي ــريعية والقضائي ــلطة التش الس
ــاوالت  ــن مح ــع م ــم يمن ــم ل ــع القدي ــذا الواق ــن ه ولك
جــادة للشــباب حاولــوا بهــا تمثيــل جمهورهــم وخدمــة 
شــعبهم ، الــذي لــم يقــدم له جيــل المعارضــة اال المزيد 
مــن الفشــل واالخفــاق علــى جميــع الجوانــب،  وال ســيما 
الخدميــة منهــا ، باالضافــة الــى شــيوع حــاالت الفســاد 

المالــي واالداري فــي جميــع مفاصــل الدولــة.
ــهد   ــذي  ش ــام ال ــو الع ــام 2018 ه ــون الع ــا يك وربم

وصــول قيــادات شــابة الى هــرم مركــز القــرار العراقي، 
وكان هــذا جلّيــًا فــي رئاســة البرلمــان العراقــي ، حيــث 
اســتلم زمــام الرئاســة شــاب لــم يبلــغ االربعيــن مــن 

عمــره.

وحتــى رئيــس الجمهوريــة فانــه يعتبــر ايضــًا مــن 
الطبقــة التــي تلــي جيــل المعارضــة ، والتــي تعتبرهــا 
ليأتــي   ، الشــاّبة  الطبقــة  مــن  المعارضــة  قيــادات 
بعــد ذلــك وبعــد المظاهــرات العارمــة التــي شــهدها 
ــل  ــن جي ــًا م ــر ايض ــد يعتب ــس وزراء جدي ــراق رئي الع
الشــباب قياســًا بمــن ســبقه ممــن اســتلموا هــذا 

المنصــب.
ان االلحــاح علــى تولــي الشــباب مراكــز قياديــة فعالــة 
ال يعــد طلبــًا ترفّيــًا ، انمــا هــو حاجــة فعليــة لمــا 
يمتلكــوه مــن عقليــة مرنــة ، تســتوعب احتياجــات 
ــاء  ــرار اخط ــدم تك ــى ع ــعى ال ــة وتس ــة الحالي المرحل

الماضــي واالســتفادة مــن التجــارب الســابقة.
وايضــًا النهــم ال يحملــون عقــد ســنوات مــا قبــل 
ــة  ــة الطائفي ــم الذهني ــن تراك ــده م ــام 2003 وبع الع

والفئويــة والحزبيــة الضيقــة.
لذلــك فــاّن األمــل معقــود بهــم للنهــوض باســم 
العــراق مجــددًا بالشــكل الــذي يليــق بمكانــة العــراق 
ــر  ــخ الكبي ــي تســتقي وجودهــا مــن التاري ــة الت الدولي

ــًا. ــًا وثقافي ــراق حضاري للع

دور الشــباب يف مســتقبل العراق السياسي

ــة،  ــروف البيئي ــا الظ ــي تفرضه ــة الت ــل النهض إن عوام
السياســي  اإلطــار  ضمــن  والتربويــة  واألخالقيــة، 
ــع  ــة م ــون متكامل ــد أن تك ــد، الب ــادي ألي بل واالقتص
رغبــة واســتعداد شــعبي، للنهــوض والتقــدم فــي كافــة 

ــب ــا بالجوان ــق منه ــا يتعل ــة م ــاالت، خاص المج
 العلميــة والتخطيــط الــذي يقــود بالضــرورة الــى بنــاء 
الخبــرة  تعتمــد  ومتينــة،  متكاملــة،  عمــل  منظومــة 
مهنيــة  أجهــزة  لقيــام  الفــرص،  وتكافــؤ  والكفــاءة 
اإلنســان، وتصقــل قدراتــه  تبنــي  معتبــرة وناجحــة 
ــح العــام وبمــا  وتنّمــي مهاراتــه بمــا يصــب فــي الصال
والمخرجــات  النتائــج  وتكــون  ضروراتــه،  تقتضيــه 
بمســتوى طمــوح القــادة الُمفكريــن، فضــاًل عــن توحيــد 
الجهــود واألهــداف للوصــول الــى مجتمــع مبــدع يبتغــي 
ــاً كباقــي البلــدان وينمــو بشــكل مضطــرد يــوازي  وطن
نحــو  علــى  شــبابه  اقتــدار  وُيبــرز  شــعبه،  تطلعــات 

ــر. ــدم وزاخ متق
فيمــا يتعلــق بالعــراق فــإن صفــات االمكانيــة  واالقتــدار 
التــي تمــأل أرضــه وســمائه وأنهــاره وجبالــه ومــوارده 
تســاهم  تحتيــة  بنــى  لتشــييد  المتطلعــة  البشــرية 
ــي  ــط ف ــع، إال أن التخطي ــذي ينشــده الجمي ــدم ال بالتق
بالدنــا يقــوم علــى أســس البــداوة والتصفيــر وال يرتقي 
الــى الحــد األدنــى المعمــول بــه فــي مختلــف دول العالم 

المتمــدن والمنتــج حتــى تلــك الــدول الناميــة.
إذ ال ُبــد مــن توفــر أيــادي وعقــول تعمــل بمهنيــة عالية 
وســلوك مدنــي علمــي رصين لقيــادة مؤسســات الدولة 
ــار  ــف آث ــب وتجري ــات التخري ــاف عملي ــاء، وإيق ــو البن نح
الَتمــدن، وإطفــاء نــور التعليــم وتحريــف مــا متوفــر مــن 
عقــول قــد تنفــع فــي حــال اســتثمارها ُمســتقباًل، ومنــع 
االنحــدار الكبيــر علــى الصعيــد التربــوي واألخالقــي، 
ــح  ــة لصال ــة، مؤدلج ــات عاطفي ــلة سياس ــبب سلس بس

فئــة أو مذهــب أو طائفــة أو منطقــة.

وعنــد تشــريح العمليــة السياســية، لمعرفــة مواضــع 
ــه  ــج عن ــذي نت ــراف اإلداري والسياســي ال ــل واالنح الخل
ببســاطة  فإننــا  أمنيــة،  وكــوارث  اقتصاديــة  أزمــات 
النابــع مــن االنتمــاء  الخــاص  نكتشــف إن الســلوك 
بمؤسســات  أودى  الــذي  هــو  الوطــن  دون  للفئــات 
فــي  رغبــة  مــن  المنبثــق  الســلوك  ذلــك  الدولــة، 
ــدة  ــم واح ــفة فه ــة وفلس ــر وطريق ــة نظ ــرض وجه ف
ُتقصــي اآلخــر أو تتحالــف بمقــدار المصلحــة الشــخصية، 
وتتوافــق بمبــدأ ال يتــالءم ومنطــق بنــاء الدولــة، وهــذا 
ــراد  ــوّي االنف ــم، ويق ــرة الشــمولية للحك ــزز الفك ــا يع م
فــي اتخــاذ القــرارات المصيريــة، التــي أثبتــت التجــارب 
ــاد  ــا أسســت لفس ــة إنه ــة ومصيري ــي محطــات مهم ف

وســوء إدارة واضــح أنهــك الدولــة ومؤسســاتها.
المدنيــة فــي قبــول اآلخــر والتوافــق المبنــي علــى ثوابت 
المصالــح الوطنيــة هــو اللبنــة األســاس ألي نظــام يريــد 
ــي  ــدد قومــي وإثن ــي ظــل تع ــراق، ف ــي الع أن ينجــح ف

ودينــي ومذهبــي.
هــذا التلويــن فــي صــور المشــهد السياســي بحاجــة الى 
أفــق حــازم وعــادل، يقــدس فكــرة المؤسســة، والدولــة، 
االتجاهــات،  كل  ويحتــرم  القانــون،  عضــد  ويقــوي 
ويلتــزم أخالقيــاً برؤيــة وطنيــة جامعــة تعبــر عــن وجهة 

كل العراقييــن دون اســتثناء أو تمييــز.

عوامل النهضة : مدنية الدولة إنموذحًا
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ــون أن  ــي الفن ــد اهلل الموســيقي والباحــث ف ــي عب ــول د.عل يق
األمــور قــد تطــورت إلــى مــا ال يحمــد عقبــاه ، فبإضافــة تلــك 
ــوت  ــك الص ــواء كان ذل ــري س ــوت البش ــى الص ــنات عل المحس

ــا أم ال. ــة أليه بحاج
لنــا  لتصنــع  وتطــورت  المحســنات  تلــك  انتشــرت  لذلــك 
ــن المستســهلين لفــن  ــات والمغني ــة مــن المغني ــع هائل مجامي
الغنــاء المعبــر عــن ضميــر النــاس ووجدانهــم ، فأثقلــوا كاهــل 
ــك  ــي تل ــة المســتعارة ف ــة بأصواتهــم المصنع الســاحة الغنائي

التقنيــات.
علــى  .طــرأت  واألدائــي  الصوتــي  التجميــل  عمليــات  أن  أي 
الطبيعــة الخالصــة عبــر تصنيــع الصــوت مــن خــالل إدخــال 
المطربيــن  أصــوات  فتخضــع  اآللــة  بهــا  تتحكــم  عمليــات 
التســجيل  اســتوديوهات  ردهــات  فــي  قيصريــة  لعمليــات 

الحديثــة. الصوتــي 
وهنــاك آالف مــن المؤثــرات علــى الصــوت وكذلــك تغييــر 
يشــبه  مــا  إلــى  البشــري  الصــوت  وخامــة  ولــون  طبقــات 
الصــوت اآللــي فــال يبقــى مــن األســاس غيــر القليــل لــذا 

يصعــب علــى المتلقــي التمييــز بيــن مطربــي اليــوم فيظهــرون 
كأنهــم استنســاخ لنســخة أصليــة واحــدة.. أنتجتهــا أجهــزة 
التســجيل المطــورة تكنولوجيــا ، ولكــن ال نعــدم أن هنــاك قلــة 
ــة  ــة ومعرف ــات بحكم ــع هــذه التقني ــل م ــا تتعام ــة لدوره واعي
ــت وراء  ــم تنســاق وراء الموضــة والتهاف ــة مســبقة.. فل ودراي
كل جديــد وافــد مــن تقنيــة حتــى ولــو كان علــى حســاب 
ــا  ــانية وتقديمه ــة اإلنس ــة للموهب ــجية الطبيعي ــة والس العفوي

للمســتمع بقيمــة فنيــة رصينــة.
وال بــد مــن أشــارة أن المحصــالت تشــير بــأن العولمــة خففــت 
أو همشــت دور الرقيــب لكونهــا طرحــت مبــدأ الخيــار المفتــوح 

وتركــت األمــر برمتــه لذائقــة الفــرد وتحديــد أولوياتــه.
ولعــل كل مــن يجــد فــي نفســه قــدرة بســيطة يجــرب حظــه 
ــا  ــه فأم ــرف علي ــى التع ــن عل ــن مرغمي ــه لآلخري ــم نفس بتقدي

ــل. ــر أو التجاه ــك أو التقدي ــر الضح يثي
 فالرقيــب قانونه رغبة الجمهــور وتحديد مواضع اإلبداع في العمل

 ومثل ذلك يسري على كل فروع المعرفة واألدب.

 التوصيات
التطويــر  أهميــة  حــول  واإلرشــاد  للتثقيــف  الدعــوة   . 1

التكنولوجــي بمــا يخــص الموســيقى العربيــة شــريطة أن ال 
األصيــل. الفنــي  جوهرهــا  يمــس 

2. التدويــن الموســيقي لألعمــال الموســيقية العربيــة وفــق 
ــى  ــاظ عل ــة للحف ــة تاريخي ــرورة فني ــرة ض ــات المعاص البرمجي

ــي. ــيقي العرب ــراث الموس الت
قبــل  مــن  تقديريــة  وشــهادات  رمزيــة  جوائــز  منــح   .3
مؤتمــر الموســيقى العربيــة أو المجمــع العربــي للموســيقى 
لالســتوديوهات ذات الطابــع الفنــي األصيــل والمحافــظ علــى 

العربــي. الموســيقي  الفــن  روح 
كذلك مثلها المواقع االلكترونية على صفحات االنترنيت المســاهمة 
فــي نشــر الوعــي الموســيقي العربــي الرصيــن ..وذلــك لكــي يتــم 
 تمييزها عن سواها من المواقع الغير مجدية النفع والمسيئة للذوق

 والجمال.
ــوق  ــان وحق ــوق اإلنس ــات حق ــدى منظم ــوى ل ــة الدع 4. أقام
و  المواقــع  أصحــاب  لمقاضــاة  الفكريــة  والملكيــة  المؤلــف 
ــراث  ــى الت ــاوز عل ــوه وتتج ــرق وتش ــي تس ــتوديوهات الت االس

العربــي. الموســيقي 
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الخطان المتوازيان مهما امتدى ال يلتقيان.
اهميــة الفــن كمــا اهميــة العلــم بالظبــط فــي عالمنــا هــذا، ليــس االن 
ــول  فقــط و ليــس فــي عصــر النهضــه فقــط و ان كان بعــض مــن يق
ان عصــر النهضــه هــو الــذي ســلط الضــوء علــى هــذه القضايــا. فعصــر 
ــار هــذا النقــاش  النهضــه االوربــي هــو الــذي هيــض هــذا الجــدال او اث
ــع  ــارة مواضي ــذ اث ــي من ــق تاريخ ــه عم ــاش ل ــذا النق ــرى، فه ــارة اخ بعب

ــه. الفلســفة اليوناني
الفــن و العلــم لهمــا ذات االهميــه اجتماعيــا و تاثيــرا فــي بنــاء المجتمعات 
و بنــاء االنســان و تاريخــه بشــكل واضــح، فللفــن وضائــف انســانيه كمــا 
ــى  ــيه عل ــدات الهندس ــاب الوح ــن حس ــانيه، فيمك ــف انس ــم وضائ للعل
شــكلها، ففــن العمــاره مثــال يدخــل فيــه العلــم و الفــن بشــكل واضــح 
و هكــذا بقيــة الفنــون و العلــوم االخــرى خصوصــا فــي هــذا الوقــت 
الــذي نعيشــه. تداخــل العلــم و الفــن اصبــح ميــزه و ســمة هــذا العصــر 
ــي  ــيقى و ف ــي الموس ــاة ف ــق الحي ــي كل مراف ــت ف ــا تدخل فالتكنولوجي
الرســم و بــات مــن الســهل علــى اي انســان ان يرســم وجهــه او وجــه اي 
مــن يريــد علــى اســلوب فــان كــوخ او حتــى علــى اســلوب بيكاســو، و هذا 
التداخــل بيــن العلــم و الفــن اصبــح اكثــر وضوحــا بــل اتضحــت معالمــه 

الي انســان اكثــر مــن ذي قبــل.
ــا ان  ــي لوجدن ــى العصــر البابل ــد اقصــد ال ــوراء البعي ــى ال ــا ال ــو رجعن فل
البابلييــن هــم اول مــن أكتشــف العجلــه مثــال، و العجلــه شــكلها يوحــي 
علــى ان الــذي اكتشــفها لديــه مخيلــة فنــان، لكــن وظيفــه هــذه العجلــه 
علميــه صــرف، اســتطاع االنســان ان يجعــل منهــا عربــة او ان يجعــل منها 
الــة لنقــل االشــياء و هكــذا. اذن تداخــل العلــم و الفــن تداخــل ديالكتيكي 
ــتراك  ــا فاالش ــه ايض ــدون مخيل ــذ ب ــة و ال تنفي ــدون مخيل ــكل ب ــال ش ف
فــي المخيلــة هــو المعــادل الثابــت فــي هــذه المعادلــه، فلــو رجعنــا الــى 
مثــال اســحاق نيوتــن و ســقوط التفاحــه الــذي اوجــد قانــون الجاذبيــه، 
عمــل نيوتــن علــى مخيلتــه الخصبــة فــي النظــر و التامــل لكيفية ســقوط 

التفاحــة علــى االرض.
ــى الفــن و حاجــة  ــم ال ــره جــدا فــي التاريــخ فــي حاجــة العل ــة كثي االمثل
الفــن الــى العلــم، اال اننــي مهتــم بالجوانــب التــي اثــرت فــي اســتعماالتها 
اليوميــه هــذه االيــام مثــل الكمبيوتــر و جهــاز التلفــون المحمــول و حتــى 
لوحــات االعالنــات التــي تطالعنــا يوميــا و بعشــرات االلــف منهــا فــي كل 
مــكان فــي الســوق و فــي المدرســه و في الشــارع و فــي البــاص او القطار 
ــي اســتولت  ــة الت ــم تنجــو مــن هــذه االف ــه ل ــى االرصف او اي شــيء حت
علــى عقولنــا جميعــا اقصــد افــة االعــالن، فاالعــالن »صحيــح انــه تجــاري و 
محســوب بدقــه علميــه متناهيــه« اال انــه بحاجــه ماســه الــى فنــان يتخيل 
و يتصــور تنفيــذ هــذا االعــالن، النــه ببســاطه يخاطــب جميــع العقــول، 
يخاطــب الطفــل بنفــس الدرجــه التــي يخاطــب بهــا البالــغ او الشــيخ او 
حتــى الــكالب و القطــط. اذن يجــب ان يــدرس مصمــم االعــالن قياســات 
علميــه و كذلــك يــدرس نفســية المتلقيــن لهــذا االعــالن و مــا الــى ذلك.

اعتقــد ان االنســان المعاصــر يعيــش ذروة فــي الشــد النفســي مــن خــالل 
التكنلوجيــا و كذلــك فــي تنفيــذ اقتصاد الســوق هــذه النظريــة التي اكلت 
االخضــر و اليابــس فســاعد الفــن العلــم فــي تنفيــذ هــذه السياســه التــي 
غــزت عالمنــا بعــد الحــرب العالميــه الثانيــه، فانحســار ضاهرة المــدارس و 
المذاهــب فــي الرســم مثــال و تســطيح الفــن و العلــم علــى حــد ســواء فــي 
تنفيــذ صــورة بورتريــه لشــخص على اســلوب فن كــوخ او اي شــيٍء خلط 
الحابــل بالنابــل فــي عالــم ال يعــرف مــا هــو مصيــره ليــوم غــد، خصوصــا 
و نحــن ندخــل الســنة الجديــده ٢٠٢١ التــي ســبقها هــذا التيــه العضيــم 
ــى  ــره عل ــل تاثي ــان قب ــية االنس ــى نفس ــا عل ــروس كرون ــر فاي ــي تاثي ف

اقتصاديــات العالــم اجمــع.
ــيء  ــانيه و ال ش ــاالت االنس ــي المج ــب ف ــم ينص ــن و العل ــام الف فاهتم
ــي  ــه الت ــى حيوانيت ــد االنســان ورجــع ال ــن ابتع ــي حي ــر االنســانيه، ف غي
ناضــل مــن اجــل القضــاء عليهــا طيلــة عصــور متعــدده منــذ بدايــة عصــر 
النهضــه الــى يومنــا هــذا. ختامــا اقــول ان الحاجــة الــى العلــوم و الفنــون 
االنســانيه اســمى و اعــز مــن كل حاجــه الــى الســوق او االدوات و االجهــزه 

التــي ال نشــبع منهــا ابــدا.
للعلم معيار المختبر و الفن معيار الذوق.

المنفعــة والجمــال

أمير  الخطيب

التفـاتة 

متابعات - المستقل

الــوزراء  مجلــس  رئيــس  برعايــة 
الكـاظمـــي  مصطفــى  االستـــاذ 
وبحضــور مستشــار رئيــس مجلــس 
الــوزراء الدكتــور حســين الهنــداوي 
وأميــن بغــداد االســتاذ عــالء معــن 
ومستشــار رئيــس مجلــس النــواب 
شــاكر حامــد ونقيــب الصحفييــن 
ــي  ــد الالم ــتاذ مؤي ــن االس العراقيي

ــور  ــن الدكت ــب االطباءالعراقيي ونقي
واألســتاذ  الشــمري  األميــر  عبــد 
رئيــس  الزهيــري  الــرزاق  عبــد 
اتحــاد الغــرف التجاريــة واألســتاذ 
اســماعيل منشــد رئيــس رابطــة 
تجــار العــراق واألســتاذ علــي طــارق 
المديرالتنفيــذي لرابطــة المصــارف 
الخاصــة العراقيــة والدكتــور حكيــم 
جاســم عضــو مجلــس األمنــاء فــي 

ــي . ــالم العراق ــبكة اإلع ش

افتتحــت نقابــة الفنانيــن العراقييــن 
وألول مــرة فــي تاريخهــا ثالثــة 
الفــن  لعــروض  خاصــة  قاعــات 
اليــوم  هــذا  عصــر  التشــكيلي 
المســتوى  رفيــع  حضــور  وســط 
مــن الجهــات الراعيــة والســاندة 
واالســماء الالمعــة فــي عالــم الفــن 

التشــكيلي. والفــن  العراقــي 
الفنانيــن العراقييــن  أكــد نقيــب 
ــة  ــودي ان النقاب ــار ج ــور جب الدكت
بنهــج  تســير  اســتالمها  منــذ 
ضمنــه  مــن  جمالــي  عمرانــي 
عمــران وتأســيس هــذه القاعــات 
إذ  التشــكيلي  بالفــن  الخاصــة 
صنعــت بطريقــة فنيــة رصينــة مــن 
ــي  ــذوق الجمال ــة وال ــة التقني الناحي
وهــي منصــة وفضــاء الحتضــان 
التشــكيلي  الفــن  رواد  أعمــال 

العراقــي.
مــن جانبــه نــوه الفنــان فاضــل 
ــة وعضــو  ــن ســر النقاب ــوت امي وت
للنقابــة  المركــزي  المجلــس 
التشــكيلين  الفنانيــن  عــدد  »ان 
ــاح  ــرة افتت ــي تظاه ــاركين ف المش
قاعــات الفــن التشــكيلي فــي نقابــة 
الفنانيــن العراقييــن اكثــر مــن 300 
فنــان وفنانــة يتميــزون بعطائهــم 
وتاريخهــم  الالمعــة  واســمائهم 

الحافــل.

افتتاح تاريخي لقاعات الفن التشكيلي »غالريي« 
يف نقابة الفنانني العراقيني 

كتب : المايســترو عالء مجيد

ــي  ــان الكويت ــوة الفن ــم دعـ ــام 1987 ت ع
نقابــة  قبــل  مــن  الرويشـــد  اهلل  عبــد 
بغـــداد  الــى  العراقييــن  الفنانيــن 
للمـــشاركة فــي احتفــاالت يــوم الفــن.. 
فوافــق علــى الدعــوة بشــرط ان يقــود 
ــه  ــب طلب ــك حس ــد ذل ــالء مجيـ ــة ع الفرق
ليــس لشــيء، لكنــه كان الفنــان عبــد اهلل 
الرويشــــد قــد ســأل الفنــان البحرينــي 
خالـــد الشــيخ الــذي ســبق وان شــارك فــي 
الســابقة  الســنة  فــي  المناســبة  نفــس 
بقيــادة  1986 وفــي حينــه قمــت  عــام 
تكليفــي  تــم  عمومــا  معــه..  الفرقــة 
ــان  ــيقية مــع الفن ــادة الفرقــة الموســـ بقي

الرويشــد.  
ذهبنــا  المطــار  فــي  وصولــه  وعنــد 
هــالل  فــاروق  والفنــان  انــا  الستقـــباله 
والدكتـــور هيثــم شــعوبي وبعــد مراســـيم 
ســوية  الســيارة  صعدنــا  االستقـــبال 
فــي  اهلل  عبــــد  والفنــان  انــا  وجلســنا 

اكــون!! مــن  اليعـــرف  وهــو  الخلــف 
فقــال الرويشــــد لالســتاذ فــاروق هــالل.. 
اســـتاذ فــاروق انــا اشــترطت بالحضــور ان 
عــالء مجيـــد هــو الــذي يقــود الفرقــه!! 
ايــن  ومــن  فــاروق  االســتاذ  لــه  فقــال 
ان  اهلل  عبـــد  لــه  فقــال  ؟  عــالء  تعــرف 
ــه  ــتغل مع ــبق وان اشـــ ــيخ سـ ــد الش خال
وقــال عنــه انــه دقيــق وحـــريص علــى 
عملــه وانــا شــغلي صعـــب وفيــه تفاصيــل 

عالء مجيد... حكايتي مع عبد اهلل الرويشد
فــاروق  االســتاذ  عليــه  فألتفــت  كثيــره 

ــه:  ــالل وقــال ل هـ
ــك  ــد يجلــس بجانب مبتســما ان عــالء مجي
ــد بنظــرة  ــد اهلل رويشــ ــي عب ــا نظرن وهن
لنفســه:  يقــول  كان  وكأنــه  تعجــب 
بتعجــب  فضحــك  ورطــه  موخــوش 

 !! وذهــول 
ــيكون  ــن ان عمــرك ســ وقــال كنــت اظـــ
ــال: ان شــاء  ــم ق ــن 50 او 60 ســنة، ث بي
ــه الشــديد  ــي قلق ــم يخف ــر … ولـ اهلل خي
النــي كنــت فــي حينهــا صغيــر جــدا علــى 
الحجــم  بهــذا  موســيقية  فرقــة  قيــادة 

وبهــذه المســـؤوليه عمومــا.. 
ــروفات  ــا البـ ــد اجرين ــا ق ــة كن ــا والفرق ان
بالشــكل الــذي يجــب.. وكانــت الفرقــة 
مــن خيــرة الموســيقيين الشــباب حيــث 
ــان  ــو الفنــ ــازف االورغ ه ــال ( ع كان ) مث
ــم  ــن فه ــا االخري ــورج ام ــد ج ــر رائ الكبي

خيــرة الموســــيقيين.. 
ــة  ــات الالزم ــراء البروف ــد اج ــوما وبع عمــ
الوطنــي  المســرح  فــي  الحفــل  واقامــة 
الفنــان  حققــه  الــذي  الكبيــر  والنجــاح 
الحفلــة  تلــك  فــي  الرويشــد  اهلل  عبــد 
ــه  ــى ل ــة االول ــت الحفل ــا كان ــيما وانه ســ
فــي بغـــداد عندئــذ وبعــد انتهــاء الحفــل 
حملنــي بيديــه وصــار يلــف بــي خلــف 
الكواليــس.. وقــال لــي كنــت كالشـــبل 
 .. بهــا  اعتــز  كبيــرة  شـــهادة  ياعــالء.. 
وهــــكذا وبعــد هــذا الحفــل قمــت بقيــادة 
التــي قدمهــا فــي بغــداد. كل حفالتــه 

المستقل  لندن- 

بالتزامــن مــع إنطــالق دورة مهرجــان العــراق الدولــي 
 ،)2020 األول/ديســمبر  كانــون   19-9( للكتــاب  األولــى 
التنويــري  المفكــر  إشــتغاالت  مــن  الرابــع  الجــزء  صــدر 
كامــل شــياع الكتابيــة بعنــوان »أوراق كامــل شــياع.. فــي 
الشــأن الثقافــي، الروايــة والفــن والشــعر« عــن دار المــدى 
ــرة.  ــذه التظاه ــم له ــون، المنظ ــة والفن ــالم والثقاف لإلع
تجمــع هــذه الكتابــات، أعدهــا شــقيقه الكاتــب فيصــل 
عبــد اهلل، مــا نشــره الراحــل شــياع فــي الصحافــة العربيــة 
ثقافيــة  ومجــالت  صحــف  مــن  لنــدن،  فــي  الصــادرة 

نقديــة، فضــاًل عــن دراســاته غيــر المنشــورة. 
ــه األول  ــص فصل ــول، وخ ــة فص ــى أربع ــاب ال ــم الكت قس
المجتمــع،  فــي  ودورهــا  عــام  كمفهــوم  الثقافــة  الــى 
ــي  ــة ف ــة والتعبيري ــة اإلبداعي ــكال الثقاف ــى أش ــرع ال ويتف
فصولــه األخــرى مثــل الروايــة والفــن التشــكيلي والشــعر. 
ــد  ــف عن ــارئ تتوق ــة للق ــة وثري ــة رحب ــاب فرص ــر الكت يوف
مفــردات عناويــن كثيــرة منهــا، الفجــوة التــي وجــدت 
مجتمعاتنــا نفســها فيهــا ازاء مفاهيــم الحداثــة ومحــاوالت 
النهضــة المــوؤدة التــي جــاءت مــع رواد التجديــد فــي 

ــا.  ــرين بردمه ــرن العش ــن الق ــف األول م النص
ويعــرج علــى مفاهيــم الترجمــة ومــا تفترضــه مــن توافــر 
هامــش مــن الشــفافية بيــن الوســائط اللغويــة وآخــر بيــن 

ــة  ــة الذهني ــي التجرب ــر ســرد يقتف ــا وعب ــة وموضوعه اللغ
لمعطيــات علــوم صرفــة مثــل الفيزيــاء والرياضيــات. 

وينتقــل الــى مفهــوم األستشــراق ومــا أثــاره مــن ســجاالت 
ــرب  ــن الغ ــة بي ــدة والحساس ــة المعق ــول العالق ــعة ح واس
والشــرق، ومثلــه معنــى الخطــاب ودالالتــه مــن وجهــة 
نظــر فلســفية. ويتســاءل الراحــل شــياع فــي واحــدة مــن 

ــة؟.  ــة للثقاف ــاك نظري ــل هن ــاته؛ ه دراس
للروايــة  المخصــص  الفصــل  فــي  يســتعرض  بينمــا 
تجــارب أهــم األســماء البــارزة لكتــاب الروايــة فــي العــراق 
مــن  األوربييــن  أقرانهــم  اشــتغاالت  بعــض  ومثلهــم 

والمحدثييــن.  القدمــاء 
وفــي النصــوص المخصصــة للفــن يتابــع القــارئ مــا وصــل 
ــارب  ــليع التج ــل تس ــى بفع ــن فوض ــر م ــن المعاص ــه الف إلي
ــادة تعريفــه حفاظــًا  ــى إع ــى ال الفنيــة الجديــدة مــا أقتض
علــى اإلبــداع، ويســتعرض فــي هــذا الفصــل تجــارب بعــض 
أصدقائــه الفنانيــن العراقييــن ممــن أســتقروا فــي إيطاليــا.

ــة  ــة ممتع ــة لدراس ــاك ترجم ــعر فهن ــل الش ــي فص ــا ف أم
ــة،  ــعر« اإليطالي ــة »ش ــى مجل ــت ال ــي آن قدم ــدة ف ومعق
وعلــى المنــوال ذاتــه هنــاك دراســات أخــرى تناولــت أبــرز 

ــراق.  ــي الع ــتينين ف ــعراء الس ــماء الش أس
وألقاهــا  كتبهــا  مؤثــرة  بكلمــة  الفصــل  هــذا  ويختتــم 
الراحــل كامــل شــياع، قبــل إغتيالــه اآلثــم فــي 23 آب 

  .2007 لعــام  المربــد  مهرجــان  دورة  فــي   ،2008

اوراق كـامل شيـاع 
أعــداد فيصل عبد اهلل 
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ــل  ــتطيع ان يص ــوره يس ــراق وتط ــي الع ــرح ف ــة المس ــع لحرك المتاب
إلــى أســباب انكفائــه فــي المراحــل األخيــرة مــن مطلــع القــرن الحادي 
ــرحي العراقــي وصــار فــي  ــرين بعــد أن تالــق اإلنتــاج المس والعش
ــة  ــي توعي ــل ف ــرن الماضــي الفاع ــي ســتينات وســبعين الق ــة ف القم
ــد  ــال عن ــة الجم ــين ذائق ــزات تحس ــر و ممي ــة التغيي ــع وحرك المجتم

ــرحية. ــروض المس ــن للع ــن والمتابعي ــور المتفرجي جمه
هــذا التألــق ناجــم عــن لحمــة المســرحيين وقــوة ارادتهــم وتفاعلهــم 
ــب ود  ــلطة كس ــاوالت الس ــى مح ــة ال ــور. اضاف ــع الجمه ــعبي م الش
الممارســات الشــريرة فــي قمعهــم  الــى جانبهــا بعــد  الفنانيــن 
ــة نشــاطهم  ــق مقــرات فرقهــم المســرحية ومنعهــم مــن مزاول وغل
المســرحي مــن قبــل الســلطة الحاقــدة والموتــورة التــي ليــس لهــا اي 
ارتبــاط بالفــن والجمــال واالفــكار المتنــورة ، الســلطة الفاشــية التــي 
قفــزت علــى مراكــز الحكــم فــي غفلــة مــن الزمــن فــي الثامــن مــن 

شــباط 1963 المشــؤوم.
أســتمرت الحركــة المســرحية العامــرة باألفــكار النيــرة واالبــداع الفنــي 
المتميــز مواصلــة نشــاطها الــدؤوب ، لكــن هــذا النشــاط لــم يســتمر 
فقــد بــدأت ســلطة 17 تمــوز الجديــدة بوضــع العصــي أمــام عمليــة 
التقــدم والرقــي بعــد ان تركــزت ســلطتها ثــم مــا لبثــت أْن ال حقــت 
الفنانيــن المســرحيين واعتقلــت واعدمــت العديــد منهــم ممــا اضطــر 
ــك  ــان بذل ــن واألم ــن األم ــا ع ــراق بحث ــادرة الع ــم مغ ــد منه العدي
ــلطة  ــن الس ــر م ــادف بتدبي ــاد واله ــا الج ــي بلدن ــرح ف ــول المس تح
القمعيــة وتشــجيع منهــا الــى مســرح تجــاري رث واســتهالكي هدفــه 
ــات ســوقية مرفوضــة  ــركات وتصرف ــاك الجمهــور بح األســاس اضح
ــرق  ــداد الف ــدت اع ــرب ، وتزاي ــي الح ــت مآس ــد ان تفاقم ــة بع خاص
ــدد المســارح  ــط وازداد ع ــن الهاب ــروج لهــذا الف ــي ت المســرحية الت
ــدٍن ، وأن تتحــول  ــة ذات مســتوى مت ــي تعــرض مســرحيات هازل الت
المســارح الــى مــا يشــبه المنتديــات الليليــة، واعتمــدت عــروض تلــك 
ــرات الرقــص والغنــاء وإلقــاء النــكات والضحــك  المســارح علــى فق
ــام  ــرة ع ــد ســقوط هــذه الزم ــراءات الجســد ، عن ــون واغ ــى الذق عل
2003 توقــع المســرحيون المهنيــون نهوضــا جديــدا للمســرح الجــاد 

ــأوا لذلــك.. وتهي
غيــر أن اآلفــاق كانــت عكــس التوقــع، حيــث اعتبــر عــدد مــن ماســكي 
الســلطة الجديــدة أن المســرح والتمثيــل مجــرد تشــابيه غيــر مقبولــة 
ومحرمــة، لكنهــم لــم يقــدروا علــى انهــاء جــذوة المســرح انمــا عملــوا 
جاهديــن بقــوة الســالح وبالعصابــات المنزليــة وبالســلطة التــي قفزوا 
اليهــا ان يحــّدوا مــن مســيرة الحركــة الفنيــة وبرغم الجهــود المضنية 
المبذولــة مــن قبــل الفنانيــن لتحــدي هــذه االدعــاءات والعمــل علــى 
ــون - المســرح -  ــاة لفــن الفن ــاج مســرحي مســتمر وإعــادت الحي انت
اال ان جهودهــم اقتصــرت علــى عــدد مــن األعمــال المســرحية التــي 
قدمــت هنــا وهنــاك فــي بغــداد وبعــرض ال يزيــد علــى اليــوم الواحــد 

عنــد الصبــاح!
لــم تســتطع دائــرة المســرح والســينما بكادرهــا الفنــي واإلداري 
الكبيريــن ان تنهــض بمســؤوليتها الفنيــة وان تحــرك الســاكن فــي 
ــه  ــرض ل ــج بســبب ماتتع ــر المنت ــا غي ــى وضعه ــت عل المســرح وبقي
مــن ضغــوط.. الجهــة الضاغطــة هــي المســؤولة عــن حــرق مســرح 
الرشــيد فــي الســابع مــن كانــون االول 2020 بعــد ترميمــه مــن قبــل 
فنانيــن غيوريــن، وبعــد أيــام مــن افتتاحــه، إن مــن أحــرق المســرح 
الكبيــر والمهــم هــم ازالم االحــزاب اإلســالمية والمليشــيات التابعــة 
ــن  ــى الف ــدة عل ــدم الحاق ــالح وال ــة الس ــر لغ ــرف غي ــي ال تع ــا الت له

ــري. ــر التنوي ــداع والفك ــال واإلب والجم
ــدم الســماح للعمــل  ــوي بع ــغ دم ان حــرق مســرح الرشــيد هــو تبلي
المســرحي بــاي حــال وان العصابــة المتخلفــة تهــدد مــن يحاول كســر 
ارادتهــا بالحديــد والنــار ، اال ان الفنانيــن المســرحيين لــن يرضخــوا 
ــل  ــرح والعم ــن المس ــم ع ــن دفاعه ــوا ع ــن توقف ــد ول ــذا التهدي له
علــى انتــاج مســرحي متقــدم ومتميــز ، فالنهضــة المســرحية قادمــة 
ال محالــة واالنتــاج المســرحي ســيعود كمــا كان وافضــل فلــن توقفــه 
عصابــات وشــراذم مصيرهاالــزوال والبــوادر جليــة والغلبــة فــي 

ــر وابــداع وحضــارة وجمــال. النهايــة لماهــو خي

أنكفاء حركة املسرح يف العراق
ملاذا أحرق مسرح الرشيد؟

اديب القليه جي

طليع امجد 
  

القنــوات العربيــة فــي شــهر رمضــان تشــهد زحامــا خانقــا فــي عــرض 
ــع اي منهــا  ــان ال اتاب ــرارا ب ــي ســبق وان اتخــذت ق المسلســالت، لدرجــة ان
ــزل  ــي المن ــا ف ــن يوم ــوس لثالثي ــب الجل بســبب كثرتهــا، ومشــاهدتها يتطل
ــة ، لذلــك اكتفــي  ــع باجــواء رمضــان االجتماعي دون ان تلتقــي احــد او تتمت

ــور. ــت الفط ــة وق ــالت كوميدي ــن مسلس ــرض م ــا يع بم
امــا المسلســالت االخــرى فابقــى اســتمع الحاديــث االصدقــاء والجيــران 
عــن مشــاهدتهم لهــذا المسلســل او ذاك لدرجــة ان مسلســالت مهمــة 
وذات قيمــة فنيــة وسياســية او اجتماعيــة او تاريخيــة ، يفوتنــي مشــاهدتها 
مثــل مسلســل )الجماعــة( لمؤلفــه وحيــد حامــد واخــراج المخــرج الســينمائي 

ــلمين. ــوان المس ــم االخ ــخ تنظي ــن تاري ــدث ع ــذي يتح ــين ، ال ــد ياس محم
حيــث جســد الممثلــون فــي المسلســل ادوار لعناصــر وقيــادات االخــوات 
الفعليــة وباالســماء ، اذ نقــل وحيــد حامــد احــداث المسلســل مــن مذكــرات 
قيــادات اخوانيــة ومصــادر تاريخيــة اخــرى ، وقــد اضطــررت لمشــاهدت هــذا 
ــة ،  ــن اهمي ــه م ــا ل ــي ، لم ــة االول والثان ــوب بجزئي ــى اليوتي ــل عل المسلس
ــة  ــرن 21 المصري ــالت الق ــل مسلس ــن افض ــده م ــذي اع ــل ال ــو المسلس وه
ــاء،  ــة البيض ــة، والراي ــي الحلمي ــالت ) ليال ــواء مسلس ــى اج ــا ال ــث اعادن ، حي
ــي  ــهيرة( الت ــوظ الش ــب محف ــة نجي ــي، وثالثي ــاب اب ــي جلب ــش ف ــن اعي ول

ــة. ــة معين ــل زمني ــي مراح ــري ف ــع المص ــاة المجتم ــت حي وثق
ــث  ــر الحدي ــخ مص ــن تاري ــة م ــة مفصلي ــي مرحل ــاء ف ــل ج ــة مسلس والجماع
ــرا  ــام 2010 دورا كبي ــل ع ــاج المسلس ــة انت ــي مرحل ــوان ف ــب االخ ــث لع حي
فــي حيــاة مصــر السياســية عندمــا تمكنــوا مــن الوصــول للســلطة عــام 

2011 بعــد ثــورة اكتوبــر التــي فجرتهــا القــوى المدنيــة المصريــة.
اســوق هــذه المقدمــة المهــد لحديثــي عــن مسلســل ) دفعــة بيــروت ( الــذي 
ــا  ــة كورون ــار جائح ــد انتش ــام 2020 ، بع ــي ع ــة ف ــاع المربك ــاءت االوض ش
)اكتوبــر(   االول  تشــرين  الــى  المسلســل  عــرض  تأجيــل  الــى  وتداعيتهــا 
اكمــال  الــكادر مــن  لعــدم تمكــن  ، وعــدم عرضــه فــي رمضــان   2020
تصويــر حلقاتــه ، وتوقــف التصويــر لمرتيــن ، االولــى بســبب جائحــة كورونــا 
ــه بالفيــروس ،  ــا واصابــة بعــض ابطــال المسلســل والعامليــن في كمــا ذكرن
والمــرة الثانيــة بســبب انفجــار بيــروت الشــهير الــذي تســبب بتوقــف الحيــاة 
فــي لبنــان ) مــكان تصويــر المسلســل ( ومــا اعقبــت االنفجــار مــن احتجاجــات 
شــعبية وتضــرر مواقــع تصويــر المسلســل بســبب شــدة االنفجــار ، االمــر 
الــذي تســبب فــي تاخيــر انجــاز المسلســل لتســعة اشــهر تقريبــا ، واتــاح لنــا 

ــاهدته. ــة مش ــان فرص ــالت رمض ــغلون بمسلس ــن ال ينش ــن مم نح
ــون  ــن يمثل ــن عراقيي ــود فنانيي ــي لمشــاهدته باالســاس هــو وج ــا دفعن وم
ــتينيات ،  ــة بالس ــة االمريكي ــي الجامع ــت ف ــة ، درس ــخصيات عراقي ادوار لش
والســبب الثانــي هــو كتابــة هــذا المقــال الــذي طلــب منــي كتابتــه مشــكورا 
الفنــان التشــكيلي اميــر الخطيــب بعــد قراءتــه لمنشــور نشــرته علــى الفيــس 

بــوك عــن المسلســل.
ــه  ــر ان ــع الكثي ــروت اذ يتوق ــال وهــو مسلســل دفعــت بي ــوان المق اعــود لعن
ــي  ــاة mbc ف ــه قن ــذي عرضت ــرة( ال ــت القاه ــل )دفع ــي لمسلس ــزء الثان الج
رمضــان 2019 وهــي نفســها التــي تعــرض مسلســل دفعــة بيــروت االن 
دفعــت بيــروت ليــس لــه عالقــة بمسلســل دفعــة القاهــرة لكــن وعلــى 
ــدول  ــف ال ــن مختل ــة م ــة طلب ــاة مجموع ــاول حي ــل يتن ــدو ان المسلس مايب
بيــروت  او  القاهــرة  فــي  ســواء  واحــدة  جامعــة  فــي  درســوا   ، العربيــة 
ــف  ــدى مختل ــداول ل ــم المت ــو االس ــة وه ــر دفع ــر غي ــف اخ ــم وص ــس له لي

العربيــة. المجتمعــات 

دفعــة بيــروت مسلســل مــن تاليــف هبــة مشــاري حمــادة واخــراج علــي 
فــي  وتحديــدا   ، الماضــي  القــرن  ســتينيات  فــي  احداثــه  تــدور  العلــي 
الجامعــة االمريكيــة فــي بيــروت ، حيــث يجتمــع طلبــة مــن مختلــف البلــدان 
العربيــة منهــا العــراق ودول الخليــج ودول المغــرب العربــي ، فيدخلــون فــي 
متاهــة بيــن البحــث عــن العمــل الهــدف الــذي بعثتهــم بالدهــم مــن اجلــه 
ــرة  ــات كثي ــد واختالف ــادات والتقالي ــع الع ــتطدم بتقاط ــي تس ــاعر الت والمش
ناجمــة عــن بيئــة كل بلــد مــن هــذه البلــدان خصوصــا لبنــان بتنوعــه 

االثنــي وبتاثــره الكبيــر بالثقافــة الغربيــة.
العربــي  الطالبــي  الوســط  فــي  تبــرز شــخصيتان  الدوامــة  وســط هــذه 
ــم  ــا كري ــل وهم ــداث المسلس ــي باح ــر االساس ــرك او المؤث ــان المح ويصبح

وناعســة الطالبــان العراقيــان فــي الدفعــة.
ــة  ــا العراقي ــخصيتين بطبائعهم ــن الش ــل هاتي ــة المسلس ــت مؤلف ــث قدم حي
دون رتــوش ، وهمــا كريــم الــذي يلعــب دوره العراقــي الحلــي الممثــل 
والمخــرج المســرحي ذو الفقــار خضــر ، وظهــر كريــم بشــخصية الرجــل 
عــازف  والسياســي  الشــاعر  الشــفاف  الطبــاع ورومانســي  الحــاد  العراقــي 

العــود الرافــض للتطــرف مــع نزعــة قوميــة بالفطــرة.
ــذي  ــر ال ــي االم ــرف الدين ــض التط ــي رف ــح ف ــم راس الرم ــر كري ــا يظه كم
المشــهد  مــن  المتطرفــه البعــاده  للتنظيمــات  الرئيســي  الهــدف  يجعلــه 
ــة  ــن ملك ــه م ــا يملك ــن لم ــرب االخري ــه الع ــن زمالئ ــه وبي ــة بين وزرع الفتن

فــي القيــادة والتنظيــم.
كمــا تبــرز فــي شــخصية كريمــة الغيــرة تجــاه حبيبتــه الطالبــة الكويتيــة 
وصديقتــه وبنــت بلــده العراقيــة وقــدم مخــرج العمــل شــخصية كريــم 
بشــكل انيــق واختــار لــه اماكــن جلوســه ســواء فــي قاعــة الدراســة او 

المطعــم… او  البــاص 

مسلسل دفعة بريوت.. 
رسالة غزل سياسي اىل بغداد باطار درامي

محمــود فهمــي عبــود رســام عراقــي األصــل مــن مواليــد بابــل ســنة 
1962، حصــل علــى ماجســتير فنــون جميلــة مــن أكاديميــة خاركــوف 
ــو  ــية وعض ــة الروس ــون الجميل ــة الفن ــو جمعي ــا. عض ــي أوكراني ــون ف للفن

التشــكيلية. للفنــون  اإلمــارات  جمعيــة 
بيــن عامــي 1999 و 2002 عمــل فــي تدريــس الرســم فــي كليــة الفنــون 

فــي النرويــج.
المفــردة  ابــدع فــي تصويــر  العراقيــة وقــد  بالبيئــة  اهتمامــه  ينصــب 
الطبقــة  رســوماته  فــي  اســتعرض   ، الجميلــة  بتفاصيلهــا  العراقيــة 

لوســطى. ا
فــي لوحتــه شــاي وعيــون الشــذر يقــول: »أن بنــت الطبقــة الوســطى 
ــي  ــى باق ــي، وحت ــكيلي العراق ــن التش ــي الف ــرًا ف ــت كثي ــراق ظلم ــي الع ف
التــي تشــكل محورهــا هــذه الطبقــة، لــم تلقــى االهتمــام  المواضيــع 
الكبيــر مثــل طبقــة الكســبة والفالحيــن والحرفييــن، بيــت فيــه حديقــة 
وحالــة الرفاهيــة المتوســطة التــي تمتــاز بهــا لــم تكــن تثيــر الرومانســية 
ــع  ــر أو بائ ــاج أو القيم ــع الدج ــرأة تبي ــي ام ــا ف ــة كم ــا الجمعي ــي مخيلتن ف

ــخ«. ــل وال ــة الرب ــى عرب ــي وحت الرق
ــة  ــال رائع ــاك أعم ــت هن ــرة وكان ــع بكث ــذه المواضي ــمت ه ــف »رس ويضي
ــراق  ــاء الكســبة ، ولكــن الع ــة أبن ــرون رســموا طبق ــن كثي ــن عراقيي لفناني

ــريحة!« .. ــذه الش ــس كل ه لي
المرفهــة  العصريــة  المــرأة  العصــري،  البيــت  ان »شــريحة  الــى  ولفــت 
والمتعلمــة وبنــت اب متعلــم وأم متعلمــة أيضــًا بنــت الموظــف أو الضابــط 
الــخ ، جائــز النهــا تعيــش بحالــة البــأس بهــا مــن الرفاهيــة النلتفــت اليهــا 
ــي تمتلكهــا ،  ــة الت ــاج، بالرغــم مــن الرومانســية العالي النهــا نضــن التحت
ــي  ــد اليســار العراق ــى ي ــرع عل ــذي ترع ــي ال ــن التشــكيلي العراق أو ألن الف
ــرن  ــف الق ــذ منتص ــتراكية من ــر باالش ــذي تأث ــة ، وال ــه الحديث ــي نهضت ف
الماضــي بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة وصعــود الماركســية، وهــي تميــل 
إلــى إبــراز الطبقــة الكادحــة والعمــال والفالحيــن وهــو شــيء جميــل، 
ــة  ــي الطبق ــكيل العراق ــت بالتش ــرا وهمش ــت كثي ــة ظلم ــي النتيج ــن ف ولك

ــح«. ــكل واض ــًا بش ــة أيض ــطى والبرجوازي الوس

هــذه  أقــدم  أن  أحــاول  مــا  دومــًا  الســابقة  أعمالــي  »فــي  وتابــع 
ــو  ــة والرادي ــت والطارم ــة، البي ــي لوحــات تحاكــي هــذه الطبق الشــريحة ف
الترانسســتور واألغانــي وقــت العصــاري علبــة ماكنتــوش كوالتــي ســتريت 
Quality street، العنــب والحديقــة مفــردات مهمــة لتلــك الطبقــة فــي 

فتــرة الســبعينيات ومــا قبلهــا«.
وبيــن الفنــان فهمــي عبــود ان »العمــل أقــرب إلــى الواقعيــة الغنائيــة 
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يوميــًا«.

لوحة شاي وعيون الشذر 2016

الويرا كاظم

إنتهــت إجازتــه وركــب الطائــرة عائــدا إلــى بلــده ... بجانبــه إمــرأة 
مســنة مــن الفالحــات .. فــي الطائــرة قامــوا بتقديــم وجبــات 

ــاء ... ــوى بيض ــة حل ــة قطع ــع كل وجب ــام وم الطع
تأكلهــا  وبــدأت   ) الحلــوى   ( قطعــة  فتحــت  المســنة  المــرأة 
اللــون  بســبب  جبنــة  قطعــة  أنهــا  منهــا  ظنــا  خبــز  بقطعــة 
ــراج  ــعرت بإح ــوى ( ش ــا ) حل ــفت أنه ــا اكتش ــض ... وعندم األبي
شــديد ونظــرت إلــى الرجــل الــذي بجانبهــا ، فتظاهــر بأنــه لــم 
يــرى ماحصــل ... ثــوان قليلــة ، قــام بفتــح قطعــة الحلــوى مــن 
ــت  ــا فضحك ــنة تمام ــرأة المس ــه الم ــت ب ــا قام ــام بم ــه وق صحن
المــرأة ... فقــال لهــا : » ســيدتي لمــاذا لــم تخبرينــي أنهــا 
ــت  ــك كن ــا كذل ــرأة : » وأن ــت الم ــة » ... فقال ــس جبن ــوة ولي حل

أظنهــا جبنــة مثلــك !!«
بالتأكيــد كان يعــرف أنهــا ليســت جبنــة ، ويعــرف أنهــا رحلــة 
وتنتهــي ، ويعــرف أنهــا مجــرد إمــرأة بســيطة ، ويقــال ) مارأيــت 

ــر الخواطــر ( ــن جب ــل م ــادة اعظــم وأج عب
تــرك األذى عــن مشــاعر وقلــوب النــاس اليقــل درجــة عــن تــرك 
األذى عــن طريقهــم ، أجبــروا الخواطــر وراعــوا المشــاعر ، وانتقــوا 
ــوا  ــنا وعيش ــاس حس ــوا للن ــم ، وقول ــوا بأفعالك ــم ، وتلطف كلماتك

أنقيــاء أصفيــاء ســنرحل ويبقــى األثــر.

جبر الخواطر
قصة قصيرة

شكر حاجم الصالحي

ــت الطاعــة الشــعري ، يجتهــد الشــاعر هــالل  بعــد خفــوت لمعانهــا وتواريهــا عــن بي
الشــيخ علــي مــن خــالل مجموعتــه الجديــدة ) لعينيهــا ُأغّنــي ( مــن إعــادة احضارهــا الى 
دائــرة التذكــر والتــداول القرائــي التــي أتســعت افاقــه وتنوعــت اهتماماتــه واغراضــه 
ــز المخصــص  ألســباب لســت فــي معــرض الخــوض فــي أســباب ذلــك فــي هــذا الحي
لغيــر هــذا ، ويبــدو أن واحــدًا مــن أهــم أســباب هــالل الشــيخ لهــذا النمــوذج الشــعري 
يتصــل ــــ كمــا أرى ــــ بالشــيخوخة البدنيــة وانطفــاء جــذوة الشــباب فــي روحــه وهــو 
الــذي انجبتــه قريتــه الفراتيــة محاويــل االمــام عــام 1935م ، وترعــرع فــي ظــالل 
نخيلهــا وضفــاف ســواقيها وبيــن ثغــاء اغنامهــا وهديــل يماماتهــا ، وبيــن مكابــدات 
حيــاة وســمتها ظــروف ثالثينــات القــرن العشــرين بأوجــاع قراهــا التــي ظلــت تئــن تحت 

وطــأة االســتبداد والجــوع والمــرض حتــى تمــوز 1958.
ــة  ــم األوالد واغاث ــة لمعل ــا صف ــيخ هن ــيخ ــــ والش ــده الش ــواء كان وال ــذه األج ــي ه ف

ــة.  ــة الناصح ــديد والنصيح ــرأي الس ــن لل المحتاجي
وفــي ) لعينيهــا ُأغّنــي ( تعويــض عــن خســارات الزمن وانعكاســاتها على قواه الجســدية 
التــي ضمــرت أو ربمــا تالشــت بفعــل بلــوغ عمــره المديــد ، وهــذا تحصيــل حاصــل وأمر 
مفــروغ منــه ، اذ تتعطــل فــي هــذا العمــر اجــزاء مهمــة مــن الجســد وتصــاب بالعطــب 

أو الكســل الدائــم :
يا سيدتي 

نكاية بالثمانين
أزوق احالمي 

لعينيها ُأغّني 
لتليق بك 

ويا عصفورتي 
الشائخة 

اقتربي مني 
مازال في موقدي 

بعض الدفء

فالشــاعر رغــم ثمانينــه ونكايــة بهــا مــازال ــــ كمــا يّدعــي ــــ يــزّوق أحالمــه ومــازال 
فــي موقــده الخامــد بعــض الــدفء ، وفــي  وهذيــن المقطعيــن يعبــر الشــاعر بصدق 
عــن متــون نصــوص ) لعينيهــا أغّنــي ( التــي يكشــف عــن المخاطــب بقولــه : » الــى 
ــق ,  ــاب الطري ــاً كل صع ــا مع ــذاب وتجاوزن ــني الع ــي كل س ــي تحملتن ــي الت جوريت

صابــرة مخلصــة«.
وأزعــم ان هــالل الشــيخ علــي اراد ان يقنــع اآلخــر بحيويتــه المطفــأة فكتــب لهــا هذه 
النصــوص ، التــي تقّطــر رومانســية وغــزالً شــفيفاً لــم أقــرأ لــه مثلــه فــي مجامعيــه 
المبكــرة التــي اقتربــت مــن االصــدار الثامــن عشــر بيــن شــعر فصيــح وآخــر باللهجــة 

ــة المحكية. العراقي
ــاعر  ــد ان الش ــت ، يؤك ــية كب ــق بفروس ــي والتعّل ــبث بالماض ــرار والتش ــذا األص وه
مــازال عاشــقاً دنفــاً ومحبــاً صادقــاً لمــن شــاركته الحيــاة وانجبــت لــه الذريــة الطيبــة 
، وقــد اســتغرق فــي قــراءة نصــوص الغــزل العذبــة ، فهــي تذكرنــا بشــبابنا اآلفــل 
وخســارتنا الموجعــة ، والمالحــظ ان معظــم نصــوص هــالل الشــيخ علــي تتحــدث 
عــن الماضــي بزهــو ومتعــة ) كان ... كنــت ( فــي حيــن نجــد ان الحاضــر يتــوارى فــي 
طيــات بضعــة نصــوص لتبرهــن علــى مشــاركة الشــاعر فــي قضايــا مجتمعــه المتخم 

بالمــرارات واالنكســارات والهزائــم...
دعوني أمارس خيباتي

أريد ان تفحصها
واحدة واحدة

سأذهب فيَّ
في دواخلي السرية

وأمارس
جنون االفتتان

بعظمتي الزائفة
 ثم أعلن لجلجامش

المختبيء في اعماقي
أيها الكاذب أنت
لم تقتل خمبابا

فما زال زئيره من موقعه البعيد
يثير الرعب

على شواطئنا .....
 

فــي هــذا النــص يلخــص جوهــر المشــكلة التــي يثيرهــا ) خمبابــا ( العصــر مقتربــًا 
مــن مياهنــا مثيــرًا الفــزع فــي قلوبنــا وتلــك هــي خالصــة األمــر كمــا نــرى ويــرى هــذا 
الشــاعر العراقــي الــذي ارتــوى مــن سلســبيل فراتــه ، وأختــار النقــاء منــذ أول كأس.

ــاء الوطــن كلهــم ــــ نعــم كلهــم ــــ يفتدونــه بالغالــي مرخصيــن  وهكــذا هــم أبن
االرواح مــن اجــل حريتــه وســعادة ابنائــه األوفيــاء ، وعــودة الــى رومانســية الشــاعر 

وجمــال روحــه نقــرأ معــاً هــذا الغــزل اآلســر :
وكنت اذا مّر المساء 

وأدلجت 
خطاي إليها

ما رأتها المسامع 
فما راعني إال حفيف 

ردائها 
وهمس خطاها 
والعبير المتابُع 

ــك  ــى تل ــا ال ــوات ، وأعادن ــا الم ــد فين ــذي أوق ــيخ ال ــاعر الش ــا الش ــك ايه ــكرًا ل ش
الســنوات واأليــام الخوالــي ، التــي كتبنــا فيهــا وصغنــا مــن حوادثهــا أجمــل الحكايات 

ــا لمواطــن الجمــال واألمــل... ــرة عــن إنســانيتنا وحبن والنصــوص المعب

عندمــا حدثتنــي صديقتــي  كريســتيل عــن الشــاعر ســيد بهــي 
الديــن مجــروح وعــن شــعر نســاء باشــتون فــي أفغانســتان ، 

كانــت تتحــدث عــن زمــن غابــر باحســاس شــديد.
قالــت لــي : نزهــة أهديــك كتــاب مجــروح ، لــن افســد عليــك 
ــيس  ــن االحاس ــة م ــه كتل ــط ان ــأقول فق ــافه ، س ــة إكتش متع

ــن.  ــا الخضراوي ــت بعينيه ــانية واطرق اإلنس
خلــف نظاراتهــا الســوداء : لــن تتصــوري كــم شــَدني وحبــس 
ــه  ــا فــي حــوض حمامــي،  قرات ــى وان ــم أتركــه حت أنفاســي ،ل

فــي ظــرف يــوم وال يحــدث معــي هــذا إال نــادرا؟
ــب كاألشــخاص تتصــادف  ــاب لبرهــة فالكت ــى الكت ــي اليومــي، نظــرت إل ــي زحمــة عمل ف
ــا  ــي األدب وطالم ــي ف ــس راق ــتيل ذات ح ــرف أَن كريس ــا ، وأعت ــادم معه ــا او تتص معه

ــب. ــب حــول فنجــان قهــوة المكت ــث عــن الكت ــي الحدي ــا ف ــا ممتع ــا وقت قضين
قبــل ان ابــدأ بالقــرأءة بحثــت عــن الكاتــب االفغانــي الســيد مجــروح الــذي  إغتالتــه 
ــوراة  ــة فــي باشــوار فــي باكســتان ، وهــو خريــج جامعــة مونبلييــي بفرنســا دكت الظالمي
فــي الفلســفة واالدب ، تبنــى قضيــة وطنــه وســعى لتحريــره مــن الــروس ومــن النظــام 
القائــم ، لكــن ماشــد كريســتيل وشــدني ليــس الماضــي السياســي الحافــل للرجــل وإنمــا 
ذلــك المنعــرج الجميــل علــى مؤلفــه اإلنتحــار وغنــاء الشــعر الشــعبي لنســاء باشــتون ، الــذي 

ترجمــه وقدمــه انــدري فيلتــر والكاتــب نفســه.
كان مدخــل الكتــاب لوحــة مقتضبــة وحزينــة لمصــرع رجــل وإمــراة فــي ســاحة عامــة كتــب 
فــي اســفل الصفحــة منقــول مــن »ضحــك العشــاق« فقلــت فــي نفســي مــاذا يــدس لــك 
ــه ، هــل  ــة كتاب ــي اول صفح ــزن ف ــن الح ــل م ــم الهائ ــا يصدمــك بهــذا الك ــب عندم كات

ســتفتح الصدمــة شــهيتك لتقــرأ مــا ســيأتي أم انــك ســتلغي مشــروع القــراءة؟
فتحــت الكتــاب كمــن يختلــس توقفــا للوقــت فــإذا بــي اقفــز بيــن شــالالت شــعرية فريــدة 
مــن نوعهــا، جمــال عفــوي، نوابــع مــن أحاســيس مختلفــة، لوحــات واطيــاف مــن مشــاعر 
إنســانية كأن الكتــاب ينبــض ؟. لكــن قبــل أن اقــدم لكــم مقتطفــات شــعرية مــن الضروري 
الوقــوف علــى اإلطــار والنســق االجتماعــي للمولــف، نحــن امــام كتــاب نــادر أخــرج للنــور 
مــوروث شــعري شــفهي كتبتــه نســاء  الباشــتون، اطلــق عليــه مجــروح كلمــة لنــداي باللغــة 

الباشــتونية )لغــة هنــد إيرانيــة( تعنــي »المختصــر«.
ــه  ــذي أبدعت ــعبي ال ــفهي الش ــوروث الش ــذا الم ــن ه ــدد م ــر ع ــع أكب ــب جم ــاول الكات ح
ــة،  وال يتوانــى عــن  قتــل  ــر الحــب خطيئ ــذي يعتب النســاء فــي مجتمــع ذكــوري مغلــف ال
ــزوٌج دون  ــراة ت ــن، فالم ــن الثم ــن يدفع ــاء م ــة والنس ــب جريم ــأل، الح ــام الم ــاق ام العش
موافقتهــا وتكــره علــى كل األشــياء فــي الحيــاة حتــى علــى االمومــة، فينشــأ األطفــال دون 
ــي  ــد ف ــارك ال تج ــي المع ــُزون ف ــا يج ــة االم، وعندم ــور ال يحســنون معامل حــب الن الذك

ــاءا كمــا رثــت خنســاء العــرب أخوهــا  صخــرا. ــداي رث اللن
المــراة الباشــتونية تصــرخ، تحــب ،وتعشــق فــي اللنــداي ،ُتحــرر االنســان فــي داخلهــا  ُتحــرر 

األلــم ، تســخر مــن رجــٍل ُأرغمــت علــى الــزواج منــه،.
مــن رحــم األلــم نبتــت  أشــعار النســاء الباشــتو نيــات كاألزهــار البريــة ، كالجبــال ، كغــرس 
ــر  ــاحات التعبي ــًرم كل مس ــع  يح ــي مجتم ــوٌح ف ــو ب ــة ، ه ــل وبعفوي ــدون وج ــم ب منتظ
ــر عــن  ــع النهــا تعب ــرأة الباشــتونية تظهــر بوجــه رائ ــان الم ــف مجــروح ب ــي، ويضي الذات
نفســها وعــن العالــم مــن حولهــا وباألخــص عــن ثورتهــا، فهــي تختــار االنتحــار مــن اجــل 
ــة رغــم المجتمــع الرافــض لفكــرة االنتحاربحكــم الديــن فهــي أشــجع مــن  الحــب والحري
ــى الحــب  ــداي ال تقتصــر عل ــع اللن ــا بشــجاعة، مواضي ــى حتفه الرجــل فهــي تخاطــر وتلق

فقــط بــل أيضــا جــزء كبيــر منهــا يعالــج قضايــا الشــرف والمــوت.

تقول احداهن:
أنا أحب وأحب وال أخفي ذلك حتى لو إنتزعوا بالسكين كل شامات جسدي..

ضع فمك على فمي، لكن أترك لساني يحدثك عن الحب..
فمي لك إفترسه ال تخف، ليس سكرا ليذوب..

غدا الجائعون لحبي سيشبعون، ألني سأعبر القرية بوجه عار وشعر منسدل مع الريح..
خدني أوال في أحضانك وضمني، ثم أدر وجهي وقبل شاماتي الواحدة تلو األخرى..
عشيقي يطلب قبلة بين أغصان التوت، وأنا أتسلق من غصن إلى غصن ألعطيه شفتاي..

 
الشــاعرة الباشــتونية تدعــو الرجــل للحــب لكنهــا ال تجذبــه بالعذوبــة والحنــان بــل تســتفز 
شــرفه وجراتــه تريــد منــه أن يخاطــر مــن أجلهــا، فهــي تلعــب بنــار ســتحرقها فــي النهايــة 

إذا أكتشــف أمــر حبهمــا.

بقربك انا جميلة أهديك شفتاي وذراعاي وانت كجبان تستسلم للنوم..
ــل  ــى رأســك قَبـــــ ــاف عل ــت تخ ــي يجــب أن تخاطــر، وإذا كن ــت عــن دفء أحضان إذا بحث

ــس الحــب.. ــار ولي الغب
عد مخًرم الصدر بالرصاص، سأخيط جروحك وأعطيك شفتاي..
حبيبي إجلس قربي لبرهة ، فالحياة غروب ليلة في شتاء عابر..

مع السر احترق، وفي خفية أبكي، انا المراة الباشتونية التي ال تستطيع فضح حبها.
كنت تختبأ خلف الباب و انا أمَسد نهداي، فقابلتني..

عن طيب خاطر أعطيك شفتاي، لكن لماذا تهُز جًرتي ، ها أنا ذي مبتلة..
أيها الربيع المقبل، أشجار الرمان أزهرت، في حديقتي سأحتفظ لعشيقي برمان نهداي..

الليل، الشرفة مظلمة واألسًرة كثيرة، رنين أساوري يا حبيبي سيرشدك لطريقي..
تعالى كن وردة في صدري ، انعشها كل صباح بضحكاتي..

ليحرمك اَلَرب من كل اللذات في سفرك، ألنك تركتني أنام بجمري..
وظبت سرير صدري وعشيقي منهك يتبع طريقا طويال للوصول إلي..

تعالى ياحبيبي ألعطيك شفتاي، هذه الليلة رايتك تموت فجننت..
أيها الديك أَخر غناءك ، ألتحق لتوي بأحضان عشيقي..

تركت لك كل مزايا شفتاي ، ال تبحث عبثا عن عقد حزامي..
إذا كنت ال تعرف كيف تحب لماذا أيقظت قلبي النائم..

سكـرًت ألنني ابتسمت لك، ستجن إذا أهديتك شفتاي..

لــم تقتصــر أشــعار اللنــداي علــى دعــواة للحــب كمــا يراهــا البعــض بــل عكســت معانــاة 
شــعب بأكملــه مــن ويــالت الحــرب لقــد تعــرض الباشــتونيون إلبــادة ال مثيــل لهــا، فتطــرق 
الشــعر لمواضيــع الدعــوة للجهــاد، الحنييــن إلــى الوطــن االم، الشــرف والبطولــة وطغــى 
ــث يذهــب  ــب ، جــرح ال ينضــب حي ــاد القهــري عــن الوطــن و الحبي ــي واالبع طــرح المنف

العشــيق للحــرب دون رجعــة.

أيها الهواء القادم من الجبال حيث يحارب عشيقي، بأي رسالة تأتيني؟..
والريح يجيب: رسالة عشيقك البعيد، رائحة بارود المدفع وغبار االطالل التي أسحبها معي..

العيش على أرض المنفى حطم قلبي ، يا ربي أرجعني ألحضان جبالي..
إلهي خذ بصري ، لقد ذهب عشيقي ال اريد رؤية وجوه أخري..

اصقائي ايهما أختار العزاء او المنفى جاآ إلى بيتي..

هــذه مقتطفــات مــن شــعر بنبــض بالحيــاة وحــب الحريــة يشــبه شــخصية الشــاعر الكبيــر 
ســيد بهــي الديــن مجــروح ، اللــذي يعتبــره مترجــم الكتــاب وريثــًا لجــالل الديــن الرومــي 
ــي  ــن »مســافر ف ــي مؤلفي ــرا مــن االدب ف ــا كبي ــا نصيب ــرك لن ــدرو،  ت ــام ودي ــر الخي وعم

منتصــف الليــل« »وضحــك العشــاق«.

اللنداي صرخة حب من رحم الموت وااللماللنداي صرخة حب من رحم الموت وااللم

نزهه عزيزي
كاتبة جزائرية
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، أن  للــرأي أجرتــه رويتــرز  كشــف اســتطالع 
النفــط  اســعار  تشــهد  أن  المســتبعد  مــن 
إذ تهــدد   ،  2021 التعافــي فــي  الكثيــر مــن 
ــود  ــا والقي ــروس كورون ــدة لفي ــاللة الجدي الس
علــى  الطلــب  بهــا  المرتبطــة  الســفر  علــى 

بالفعــل. الضعــف  يعتريــه  الــذي  الوقــود 
خبيــرا   39 شــمل  الــذي  االســتطالع  وتوقــع 
ــال وُأجــرى فــي النصــف الثانــي  ــا ومحل اقتصادي
ســعر  يبلــغ  أن  األول  ديســمبر/كانون  مــن 
 50.67 المتوســط  فــي  برنــت  خــام  بريمــل 

القــادم. العــام  فــي  دوالرا 
وكشــف االســتطالع أنــه مــن المتوقــع أن يبلــغ 
غــرب  لخــام  اآلجلــة  العقــود  ســعر  متوســط 
47.45 دوالرًا  االمريكــي  الوســيط   تكســاس 

.2021 للبرميــل فــي 
ويمثــل ذلــك ارتفاعــا عــن المتوســط المتوقــع 
 46.40 عنــد  الثانــي  نوفمبر/تشــرين  فــي 
ــر عــن ســعر الخــام  دوالرا لكــن مــن دون تغيي

فــي تــداوالت اليــوم عنــد 48 دوالرا.
وتســبب رصــد ســاللة جديــدة مــن فيــروس 
فــي  الشــهر  هــذا  بريطانيــا  فــي  كورونــا 

البقــاء  وأوامــر  قيــود  تجــدد  مخاطــر  زيــادة 
ــازل، ممــا قــد يــؤدي بجانــب التوزيــع  فــي المن

إلــى  للفيــروس  للقاحــات مضــادة  التدريجــي 
أكثــر. األســعار  مكاســب  تقييــد 

علــى  الطلــب  تعافــي  إن  محللــون  ويقــول 
النفــط ســيتوقف علــى وتيــرة توزيــع اللقاحــات 
التــي جــرى تطويرهــا للوقايــة مــن الفيــروس، 
إلــى  العــودة  عــدم  البعــض  يتوقــع  فيمــا 
أواخــر  حتــى  الجائحــة  قبــل  مــا  مســتويات 

.2023 أو   2022
وقــال إدوارد مويــا كبيــر محللــي الســوق لــدى 
أوانــدا »الفيــروس الجديــد يفــرض ضغوطــا 
إجــراءات  إلــى  التوقعــات وتــؤدي  قــد تعقــد 
عــزل عــام أشــد صرامــة ســتعرقل آفــاق الطلــب 
أن  مضيفــا  األول«،  الربــع  فــي  الخــام  علــى 
والتحــرك  اإلضافيــة  العــام  العــزل  »إجــراءات 
ســيكونان  اإلنتــاج  لزيــادة  ألوبــك+  الحــذر 
النقطــة المحوريــة للربــع األول مــن العــام«.

بينهــم  مــن  وحلفــاء  أوبــك  منتجــو  واتفــق 
ــك+،  ــة باســم أوب ــة المعروف روســيا، المجموع
بمقــدار  إنتاجهــم  تخفيضــات  تقليــص  علــى 
ينايــر  اعتبــارا مــن  ألــف برميــل يوميــا   500

الثانــي. كانــون 
ــر/ ــي 4 يناي ــك ف ــع أوب ــرر أن تجتم ــن المق وم
كانــون الثانــي لبحــث سياســة اإلنتــاج، بمــا فــي 
ذلــك تخفيــف إضافــي محتمــل قــدره 500 ألــف 

ــا فــي فبراير/شــباط. ــل يومي برمي

توقعات بهبوط اسعار النفط يف العام 2021
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فــي الوقــت الــذي فــرض فيــه فيــروس كورونــا المســتجد )كوفيــد19-( 
ــاب  ــد أن أص ــًا، بع ــدة حالي ــى الوحي ــوة العظم ــض الق ــره البع ــه، واعتب كلمت
نحــو 83 مليــون شــخص حــول العالــم، وحصــد أرواح أكثــر مــن 1.8 مليــون 
منهــم، اســتطاعت ســوق األســهم االمريكيــة مــن دون كل أســواق العالــم، 
ــر،  ــو اآلخ ــق مســتويات قياســية واحــدًا تل ــة، لتحق ــات الجائح ــاوز تبع أن تتج
2020 إلــى  ولتصــل المكاســب الفرديــة لبعضهــا خــالل العــام المنتهــي 

ــروس. ــور الفي ــل ظه ــد قب ــا أح ــن يتخيله ــم يك ــتويات ل مس
مــارس/آذار  شــهر  خــالل  ســريعًا  انهيــارًا  األســواق  شــهدت  أن  وبعــد 
الماضــي، فــي أعقــاب التأكــد مــن انتشــار الفيــروس فــي الواليــات المتحــدة، 
وتوقــع الجهــات الطبيــة الرســمية إصابــة المالييــن بــه، وفقــدان مئــات 
اآلالف منهــم حياتهــم ألســباب مرتبطــة باإلصابــة بــه، ســاهمت تريليونــات 
الــدوالرات التــي قــام بنــك االحتيــاط الفيدرالــي ووزارة الخزانــة بضخهــا 

ــة    ــهم االمريكي ــرات األس ــادة مؤش ــي إع ــواق ف ــي األس ف
 إلــى المنطقــة الخضــراء، بقيــادة أســهم التكنولوجيــا التــي فرضــت نفســها 

مــع أوامــر اإلغــالق الكبيــر والتوســع فــي العمــل والتعليــم عــن بعــد.
ــول  ــذراع إدارة األص ــة، ب ــات المالي ــز للخدم ــة أليان ــت مجموع ــا أوقف وبينم
التابعــة لهــا واألكبــر فــي العالــم، والمعروفــة باســم »بيمكــو«، عمليــات 
االقتصــادي  كبيــر مستشــاريها  تديرهــا، وحــذر  التــي  الصناديــق  بعــض 
ــبوقة  ــر مس ــارات غي ــن انهي ــان م ــد العري ــهير محم ــي الش ــري األميرك المص
فــي أســواق األســهم األميركيــة، وتوقــع المســتثمر المخضــرم والرئيــس 
تســتمر  أن  بافيــت،  واريــن  هاثــاواي  بيركشــاير  المبراطوريــة  التنفيــذي 
أســواق األســهم فــي االنخفــاض حتــى منتصــف العــام التالــي 2021، ســجلت 
مؤشــرات األســهم األميركيــة ارتفاعــات كبيــرة مــن أدنــى مســتوى وصلــت 
إليــه عنــد تعّرضهــا ألكبــر ضربــة مــن الفيــروس المنتشــر بالبــالد فــي 

ــارس/آذار. ــهر م ــن ش ــرين م ــث والعش الثال
ــر  ــالت آخ ــل تعام ــبوع، وقب ــهر وأس ــعة أش ــالل تس ــوم، وخ ــك الي ــد ذل وبع
أيــام العــام، ارتفــع مؤشــر داو جونــز الصناعــي بنســبة %64، وحقــق مؤشــر« 
اس آنــد بــي« األشــمل مكاســب تقــدر بنســبة %67، بينمــا قفــز مؤشــر 
ناســداك، الــذي تســيطر عليــه أســهم التكنولوجيــا، بنســبة %88. وعلــى 
الرغــم مــن تلــك النتائــج المبهــرة، تقزمــت تلــك المكاســب أمــام مــا حققتــه 
تســال  شــركة  ســهم  بالطبــع  أشــهرها  وكان  الفرديــة،  األســهم  بعــض 
لتصنيــع الســيارات الكهربائيــة، الــذي ارتفــع بنســبة تتجــاوز %700، وســهم 
دوكيوســاين التــي تســهل التوقيــع اإللكترونــي الــذي ارتفــع بنســبة 172%، 

وول سرتيت تحقق ارتفاعات قياسية متجاهلة خسارة ترامب

وســهم شــركة آبــل عمــالق تصنيــع الحواســب اآلليــة والهواتــف الذكيــة 
الــذي حقــق مكاســب تتجــاوز %137، وســهم زووم التــي تســهل االجتماعــات 
ــالل  ــبة %120، خ ــز بنس ــذي قف ــس ال ــو كونفران ــة الفيدي ــالل خاصي ــن خ م

ــام الجائحــة! ــرة مــن ع نفــس الفت
ــر  ــة الكثي ــة دهش ــهم األميركي ــه األس ــذي قطعت ــع ال ــون الرائ ــار الماراث وأث
مــن المحلليــن بســبب انفصالــه عــن االقتصــاد الحقيقــي، الــذي مــازال 

حتــى هــذه اللحظــة يعانــي مــن التباطــؤ، ويحــرم مــا يقــرب مــن 15 مليــون 
أميركــي مــن الوظيفــة، ويفــرض علــى آالف الشــركات الصغيــرة والمتوســطة 
معانــاة كبيــرة، أجبــرت بعضهــا علــى التوقــف عــن العمــل وإشــهار اإلفــالس 
ــي شــهدها االقتصــاد  ــة. لكــن التحــوالت الت ــة الماضي خــالل الشــهور القليل
ــدة  ــواع جدي ــور أن ــا، وظه ــركات التكنولوجي ــاه ش ــة باتج ــة األزم ــذ بداي من
توفيــر  فــي  التوســع  كمــا  بهــا،  المرتبطــة  والوظائــف  الخدمــات  مــن 

تكاتفــت  القاتــل،  الفيــروس  مــن  الوقايــة  علــى  التــي تســاعد  األمصــال 
جميعهــا لتســاهم فــي تســجيل مســتويات قياســية لمؤشــرات األســهم، 

ــام. ــن الع ــر م ــبوع األخي ــى األس حت
ــى أن  ــك أميركــي، إل ــر بن ــان«، أكب ــي مورغ ــك »جــي ب ــن أشــار بن ــي حي وف
عــام الجائحــة شــهد إضافــة أكثــر مــن عشــرة مالييــن حســاب جديــد لشــراء 
األســهم األميركيــة، اســتحوذ تطبيــق روبيــن هــود الشــهير علــى مــا يقــرب 
ــتثمار  ــتراتيجيات االس ــؤول اس ــكل أرون، مس ــد ماي ــده، أك ــا وح ــن ثلثيه م
ــا كشــفته  ــة، أن »أهــم م ــدى شــركة ســتيت ســتريت لالستشــارات العالمي ل
الجائحــة هــو أن أســواق األســهم لديهــا آليــة تجعلهــا تتحــرك وفقــًا للــرؤى 
ــة،  ــات المرتبطــة بتطــور األوضــاع الحالي ــق بالتوقع ــر يتعل المســتقبلية. األم

ــل الباطــن للمســتثمرين«. ــي العق ــًا ف ــا كان موجــودًا دائم وهــو م
ــذي  ــاول، ال ــي ب ــه جيروم ــي ورئيس ــك الفيدرال ــل للبن ــض الفض ــع البع وأرج
شــمر عــن ســواعده وأعلــن اســتعداده لمســاعدة الشــركات واألفــراد داخــل 
أميــركا، كمــا البنــوك المركزيــة فــي االقتصــادات الكبــرى حــول العالــم، 
ــه،  ــة ميزانيت ــة قيم ــالل مضاعف ــن خ ــع، م ــن بالطب ــيا والصي ــتثناء روس باس
ــي،  ــرف بسياســة التيســير الكم ــا ع ــة والشــركات فيم وشــراء ســندات الخزان
باإلضافــة إلــى تخفيــض معــدالت الفائــدة إلــى مســتويات صفريــة وطباعــة 

ــزوم.  ــد الل ــوت عن البنكن
ــر  ــدى أكب ــركة CFRA، إح ــتثمار بش ــؤول االس ــتوفل، مس ــام س ــول س ويق
حــدث  شــيء  »كل  العالــم،  فــي  المســتقلة  االســتثمار  أبحــاث  شــركات 
ــن  ــة وثالثي ــي ثالث ــاع ف ــى الق ــة إل ــن القم ــا م ــد هوين ــرة، فق ــرعة كبي بس
ــا  ــارت به ــي انه ــرعة الت ــاف الس ــة أضع ــل ثالث ــا يمث ــو م ــط، وه ــًا فق يوم
مــن  عشــر  التاســع  شــهد   .1987 عــام  فــي  األميركيــة  األســهم  ســوق 
فبراير/شــباط أعلــى مســتوى لمؤشــرات األســهم، ثــم خســرت الســوق 34% 
ــل كل  ــيقوم بعم ــه س ــا إن ــي وقته ــك الفيدرال ــول البن ــًا، ليق ــالل 33 يوم خ
مــا ينبغــي عملــه، ولترفــض الســوق معانــدة البنــك الفيدرالــي، ليتــم محــو 
ــه  ــا جعل ــو م ــطس/آب، وه ــن أغس ــر م ــن عش ــي الثام ــرات ف ــائر المؤش خس
أســرع انتعــاش فــي التاريــخ، وليتــم بعدهــا تســجيل أكثــر مــن 19 مســتوى 

قياســيًا جديــدًا«.
وتجاهلــت األســهم األميركيــة تهديــدات الرئيــس المنتهيــة واليتــه دونالــد 
ترامــب، الــذي حــذر فــي أكثــر مــن مناســبة مــن انهيــار ســوق األســهم فــي 

حالــة خســارته لالنتخابــات، ليتوالــى تســجيل المســتويات
ــدن،  ــف باي ــي جوزي ــح الديمقراط ــوز المرش ــن ف ــالن ع ــد اإلع ــية بع القياس
ــاد  ــن االقتص ــوال م ــب األح ــي أغل ــرع ف ــا أس ــهم أنه ــواق األس ــد أس ولتؤك

الحقيقــي.

متابعات - المستقل

لــم يكــن العــام 2020 عامــًا عاديــًا يمــر كبقيــة 
األعــوام علــى المملكــة المتحــدة ، فقــد كان 
الســاللة  بتفشــي  انتهــى   ، وثقيــاًل  قاســيًا  
الجديــدة لفيــروس كوفيــد 19 وتداعياتهــا ، 
ــر  ــدت ألكث ــة امت ــة مرهق ومفاوضــات ماراثوني
مــن 4 ســنوات مــع  المفاوضــون األوروبيــون، 
إتفــاق  إلــى  النهايــة  فــي  توصلــوا  لكنهــم 
تجــاري لمــا بعــد البريكســيت يرضــي الطرفيــن.
ووفــق مــا أفــاد مســؤولون مــن الجانبيــن أنــه 
تــم االتفــاق ليحافــظ الجنيــة اإلســترليني علــى 
قيمتــه ومكاســبه ، وفــور اعــالن االتفــاق فقــد 
ارتفــع ســعر صــرف الجنيــه امــام الــدوالر بـــ 0.8 

بالمائــة.
وبهــذا االتفــاق المربــح بالنســبة إلــى االقتصــاد 
مســؤولين  نظــر  وجهــة  مــن  البريطانــي 
بريطانييــن ، نجــت العملــة البريطانيــة مــن 
حــال  فــي  تنتظرهــا  كانــت  محققــة  مجــزرة 
ــة  عــدم التوصــل إلــى اتفــاق تجــاري مــع الكتل

األوروبيــة. 
ــوق 1.36 دوالر،  ــترليني ف ــه اإلس ــق الجني وحّل
ــد،  ــام الجدي ــي الع ــر ف ــع ســعره أكث ــد يرتف وق
مقتربــًا مــن مســتوى 1.48 دوالر الــذي كان 
عليــه قبــل اســتفتاء بريكســت فــي عــام 2016. 
»أي  بشــركة  الخبيــر  تيرنــر،  كريــس  لكــن 
أن  يعتقــد  الهولنديــة،  الماليــة  جــي«  أن 
اإلســترليني ســيرتفع بمعــدالت متواضعــة فــي 
دوالر.  1.38 إلــى  وربمــا  المقبلــة،  الشــهور 
ــا صفحــة  ــد طــوت بريطاني ــاق فق وبهــذا االتف
تواجدهــا  فــي االتحــاد األوربــي ، فقــد قدمــت 
تنــازالت كبيــرة مــن اجــل الخــروح والســيما فــي 
ــول احــد المســؤولين  ــى  ق ــد ، عل ــال الصي مج
ــيادة  ــت الس ــد ضمن ــا ق ــا انه ــيين. كم الفرنس
ــي  ــا ، وف ــا وقوانينه ــى اراضيه ــة عل البريطاني

نفــس الوقــت تمكنــت مــن اســتمرار تدفــق 
دون  واليهــا  اوربــا  مــن  والســلع  البضــاع 

ــة. ــوم كمركي رس
ــة  ــا والكتل ــن بريطاني ر حجــم التجــارة بي ويقــدَّ
والكتلــة  دوالر،  ترليــون  بنحــو  األوروبيــة 
األول  التجــاري  الشــريك  هــي  األوروبيــة 

 . نيــا لبريطا

وُتَعــّد الترتيبــات التجاريــة التــي تضمــن حريــة 
ــا  ــة لبريطاني ــزة ثمين ــا، جائ ــع أوروب ــارة م التج
بعــد  الجديــد  التجــاري  الفضــاء  بنــاء  فــي 
بدايــة  فــي  أوروبــا  عــن  رســميًا  االنفصــال 

العــام الجــاري. 
وكانــت بريطانيــا قــد وّقعــت مجموعــة مــن 
الشــراكات التجاريــة فــي إطــار بنــاء الفضــاء 

التجــاري الجديــد لفتــرة مــا بعــد بريكســت. 
مــن بيــن هــذه الشــراكات، شــراكة تجاريــة 

مــع اليابــان وكنــدا وســنغافورة. 
ومــن المتوقــع أن يســاهم اتفــاق بريكســت 
ــات  ــي المناقش ــا ف ــف بريطاني ــز موق ــي تعزي ف
التجاريــة المقبلــة لتوقيــع الشــراكة التجاريــة 

ــركا. ــع أمي م

اتفاق تاريخي يضمن السيادة الربيطانية والتجارة الحرة

بغداد - المستقل

2.625 مليــار دوالر  اتفــق العــراق علــى صفقــة بقيمــة 
ــاء  ــة، لبن ــة الجنوبي ــاء الكوري ــة والبن ــو« للهندس ــع »داي م

ــر. ــاو الكبي ــاء الف ــن مين ــى م ــة األول المرحل
ــن  ــون ع ــداد ممثل ــي بغ ــه ف ــذي وقع ــد ال ــب العق وبموج
الجنوبيــة،  الكوريــة  والشــركة  العراقيــة،  النقــل  وزارة 
ســتتولى دايــو أعمــال التشــييد التــي تشــمل بنــاء خمســة 

مــراس لتفريــغ الســفن وفنــاء للحاويــات.
ــام للشــركة العامــة  ــر الع ــال فرحــان الفرطوســي المدي وق
لموانــئ العــراق، لوكالــة »رويتــرز«، علــى هامــش مراســم 
التوقيــع فــي مقــر وزارة النقــل، إّن »دايــو« ســتتولى أيضــًا 

أعمــال التجريــف والحفــر إلنشــاء قنــاة مالحيــة.
وأضــاف الفرطوســي أّن المرحلــة األولــى ستســمح للمينــاء 
باســتقبال ثالثــة مالييــن حاويــة، وأن جميــع أعمــال البنــاء 

مــن المقــرر انتهاؤهــا فــي غضــون أربــع ســنوات تقريبــًا.
وفــي الوقــت الحالــي، يتعيــن علــى العــراق االعتمــاد بشــكل 
الجنــوب الســتقبال  أساســي علــى مينــاء أم قصــر فــي 
ــاء الكائــن  الســفن التــي تنقــل الســلع األوليــة، وهــو المين

ــي اإلســتراتيجي. ــج المائ ــر الخلي ــة مم ــي مقدم ف
ــه  ــمح ل ــا يس ــو م ــًا، وه ــر عمق ــاو أكث ــاء الف ــيكون مين وس

باســتقبال أكبــر ســفن الحاويــات.
وخــالل األيــام األخيــرة، هاجمــت قــوى سياســية كبيــرة 
المشــروع وتقاذفــت تهمــًا بشــأن الشــركات المتقدمــة 
مقتــدى  الصــدري  التيــار  زعيــم  وكان  فيــه،  لالســتثمار 
الصــدر قــد هــدد بالتدخــل بـ«طريقتــه الخاصــة« لـ«إبعــاد 

المشــروع عــن الفســاد«.
ــن أهــم المشــاريع  ــر، م ــاو الكبي ــاء الف ــّد مشــروع مين ويع
االســتراتيجية للعــراق، ومــن المفتــرض أن يكــون مــن 
ــا  ــرق بأوروب ــط الش ــي، إذ يرب ــج العرب ــئ الخلي ــر موان أكب
عبــر العــراق وتركيــا وســورية عبــر مــا يســمى بالقنــاة 

الجافــة.
ومــن المتوقــع أن يوفــر المشــروع آالف الوظائــف فــي 
ــذي  ــد ال ــر للبل ــردود اقتصــادي كبي ــن م ــراق، فضــاًل ع الع
ــات  ــاك مطالب ــر ان هن ــرة, ويذك ــة خطي ــة مالي ــي أزم يعان
شــعبية ورســمية مــن بعــض المســؤولين الحالــة المشــروع 
علــى الشــركة الصينيــة لكــن الحكومــة كانــت قــد  حســمت 

االمــر باتحــاه الشــركة الكوريــة.

شركة دايو الكورية 
توقع عقداً مع بغداد لبناء ميناء الفاو

متابعات - المستقل

ســيواجه االقتصــاد العالمــي صعوبــات فــي العــام المقبــل، 
لكــن الخبــراء يســتبعدون حــدوث أزمــة مصرفيــة عالميــة 
خطيــرة، لذلــك فــإن الودائــع تعــد خيــارا جيــدا لحفــظ 
المدخــرات، ففــي أي عملــة يجــب إيــداع المدخرات؟ينصــح 
بعــض الخبــراء المواطنيــن فــي روســيا باالبتعــاد عــن 
األشــخاص،  الخبــراء  أحــد  وأوصــى  األمريكيــة،  العملــة 
خبــرة  يمتلكــون  وال  بالروبــل  نفقــات  لديهــم  الذيــن 
ورغبــة فــي مراقبــة الســوق، باختيــار ودائــع الروبــل، علــى 

ــدة. ــعار الفائ ــض أس ــن خف ــم م الرغ
ــاظ  ــى ســؤال عــن احتمــال وجــود مخاطــر لالحتف وردا عل
كبيــر  هــاردي،  جــون  اســتبعد  البنــوك،  فــي  باألمــوال 
محللــي العمــالت فــي »ساكســو بنــك« وجــود مخاطــر 

علــى المودعيــن فــي البلــدان الكبيــرة.
وفــي ســوق العمــالت، تراجــع الــدوالر إلــى أدنــى مســتوى 
فــي عــدة أعــوام اليــوم، حيــث ســجلت العملــة األمريكيــة 
أدنــى مســتوى لهــا فــي أكثــر مــن عاميــن مقابــل اليــورو 

ــدي واألســترالي. والدوالريــن النيوزيلن
أكثــر مــن  إلــى أدنــى مســتوى فــي  الــدوالر  وتراجــع 
خمســة أعــوام مقابــل الفرنــك السويســري، فيمــا تراجــع 

علــى نطــاق واســع مقابــل العمــالت اآلســيوية.

خبــراء ينصحــون باالبتعــاد عن الدوالر

متابعات - المستقل

بــدأت بورصــة نيويــورك عمليــة شــطب ثــالث شــركات اتصــاالت 
ــد  ــال ألمــر مــن إدارة الرئيــس األمريكــي دونال ــة، ســعًيا لالمتث صيني
ترامــب يحظــر االســتثمار فــي الشــركات التــي لهــا عالقــات مــع الجيــش 
الصينــي. وذكــرت البورصــة فــي بيــان أمــس أن التجــارة فــي تشــاينا 

موبايــل كوميونيكيشــنز وشــركة تشــاينا لالتصــاالت وشــركة تشــاينا 
يونيكــوم )هونــج كونــج( المحــدودة ســتنتهي فــي غضــون األســبوع 
المقبــل رهًنــا بتســوية المعامــالت. فــي نوفمبــر الماضــي، وقــع ترامــب 
أمــًرا تنفيذًيــا يمنــع األمريكييــن مــن االســتثمار فــي الشــركات الصينية 
التــي يعتقــد أنهــا تــزود أو تدعــم األجهــزة العســكرية واألمنيــة فــي 

بكيــن، مــا أدى إلــى ردة فعــل حــادة مــن الصيــن.

بورصة نيويورك تشطب 
ثالث شركات اتصالت صينية من تعامالتها

متابعات - المستقل

ــدى  ــاز ل ــط والغ ــن النف ــب ع ــر التنقي ــغ خبي ــاي نين ــو تس ــال تش ق
ــع أن  ــن المتوق ــه م ــس إّن ــة أم ــة الصيني ــرول الوطني ــة البت مؤسس
ــي  ــام ف ــاج النفــط الخ ــي إنت ــاز الطبيع ــالده مــن الغ ــاج ب ــوق إنت يف

2025 تقريًبــا.
وقالــت المؤسســة فــي بيــان علــى موقعهــا اإللكترونــي إن اإلنتــاج 
المحلــي مــن الغــاز الطبيعــي مــن المؤسســة، وهــي أكبــر منتــج فــي 
الصيــن، تجــاوز 130 مليــار متــر مكعــب فــي 220، بزيــادة 11.6 مليار 
متــر مكعــب مقارنــة مــع العــام الســابق. وأضافــت إنــه للمــرة األولــى، 
يفــوق إنتــاج الغــاز الطبيعــي اإلنتــاج المحلــي للمؤسســة مــن النفــط 

الخــام علــى أســاس المكافــئ النفطــي.
ويتوّقــع تشــو، وهــو عضــو أيًضــا فــي األكاديميــة الصينيــة للعلــوم، 
أن يرتفــع إنتــاج الصيــن مــن الغــاز الطبيعــي وأن يظــل إنتــاج النفــط 

مســتقًرا َوفًقــا لمــا نقلتــه مؤسســة البتــرول الوطنيــة.

الصين ستكون رائدة الغاز 
في العام 2025
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النجف - المستقل

ــر  ــا تعب ــا انه ــة ، كم ــة العراقي ــة باللهج ــي هدي تعن
ــه  ــافر مع ــه المس ــذي يجلب ــن ال ــيئ الثمي ــن الش ع
لالعــزاء علــى قلبــه ، هكــذا تختــزن الذاكــرة العراقيــة 

ــى كلمــة صوغــه. معن
عــراق  لشــاب  مبتكــرًا  مشــروعاً  كانــت  صوغــة 
اســتنهض الماضــي بمعاينــة الجميلــة ومفرداتــه 

المحببــة.
عبــد اهلل العبدلــي شــاب عراقــي مــن محافظــة النجف 
ــي  ــه ، ه ــر حيات ــًا ويغي ــيئًا مختلف ــع ش اراد ان يصن
هوايتــه التــي حولهــا لمشــروع جمالــي يســتلهم فيه 
التــراث العراقــي ، والتــي اصبحــت فيمــا بعــد مهنتــه 

االقــرب الــى قلبــه.
التقته جريدة المستقل ليتحدث عن مشروعه.

عبــداهلل شــعب فــي ربيعــه الخامــس والعشــرين 

الصعبــه  لظروفــه  الدراســة  تــرك   ، يتــزوج  لــم 
ــر  ــه وان ينتص ــلم لظروف ــم ان ال يستس ــه صم لكن

. ويؤســس مشــروعًا متميــزًاً 
: »بصراحــة فكــرة  المشــروع  يقــول عــن فكــرة 
المشــروع هــي مســتوحاة مــن هوايتــي الشــخصية، 
فانــا مولــع باقتنــاء االشــياء التراثيــة واســتعمالها 

بحياتــي اليوميــة..
- من شجعك ودعمك في هذا المشروع ؟

بعــد ان فكــرت بفتــح مشــروعي الخــاص بدايــًة 
االهــل  مــن  والتشــجيع  الدعــم  علــى  حصلــت 
ــة العمــل بهــذا  ــح المشــروع ومزاول ــاء لفت واالصدق

المجــال..
ــن  ــع والعاملي ــادر والمصان ــن المص ــث ع ــت ابح رح
والصنــاع الجيديــن بانتــاج هــذه المقتنيــات افتتحــت 
ــال  ــودة وجم ــرًا بج ــت كثي ــة« واهتمم ــل »صوغ مح
االغــراض التــي ابيعهــا.. والحمــدهلل حصــل رواج 

ــد  ــت العدي ــل، اجري ــى المح ــع عل ــر متوق ــر وغي كبي
مــن اللقــاءات والتقاريــر التلفزيونيــة والصحفيــة 

ــه. ــل وماهيت ــن المح ع
- هل شاركت بعرض منتوجاتك بمعارض ؟

ــاك  ــي وكان هن شــاركت فــي معــرض النجــف الدول
حضــور ملحــوظ لمحــل صوغــة داخــل المعــرض.

الســفارة  داخــل  لبــازار  دعوتــي  تمــت  وايضــاً 
ــى  ــي عل ــت بضاعت ــه وحصل ــة وشــاركت ب البريطاني
اهتمــام الموظفيــن البريطانييــن وباقــي الجنســيات 
ــرض  ــاي مع ــة بشــكل واضــح. وساشــترك ب االجنبي

مســتقبلي ان شــاء اهلل.
- ماذا تشعر االن بعد نجاحك في المشروع ؟

ــرة،  ــعادة كبي ــعرني بس ــل يش ــذا العم ــدهلل ه الحم
ــكل  ــه ل ــدي وايصال ــراث بل ــادة ت ــي اســاهم باع الن
ان االغــراض المســتخدمة ســابقًا  العالــم.. علمــاً 
ــر  ــر صحــة واكث ــي هــي اكث ــي ابيعهــا فــي محل والت

انعاشــاً لالقتصــاد وحركــة الســوق الوطنيــة.

»صوغة« 
مشروع اعادة تراث االجداد

دائرة مرور دهوك 
تعثر على ثالث سيارات 

تحمل نفس الرقم  
متابعات - المستقل

حادثــة غريبــة مــن نوعهــا ، ال تحــدث ســوى فــي زمــن 
الــال قانــون ، مديريــة مــرور دهــوك تعثــر علــى ثــالث 
الثــالث  الســيارات  ان  علمــًا   ، واحــد  برقــم  ســيارات 
ــي زمــن  ــة ، ولكــن رغــم هــذا وف ــاركات مختلف مــن م
دوائــر   فــي  العجائــب  هــذه  مثــل  نجــد  الكمبيوتــر  

ــة. الدول
للتســيب  خطيــرة  ســابقة  تســجل  الحادثــة  هــذه 

المســؤولية. وانعــدام  والتالعــب 
وفــي  واحــد  برقــم  ســيارات  ثــالث  تســجل  فكيــف 
مســجالت  الثــالث  الســيارات  اي  واحــدة  مديريــة 
فــي فــي دهــوك ، فلــو كانــت تاشــيرات مســجالت 
ــا لهــم العــذر ، ولكــن مــا  بمحافظــات مختلفــة لوجدن
حصــل يؤشــر الــى انعــدام  الثقــة وربمــا التزويــر ، 

اعظــم. ومــا خفــي كان 

خاص - المستقل

ــا ونتعــاون  اردت ان اشــارككم لمحــة مــن حياتــي لتتوطــد اواصــر االلفــة بينن
جميعــا فــي خدمــة قضيتنــا .

ــة  ــدان نعم ــى فق ــي ادى ال ــأ طب ــة لخط ــر ونتيج ــذ الصغ ــادث من ــت لح تعرض
ــورة  ــي الميس ــد لعائلت ــل الوحي ــت الطف ــبة %55، كن ــاي بنس ــى قدم ــير عل الس
الحــال والوحيــد الــذي عانــى مــن اعاقــة بينهــم، لكــن بتوفيــق مــن اهلل وبدعــم 
مســتمر مــن والــداي خضــت غمــار الحيــاة فــي مجتمــع يأبــى معظمــه االعتــراف 

بحــق ذوي االعاقــة فــي العيــش بكرامــة.
لــم اتلقــى تعليمــي فــي المدرســة الخاصــة ممــا جعلنــي اختلــط بالعديــد مــن 
الفئــات مــن الذيــن انعــم عليهــم اهلل بالصحــة الجيــدة، وبعــد ان اختبــرت 
االضطهــاد مــن البعــض والشــفقة المزيفــة مــن البعــض االخــر والرحمــة 
ــد  ــهادة المعه ــى ش ــت عل ــي وحصل ــت تعليم ــن، انهي ــن القليلي ــانية م واالنس

ــة. ــرة التقليدي ــدى النظ ــذي تح ــد ال ــاق الوحي ــت المع وكن
وبعــد وقفــة طويلــة مــع الــذات اتجهــت الــى العمــل فــي مجــال االلكترونيــات 
والحاســوب والبرمجيــات وعملــت فيهــا ومــن خاللهــا دخلــت معتــرك المدافــع 
عــن حقــوق االشــخاص ذوي االعاقــة ، وخصوصــا فــي مجــال حقهــم فــي 

ــم ارادتهــم . ــذي ســلب منهــم رغ ــي ال ــم واخــذ دورهــم الحقيق التعلي
ــي، وكان  ــي وضع ــم ف ــن ه ــاعدة م ــي لمس ــس نفس ــي تكري ــي الحقيق طموح
علــيَّ ان ابــدأ حيــاة جديــدة واعيــش احــالًم جديــدة ، اتقبــل فيهــا الواقــع كمــا 

هــو بعقليــة الرجــل المتحــدي الناضــج. 
وفــي الوقــت الحالــي اعمــل علــى مســاعدة ذوي االعاقــة ومــن كلــى الجنســين 
فــي تحــدي الضغوطــات والقيــام بــادوار رياديــة كٌل حســب طاقتــه وذلــك 
بتشــكيل بيئــة ايجابيــة مكونــة مــن ارادة الطمــوح مــن اجــل اخــذ حقهــم فــي 
ــن  ــع منتصري ــرج الجمي ــه ، لنخ ــكل تفرعات ــع ب ــي المجتم ــم ف ــم ودمجه التعل
فيكونــوا كاللؤلــؤ ، التــي تضــيء حياتــه ليتميــز ويبهــر الجميــع ويكــون الكيــان 

الداعــم و الحبــل المتيــن الــذي يربــط اللؤلــؤ ويجمعــه فــي عقــد فريــد. 
ــي  ــل/ مســوول قســم الحاســبات وناشــط ف ــي وزارة النق ــي موظــف ف ــا ان كم

ــة . ــريحة ذوي االعاق ــم لش ــة والتعلي ــال التربي مج
شــاركت كباحــث ميدانــي فــي برنامــج بناء القــدرات للتعليــم الثانــوي واالبتدائي 
التابــع للمجلــس الثقافــي البريطانــي BRlTlSH COUNCIL فــي تحســين جودة 
التعليــم ومســاواة الفــرص للتعلــم فــي نظــام التعليــم االبتدائــي والثانــوي فــي 
ــي  ــوزارات ف ــدارس وال ــتوى الم ــى مس ــدرات عل ــاء الق ــالل بن ــن خ ــراق ، م الع

كانــون الثانــي )ديســمبر( 2017.

ــاء  كمــا شــاركت فــي اجتماعــات المجلــس الثقافــي البريطانــي الخــاص فــي بن
القــدرات والتعليــم الدامــج لــذوي االعاقــة فــي لبنــان في شــباط )فبرايــر( 2018.

وانــا مستشــار ميدانــي للمجلــس الثقافــي البريطانــي ، حصلــت  على عــدة جوائز 
فــي جميــع المجــاالت وخصوصــا التعليــم الخاص لــذوي االعاقــة واالعالم. 

هذه تجربتي وحكمتي المفضلة  ال حياة مع اليأس

شاكر نعمه املنشداوي 
شاب يتحدى االعاقة وينتصر عليها

متابعات - المستقل

انعكــس تغييــر ســعر صــرف الدينــار مقابــل الــدوالر علــى الحيــاة المعيشــية لشــرائح 
مختلفــة مــن المواطنيــن، خصوصــاً مــن هــم يتعاطــون االدويــة بصــورة مســتمرة، 
ــفيات  ــي المستش ــة ف ــات واالدوي ــر الخدم ــة توفي ــن قل ــون م ــكو المواطن ــا يش فيم

ــغ مرتفعــة. ــات بمبال الحكوميــة مقابــل توفرهــا فــي الصيدلي
المتحــدث باســم وزارة الصحــة ســيف البــدر، اوضــح فــي تصريــح صحفــي، ان »اغلــب 
االدويــة والعالجــات متوفــرة فــي جميــع المراكــز الحكوميــة، مجانــًا«، لكــن الصيدالنــي 
حيــدر علــي، نفــى مــا تحــدث بــه البــدر، قائــال: ان »المواطنيــن داخــل المستشــفيات 
الحكوميــة يقومــون بشــراء قنانــي المغذيــات والعالجــات البســيطة، إضافة الــى أجهزة 
فحــص الســكر والضغــط لمرضاهــم الراقديــن داخــل المستشــفيات الحكوميــة، وذلك 

لعــدم توفرهــا فــي تلــك المستشــفيات«.

مواطنون يشكون ارتفاع 
اسعار االدوية

متابعات - المستقل

تــرأس وزيــر التخطيــط، خالــد بتــال النجــم، امــس االربعــاء، االجتمــاع العاشــر للجنــة االمــر 
الديوانــي ٤٥ المكّلفــة فــي ايجــاد الحلــول والمعالجــات لمشــاريع المستشــفيات المتلكئــة 

والمتوقفة.
وذكــر بيــان المكتــب االعالمــي للوزيــر، أن »اللجنــة وخــالل اجتماعاتهــا الســابقة، قدمــت 
توصياتهــا الــى مجلــس الــوزراء وجــرى اتخــاذ االجــراءات العمليــة بشــأن انجــاز الكثيــر مــن 
المستشــفيات المتلكئــة، فــي عدد مــن المحافظات، والمنفــذة من قبل شــركات مختلفة«. 
ــعة 400  ــرة، س ــفيات الكبي ــات المستش ــة ملف ــي معالج ــت ف ــة نجح ــح، ان »اللجن واوض
ســرير، فــي محافظــات كربــالء، وبابــل، وميســان وواســط، وذي قــار، والنجــف، والبصــرة«، 
معلنــا عــن »التعاقــد مــع احــد المكاتــب االستشــارية العالميــة، للقيــام بعمليــات التدقيــق 
والمراجعــة لواقــع تلــك المستشــفيات، علــى ان يقــدم هــذا المكتــب تقريــره خــالل 100 
يــوم«، الفتــا الــى ان »عــددا مــن المستشــفيات ســيتم اســتالمها وتدخــل الــى الخدمــة 

قريبــا، بعــد معالجــة المشــاكل التــي كانــت تعتــرض تنفيذهــا«.

إنجاز املستشفيات املتلكئة 
يف 2021

متابعات - المستقل

دقــت الفعاليــات القضائيــة واالجتماعيــة والدينيــة فــي 
العــراق، ناقــوس الخطــر إزاء تدهــور أوضــاع األســرة، نتيجــة 
تزايــد مقلــق لحــاالت الطــالق تجــاوز 70 ألــف ســنويا، وســط 
تحذيــرات مــن تداعيــات خطيــرة لهــذه الظاهــرة علــى 

المجتمــع. 
فقــد أكــد قاضــي محكمــة األحوال الشــخصية علي كمــال، ان 
»المحاكــم تســجل تزايــدا فــي حــاالت الطــالق، الســيما خــالل 
الســنتين الماضيتيــن« مشــيرا إلــى أن »العامل الرئيســي هو 
انتشــار وســائل التواصــل االجتماعــي واالســتخدام الســلبي 

لها«. 
ــذه  ــي ه ــباب تنام ــف وراء أس ــرى تق ــل أخ ــر ان »عوام وذك
الظاهــرة فــي العــراق بينهــا زواج القاصــرات الــذي عــاد إلــى 
الواجهــة مــن جديــد وبشــكل أكبــر ممــا شــهدته الســنوات 
الســابقة، وتدخــل األهــل فــي شــؤون األزواج والظــرف 
االقتصــادي وقلــة فــرص العمــل وزيــادة البطالــة، وكذلــك 
انخفــاض مســتوى الوعــي الفكــري والثقافــي بيــن الزوجيــن، 
واختــالف المســتوى العلمــي والتحصيــل الدراســي كلهــا مــن 

األســباب الرئيســية فــي حــاالت الطــالق«.

وكان مجلــس القضــاء األعلــى فــي العــراق، أعلــن فــي بدايــة 
نيســان/ابريل الماضــي، عــن ارتفــاع نســبة حــاالت الطــالق 
فــي عمــوم العــراق خــالل عــام 2017 مقارنــة باألعــوام 
الماضيــة، اضافــة إلى ان نســبة الزيــادة في معــدالت الطالق 

أعلــى مــن ارتفاعهــا فــي حــاالت الــزواج. 
وأشــار بيــان مجلــس القضاء، إلــى ان »محاكم العراق ســجلت 
خــالل العــام الماضــي )70097( حالــة طــالق« مبينــا ان بغداد 

حلــت فــي المرتبة األولــى مقارنة ببقيــة المحافظات«.
وجــددت المرجعيــة الشــيعية، تحذيرهــا مــن ارتفــاع نســب 
الطــالق فــي المجتمــع، مشــيرة إلــى انه يعــود إلــى الخلل في 

بنــاء المجتمــع األســري.
وحــدد ممثــل المرجعيــة احمــد الصافــي فــي خطبــة الجمعــة 
فــي كربــالء، بعــض أســباب ارتفــاع نســبة الطــالق ومنهــا 
»العالقــة الزوجيــة المشــروطة علــى األمــوال والتــي يكــون 

مصيرهــا الفشــل«.
ــد مــن حــاالت  ــي تزي ــن المشــاكل الت وأضــاف أن »مــن بي
ــه  ــدم اهتمام ــرته وع ــزوج ألس ــرغ ال ــدم تف ــو ع ــالق ه الط
وكذلــك الزوجــة، فاالثنــان ال يشــعران باالنتمــاء األســري 
وبالتالــي ســتؤثر ســلباً علــى أطفالهــم ويصبــح مصيرهــم 
الضيــاع« داعيــا إلــى محاولــة االصــالح لحــل المشــاكل بيــن 
الزوجيــن، مــن قبــل المؤسســات الرســمية وغيــر الرســمية«.

ويذكــر ان الجهــاز المركــزي لإلحصــاء »مؤسســة حكوميــة« 
ــر صــدر فــي شــباط/فبراير الماضــي حــول  ــن فــي تقري أعل
معــدالت الــزواج والطــالق خــالل شــهر كانون األول/ديســمبر 
2017، ارتفــاع معــدالت الطــالق بنســبة 6،5 فــي المئــة 
ــا أشــارت مصــادر  ــرة نفســها مــن 2016. كم ــة بالفت مقارن
أخــرى إلــى تصاعــد حــاالت الطــالق مــن 28 ألًفــا عــام 2004 

إلــى أكثــر مــن 160 ألــف حالــة طــالق فــي العــام 2013.
وأكــد الناشــط فــي مجــال حقــوق اإلنســان محمــد الســالمي 
لـ»القــدس العربي« ان ســيادة األعراف العشــائرية والطائفية 
بعــد 2003 وانتشــار تنظيــم عقــود الــزواج خــارج المحكمــة 
ــة أمــام  ــن، وضــع الســلطات القضائي ــل رجــال الدي مــن قب
األمــر الواقــع لالعتــراف بتلــك العقــود، عــادا ذلــك من اســباب 
ــخّصها  ــي ش ــباب الت ــى ان األس ــا إل ــالق، منوه ــاد الط ازدي
المعنيــون، ال تحظــى باالهتمــام المطلــوب إليجــاد الحلــول 

المناســبة لهــا.
وبالنســبة لقانــون االحــوال الشــخصية الجعفــري، أشــار إلــى 
انــه قوبــل بحملــة تظاهــرات وتجمعــات رافضــة لــه داخــل 
ــزواج  ــماح ب ــا الس ــكاالت أهمه ــود اش ــه لوج ــراق وخارج الع
القاصــرات وعــدم مراعــاة مصالــح باقــي الطوائــف واألديــان. 
ــن  ــرى ولك ــة أخ ــا بصيغ ــون الحق ــل القان ــرى تعدي ــد ج وق

بالجوهــر نفســه، وتمــت قراءتــه أوليــا فــي البرلمــان، ولكنــه 
يحتــاج إلــى قــراءة ثانيــة إلقــراره، وهــو فــي كل األحــوال ال 
يمكــن تمريــره فــي دورة البرلمــان الحاليــة وســيتم تأجيلــه 
للــدورة المقبلــة بعــد انتخابــات أيار/مايــو المقبــل، ولكنه أقر 
ان زواج القاصــرات يجــري علــى أرض الواقــع بشــكل واســع 

خــارج المحاكــم. 
وأكــد الســالمي ان عــدة مشــاكل تنجــم عــن الــزواج خــارج 
ــن  ــاألوالد الذي ــمي ب ــراف الرس ــدم االعت ــا ع ــة منه المحكم
ليســت لديهــم وثائــق رســمية، كمــا ان حقــوق الزوجــة 
كالنفقــة وحضانة األطفــال والميراث يصعــب الحصول عليها 
ــدم  ــا ان ع ــة، مبين ــي المحكم ــزواج ف ــد ال ــت عق ــدم تثبي لع
ــزوح والهجــرة فــي بعــض المناطــق  ــي والن االســتقرار األمن
ــوالدات ال  ــر مــن الزيجــات وال فاقــم المشــكلة وجعــل الكثي
توثــق رســميا كمــا حصــل فــي الموصــل بعــد ظهــور تنظيم 
»داعــش« عــام 2014. إضافــة إلــى تأثيــر األعراف العشــائرية، 
مثــل طــرد الزوجــات عنــد وقــوع خالفــات بيــن العشــائر دون 
التمتــع بــأي حقــوق لهــن وألطفالهــن، ممــا أدى إلــى وقــوع 

الكثيــر مــن حــاالت االنتحــار.
وفــي إقليــم كردســتان، أعلنــت رئيســة منظمــة الســالم 
ــب، إن المنظمــة »أجــرت اســتبيانا فــي  ــي، إكــرام غال العائل
جميــع مناطــق إقليــم كردســتان حــول الحيــاة العائليــة 

والزوجيــة، فاتضــح أن ظاهــرة الطــالق ازدادت بنســبة 18في 
المئــة« موضحــة أن »الظــروف االقتصاديــة الحاليــة أدت إلــى 
انهيــار عــدد كبيــر مــن العوائــل منهــا كانــت ال تمتلــك إيجــار 
المنــزل فاتفقــوا علــى االنفصــال وكل واحــد منهــم ذهب إلى 

بيــت أهلــه«.

زواج القاصرات
ويتفــق معظــم المعنييــن ببحــث تزايــد حــاالت الطــالق، ان 
الــزواج فــي ســن مبكــرة، يعــد أهــم أســباب فشــل الزيجــات 

وتزايــد حــاالت االنفصــال والطــالق فــي العــراق. 
ــرات  ــي وراء التظاه ــل األساس ــد العام ــر يع ــذا األم ــل ه ولع
ــر  ــة المضــادة لتمري الرافضــة داخــل وخــارج العــراق والحمل
القانــون الجعفــري، لتعديل قانــون األحوال الشــخصية النافذ، 
والــذي ســعت بعــض القــوى الشــيعية لتمريــره فــي البرلمان 
ــة  ــوى السياســية واالجتماعي ــه معظــم الق ــي، ورفضت العراق
والقانونيــة وحتــى الدينية، ورغــم االعتراضات المتكــررة فان 

تلــك القــوى تســعى إلقــراره مســتقبال. 
وتزايــدت حــاالت زواج القاصــرات فــي العــراق بشــكل ملحوظ 
بعــد الهــزة العنيفــة التي عصفــت بالمجتمع العراقــي في ظل 
الفوضــى التــي خلقها االحتــالل األمريكــي، وســيطرة األحزاب 

اإلســالمية وضعــف الدولــة وانشــغالها فــي مواجهــة اإلرهاب 
والجماعات المســلحة والفســاد وغيرها مــن التحديات. 

ــدل  ــر الع ــح، »ان وزي ــين صال ــم حس ــور قاس ــول الدكت ويق
والقيــادي فــي حــزب الفضيلة الشــيعي حســن الشــمري، طرح 
ــري،  ــون األحــوال الشــخصية الجعف ــام 2013 مشــروع قان ع
مــع أن المســؤولية تفــرض عليــه أخــذ رأي مجلــس القضــاء 
األعلــى باعتبــاره الجهــة التي تدير شــؤون القضاء، وبســببها 
تعــرض إلــى نقــد الذع واتهــام بأنــه يجــر البــالد إلــى حــرب 
ــي  ــة ف ــا أغلبي ــي لديه ــيعية الت ــوى الش ــة، إال ان الق طائفي
البرلمــان، نجحــت عــام 2017 بإعــادة عــرض القانــون علــى 
البرلمــان وحصــل علــى موافقــة أوليــة. وينــص هــذا القانون 
علــى الســماح بالــزواج للصبــي الــذي أكمــل الخامســة عشــرة 
والبنــت التــي أكملــت التاســعة مــن العمــر، بينما حــدد قانون 
ــزواج  ــنة 1959 ال ــم 188 لس ــذ رق ــخصية الناف ــوال الش األح
بمــن أكمــل الثامنــة عشــرة، وهــو مــا ينســجم مــع الحقــوق 
والحريــات التــي نــص عليهــا الدســتور، واالتفاقيــات الدوليــة 

المتعلقــة بالمــرأة والطفــل«.
ويحــذر المراقبــون مــن ان تصاعــد معــدالت الطــالق يهــدد 
تماســك العائلــة العراقيــة والمجتمــع، ويعكــس تقصيــرا 
واضحــا مــن الحكومــة والبرلمــان والمجتمــع، فــي مواجهــة 

ــرة هــذه الظاهــرة وتداعياتهــا الخطي

جرس ناقوس الطالق يهدد كيان االسرة العراقية
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فــي أيــام تســلط حــزب البعــث ونظامــه القمعــي علــى رقــاب الشــعب العراقــي 
ولعشــرات الســنوات

كانــت آلــة االعــالم الحكوميــة تســوُق النــاَس إلــى حيــث ترغــب الســلطة دون 
ــوة  ــا وقس ــي حينه ــي ف ــل االجتماع ــائل التواص ــحِة وس ــر ولش ــب أو ضمي رقي
األجهــزة األمنيــة الحكوميــة مــن جهــة أخــرى استســلَم الشــارُع العراقــي 
ــررا  ــن مب ــْك المواط ــم يمتل ــرط ل ــع المف ــة القم ــة ؛ ولهمجي ــة المتحزب للدعاي
للتحليــل أوالتدقيــق أو االعتــراض علــى مايســاق لــه مــن معلومــات جلهــا 

ــة.  كاذب
ــذي فتــك بالشــعب  ــاء الحصــار القاتــل ال ــر مهــم فــي أثن ــات الموضــوع غي وب
ــأدوات  ــَك بالشــعب دوَن المســاس ب ــى 2003م ، فت ــذ 1991م إل العراقــي من

النظــام وأزالمــه. 
أن   ، والحكومــي ســابقا  الحزبــي  االعــالم  مــن  الذاكــرة  فــي  وممــا رســخ 
ــه ،  ــا ل ــرا عام ــا شــهيرا وكان مدي ــد ســرَق مصرف ــي ق ــد الجلب ــارض أحم المع
وذلــك فــي عمــان عاصمــة المملكــة االردنيــة الهاشــمية واختفــى بعــد ذلــك 
ــي.  ــام البعث ــم النظ ــام حك ــي أي ــارع العراق ــي الش ــر ف ــا ينتهــي الخب ــى هن وإل
الشــارع  لــدى  الجديــدة  المعطيــات  2003م ومــع  عــام  أحــداث  بعــَد  أمــا 
ــن  ــا م ــه معارض ــي بوصف ــد الجلب ــخص أحم ــى ش ــاُس إل ــرَف الن ــي تع العراق
ــة  ــه بالمعارض ــن رفاق ــر م ــع كثي ــراق م ــدا للع ــة ، عائ ــة مترف ــول بغدادي أص
العراقيــة آنــذاك وكان توفيقيــا بيــن جميــع األطــراف مجتهــدا فــي ترتيــب 
ــي  ــا ف ــال مهم ــل ورج ــن الداخ ــمية… م ــا التس ــمحت لن ــيعي إْن س ــت الش البي
علــوم المحاســبة والماليــة مســخرا تلــك الصفــات فــي طبيعــة عملــه السياســي 

ــي  ــية الت ــة والقاس ــة الالئم ــة النقدي ــف الموج ــِمل بعن ــف ُش ــع االس ــه م ولكن
ــة  ــف الدباب ــي خل ــي أوالتخف ــاد المال ــم الفس ــماء بته ــن االس ــرا م ــْت كثي طال
االمريكيــة أو مســايرة ذاك الجــار مــن غيــره فــكان ضمــن األهــداف االعالميــة 

ــات.  ــة الغاي ــة معروف ــوات معين ــا قن ــي تناولته الت
ــر مــن  ــى كثي ــة عل ــت ثابت ــرا مــن التهــم كان ــان كثي ــرف ب ــأْن نعت وال ضــرر ب

ــر.  ــي االم ــدال ف ــيين والج السياس
وآنــذاك شــهدنا للرجــل بضعــة لقــاءات تلفازيــة دافــع الرجــل بهــا عــن 
ــد 2003م.  ــا بع ــة م ــة العراقي ــن الدول ــة لتكوي ــة واالقتصادي ــه المالي مفاهيم

ــا  ــق آذان ــم يل ــة النقديــة ونزاهتهــا ول ــى سياســة الدول ــر طرحــه عل ــم يؤث ول
ــه عــام 2015م. ــة ولكــن بعــد رحيل صاغي

، ظهــرت  العــراق بشــكل متســارع ومخيــف  فــي  المســارات  تغيــرِت  وقــد 
لنــا أشــرطة الفديــو القديمــة للراحــل أحمــد الجلبــي والــذي توقــع فيهــا 
ــول  ــاول الحل ــوم وعــرَف باألســباب وتن ــه العــراق الي مــرارا وتكــرارا مــا يمــر ب
 ، مشــاربها  بمختلــف  العراقيــة  القنــوات  عديــد  االشــرطة  تلــك  وتداولــت 
وكذلــك األفــراد فــي وســائل التواصــل االجتماعيــة ، والملفــت فــي النظــر 
أن هــذه الذاكــرة هــي نفســها التــي انتقمــت مــن الرجــل أثنــاء حياتــه و 
عــادت لتمدحــه بعــد رحيلــه وكأننــا النعــرف قيمــة االشــياء إال بعــد فقدهــا أو 
ــة العبقريــة زهــا حديــدي واألمــر  ــرة الراحل موتهــا كمــا هــو الحــال مــع القدي
نفســه ينطبــق علــى اســماء كثيــرة فــي وطننــا الغالــي يعيشــون بيننــا ومنهــم 

ــاء… ــاتذة وأدب ــون واس فنان
ــه  ــت علي ــى ماجبل ــود عل ــي يع ــي ونفس ــك اجتماع ــي ذل ــبب ف ــن ان الس وأظ
ــدث  ــم يح ــة ول ــنين المنصرم ــرات الس ــي عش ــه ف ــت ب ــوس وتقولب ــذه النف ه
أْن تعرضــْت لصدمــٍة تتســاقط معهــا أوراق الذاكــرة الميتــة لتحــَل محلهــا 
أوراٌق وارفــٌة تعــرُف أهميــة األشــياء بوجودهــا ، يضــاُف ألــى ذلــك امنيــة 
أْن تســتجيب هــذه الحكومــة لطروحــات هــذا الرجــل واالســتماع إليهــا إْن 
ــون  ــن يعيش ــة مم ــه العلمي ــم بأهميت ــن ه ــى م ــات إل ــا وااللتف ارادوا اصالح
ــور ســنان  ــل الشــرق كمــا هــو حــال الدكت ــا وقــد اســتمع لهــم الغــرب قب بينن
االســتقالة  علــى  اجبــر  الــذي  العراقــي  المركــزي  البنــك  الشــبيبي محافــظ 

واالختفــاء.

8 أراء حرة

فــي التاســع مــن نيســان ســنة ٢٠٠٣ حصــل تغييــر 
فــي العــراق فــرح لــه العراقيــون بعــد معانــاة عقــود مــن 
ــم  ــون أنه ــاس يدع ــم أن ــلم الحك ــم، تس ــر والظل القه
عراقيــون جــاءوا مــع االمريــكان وأسســوا أحزابــا كثيــرة، 
وكنــا نظــن بأننــا ســنعيش برفــاء وســعادة، بــدأت 
خطاباتهــم وتصريحاتهــم الرنانــة ببنــاء الدولــة تصــدع 

رؤوســنا.
والنتيجــة أن الفقــر تفاقــم والبطالــة ازدادت وصراعاتكم 
أيضــا، وكان  تــزداد  والغنائــم  المناصــب  بحثــا عــن 
األجــدر بكــم وأنتــم تحكمــون أن تتحــدوا وتتفقــوا علــى 

إســعاد هــذا الشــعب الصابــر.
كان صاحبكــم كثيــر الخطــب قليــل الفعــل، والعراقيــون 
يذكــرون كلمتــه المقيتــة )مننطيهــا( والتــي جلبــت 
ــح  ــه، ومــن وقتهــا أصب ــك ل ــا، وكأنهــا مل الويــالت لن

الشــعب يــردد قــول الشــاعر:
حتــى متــى ال نرى عدال نعيش به

والنــرى لدعاة الحق أعوانا

واألنكــى مــن ذلــك كلــه تخليتــم عــن مبــادئ الدعــوة 
ــى  ــات األوائــل وعملتــم عل ــة وتنكرتــم لتضحي الحقيقي
تهميــش الوطنييــن والمخلصيــن وإقصائهــم، وكل 
أحاديثكــم وتصريحاتهــم باســم الديــن والمذهــب، 
كلهــا  وســرقاتكم  ونفاقكــم  الكاذبــة  وعودكــم 

أصبحــت واضحــة ومعلومــة عنــد العراقييــن.
والمذهــب  بالديــن  متاجرتكــم  عرفــوا  وكذلــك 
ــى  ــراء عل ــن منكــم ب ــق مصالحكــم فقــط والدي لتحقي

حــد قــول الشــاعر:
الديــن يبرأ واألخالق من فئة

تســعى الى الشــر باسم الخلق والدين
يامن يصلــي بإعالن ليخدعني

ويظهر الزهــد والتقوى ليغريني
فــال صالتــي تنجيك الجحيم غدا
والصالتك يوم الحشــر تنجيني

ماالصوم صومــك عن لحم وفاكهة
بل زجر نفســك عن مال المســاكين

أيهــا )الساســة الصدفــة( والذيــن تطلقــون علــى 
عــن  بعيــدون  وأنتــم  القانــون(  )دولــة  أنفســكم 
أخــذ  شــرعنة  التفيدكــم  القانــون،  وعــن  الدولــة 
ــبون أن  ــم تحس ــد ألنك ــذا البل ــن ه ــام م ــال الع الم
العفــو يأتــي بيــن آونــة وأخــرى فــي دولــة قانونهــا 

أضعــف.  ونظامهــا  ضعيــف 
ــعب  ــذا الش ــات له ــون بالفت ــم وتتفضل ــم جيوبك مألت
الــذي انتظــر كثيــرا، ولكنكــم خيبتــم اآلمــال وابتعدتــم 

كثيــرا عــن المبــادئ الحقيقيــة لإلســالم<
والشــاعر قال فيكم :

فجنوا على اإلســالم شر جناية
واســتبدلوا نعماءه بشقاء

لهفــي على اإلســالم قد عبثوا به
وتظاهــروا به بغير حياء

حتى غدا اإلســالم بعد سموه
فــي قبضة األطماع واالهواء

ــد  ــذا البل ــث به ــذي يعب ــة ان ال ــا الساس ــوا أيه واعلم
ــدا  ــه أب ــي حيات ــة ف ــرى راح ــام الي ــه الع ــرق مال ويس
الصالحيــن  واألوليــاء  واألئمــة  األنبيــاء  بلــد  ألنــه 

والشــرفاء.
وخيــر  ذهبتــم  أينمــا  ســيالحقونكم  والعراقيــون 
والتــي  الشــبابية  تشــرين  ثــورة  كانــت  بدايــة 

يوميــا. واحــد  مــكان  فــي  التنامــوا  جعلتكــم 
ثــورة تشــرين المســتمرة رغــم انوفكــم، اتعظــوا مــن 

التاريــخ المملــوء عبــر.
العراقيــون حفظوا هذا البيت :
خليفــة مــات لم يحزن له أحد

وآخــر جاء لم يفرح له أحد

إتركــوا هــذه التســمية، إنكــم فاشــلون ألنكــم وأقصــد 
ــة  ــه التملكــون آلي ــم جــزء من اإلســالم السياســي وانت
محكمــة لإلنتقــال مــن إدارة التنظيــم إلــى مرحلــة 

ــم. ــم وطمعك ــة لجهلك إدارة الدول

إتركوا هذه التســمية 
الفاشلون أيها 

دولة القانون

د.  بـاقر  الكربـاسي

يكتبها لهذا االسبوع

متابعات - المستقل

الضــوء  »انترنيــوز« ســلط  منظمــة  اعدتــه  الــذي  التقريــر 
وهــي   ، العراقــي  المجتمــع  فــي   مهمــة  اشــكالية  علــى 
الفجــوة الكبيــرة بيــن الرجــال والنســاء فــي  تســلم المناصــب 

االداريــة. 
ــات  ــن بيان ــاًل ع ــر نق ــب التقري ــات حس ــجلت االحصائي ــد س فق
امــرأة  وجــود   ، العراقيــة  التخطيــط  زظــارة  مــن  صــادرة 
مــن  تســعة  مقابــل كل  عــام  مديــر  فــي منصــب  واحــدة 
ــام. ــر ع ــاون مدي الرجــال ، وذات النســبة تتكــرر لمنصــب مع
فــي  حتــى  اعــاله  النســبة  تختلــف  »ال  التقريــر  ويضيــف 
للنســاء  عاليــة  مشــاركة  بنســب  تحظــى  التــي  الــوزارات 
كــوزارة التربيــة ، فالنســبة االجماليــة للمــرأة فــي إدارة وزارة 
التربيــة تبلــغ أقــل مــن %10 رغــم ان تلــك الــوزارة مــع وزارة 
الماليــة وصلتــا الــى التــوازن الجنــدري فــي عــدد الموظفيــن 

بخمســين بالمائــة للرجــال وخمســين بالمائــة  للنســاء«.        
وينقــل التقريــر عــن الدكتــورة )ل. م( التدريســية فــي احــدى 
كليــات جامعــة الســليمانية ، تعليقــا علــى احتمــال اختيــار  
ــك.. وان  ــدث ذل ــن يح ــول »ل ــة ، بالق ــة الجامع ــرأة لرئاس ام
ــي  ــة وه ــة واثق ــف بلهج ــة« ، وتضي ــل ال محال ــل ستفش حص
ــو ــو ال ــذا ه ــرة »ه ــا الكبي ــغلت طاولته ــب ش ــدة كت ــب ع ترت

اقع«.                                                        
ــاذا  ــامة »لم ــف ابتس ــم نص ــي ترس ــا وه ــا زميلته ردت عليه
تعتقديــن ذلــك؟.. هــل لمجــرد كونهــا امــراة يعنــي عــدم 
قدرتهــا علــى ادارة الجامعــة؟!«، ســاد الصمــت للحظــات قبــل 
ان تتابــع »اذا كنــا نحــن األكاديميــات ال نؤمــن بامكانيــة 
ــال عجــب  ــة، ف ــى ادارة جامع ــادرة عل ــدة ق ــرأة واح ــود ام وج

ــال!«. ــن رأي الرج م
ــال  ــن النســاء والرج ــوة بي ــزال الفج ــا ت ــه م ــر أن ــرى التقري وي
فــي المناصــب االداريــة العليــا فــي الــوزارات العراقيــة كبيــرة 
جامعــات  إلحــدى  أكاديميــة  تــرؤس  فكــرة  فحتــى   ، جــدًا 
اقليــم كردســتان ، وهــي المنطقــة األكثــر انفتاحــا واســتقرارا 
ــككين  ــن والمش ــن المعترضي ــر م ــه الكثي ــراق ، تواج ــي الع ف

ــًا. ــل تعليم ــة األفض ــاط األكاديمي ــي األوس ف
فــي  النســاء  تمثيــل  نســبة  أن  بيانــات حكوميــة  وتكشــف 
ــة هــي صفــر%. ــم العراقي ــر عــام فــي وزارة التعلي موقــع مدي

االجتماعية النظرة 

يــرى متابعــون ألوضــاع المــرأة ولواقــع تمثيلهــا فــي مواقــع 
لتولــي  الفرصــة  أمامهــن  تتــح  لــم  النســاء  ان   ، القــرار 
 ، عديــدة  واعتبــارات  ألســباب  العليــا  اإلداريــة  المناصــب 
ــك  ــي وادارة تل ــي تول ــوا نجاحهــم ف ــم يثبت ــس ألنهــم ل ولي

المواقــع.
بــل  األمــر يرتبــط بطبيعــة المجتمــع العراقــي ونظرتــه لــدور 
المــرأة بشــكل اساســي، وينعكــس ذلــك بإحــداث تبايــن 

ــم«. ــل والتعلي ــى التأهي ــال ف ــاء والرج ــن النس ــروق بي وف
وتــرى  اكاديميــة عراقيــة ان تغييــر ذلــك الواقــع ، بمــا يتطلبــه 
أوال مــن تحســين حالــة التــوازن الجنــدري فــي الوظائــف 
ــوزارات«،  ــة واجــراءات داخــل ال ــول عملي ــدء بحل »يفــرض الب
حــق  »ضمــان  علــى  بالعمــل  العراقيــة  الحكومــة  مطالبــة 
ــتور،  ــرات الدس ــن فق ــا ضم ــي االدارات العلي ــي تول ــرأة ف الم

ــي والمحــددة بـــ  ــان العراق ــي البرلم أســوة بنســبة النســاء ف
.»25%

وتدعــو الــى اطــالق مشــاريع »لتأهيــل المــرأة مــن خــالل 
المهــام  تلــك  لتســلم  مســتعدة  لتكــون  تدريبيــة  دورات 

العليــا«. المواقــع  فــي  مشــاركتها  نجــاج  ولضمــان 
وتطالــب أيضــا بقيــام الدولــة بتحديــد نســبة معينــة لتوظيــف 
النســاء فــي القطاعيــن الحكومــي والخــاص »فحســب قانــون 
العمــل يمكــن ان نشــترط علــى الشــركات والهيئــات مراعــاة 

حــق النســاء فــي التوظيــف«.
مشــاركة  محدوديــة  همــا   ، الفجــوة  وراء  ســببان  وهنــاك 
ــق بضعــف  ــا، األول يتعل ــة العلي المــرأة فــي المناصــب االداري
ــى ان أغلــب  ــرات التــي تحصــل عليهــا، والثانــي يعــود ال الخب
ــة. ــى المناصــب االداري ــة فــي تول النســاء ليــس لديهــن رغب
تتفــق الموظفــة فــي وزارة التعليــم العالــي ســهاد جبــار، 
ــق  ــة ال تخل ــات المنزلي ــول إن »االلتزام ــرأي، وتق ــك ال ــع ذل م
ــا.. نحــن  الدافــع لديهــا ولــدى زميالتهــا بتولــي مناصــب علي

ــن  ــزل لتأمي ــى المن ــودة ال ــريعا والع ــا س ــاء عملن ــب بانه نرغ
ــن يمكــن للرجــال قضــاء ســاعات  ــة، فــي حي ــات العائل متطلب
ــدوام«. ــاء ال ــد انته ــه بع ــى متابعت ــل او حت ــي العم اطــول ف

ــع  ــي موق ــاء ف ــبة النس ــل نس ــي تجع ــي الت ــباب ه ــك األس تل
مديــر عــام بــوزارة التعليــم العالــي تبلــغ صفــرا، رغــم ان 
التــوازن الجنــدري متحقــق فنســبة النســاء عمومــا مقاربــة 
لنســبة الرجــال فــي تلــك الــوزارة وفــق مــا تظهــره البيانــات 

الرســمية.
الــوزارات،  باقــي  فــي  للنســاء  الضعيــف  التمثيــل  ويتكــرر 
فنســبة تمثيــل النســاء فــي الوظائــف بــوزارة الداخليــة التــي 
ــة كمــا فــي اإلدارة  ــوزارات العراقي ــر ال تعــد واحــدة مــن أكب
ــا  ــب العلي ــي المناص ــا ف ــور له ــال حض ــوأ، ف ــي األس ــا ه العلي
، وبعدهــا تأتــي وزارات الصحــة والشــباب والهجــرة التــي 
ــة  ــب االداري ــدري بالمناص ــوازن الجن ــق الت ــي تحقي ــلت ف فش
حيــث ينعــدم تمثيــل النســاء فــي االدارات العليــا رغــم ان 

ــو 30%. ــغ نح ــا تبل ــات فيه ــاء الموظف ــبة النس نس

األعلــى  القضــاء  مجلــس  مــن  كل  فــي  الصــورة  وتختلــف 
مديــر  لمنصــب  النســاء  تقلــد  فنســبة   ، التخطيــط  ووزارة 
ــغ نحــو  ــن تبل ــي حي ــس القضــاء، ف ــي مجل ــغ %60 ف ــام تبل ع

التخطيــط. وزارة  فــي   40%
ــع،  ــك المواق ــي تل ــاء ف ــل النس ــع تمثي ــات واق ــر موظف وتفس
وبمســؤوليات  المجتمــع  بنظــرة  يتربــط  منــه  جــزءًا  بــأن 
ــق بعــدم حصــول  ــزل، لكــن جــزءا آخــر يتعل النســاء فــي المن
خــالل  مــن  الواقــع  ذلــك  لتغييــر  جــدي  وتخطيــط  عمــل 

بالكفــاءة. يتمتعــن  نســاء  تنصيــب 
وتبلــغ نســبة النســاء الحاصــالت علــى شــهادة البكالوريــوس 
الكلــي  العــدد  %40 مــن  الــوزارات اكثــر مــن  فــي جميــع 
النســاء  ان  يؤشــر  وهــذا  والنســاء(،  )الرجــال  للموظفيــن 
الحكوميــة  المؤسســات  فــي  الكليــة  لنســبتهن  قياســا 
يمتلكــن تعليمــا جيــدا يفــوق تعليــم الرجــال فــي وقــت ال 

لتقلــد مناصــب عليــا. بفــرص جيــدة  يحظيــن 

النساء ال يحصلن على املناصب العليا داخل العراق 
والفجوة بينهن وبني الرجال كبرية

المــزاج  علــى  اعتمــد  انــه  المثقــف  اشــكاليات  بيــن  مــن  ان 
الجماهيــري و اعتبــره هــو المقيــاس الوحيــد للموقــف الفاعــل و 
ادراك الحقيقــة ومنــه كان االنحيــاز، و مــن المفتــرض أن يعــي 
ــعبوية  ــعبية والش ــف الش ــك المواق ــكار تل ــن اف ــل بي ــف الفص المثق
معتمــدا علــى التوعيــة والتثقيــف و اإلرتبــاط باشــكاليات االجتمــاع 
االنســاني و الجماهيــر التواقــة لالنعتــاق عــوض مخاطبــة غرائزهــم 
ومشــاعرهم، و التــي عــادة مــا نجــح المثقــف فــي تجييشــها ال 
التعبيــر عنهــا و فــي ترســيخ وجدانيتهــا ال عقالنيتهــا و تخصصهــا  

ضمــن مصالــح النــاس و فهــم ادراكات واقعهــم.
 أن الحريــة هــي جوهــر اإلنســان، بالتالــي هــي شــرط للمثقــف 
ــاس  ــة للن ــات االجتماعي ــق الحاج ــه وف ــي و نضال ــه العموم و موقف

ديمقراطيــة و خبــزا.
ان الديمقراطيــة السياســية كطاقــة كامنــة للعدالــة اإلجتماعيــة 
ــري بأنهــا   ــف الجماهي ــاز للموق ــف المنح و المســاواة اعتبرهــا المثق
مجــرد اختيــار للرئيــس أو للســلطة عبــر صناديــق االقتــراع فــي 

ــع. ــار الجمي ــت انظ ــفافية و تح ــي ش ــري ف ــة تج ــات عام انتخاب
 و الحقيقــة انــه لــم يــدرك ان الديمقراطيــة ضــرورة اجتماعيــة 
مهمتــه  تكــون  أن  األجــدر  وكان  تنظيميــة،  وظيفــة  ليســت  و 
القــوى  مــع  وفاعليتهــا  الديمقراطيــة  عالقــة  عــن  البحــث  هــي 
األخــرى  االنســاق  مجمــوع  عبــر  بنائيــا  المتكاملــة  االجتماعيــة 
الثقافيــة و االقتصاديــة، و الســلوكية بالبنــاء الديمقراطــي وبقيــام 
المؤسســات المجتمعيــة القــادرة علــى ممارســة الديمقراطيــة فــي 

المجتمــع. 
لقــد فهــم المثقــف المنحــاز خــارج وعيــه المــدرك ان الديمقراطيــة 
تناســى  التــداول و  و  للتطــور  هــي تعدديــة سياســية و طاقــة 
المواطنــة  حقــوق  لممارســة  مؤســس  تعاقــد  الديمقراطيــة  ان 
الــى المحاســبة  السياســية واإلجتماعيــة مــن اســتقالل للقضــاء 
والمســاءلة للســلطة السياســية وســيادة القانــون علــى الجميــع  
وحــق المواطــن فــي إختيــار شــعائره و ممارســتها مــن تفــوق حــر 

لالغلبيــة و ضمانــات مؤسســة لحقــوق االقليــة.
 لقــد تعامــل المثقــف المنحــاز مــع الديمقراطيــة  علــى انهــا وصفــة 
عالجيــة ال ضــرورة مجتمعيــة عبــر الحاجــات و التطلعــات المضمــون 
االجتماعيــة  العالقــات  وأنســنة  البنــاء،  و  النســق،  النــوع،  و 

والسياســية عبــر مؤسســاتها ال انحيــاز مثقفهــا.

املثقف.. 
االنحياز واالنسنة

رقيق عبد اهلل 
كاتب جزائري

اليوجــد مبــرر منــذ اكثــر ثــالث ســنوات علــى تحريــر الموصــل وســبع ســنوات 
مــن احتاللهــا مــن قبــل تنظيــم داعــش ، علــى عــدم الشــروع باعــادة بناءهــا 
ــالم  ــالل الس ــى الح ــات وبن ــاريع ومقارب ــات ومش ــالق سياس ــا واط واعماره

واالســتقرار واعــادة الحيــاة لطبيعتهــا كمــا كانــت.
الموصــل لــم تدشــن فيهــا حملــة اعــادة االعمــار والبنــاء رســميا منــذ اكثــر 
مــن ســبعة ســنوات ، وفــي الحقيقــة قــد تكــون الموصــل كذلــك منــذ عــام 

.2003
ــارا ناجحــًا  ــر معي هــذه المحافظــة بــكل اقضيتهــا ونواحيهــا وســكانها تعتب
للتعايــش والتســامح واالنطبــاع الثقافــي والحضــاري البــارز. لكــن عمــل 
االرهــاب مــن جهــة والفشــل فــي االداء االنجــازي الحكومي المتعاقــب واخفاق 
القيــادات السياســية التــي كانــت مســؤولة عــن الحكــم المحلــي للمحافظــة 

وممثليهــا فــي الحكومــة والبرلمــان عــن مــا وصــل اليــه الحــال االن.
توجيــه رئيــس مجلــس النــواب محمــد الحلبوســي، ادراج ملــف اعــادة اعمــار 
مطــار الموصــل الدولــي فــي مشــروع موازنــة 2021،يعيــد االهتمــام باعــادة 
بنــاء واعمــار المــدن المحــررة كأســتحقاق ال مبــرر لتأجيلــه ، كما يؤشــر انعدام 

الرؤيــة الحكوميــة والسياســية الســتئناف هــذا الملــف.
تحتــاج الموصــل وبقيــة المــدن المحــررة وضع مقاربات وسياســات ومشــاريع 
شــاملة تتمثــل: بتفعيــل الجانــب االقتصادي والتنمــوي، فالحرمــان االقتصادي 
جعلهــا تعانــي بشــكل كبيــر، وعلــى الحكومــة إطــالق مشــاريع بنــاء واعمــار 
لدمــج الفئــات المحرومــة فــي تلــك المــدن ويجــب أن تكــون هــذه المشــاريع 
قائمــة علــى أســاس بنــاء اقتصــاد تنمــوي يتضمــن تفعيــل وتغطيــة وتمويل 
ــاء  ــة اعــادة البن الجانــب الزراعــي والصناعــي. وايضــا البــد مــن اطــالق حمل
واالعمــار لمــا دمــره داعــش وهــذا ســيعمل علــى تنشــيط الوضــع االقتصادي 
لتلــك المدينــة ويعمــل علــى كفالــة وضمــان التعايــش وتعزيــز قيم التســامح 
ــر فــرص  ــاء االجتماعــي والسياســي واالقتصــادي، فتوفي ــل أطــر البن وتفضي
العمــل عبــر اطــالق مشــاريع إعــادة اإلعمار وتشــغيل ابنــاء الموصــل، وتحريك 
عجلــة االقتصــاد فيهــا يعــد افضــل طريــق لبنــاء المجتمعــات الخارجــة مــن 

الصــراع واحــالل الســالم.
اهــم الــدروس التــي اســتدركها اهالــي الموصــل والمــدن المحــررة االخــرى 
ــالت  ــون مؤه ــابقين ال يمتلك ــق الس ــذه المناط ــادة ه ــة وق ــي أن ساس ه
التمثيــل السياســي القــوي فــي مواجهــة التحديــات واالزمــات التــي واجهتهم 
وبالتالــي ســيؤدي ذلــك إلــى حرمانهــم مــن تأييــد الكثيــر مــن المؤيديــن 

لهــم ســابقا فــي االنتخابــات القادمــة.
الــدرس االهــم الــذي استشــعره اهــل الموصــل: هــو حاجتهــم لساســة 
ولقيــادات جديــدة تختلــف اختالفــاً جذريــاً عمــا هــو كان قائم وموجــود: فهم 
ــاء مدينتهــم  ــم بحمايتهــم وبن ــة تهت ــادات وطني ــاءات وقي ــى كف بحاجــة ال

يجســدون الُمثــل والنزاهــة والوحــدة الوطنيــة فيهــا بشــكل عــام.
ــاء  ــادة بن ــد الحلبوســي، بضــرورة اع ــواب محم ــس الن ــس مجل ــة رئي مطالب
واعمــار مطــار الموصــل الدولــي نمــوذج ايجابــي يجــب ان يعــزز مــن قبــل 
الحكومــة االتحاديــة ومجلــس النــواب بالدرجــة األســاس والقــوى السياســية 
المعتدلــة للشــروع بهــذه العمليــة لتنســحب علــى باقــي المــدن المحــررة في 
العــراق، وانهــاء التلكــؤ والتباطــئ فــي هــذا الملف المؤجــل دون مبــرر او وجه 

حــق.

املوصل : وتغييب اعادة 
البناء واالعمار … 

د. احمد الميالي

الشــعب؛ حكومــة  بأمــوال  بــال حيــاء تتصــرف 
المحاصصــة؛ حكومــة الســرقات والنهــب، دون 
ــوِّغٍ  ــتوريٍّ أو ُمَس ــوِّغٍ دس ــرعيٍّ أو ُمَس أيِّ وازعٍ ش
رداء  َيرتــدون  الــذي  الوقــت  فــي  و   .. أخالقــيٍّ
يــن، و َيظهــرون بمظاهــر اإلصــالح و التغييــر  الدِّ
َيخدعــون اهلل و رســوله و الشــعب و مــا يخدعــون 
ــارة بالســوء و اإلثــم و العــدوان  إال أنفســهم األمَّ
ــا  ــى رقابن ــيُّ عل ــلُّ األمريك ــم المحت نه ــد مكَّ ..لق
ــى بــول بريمــر الحكــم المدنــي بالعــراق  مــذ تولَّ
ليضــع جهــالء العــراق و الوافديــن عليــه مــن 
ِة الحكــم و علــى وفــق قوانيــن  الخــارج علــى ِســكَّ
ــة أحــزاب،  ــزوَّرة، ومفوضيَّ ــات م ــرة، و انتخاب جائ

وبدعــٍم مــن عصابــات مســلحة و اســتولوا علــى 
ــرع .. ــزرع والض ال

ــم  ــراق ُه ــن حكــم الع ــا؛ أنَّ َم ــح واضًح ــد أصب لق
بــوا البــالد و أعاثــوا  ــاٍب؛ خرَّ ٍب و نهَّ جمــُع ســالَّ

ــاد.. ــار و الفس م ــا الدَّ فيه
كنَّــا ننتظــر بعــد أن انتفــَض عليهــم الشــباُب 
 600 أكثــر مــن  منــا  2019 و قدَّ فــي تشــرين 
ــن؛ أن  ــا و آالف الُمعاقي ــف جريًح شــهيًدا و 60 أل
يتَّعــَظ أقطــاب الحكــم وليتخــذوا جــادة الحــقِّ 
مســلًكا؛ إال أنهــم جنَّــدوا حتــى شــياطين اإلعــالم 
و أبالســة التواصــل اإلجتماعــي لُيظهــروا الشــباَب 
العمــل  عــن  الُمعطَّــَل  و  ــَش  الُمهمَّ المنتِفــَض 
ُهــم  و  الجوكريــة  مــن  أمريــكا  أتبــاع  د  مجــرَّ
يعلمــون علــَم اليقيــن بــأنَّ أمريــكا لــو أرادت أن 
ــَر حكومتهــم حكومــة المحاصصــة و الفســاد  تغيِّ

لغيَّرتهــم..
ة خبيــرة أوربيــة تعمــل  و كمــا قالــت لــي مــرَّ
فــي المنظمــة األمميــة و ســبق لهــا العمــل فــي 
اإلتحــاد األوربــي:  )أنَّ أمريــكا ال تريــد رئيــس 
العــراق و  ــق مصالــح  لهــا يحقِّ وزراء صديــق  
ــق اســتقالله وســيادته؛ بــل تقبــل بعــدوٍّ  يحقِّ
ــُق أهــداف  أمريــكا و  لهــا يحكــم العــراق يحقِّ
و  بالســلطة  اســتئثاره  و  بفســاده  مصالحهــا؛ 

المــال(. 
فــي  إخواننــا  ــحنا  رشَّ عندمــا  حديثهــا   وكان  
و  والنقابــات  المدنــي  المجتمــع  منظمــات 
ــض  ــي وبع ــراء العراق ــس الخب ــادات و مجل اإلتح

ــة  ــر  لرئاس ــاحات التَّظاه ــيقيَّات س ــواب وتنس الن
عــالوي  توفيــق  محمــد  اعتــذار  بعــد  الــوزراء 
وال  بالترشــيح  قناعتنــا  عــدم  مــن  وبالرغــم   ..
كنــا علــى  بالعمــل مــع الفاســدين؛ إال أننــا تحرَّ
ــا  ــة إخوانن ــد رغب ــزواًل عن ــل السياســية ن كل الكت
ــا  ــة .. والتقين ــحونا لرئيــس الجمهوري الذيــن رشَّ
العمليــة  فــي  المؤثِّريــن  معظــم  بممثِّلــي 
جميــع  أنَّ  ــد  المؤكَّ مــن  وأصبــح  السياســية؛ 
العــراق  نهــب  علــى  تعمــل  السياســية  الكتــل 
ــى مــن أموالــه وخيراتــه.  وثرواتــه وســلب مــا تبقَّ
عيــن  والمدَّ المنافقيــن  العــراق  ساســة  إنَّ 
ــه  ــع العــراق وأهل ــوَن فــي بي بعراقيَّتهــم ال يتواَن
ويشــبعوا  جيوبهــم  ليملئــوا  وتراثــه  وماضيــه 

    .. الحــرام  ــحت   بالسُّ بطونهــم 
لقــد كانــت ميزانية العراق بعد ٢٠٠٣ كاإلتي:

14 مليار دوالر ســنة 2003
18 مليار دوالر ســنة 2004
26 مليار دوالر ســنة 2005
34 مليار دوالر ســنة 2006
42 مليار دوالر ســنة 2007
70 مليار دوالر ســنة 2008
74 مليار دوالر ســنة 2009
75 مليار دوالر ســنة 2010
84 مليار دوالر ســنة 2011

101 مليار دوالر ســنة 2012
130 مليار دوالر ســنة 2013
150 مليار دوالر ســنة 2014

105 مليار دوالر ســنة 2015
98 مليار دوالر ســنة 2016
68 مليار دوالر ســنة 2017
88 مليار دوالر ســنة 2018

112 مليار دوالر ســنة 2019

ــى  ــنة 2003 حت ــذ س ــراق من ــة الع ــت ميزاني بلغ
1159 مليــار دوالر.. وحجــم اســتفادة   ،  2014
ــن ســعر  ــرق بي ــة ) الف ــزاد العمل ــن م ــزاب م األح
البورصــات( أكثــر  البيــع فــي  الصــرف و ســعر 
المصــارف  إلــى  ،ذهبــت  12 مليــار دوالر  مــن 
أهليــة و ِمــن وراءهــم زعامــات سياســية.. هنــاك 
ــى  ــلَِّم إل ــط و الُمَس ــع النف ــن بي ــود بي ــغ مفق مبل
الحكومــة بلــغ 328 مليــار دوالر ال يعــرف أحــد 
586 مليــار  ، وهنــاك   !! إلــى أي جيــٍب ذهــب 
بــة. بعضهــا مــن زمــن النظــام  دوالر أمــوال مهرًّ
ــن  ــؤولين عراقيي ــماء مس ــا بأس ــابق وبعضه الس
مودعــة فــي مصــارف غســيل أمــوال تعرفهــا 

الخزانــة األمريكيــة.. وزارة 
ــغ  ــذي يبل ــراق ال ــكان الع ــوس س ــا نف ــو قارن ول
ــر مــن 30 مليــون نســمة وقتهــا مــن 2003  اكث
إلــى 2014، وقيَّمنــا هــذه االمــوال علــى عــدد 
الواحــد  العراقــي  الفــرد  النفــوس فــانَّ حصــة 

تكــون 43 مليــون دوالر خــالل ال 14 ســنة..
يعنــي كل عراقــي يطلــب المنطقــة الخضــراء 32 
ــر  ــن دفت ــة االف ومائتي ــي اربع ــون دوالر يعن ملي

)الدفتــر 10 االف دوالر(..

هــذا المبلــغ )1159( يكفــي لبنــاء عشــرة دول 
مثــل العــراق ويكفــي ان تكــون ارصفــة هــذه 

الــدول مــن الذهــب الخالــص عيــار )24( ...
بســعره  الــدوالر  يبيــع  المركــزي  البنــك  الزال 
ســعر  وصــل  بينمــا  ؛  دينــاًرا   1190 الرســمي 
دينــاًرا   1390 الصيرفــات  فــي  اليــوم  الــدوالر 

. الــف دينــاًرا   20 بفــارق 
بيــن ســعر  100 دوالر  فــي كل  الفــرق  يعنــي 
ــف  ــو 20 ال ــوق  ه ــعر الس ــمي ، وس ــك الرس البن

دينــاٍر عراقــيٍّ بالورقــة الواحــدة !!
»تقريبــًا«  المركــزي  البنــك  مبيعــات  ُل  معــدَّ
250 مليــوَن دوالٍر يوميًّــا .. يعنــي مليونيــن و 
خمســمائة ورقــة $100 باليــوم يبيــع البنــك!!
ــة  ــاح المصــارف األهلي ــا أن نحســب أرب وإذا أردن
»السياســية«، مــن هــذه العمليــة يكــون ربحهــم 
000 000 000 50 دينــار.. خمســون مليــاَر دينــاٍر 

ــا.  يوميًّ
81 مصرًفــا تابعــة لجهــات  سياســية ، تأخــذ كلها 
ــار  ــار دين ــي 50 ملي ــون دوالر هــذه يعن 250 ملي
السياســية  الجهــات  لميزانيــات  تحويلهــا  يتــمُّ 
يوميًّــا .. ثمانيــة مــن هــذه المصــارف تعمــل 

ــان.. ــرى ل لبن ــن و أخ ــدة لليم ــران و واح إلي
ــِرُق  ــة َيس ــزاد العمل ــإنَّ م ــة ف ــة النهائي ل بالمحصِّ
يوميًّــا مــن البلــد أمــوال بنــاء 4 مــدارس حديثــة 
4 مســتوصفات صحيــة و  و  نموذجيــة مؤثَّثــة 

400 داًرا ســكنيًَّة ..
و للحديث بقية..

قطعتم من أعناقنا..و..تسرقون من أرزاقنا.. 

أ.د.ضياء واجد المهندس

جمال حسين مسلم

أحمــُد الجلبــي بنَي ذاكرتني
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متابعات - المستقل

أطــل كل مــن العــب كــرة القــدم البرتغالــي كريســتيانو رونالــدو وخطيبتــه 
جورجينــا رودريغــز بإطاللــة غيــر مألوفــة، خــالل تواجدهمــا حاليــاً فــي دبــي 

لقضــاء عطلــة الميــالد.
ــر صفحتهــا الخاصــة  ــا التــي شــاركت المتابعيــن عب وكانــت البدايــة مــع جورجين
علــى موقــع التواصــل اإلجتماعــي صــورة لهــا ظهــرت فيهــا وهــي ترتــدي الــزي 
ــة بحــب  ــة يدوي ــى الصــورة: »صناع ــت عل األوزبيكــي الشــهير »تشــابان«، وعّلق

مــن أوزبكســتان«.
القتاليــة  الفنــون  رياضــة  فــي  الســابق  األوزبيكــي  البطــل  ثــّم نشــر  ومــن 
المختلطــة، أوميــد مافلونــوف، الــذي يعيــش اآلن فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة، 
صــورة تجمعــه برونالــدو، حيــث كان النجــم البرتغالــي يرتــدي »القفطــان« 

الوطنــي األوزبيكــي.

متابعات - المستقل

ــل  ــزة أفض ــكي بجائ ــرت ليفاندوفس ــدي روب ــي البولن ــاز الدول ف
ــخ  ــرن ميوني ــادي باي ــوم ن ــاد هج ــد أن ق ــا بع ــي أوروب ــب ف الع

ــه.     ــق لقب لتحقي
الســادس فــي دوري أبطــال أوروبــا وكان هــداف المســابقة برصيد 

هدفًا.   15
وأحــرز المهاجــم البولنــدي ليفاندوفســكي مــع النــادي البافــاري 55 
هدفــاً فــي 47 مبــاراة فــي جميــع المســابقات، وتــوج مــع العمــالق 

البافــاري بالخماســية.

متابعات - المستقل

يعتقــد جيــرارد بيكيــه، قلــب دفــاع برشــلونة، أن الوقــت قــد حــان لمســاعدة ناديــه بترشــحه 
لمنصــب رئيــس نــادي برشــلونة فــي االنتخابــات المقبلــة التــي ســتقام فــي نهايــة ينايــر، 

نظــرا لجاذبيتــه وقدرتــه علــى العمــل.
وخرجــت عــدة تقاريــر إعالميــة تكشــف رغبــة بيكيــه للترشــح النتخابــات النــادي الكتالونــي 
التــي ســتجري فــي الـــ28 مــن ينايــر القــادم لتحديــد هويــة خليفــة، جوســيب ماريــا 

ــه. ــس إدارت ــو، ومجل بارتومي
وقالــت صحيفــة “مونــدو ديبورتيفــو” اإلســبانية، إن بيكيــه يعلــم صعوبــة تعافيــه 
ــي قــرر عــدم الخضــوع لهــا رغــم  ــة دون جراحــة، والت ــه الحالي ــد مــن إصابت بشــكل جي

ــاء. ــة األطب توصي
بيكيــه يعلــم أن مركــزه كقلــب دفــاع سيشــغله كل مــن رونالــد أراوخــو و إريــك 

النــادي مــن موقــع آخــر فــي اإلدارة. غارســيا، وأن دوره حــان لمســاعدة 
ــم  ــرفي لدع ــكل ش ــب بش ــزه كالع ــى مرك ــيحافظ عل ــه س ــة أن بيكي ــت الصحيف وأوضح
ترشــح  يمنــع  القانــون  أن  رغــم  المالبــس،  تبديــل  غرفــة  مــن  الشــباب  الالعبيــن 

للرئاســة. الناشــطين  الالعبيــن 
ــف  ــع 65 أل ــلونة جم ــن برش ــب م ــل طل ــه بالفع ــبانية أن بيكي ــة اإلس ــارت الصحيف وأش
صــوت يحتاجهــا لدخــول االنتخابــات بشــكل رســمي، وطلــب مــن الرئيــس الحالــي 
للنــادي تغييــر صفتــه مــن العــب، والحصــول علــى منصــب مختلــف يســمح لــه بالترشــح.

ــة  ــا، للهزيم ــة البرس ــب رئاس ــحه لمنص ــباب ترش ــا أس ــغ 33 عام ــع البال ــزو المداف ويع
8-2 أمــام بايــرن ميونيــخ بــدوري األبطــال الصيــف الماضــي، مضيفــا أن قــرار اعتزالــه 
مــع  االســتمرار  الحالــي،  الفريــق  مــدرب  رونالــد كومــان،  أوقفــه  طلــب  مباشــرة 

البلوغرانــا.
ــل  ــد تحوي ــه يري ــوزه، أن ــال ف ــال ح ــل أعم ــه كرج ــط بيكي ــن خط ــر ع ــف التقري وكش
ــه  ــتغل عالقت ــادي، وسيس ــل الن ــن دخ ــد م ــى يزي ــالت حت ــرح للحف ــو” لمس ــب ن “كام
مــع مــارك زوكربيــرغ، مالــك “فيســبوك”، وزوجتــه المطربــة شــاكيرا، باإلضافــة 

ــس. ــس للتن ــكأس ديفي ــل ب ــي العم ــه ف لخبرت
ــس الســابق  ــا، الرئي ــي المرشــحين، خاصــة جــوان البورت ــرا باق ــه كثي ــرم بيكي ويحت
ــى  ــم، عل ــب عليه ــادي للتغل ــة بالن ــا ومعرف ــه كاريزم ــد أن لدي ــه يعتق ــادي، لكن للن

الرغــم مــن عــدم امتالكــه أي خبــرة إداريــة.

كريستيانو رونالدو 
وخطيبته جورجينا 
بإطاللة غري مألوفة

ليفاندوفسكي يتوج 
بجائزة أفضل العب يف 

أوروبا

جيــرارد بيكيه 

يطمح 
لرئاسة 
برشلونة

متابعات - المستقل

ــول  ــادي ليفرب ــؤولي ن ــرا، أن مس ــة مؤخ ــر صحفي ــفت تقاري كش
النجــم  مغــادرة  بفكــرة  ســرا  يقبلــون  أصبحــوا  اإلنكليــزي 

المصــري محمــد صــالح، صــوب نــاد أوروبــي آخــر.
وإذا رحــل محمــد صــالح عــن »الريــدز« بالفعــل، 

ــادي  ــخ الن ــي تاري ــب ف ــيكون أول الع ــه س فإن
يحصــل علــى لقــب بطولــة دوري أبطــال 
ــدوري  ــة ال ــب بطول ــب لق ــى جان ــا إل أوروب
اإلنكليــزي الممتــاز مــع الفريــق، ثــم يغــادر 

ــادي.  الن
عــن  عربيــة«  نيــوز  »ســكاي  ونقلــت 
ليفربــول،  إدارة  أن  »يوروســبور« 
صــالح  بــأن  يقيــن  علــى  أصبحــت 
أحــد  فــي  اللعــب  طمــوح  يــراوده 
ــد  ــال مدري ــادي ري ــبانيا، ن ــي إس عمالق

برشــلونة.  أو 
ــذا  ــة به ــى دراي ــت أن اإلدارة عل وأضاف
وقبــل  طويلــة،  فتــرة  منــذ  األمــر 
التصريحــات التــي صــدرت عنــه مؤخرا، 
علــى  انفتاحــه  فيهــا  أبــدى  التــي 
ارتــداء قميــص أي مــن العمالقيــن 

الكتالونــي.  أو  المدريــدي 
وكانــت تقاريــر رياضيــة ســابقة، 

صــالح  رحيــل  أن  ذكــرت  قــد 
فــي  ليفربــول  صفــوف  عــن 
»ليــس   ،2021 عــام  صيــف 
أمــرا مســتحياًل«. لكــن رحيــل 
ــط أيضــا بالوضــع  صــالح يرتب
أخــرى،  أنديــة  فــي  الداخلــي 

اإلســبانيين  الفريقيــن  ألن 
ــن  ــان قادري ــد ال يكون ــن ق البارزي

علــى جلــب الالعــب الدولــي المصــري 
فــي صفقــة باهظــة. وإذا لــم ينجــح 

ــي أن يضمــا صــالح  ــان اإلســبانيان ف لــى الفريق إ
صفوفهمــا، فــإن نجــم الكــرة المصــري قــد يجــدد عقده 

أفضــل.  بشــروط  اإلنكليــزي  الفريــق  مــع 
ــو«  ــيو ميركات ــع »كالتش ــك، أورد موق ــون ذل ــي غض ف

اإليطالــي، أن رامــي عبــاس، وهــو مديــر أعمــال 
صــالح، يســعى فــي الفتــرة الحاليــة لمســاعدة 
ــالل  ــن خ ــول، م ــن ليفرب ــل ع ــى الرحي ــب عل الالع
إيجــاد عقــد فــي أحــد األنديــة البــارزة فــي أوروبــا

هل 
سيغادر 

محمد صالح 
ليفربول

بغداد - المستقل

ــرة  ــي لك ــاد العراق ــة لالتح ــأة التطبيعي ــت الهي تلق
القــدم كتابــًا رســميًا مــن اتحــاد هونــغ كونــغ 
ــم  ــكان مباراته ــد وم ــأن موع ــم بش ــة، يبلغه للعب
الثامنــة  أمــام منتخبنــا الوطنــي ضمــن الجولــة 
المؤهلــة  المزدوجــة  اآلســيوية  للتصفيــات 
.2023 آســيا  ونهائيــات   2022 لمونديــال قطــر 
 ، الوطنــي  لمنتخبنــا  اإلعالمــي  المنســق  وقــاَل 
ــة  ــأة التطبيعي ــان، إن »الهي ــي بي ــد ف هاشــم محم
تلقــت خطابــًا رســميًا مــن اتحــاد كونــغ كونــغ 
الوطنــي  منتخبنــا  مبــاراة  موعــد  بشــأن  كتابــًا، 
ــات اآلســيوية المزدوجــة، لكونهــم  ضمــن التصفي
مبــاراة  نقــل  يطلبــون  ســابقًا  كتابــًا  أرســلوا 
اإليــاب علــى أرضهــم إلــى ســنغافورة او قطــر ، 
ــر  ــا، واإلجــراءات غي ــروس كورون ــك بســبب في وذل
المســتقرة هنــاك، ثــم تراجعــوا عــن نقــل المبــاراة 
ــا بإقامــة  ــة أخــرى، وأبلغون مــن أرضهــم إلــى دول
ــهر آذار/  ــن ش ــن م ــم بالثالثي ــي بلده ــاراة ف المب
ــات المجموعــة  ــام 2021 ، ضمــن مباري مــارس لع
الثالثــة خــالل مواجهــة االمــارات فــي الثانــي عشــر 

ــادم«. ــهر الق ــن  الش م

هونكغ كونغ تالعب منتخبنا الوطني على ارضها

خاص - المستقل

عاشــت الرياضــة العراقيــة عــام 2020، بأجــواء مــن 
الحــزن والصدمــات المتواليــة نتيجــة وفــاة العديــد مــن 
نجــوم كــرة القــدم نتيجــة إصابتهــم بفيــروس كورونــا.

ورغــم إصابــة العديــد مــن العبــي ونجــوم العــراق 
ــام،  ــفاء الت ــوا بالش ــم نعم ــا، إال أنه ــروس كورون بفي
ــماء  ــم األس ــن أه ــة م ــوت أربع ــف الم ــت خط ــي وق ف

ــة. ــرة العراقي ــخ الك ــي تاري ف
ــاة  ــة بوف ــر العراقي ــى للجماهي ــة األول ــت الصدم وكان
الكــروي  العــراق الســابق والمــدرب  العــب منتخــب 
حزيران/يونيــو  مــن  عشــر  بالثانــي  هــادي  علــي 
صــدم  خبــر  كورونــا.  فيــروس  مضاعفــات  نتيجــة 
الجميــع وجعــل رياضــة العــراق تعيــش فــي خطــر 

كبيــر لمــا هــو قــادم مــن فقــدان نجومهــا.
ــن  ــراء« ع ــب »بصــوت الفق ــادي الملق ــي ه ــل عل ورح
عمــر 54 عامــا والــذي كان دائمــًا صوتــه عاليــا تجــاه 
الفقــراء وااللتفــات إليهــم مــن قبــل المســؤولين عــن 
الراحــل  للمــدرب  ســبق  حيــث  العراقيــة،  الحكومــة 

ــوة  ــا الق ــة أبرزه ــن األندي ــد م ــى العدي ــراف عل اإلش
الجويــة والطلبــة وكذلــك منتخــب العــراق للناشــئين.

العراقيــون  ليتلقــى  قليلــة  أيــام  ســوى  تمــر  ولــم 
ــدم  ــرة الق ــاة أســطورة ك ــة بوف ــة موجع ــة ثاني صدم
مــن  والعشــرين  بالحــادي  راضــي  أحمــد  العراقيــة 
فيــروس  مــع  معانــاة  بعــد  حزيران/يونيــو،  شــهر 
مستشــفيات  أحــد  فــي  الحيــاة  ليفــارق  كورونــا، 
العاصمــة بغــداد وقبــل ســاعات مــن موعــد نقــل 
إلــى العاصمــة األردنيــة عمــان لتلقــي العــالج هنــاك، 
وصاحــب  القــدم،  كــرة  أســطورة  العــراق  وخســر 
ــي  ــن ف ــود الرافدي ــد ألس ــي الوحي ــدف المونديال اله

.1986 المكســيك  مونديــال 
متأخــرة  ســاعة  فــي  العراقيــة  الجماهيــر  وُصدمــت 
فريــق  حــارس  بوفــاة  تموز/يوليــو  مــن  بالتاســع 
ــرًا  ــق أخي ــف التحقي ــا كش ــم، فيم ــرار إبراهي ــة ك الطلب
عــن تعــرض الحــارس لنوبــة قلبيــة مفاجئــة، ليفــارق 
الحيــاة، هــذا وســبق للحــارس كــرار ابراهيــم أن مثــل 

المنتخبــات العراقيــة خــالل الســنوات الماضيــة.
بوفــاة  العراقيــة،  للرياضــة  الصدمــات  وتوالــت 

ــي  ــراق ســابقًا، ناظــم شــاكر، ف أســطورة منتخــب الع
نتيجــة مضاعفــات  أربيــل   محافظــة  مشــافي  أحــد 

كورونــا. فيــروس 
محمــد  الدكتــور  الطبــي  الفريــق  رئيــس  وبحســب 
وهيــب، الــذي أشــرف علــى الحالــة الصحيــة ألســطورة 
منتخــب »أســود الرافديــن« الراحــل، فإنــه »عانــى 
ــر  ــذي أث ــا، ال ــروس كورون ــات في ــن مضاعف ــرًا م كثي

ــر«. ــكل كبي ــه بش ــى قلب عل
الشــهر  فــي  آخــر  نجمــًا  العراقيــة  الكــرة  وخســرت 
ــب  ــب منتخ ــاة الع ــد وف ــام 2020، بع ــن ع ــر م األخي
ــرخ  ــق الك ــدرب فري ــدم وم ــرة الق ــبق لك ــراق األس الع
الحالــي عبــد الكريــم ســلمان عــن عمــر 55 عامــًا، 

فيــروس كورونــا. نتيجــة مضاعفــات 
المميزيــن  المدربيــن  مــن  واحــدًا  ســلمان  وُيعــد 
ــرة، نظــرًا  ــة خــالل الســنوات األخي ــرة العراقي ــي الك ف
ــزة التــي حققهــا مــع النادييــن اللذيــن  للنتائــج الممي
أشــرف علــى تدريبهمــا وهمــا الطلبــة وفريــق الكــرخ، 
علــى  واعتمــاده  العالــي  التكتيكــي  فكــره  بفضــل 

الالعبيــن الشــباب.

2020 عــام الحــزن للرياضة العراقية
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أعلــن نــادي قطــر القطــري، ضــم 
ــي العراقــي  نجــم المنتخــب الوطن
بكــرة القــدم بشــار رســن الــى 
مبارياتــه  فــي  ليمثلــه  صفوفــه 
ــر  ــدوري القطــر ي, يذك ضمــن ال
ــة  ــد اندي ــو اح ــر ه ــادي قط ان ن
المحترفيــن  ويعتبــر مــن اقــوى 
ويمتلــك  القطريــة  األنديــة 
وأســماء  دولييــن  العبيــن 
الــى  ســتكون  والتــي  شــهيرة  
الكــروي  ونجمنــا  العبنــا  جانــب 

. العراقــي بشــار رســن 
فيديــو  مقطــع  النــادي  ونشــر 
مــن خاللــه ضــم رســن  أعلــن 

رســمي. بشــكل 
ــع  ــم 13 م ــن الرق ــيرتدي رس وس

ــد. ــدة العق ــة وم ــن قيم ــادي ع ــف الن ــم يكش ــد ول ــه الجدي فريق
ــد  ــي بالتراضــي, وق ــع بيرســبوليس اإليران ــده م ــد انهــى تعاق وكان رســن ق
ــه ســيد  ــد وج ــالث مواســم,  وق ــي  لث ــق برســوليس اإليران ــب رســن لفري لع
ــرة  ــة مؤث ــالة  وداعي ــي  رس ــبوليس اإليران ــق برس ــد فري ــيني قائ ــالل حس ج

بشـــار رســـن الـــى قطــر
وذلــك  رســن  العراقــي  للنجــم 
مغادرتــه  عــن  اإلعــالن  بعــد 
ــيرته  ــًا مس ــادي مختتم ــوار الن اس
فيهــا  قــال  فيــه   االحترافيــة  
أن  لقــد تعلمــت طــوال حياتــي 
المعرفــة هــي جوهــر اإلنســان، 
العالقــة،  وال  المكانــة  ليــس 
حبــات  مثــل  شــيء  المعرفــة 
حــول  تــدور  التــي  المســبحة 

البشــر«. بعــض  قلــوب 
هــي  »هــذه  حســيني:  وأضــاف 
وكل  مســتديرة  األرض  الدنيــا، 
عزيــزي  إلينــا،  يعــود  شــيء 
أخضــر  أمامــك  الطريــق  بشــار! 
ســنفتقد  مشــرق،  ومســتقبلك 
ــا  ــي مررن ــي الت ــام الخوال كل األي

بهــا«.
برســبوليس  كابتــن  وختــم 
لــم  رســالته »وداعــًا، كانــت هنــاك ذكريــات كثيــرة تجاهــك، ذكريــات 
قلــوب  فــي  جيــدة  اكتســبت مكانــة  أنــا ســعيد ألنــك  بالخيــر.  إال  تكــن 
ــنوات  ــرك لس ــا نتذك ــا يجعلن ــا، مم ــبوليس بأكمله ــة برس ــجعين وعائل المش

األبــد«. وإلــى 
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التــي يديرهــا حــزب  الهنديــة،  آســام  أقــرت واليــة 
ــدرا مــودي الهندوســي القومــي،  ــوزراء نارين ــس ال رئي
قانونــا يلغــي جميــع المــدارس اإلســالمية، قائلــة إنهــا 

»توفــر تعليمــا دون المســتوى«.
فــي  التعليــم  وزيــر  ســارما،  بيســوا  هيمانتــا  وقــال 
ــر  ــاء، إن أكث ــوم األربع ــي، الي ــس المحل ــة للمجل الوالي
مــن 700 مدرســة ســتغلق أبوابهــا بحلــول نيســان/ 

أبريــل.
وأضــاف : »نحتــاج مزيــدا مــن األطبــاء وضباط الشــرطة 
والموظفيــن والمعلميــن مــن األقليــة المســلمة فــي 

المجتمــع بــدال مــن أئمــة المســاجد«، الفتــا إلــى أن 
ــة. ــدارس عادي ــى م ــتحولها إل ــة س الحكوم

حــزب  عــن  النائــب  تشــودري،  علــي  واجــد  وانتقــد 
ــو  ــدف ه ــال إن »اله ــوة قائ ــارض، الخط ــر المع المؤتم

المســلمين«. )هويــة(  محــو 
انتقــد سياســيون معارضــون الخطــوة، وقالــوا  كمــا 
ــلمين  ــض للمس ــة المناه ــه الحكوم ــس توج ــا تعك إنه

ــدوس. ــكانه الهن ــى س ــب عل ــذي يغل ــد ال ــي البل ف
الهندوســي  جاناتــا  بهارتيــا  حــزب  وصــول  ومنــذ 
زادت  للحكــم،  مــودي  نارينــدرا  بقيــادة  القومــي 
ــد، الذيــن يقــدر عددهــم  ــاة المســلمين فــي الهن معان

شــخص. مليــون  بـــ200 

والية هندية تحظر املدارس االسالمية
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فــي  ماكاروفــا،  نتاليــا  كتبــت  أعــاله،  العنــوان  تحــت 
»فزغليــاد«، حــول ازديــاد الشــرخ الداخلــي األمريكــي، 

المحافظيــن. تطــرف  اشــتداد  مــع  بالتــوازي 
وجــاء فــي المقــال: أفــادت شــبكة CNN، نقــاًل عــن مصدر 
مقــرب مــن البيــت األبيــض، بــأن الرئيــس األمريكــي 
ــًا بالهزيمــة فــي  الحالــي دونالــد ترامــب لــن يعتــرف علن
وهــو،  االنتخابــي  المجمــع  تصويــت  بعــد  االنتخابــات 

ــن مستشــار  ــن تعيي ــك، يخطــط لتأمي ــى ذل ــة إل باإلضاف
ــات  ــي االنتخاب ــوم ف ــر المزع ــي التزوي ــق ف خــاص للتحقي

ــة. ــية األمريكي الرئاس
وفــي الصــدد، قــال الباحــث فــي الشــؤون األمريكيــة، 
بوريــس ميجويــف: »أظهــرت نتائــج تصويــت المجمــع 
االنتخابــي، مــرة أخــرى، أن البــالد منقســمة إلــى نصفيــن 
ــر مســتقر، بــل  ــا، لقــد تطــور وضــع غي متســاويين تقريب
المتحــدة. تتولــد عنــه  الواليــات  للغايــة، فــي  متوتــر 
ــق خطــط العولمــة باالعتمــاد  ــة تحقي أســئلة حــول كيفي
علــى الواليــات المتحــدة، التــي تعانــي انقســاما داخليــا ال 

ــرب«. ــي الغ ــدة ف ــة رائ ــي أي دول ــه ف ــل ل مثي

وأشــار ميجويــف إلــى أن رئيــس الحــزب الجمهــوري فــي 
تكســاس أليــن ويســت، اقتــرح فــي وقــت ســابق، ردا على 
ــة  ــب مراجع ــض طل ــة رف ــا األمريكي ــة العلي ــرار المحكم ق
ــاد  ــكيل »اتح ــر، تش ــن نوفمب ــث م ــات الثال ــج انتخاب نتائ

ــادئ الدســتور األمريكــي. ــزم بمب ــات« يلت والي
وقــال ضيــف الصحيفــة: »مــن المهــم جــدا أن تكســاس، 
التــي تطلــق علــى نفســها اســم واليــة النجمــة الوحيــدة، 
ــي  ــرة. الوع ــذه الفك ــى ه ــادرت إل ــي ب ــذات الت ــي بال ه
ــدة.  ــات المتح ــي الوالي ــوة ف ــام بق ــي، ن ــي اإلقليم الذات

وهــو، فــي حالــة تكســاس، يســتند إلــى نزعــة محافظــة 
ــة«. متطرف

وأشــار ميجويــف إلــى أن أحــدا لــن يســمح اآلن لتكســاس 
للواليــات  جديــد  قــوي  »مركــز  ألنهــا  باالنفصــال، 
المتحــدة، بمــا فــي ذلــك فــي مجــال الفضــاء«.  لكــن 
ــي  ــظ ف ــاح المحاف ــز الجن ــي المســتقبل، ســينطلق تعزي ف
أمريــكا، مــن تكســاس بالــذات، وســوف يــزداد االنقســام.

ــف إن  ــال ميجوي ــر، ق ــت األخي ــن التصوي ــه ع ــي حديث وف
الواليــات »المتقلبــة« هــذه المــرة، ربمــا، بعــد أربــع 
ســنوات مــن رئاســة جــو بايــدن، ســتعود إلــى المعســكر 

ــام 2020. ــي الع ــه ف ــذي غادرت ــوري، ال الجمه

انقسام داخل الواليات املتحدة 
ال مثيل له يف الغرب
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يبــدو أّن إدارة الرئيــس األمريكــي دونالــد ترامــب التــي َتلُفــظ 
أنفاســها األخيــرة فــي الّســلطة أدركــت أّن تحشــيد القــّوات 
وإرســال حامــالت الّطائــرات، والغّواصــات النووّيــة إلــى ِمنطقــة 
الخليــج لــم ُتعــِط مفعولهــا فــي بــّث الّرعــب المأمــول فــي 
ــّدة  ــض ح ــّررت تخفي ــذا ق ــا له ــن ورّبم ــادة اإليرانيي ــوب الق ُقل
ــراًرا  ــس ق ــر أم ــتوفر ميلل ــا كريس ــر ِدفاعه ــدار وزي ــر بإص التوّت
الِعمالقــة “يــو إس إس نيميتــز”  الّطائــرات  بســحب حاملــة 

ــج. ــة الخلي ــن ِمنطق م
ــوة  ــذه الخط ــى ه ــت عل ــا أقدم ــول إّنه ــة تق ــادة األمريكّي الِقي
ــة  ــراز “B52” الِعمالق ــن ِط ــن م ــن قاذفتي ــد إرســال طائرتي بع
الّطائرتيــن ال  الّشــرق األوســط، لكــّن هاتيــن  إلــى منطقــة 
ــد أّنهــا،  ــا ُيؤّك ــرات، مّم ــة الّطائ ــاًل لحامل ــا بدي ُيمكــن أن يكون
ــة قــد تكــون هــي التــي صَرخــت أّواًل فــي  ــادة األمريكّي أّي الِقي

ــران. ــع ِطه ــع م ــّض األصاب ــة ع معرك
ــا،  ــادة مًع ــعب والِقي ــن الّش ــا ع ــّدث ُهن ــن نتح ــون، ونح اإليرانّي
ســينتقمون حتًمــا الغِتيــال اللــواء قاســم ســليماني، رئيــس 
فيلــق القــدس فــي الحــرس الثــوري، ولكّنهــم غيــر ُمتهّوريــن، 
ــد  ــط نفــس، وبع ــأنٍّ وضْب ويأخــذون قراراتهــم وُينّفذونهــا بَت
ــم، وإال  ــم خطواته ــاح ُمعظ ــن نج ــا يضم ــة ِبم ــابات دقيق ِحس
لمــا اســتطاعت ثورتهــم الّصمــود أكثــر مــن 40 عاًمــا ُرغــم 
ــر  ــت ُمباشــرًة أو غي ــة ســواًء كان ــروب األمريكّي الِحصــارات والُح

ــرة. ُمباش
ــران،  ــة فــي إي ــلطة القضائّي ــد الّس ــم رئيســي قائ الســّيد إبراهي
الرئيــس حســن  لُمنافســة  الُمرّشــحين  الّصقــور  أبــرز  وأحــد 
ــة،  ــّية الُمقِبَل ــو( الرئاس ــران )يوني ــات حزي ــي انِتخاب ــي ف روحان
ا قــال فيــه “إّن قتلــة  أدلــى اليــوم الجمعــة بَتصريــٍح خطيــٍر جــدًّ
ســليماني لــن يكونــوا فــي أمــاٍن فــي أّي مــكاٍن فــي العالــم”، 

وأضــاف “حّتــى الرئيــس ترامــب الــذي أَمــر بتصفيــة ســليماني 
لــن يَتمّكــن مــن اإلفــالت مــن العدالــة ِمثــل ُكل الذيــن َلِعُبــوا 

ــل”. ــة القت ــي عملّي َدوًرا ف
هــذا الّتهديــد الُمباِشــر لــن يجعــل الرئيــس ترامــب يَتمّتــع 
بحيــاٍة آمنــٍة بعــد ُمغادرتــه الّســلطة، وســيظل فــي حــاِل ُرعــٍب 
ــه ال َيعــِرف مــن أيــن ســتأتيه  ــر يــوم مــن ِحياتــه، ألّن ــى آِخ حّت

ــه. ــم بعين ــه الجحي ــّد ذات ــي ح ــذا ف ــام، وه ــة االنِتق رصاص
أمريــكا انهزمــت أمــام إيــران، فــال ُعقوباتهــا االقتصادّيــة غيــر 
وتحشــيداتها  تهديداتهــا  وال  بالّنظــام،  أطاحــت  المســبوقة 
العســكرّية نجحــت فــي اسِتســالمه، وإجبــاره علــى رفــع األعــالم 
انتهــت،  الُمواجهــة  أّن  البيضــاء حّتــى اآلن، وهــذا ال يعنــي 

ــم. ــآت.. واهلُل أعل ــل ُمفاج ــد َتحِم ــة ق ــة الُمقِبَل ــام القليل فاألّي

هل انسحاب حاملة الطائرات من الخليج 
اعرتاًفا ُمبِكًرا بُخطورة الّنتائج؟ 
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نشــرت صحيفــة ديلــي تليغــراف تقريــرا مطــوال لعــدد مــن الكتــاب حــول التســريع بإقــرار 
وطــرح لقــاح أكســفورد ضــد فيــروس كورونــا المســتجد )كوفيــد19( فــي بريطانيــا، تجنبــا 
لفــرض إغــالق وطنــي ثالــث فــي جميــع أنحــاء البــالد، التــي تعانــي حاليــا مــن تفشــي ســاللة 

جديــدة مــن الفيــروس.
وقالــت الصحيفــة إن بريطانيــا تســابق الزمــن الســتخدام لقــاح طورتــه جامعة أكســفورد مع 
شــركة أســترازينكا قــد يوفــر حمايــة بنســبة 70 بالمئــة فقــط، إال أنــه األمــل الوحيــد لتجنــب 

إغــالق جديــد. وســيبدأ توزيــع اللقــاح يــوم االثنيــن المقبــل بحوالــي 2 مليــون جرعة.
وقــال رئيــس الــوزراء بوريــس جونســون إن حكومتــه تســابق الزمــن لتوزيــع اللقــاح الجديــد 

بأســرع وقــت ممكن.
وأقــرت الوكالــة التنظيميــة لألدويــة ومنتجــات الرعايــة الصحية فــي بريطانيا، اللقــاح الجديد 
األربعــاء، فــي ظــل مخــاوف عميقــة مــن ســرعة تفشــي الفيــروس الجديــد واإلعــالن عــن 
اكتشــاف أكثــر مــن 50 ألــف إصابــة فــي بريطانيــا وتســجيل 981 وفــاة فــي يــوم واحــد، وهو 

أعلــى معــدل منــذ أبريل/نيســان الماضــي.
واعتــرف جونســون بــأن الفيــروس الجديــد ينتشــر بصــورة أســرع مــن المتوقــع وتصاعــد 
الخطــر فــي جميــع أنحــاء البــالد، وقــال: »هنــاك زيــادة 40 بالمئــة فــي معــدل اإلصابــات فــي 
انجلتــرا خــالل األســبوع الماضــي فقــط«. ورغــم اإلعــالن عــن اللقــاح إال أن الحكومــة فرضــت 
بالفعــل إجــراءات مشــددة مــن المســتوى الرابــع علــى أكثــر مــن 44 مليــون شــخص فــي 
انجلتــرا، فــي حيــن اكتفــت بإجــراءات مشــددة مــن المســتوى الثالــث فــي مناطــق أخــرى من 
بريطانيــا. وأكــد رئيــس الــوزارء علــى أن خيــار اإلغــالق الوطنــي الكامــل للمــرة الثالثــة مــازال 
»مطروحــا بشــدة«. وقالــت شــركة أســترازينكا إن أول 530 ألفــا مــن جرعــات اللقــاح الجديــد 

جاهــزة للتوزيــع حاليــا مــن إجمالــي 100 مليــون جرعــة طلبتهــا الحكومــة البريطانيــة.
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ناقشــت صحيفــة التايمــز قضيــة اختفــاء مليــاري دوالر أســترالي مــن أمــوال الفاتيــكان 
بعــد تحويلهــا مــن حســابات مصرفيــة تتبــع الفاتيــكان بصــورة ســرية إلــى أســتراليا 

لتختفــي هنــاك.
وقــال برنــارد الغــان، مراســل الصحيفــة فــي أســتراليا، إن أســاقفة كاثوليــك يســتعدون 
لتوجيــه ســؤاال رســميا إلــى بابــا الفاتيــكان فرانســيس الثالــث، حــول تحويــل 3.2 مليــار 
دوالر أســترالي مــن الفاتيــكان إلــى أســتراليا علــى مــدار ســت ســنوات دون معرفتهــم.

وقــال مؤتمــر األســاقفة الكاثوليــك األســتراليين إنــه اندهــش مــن حجــم عمليــات نقــل 
األمــوال التــي تمــت مــن مكتــب وزارة خارجيــة الكرســي الرســولي منــذ 2014.

وقــال األســقف مــارك كولريــدج، رئيــس المؤتمــر، إن هــذه األمــوال اختفــت ولــم تصــل 
إلــى أي جهــة أو كنيســة أو أســقفية أو مؤسســة خيريــة أو حتــى أشــخاص مــن أتبــاع 

ــة الكاثوليكية. الكنيس
يأتــي تحــرك األســاقفة بعــد أيــام مــن تقريــر صــادر عــن المركــز األســترالي لتقاريــر 
عــن  الكشــف  عــن  المســؤولة  الحكوميــة  الوكالــة  الماليــة،  التحويــالت  وتحليــل 
االنتهــاكات الجنائيــة للنظــام المالــي، والــذي وجــد أنــه تــم إجــراء أكثــر مــن 400 ألــف 

ــام 2014. ــذ ع ــي من ــل مال تحوي
وارتفعــت التحويــالت مــن الفاتيــكان إلــى أســتراليا مــن 71.6 مليــون دوالر فــي عــام 
2014 إلــى 137.1 مليــون دوالر فــي عــام 2015 قبــل أن يتضاعــف مــرة أخــرى إلى 295 
مليــون دوالر فــي عــام 2016، وبلــغ ذروتــه عنــد 581.3 مليــون دوالر فــي عــام 2017.
ــم  ــم يت ــة. ول ــالت المالي ــض المعام ــي بع ــترالية ف ــة األس ــرطة الفيدرالي ــق الش وتحق

ــوال. ــوا األم ــن تلق ــخاص الذي ــن األش ــف ع الكش
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بريطانيــة  صحــف  ناقشــت 
األمريكيــة  األســلحة  صفقــات 
فــي الشــرق األوســط ومقاضــاة 
وزيــر الخارجية األمريكي بســبب 
بيــع أســلحة متطــورة لإلمــارات، 
ولقــاح أكســفورد ضــد فيــروس 
كورونــا، وكذلــك تســاؤالت عــن 
اختفــاء مليــارات الــدوالرات مــن 

ــكان. ــوال الفاتي أم
الـغــارديـــان  مـراســـل  وقـــال 
البـريطــانيـــة فــي العــاصمـــة 
واشنطـــن جـوليـــان بـورغـــر ، 
فــي تقريــر بعنــوان »الواليــات 
المتحــدة أقــرت بيــع قنابل بقيمة 
290 مليــون دوالر للســعودية«، 
لبيــع  ترامــب تســارع  إدارة  إن 
فــي  لديكتاتوريــات  أســلحة 
الشــرق األوســط علــى الرغــم 
ــجلها  ــأن س ــة بش ــن المعارض م

فــي حقــوق اإلنســان.
الخارجيــة  وزارة  أن  وأضــاف 
الثالثــاء  وافقــت  األمريكيــة 

علــى بيــع قنابــل ذكيــة للســعودية، كجــزء مــن صفقــات أســلحة مثيــرة للجــدل 
والكويــت. واإلمــارات  بينهــا مصــر  مــن  األوســط  الشــرق  لــدول 

وذكــر بورغــر أن مركــز نيويــورك لشــؤون السياســة الخارجيــة، يخطــط لمقاضــاة 
وزيــر الخارجيــة مايــك بومبيــو بســبب صفقــة األســلحة الضخمــة لإلمــارات بقيمــة 
23 مليــار دوالر، وتشــمل أســلحة متطــورة مــن طائــرات بــدون طيــار وطائــرات 

شــبح مقاتلــة أف35-.
وقــال المركــز إن وزارة الخارجيــة فشــلت فــي الوفــاء بااللتزامــات القانونيــة 
للموافقــة علــى الصفقــة، ولــم تهتــم بتداعياتهــا علــى األمــن القومــي األمريكــي 

والســالم العالمــي.
وذكــر التقريــر أن وكالــة التعــاون األمنــي الدفاعي التابعــة لوزارة الدفــاع األمريكية 

صفقات االسلحة  االمريكية للشرق االوسط 
تثري جداًل واسعًا يف اروقة الصحافة العاملية

أقــرت يــوم الثالثــاء، بيــع قنابــل ذكيــة وذخائــر ومعــدات أخــرى للســعودية 
بقيمــة 290 مليــون دوالر، باإلضافــة لصفقــة مروحيــات آباتشــي للكويــت بقيمــة 
وأجهـــزة  دوالر،  مليـــارات   4
تصويــب واســتهداف متطــورة 
المصريــة  المقاتلــة  للطائــرات 
دوالر  مـلـيــــون   65 بقـيـمــــة 
ــد  ــي ض ــام دفاع ــة لنظ باإلضاف
لطائــرة  مخصــص  الصواريــخ 
ــة 104  ــة بقيم ــة المصري الرئاس

دوالر. مالييــن 
وردت وزارة الخارجيــة األمريكية 
وتقاريــر  االنتقــادات  علــى 
الدعــوى القضائيــة بــأن »أهداف 
واألمــن  الخارجيــة  السياســة 
القومــي للواليــات المتحــدة مــن 
ــي تحســين  خــالل المســاعدة ف
للــدول  األمنيــة  القــدرات 
الصديقــة ال تــزال تمثــل قــوة 
السياســي  لالســتقرار  هامــة 
للشــرق  االقتصــادي  والنمــو 

األوســط«.
ويقــول منتقــدو هــذه الصفقــات 
العســكرية إنهــا تزعزع االســتقرار 
وتمثــل مكافــأة لمــا يجــري مــن 

انتهــاكات لحقــوق اإلنســان.
اليمــن  فــي  الســعودية  تخوضهــا  التــي  الحــرب  علــى  االنتقــادات  وركــزت 
بمســاعدة اإلمــارات وأن القنابــل التــي ســتحصل عليهــا مــن الواليــات المتحــدة 
ســوف تســتخدمها ربمــا فــي عملياتهــا العســكرية هنــاك، والتــي أدت إلــى قتــل 

ــن. مدنيي
وقالــت الصحيفــة إن الموافقــة علــى تلــك الصفقــات جــاءت فــي الفتــرة االنتقاليــة 
بيــن الرئيــس دونالــد ترامــب والرئيــس المنتخــب جــو بايــدن، والــذي اشــتكى 
ــه وعــدم إطالعــه علــى تفاصيــل  فريقــه االنتقالــي مــن تجاهــل وزارة الدفــاع ل
العمليــات العســكرية الدائــرة حاليــا، مــع اقتــراب تولــي الرئيــس المقبــل مهامــه 

فــي 20 يناير/كانــون الثانــي المقبــل.

لقاح أكسفورد أو االغالقاستجواب بابا الفاتيكان
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اّتهــم وزيــر الخارجيــة اإليرانــي محمــد 
جــواد ظريــف الرئيــس األميركــي المنتهية 
إلــى  بالســعي  ترامــب  دونالــد  واليتــه 
اختــالق »ذريعــة« لشــن »حــرب«، فــي 
ــر  ــدا للتوت ــدا جدي ــهد تصاع ــت يش توقي

ــن. ــن البلدي بي
ــل الذكــرى  وتأتــي تصريحــات ظريــف قبي
فيلــق  قائــد  األولــى الغتيــال  الســنوية 
القــدس فــي الحــرس الثــوري اإليرانــي 
الجنــرال قاســم ســليماني الــذي قتــل فــي 
ــي  ــداد ف ــرب مطــار بغ ــة ق ــة أميركي ضرب
ــا.  ــب بتنفيذه ــر ترام ــي أم ــون الثان 3 كان
وكادت العملية تتســبب بمواجهة مباشــرة 

ــن. ــن البلدي ــة بي مفتوح
حاملــة  المتحــدة  الواليــات  ونشــرت 
الطائــرات نيميتــس أواخــر تشــرين الثاني/
نوفمبــر فــي الخليــج كمــا حّلقــت قاذفتــان 
أميركيتــان مــن طــراز بــي52-  فــي أجــواء 
المنطقــة فــي العاشــر مــن كانــون األول/
ديســمبر فــي اســتعراض قــوة موّجــه 

ــران. ــد إي ــا ض خصوص
وجــاء فــي تغريــدة ظريــف »بــدال مــن 
ــات  ــي الوالي ــا ف ــروس كورون ــة في مكافح
المتحــدة، ينفــق دونالــد ترامــب المليــارات 
إلطــالق قاذفــات بــي52-  ونشــر أســطول 
الخارجيــة  وزيــر  منطقتنا«.وتابــع  فــي 
اإليرانــي أن »معلومــات عراقيــة أفــادت 
بوجــود مؤامــرة الختــالق ذريعــة بغيــة 

)شــن( حــرب«.

ســليماني  اغتيــال  علــى  إيــران  ورّدت 
بإطــالق صواريــخ علــى قواعــد عراقيــة 
تســتخدمها قــوات أميركيــة منتشــرة فــي 
ــد  ــي ض ــف الدول ــار التحال ــي إط ــالد ف الب
ــران ال  ــف أن »إي ــع ظري ــن. وتاب الجهاديي
تريــد الحــرب لكّنهــا ســترّد بشــكل صريــح 
وأمنهــا  شــعبها،  عــن  دفاعــا  ومباشــر 

ومصالحهــا الحيويــة«.
وكان ترامــب قــد أشــار األســبوع الماضــي 
ــؤولية«  ــران »المس ــيحّمل إي ــه س ــى أن إل
فــي حــال »قتــل أميركــي واحــد« فــي 
هجــوم فــي العــراق، بعدمــا اّتهــم طهــران 
علــى  صواريــخ  إطــالق  وراء  بالوقــوف 
ــي 20  ــداد ف الســفارة األميركيــة فــي بغ

األول.  كانــون 
ورد ظريــف حينها على التهديــد األميركي، 
محــّذرا ترامــب مــن عواقــب اإلقــدام علــى 
»أي مغامــرة« قبــل خروجــه مــن البيــت 
األبيــض فــي 20 كانــون الثانــي بعــد والية 
ــوى«  ــوط قص ــة »ضغ ــا حمل ــن خالله ش
علــى طهــران، طبعهــا انســحاب واشــنطن 
ــام  ــي الع ــرم ف ــووي المب ــاق الن ــن االتف م
2015 بيــن إيــران والــدول الكبــرى وإعــادة 
فــرض عقوبــات أميركيــة قاســية علــى 

ــة اإلســالمية.  الجمهوري
واســتهدفت هجمــات، صاروخية خصوصا، 
خــالل العــام مصالــح أميركيــة فــي العــراق، 
اّتهمــت واشــنطن فصائــل مســّلحة موالية 
إليــران بتنفيذهــا. لكن اعتبارا من تشــرين 
األول تراجعــت وتيــرة الهجمــات بعد هدنة 

أعلنتهــا الفصائل المواليــة إليران. 

وأعربــت األمــم المتحدة واالتحــاد األوروبي 
ــران رجــال  ــدام إي عــن اســتيائهما مــن إع
ــا ارتكــب  ــا فقــط عندم ــغ 16 عام كان يبل
جريمتــه، فــي رابــع إعــدام مــن هــذا النــوع 

فــي البــالد هــذا العــام.
التابــع  اإلنســان  حقــوق  مكتــب  وقــال 
لألمــم المتحــدة إن محمــد حســن رضائي 
أعــدم فجــر الخميــس مــن دون أن يقــدم 

ــي أو  ــول رضائ ــل ح ــن التفاصي ــدا م مزي
الجريمــة التــي ديــن بارتكابهــا والتــي 
ُيقــال إنــه ارتكبهــا عندمــا كان عمــره 16 

عامــا.
لكــن وفقــا لمنظمــة العفــو الدوليــة، ألقــي 
القبــض عليــه فــي العــام 2007  لتورطــه 
ــالل  ــل خ ــت لرج ــن ممي ــادث طع ــي ح ف
شــجار، وأمضــى أكثــر مــن 12  عامــا فــي 

انتظــار تنفيــذ حكــم اإلعــدام.

اعدام اطفال
األمــم  باســم مكتــب  الناطقــة  وقالــت 
رافينــا  اإلنســان  لحقــوق  المتحــدة 
شمداســاني فــي بيــان »إن إعــدام أطفــال 
مذنبيــن محظــور بشــكل قاطــع بموجــب 
ــد  ــة التقي ــران ملزم ــي وإي ــون الدول القان

بهــذا الحظــر«. 
وأضافــت أن مفوضــة األمــم المتحــدة 
الســامية لحقوق اإلنســان ميشــيل باشــليه 

ــدام«. ــة اإلع ــن بشــدة عملي »تدي
اإلنســان  حقــوق  مكتــب  أن  وتابعــت 
يشــعر باالســتياء مــن تنفيــذ اإلعــدام 
رغــم الجهــود التــي بذلهــا للتواصــل مــع 

طهــران فــي هــذه القضيــة.
ولفتــت إلــى أن هنــاك »مزاعــم مقلقــة 
تفيــد بــأن االعترافــات القســرية المنتزعــة 
تحــت التعذيــب اســتخدمت فــي إدانــة 
رضائــي« ، مضيفــة أن هنــاك »مخــاوف 
جديــة أخــرى بشــأن انتهــاك حقوقــه فــي 

ــة«. ــة عادل ــى محاكم ــول عل الحص

وقــال ناطــق باســم وزيــر خارجيــة االتحــاد 
التكتــل  إن  بوريــل  جوزيــب  األوروبــي 
ــارات«.   ــد العب ــدام بأش ــذا اإلع ــن ه »يدي
وأضــاف »مــن حيــث المبــدأ، يعــارض 
االتحــاد األوربــي عقوبــة اإلعــدام فــي كل 
الظــروف ويدعــو إيــران إلــى االمتنــاع عــن 

ــتقبل«. ــي المس ــدام ف ــذ أي إع تنفي
إعــدام  أن  إلــى  شمداســاني  وأشــارت 
ــا  ــن نوعه ــة م ــع عملي ــو راب ــي، وه رضائ
تنفــذ فــي البــالد خــالل العــام 2020 جــاء 
بعــد فتــرة وجيــزة مــن سلســلة عمليــات 

ــران. ــي إي ــرى ف ــدام أخ إع
إعــدام  أثــار  االول،  كانــون    12 ففــي 
المعــارض روح اهلل زام المقيــم في فرنســا 
احتجاجــات دوليــة واتهمــت الحكومــات 
ــارج  ــي الخ ــه ف ــران باختطاف ــة طه الغربي

لمحاكمتــه.
ــن  ــل ع ــا ال يق ــى أن م ــا إل ــارت ايض وأش
ثمانيــة أشــخاص ُأعدمــوا فــي ســجون 
مختلفــة عبــر البــالد بيــن 19 و26 كانــون 

األول.
وحــذرت مــن أن تقاريــر غيــر مؤكــدة 
تشــير إلــى أن ثمانيــة آخريــن علــى األقــل 

معرضــون لخطــر »اإلعــدام الوشــيك«.
ــت شمداســاني »لقــد حضــت األمــم  وقال
ــى التوقــف عــن  المتحــدة إيــران مــرارا عل
إعــدام قاصريــن مذنبيــن، لكــن لدينــا 
معلومــات تفيــد بــأن مــا ال يقــل عــن 80 
ــم  ــذ حك ــوا ينتظــرون تنفي ــا زال قاصــرا م

اإلعــدام«.

ظريف : ترامب يحاول اختالق ذريعة 
لشن الحرب على ايران
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اســبوع مهــم جدا جدا فتشــهد لقــاءات مفرحة ودعــوات متنّوعة 
مــا يجعلــك تتعــرف خاللهــا علــى شــخصيات جديــدة ومواضيــع 
شــّيقة تثيــر فضولــك نشــيط فعــال وحظــوظ متنوعة مــع وجود 

القمــر فــي بــرج الثــور يــوم الســبت فــي البيــت الثانــي بيــت المــال 
مــا يعنــي المزيــد مــن الحظــوظ واالشــراق والتقــدم واالربــاح الماليــة 

والمكاســب المعنويــة تتبــع الحظوظ.

برج الحملبرج الحمل

الجــو العــام جيــد جــدا مــع تواجــد الكواكــب فــي برجك المشــتري 
وزحــل لكــن حــاول ان تســتريح وان تعيــد تقييــم وضعــك يــوم 
الســبت مــع وجــود القمــر فــي الثــور المواجــه لبرجك الذي يشــكل 

ــا مــع الشــمس مــن الجــدي تحامــل علــى نفســك وال  ــا ترابي مثلث
تلعــب دور البطــل قــد تخســر عقــدا او عمــال او ماال.تتحســن األوضــاع 

مــع انتقــال القمــر الــى الجــوزاء يومــي االحــد واالثنيــن فتكــون معظــم التأثيرات نشــيطة 
تبدأهــا بخطــى ســريعة وثابتــة مــا يجعــل حدســك ممتــازا.

برج الدلوبرج الدلو

أســبوع مهــم جــدا يصــب فــي مصلحتــك أســبوع مثمــر وواعــد 
بكثيــر مــن التقــّدم والجــّو العــام نشــيًطا وفّعــاالً وســريًعا 
باإلضافــة الــى وجــود القمــر فــي الثــور يــوم الســبت الذي يشــكل 

مثلثــا فلكيــا مع الشــمس من الجــدي الذي يغمــرك بأجــواء إيجابية 
ويدعــوك للمغامــرة مــع توّقعــات بمفاوضــات ماليــة مــن قــروض او 

مســاعدات او بحــث بالرواتــب لكــن مــع كل هــذه اإليجابيــات قــد تشــعر باالرتبــاك.

برج القوسبرج القوس

تســعى جاهــدًا هــذا األســبوع للوصــول إلــى القّمــة، وبالتالــي 
مــن الطبيعــي أن يرافقــك النجــاح مــع تواجــد القمــر فــي بــرج 
ــن  ــع الشــمس م ــا م ــا فلكي ــوم الســبت ليشــكل مثلث ــور ي الث

الجــدي مــا يجعلــك تصــل الــى الــذروة علــى الصعيــد المهنــي 
والشــخصي تعيــش تحــوالت مهمــة فــي مســاراتك المهنيــة 

واالجتماعيــة تتابــع الحظــوظ مــع انتقــال القمــر الــى الجــوزاء الهوائــي الصديــق يومــي 
االحــد واالثنيــن اي الــى بيــت العمــل الشــهرة والحــظ الذي يســاهم في تذليــل العقبات 

فتكــون فتــرة ممتــازة تجعلــك تتقــدم بــكل نجــاح.

برج الميزانبرج الميزان

ــر  ــي والمســاعدة فتظه ــم الكل ــك هــذا األســبوع الدع ــّدم ل ق
أهّبــة االســتعداد  الطمــوح لديــك وتكــون علــى  عالمــات 
الستكشــاف مســارات وعالقــات جديــدة لكــن البدايــة ســتكون 
ضاغطــة تحــت تأثيــر القمــر مــن الثــور مــا يعنــي أّن كافــة 

ــع  ــك م ــور لصالح ــدل األم ــل. تتب ــف أو تفش ــد تتوّق ــاريع ق المش
انتقــال القمــر الــى الجــوزاء يومــي االحــد واالثنيــن فــي موقــع فلكــي 

ــد يحســن ويســرع أدائــك. جي

برج األسـدبرج األسـد

الجــو العــام مميــز جــدا لكــن ســوف يكثــر العمــل فــي بدايــة هذا 
األســبوع تتضاعــف المســؤوليات فتشــعر أّنــك مضطــر للعمــل 
ســاعات إضافّيــة إلنجــاز كل المطلــوب منــك. تتذّمــر أحياًنــا 

ــا او عامــال او  ــت طالًب ــال تهــّدد اســتقرارك ســواء كن وتشــتكي ف
تلميــًذا. حافــظ علــى هدوئــك تتبــدل الظــروف مــع انتقــال القمــر الــى 

برجــك يومــي االحــد واالثنيــن فتكــون انطالقــة جيدة إشــارة او ضــوء اخضر كــي تتقدم 
بثقــة ومعنويــات كبيــرة.

برج الجوزاءبرج الجوزاء

تنطلــق ا واثقــا مــع أفــكار واضحــة ومشــاريع مدروســة فتكــون 
ــى شــك. الكواكــب  ــدم دون ادن ــع النجــاح والتق ــى موعــد م عل
)الشــمس عطــارد وبلوتــون( مــن بــرج الجدي تضحــك لك ومعها 

الحيــاة فيقّدمــان لــك افضــل فــرص التجديــد والتغيير ويشــّجعانك 
علــى احــداث تطويــر فــي حياتــك أســبوع مهــم جــدا يجعلــك تتمتــع 

بتأثيــرات جيــدة وفعالــة البدايــة مــع يــوم الســبت مــع وجــود القمر فــي برجــك والمثلث 
الفلكــي الترابــي مــا يجعلــك تتمتــع بأجــواء ممتــازة واهتمامــات جيــدة.

برج الثـوربرج الثـور

اســبوع ممتــاز ومهــم جــدا يجــب ان تســتفيد مــن كل لحظــة لكن 
انتبــه مــن يومــي الســبت واألحــد ســيحمل اليــك ظروفــا مشــجعة 
جــدا تحيطــك طوالعها الفلكية بالنجــاح واالقبــال على الحيــاة واماالً 

كثيــرة تشــجعك تدريجًيــا على االندمــاج في محيطك تتبــدل الظروف 
لحظــة انتقــال القمــر الــى الجــوزاء المواجــه لبرجك يومــي االحــد واالثنين 

مــن البيــت الرابــع بيــت العائلــة واألوالد واالهــل حــاول ان تهتــم فــي نقــاط الضعــف.

برج الحوتبرج الحوت

ــاس  ــة الن ــزز ثق ــأنك وتع ــن ش ــع م ــازة ترف ــهر ممت ــة ش نهاي
بقدراتــك بدايــة أســبوع جيــد إيجابــي جــدا ، الــذي يشــكل مثلثــا 
فلكيــا مع الشــمس مــن برجك ما يشــكل مفترق خاص بالنســبة 

لــك احــداث مهمــة بانتظــارك واجــواء فلكيــة تتحــدث عــن عزيمــة 
كبيــرة وعــن ســرعة فــي ســير األمور تتحــرر مــن القيود وتجــد الطريق 

امامــك ســالكة للتقــدم دون إشــكاالت او حواجــز تتابــع الحظــوظ مــع وصــول القمــر الى 
الجــوزاء يومــي االحــد واالثنيــن حــاول ان تســتفيد مــن األجــواء االســتثنائية.

برج الجديبرج الجدي

ستشــعر بتأثيــرات إيجابيــة دعــم صداقــات وبحريــة اكثــر فــي 
الحركــة فــي هــذا األســبوع المركــب بطريقــة غريبــة جــدا يــوم 
لــك يــوم عليــك بســبب وجــود القمــر فــي بــرج الثــور المواجــه 

ــا مــع الشــمس  ــا فلكي ــذي يشــكل مثلث ــوم الســبت ال لبرجــك ي
ــل بعــض الخطــوات  ــك ويعرق ــي حيات ــرج الجــدي يتدخــل ف مــن ب

ويمنعــك مــن الســير نحــو تنفيــذ القــرارات بالســرعة المطلوبــة.

برج العقرببرج العقرب

بدايــة أســبوع جميــل جــدًا فأبــواب الحــظ والنجــاح ســوف ُتفتح 
لــك علــى مصراعيهــا لتشــجيعك علــى اســتقبال فتــرة جديــدة 
ومميــزة مــن حياتك.تســاعدك الكواكــب مــن بــرج الجــدي على 

تخطــي المشــاكل المحتملــة تحــت تأثيــر القمــر مــن بــرج الثــور 
ــك  ــدو ل ــا مــع الشــمس مــن الجــدي فتب ــا فلكي ــذي يشــكل مثلث ال

الحيــاة متفائلــة ومشــّجعة فترتفــع المعنويــات بشــكل كبيــر وبثقــة مدهشــة.

برج العذراءبرج العذراء

اســبوع واعــد باألحــداث الفلكيــة المهمــة خاصــة وجــود القمــر 
فــي الثــور يــوم الســبت الــذي يمنحــك الضــؤ االخضــر فــي كل 
اســفارك وتنقالتــك ويســهل عليــك كل المعامــالت اإلداريــة 

ــؤوليات  ــف المس ــل وتتضاع ــر العم ــوف يكث ــن س ــة لك والقانوني
يومــي االحــد واالثنيــن وتتقلــص صالحياتــك مــا يجعلك تتوقــف قليال 

للتفكيــر فــي االحــداث التــي تحمــل نزاعــاً قويــاً وأوضاعــاً مرتبكــة ومعقــدة وفضائــح 
واتهامــات ومواجهــات ســوف تفتقــر إلــى حســن التنظيــم.

برج السرطانبرج السرطان

متابعات - المستقل

 يوجــد العديــد مــن األنــواع التــي تنتمــي لهــذه 
النبتــة، ولهــا العديــد مــن المســميات ومنهــا علــك 
البســتج، واللبــان، والُكنــدر، وقــد ُعرفــت منــذ   
ــاد  ــب االعتم ــى جان ــالد، إل ــل المي ــا قب ــور م عص
ــن  ــذ عهــد حضــارات اليم ــارة من ــي التج ــا ف عليه
القديمــة. كمــا وُيعتبــر اللبــان الُعمانــي مــن أجــود 
األنــواع عالميــًا الحتوائــه علــى نســبة  عاليــة  مــن 
ــادة  ــن م ــدًا م ــن ونســبة قليلــة ج ــادة الفابني م
إينسينســول، ويتمّيــز الِعلــك البســتج بالرائحــة 
الفواحة،والطعــم  الُمــّر ، إضافــًة إلــى الكثيــر مــن 

ــة.  ــة والطبي ــتعماالت العالجي ــد واالس الفوائ

فوائد علك البستج
 يعتبــر مضــادًا حيوّيــًا طبيعّيــًا مهــدٌئ لمعظــم 
ــروح  ــام الج ــى التئ ــاعد عل ــات. يس ــواع االلتهاب أن
الطبيعّيــة.  األكســدة  مضــادات  علــى  الحتوائــه 

يســتعمل أساســاً فــي عمــل البخــور. 
الكحــول  أنــواع  أجــود  صناعــة  فــي  يدخــل 

المستعملة في العين. 
الصــدر،  ألمــراض  منقوعــه  يســتعمل  كمــا 
ُيعــزز  الحنجــرة.  والتهــاب  والربــو،  كالســعال، 
ــات  ــم والتقلص ــف مناألل ــث، وُيخف ــن إدرار الطم م

لهــا.  المصاحبــة 

فــي  ويســاعد  واللثــة،  األســنان،  ألــم  ُيســّكن 
ويقــّوي  الكريهــة،  الفــم  رائحــة  علــى  القضــاء 

الذاكــرة. 
يســاعد علــى هضــم الطعــام، وطــرد الريــح، فهــو 

بذلــك  مفيــٌد للجهــاز الهضمــّي بشــكٍل عــام.

علــك البســتج.. ماهي فوائده ؟علــك البســتج.. ماهي فوائده ؟

متابعات - المستقل

توفــي مصمــم األزيــاء الفرنســي الشــهير بييــر كاردان عــن عمــر يناهــز 
98 عامــا.

ويرجــع الفضــل إلــى كاردان فــي المســاعدة فــي إحــداث ثــورة فــي الموضــة 
بتصميماتــه المســتقبلية واألنيقــة فــي الخمســينيات والســتينيات.

وكان أيضــا رائــدا فــي مجــال التجــارة، إذ ســمح بترخيــص اســتخدام اســمه 

فــي مجموعــة مــن المنتجــات مثــل النظــارات الشمســية.

مصمم األزياء الفرنسي الشهير 
بيير كاردان

 يرحل عن عمر يناهز 98 عاما

متابعات - المستقل

توضــح أخصائيــة التغذيــة والء راتــب، مديــرة قســم التغذيــة بمركــز ذا هيلــث 
تيــم الطبــي بمدينــة العيــن، مــدى ارتبــاط االكتئــاب بالســمنة والعــادات 
ــادات  ــة. وتقــول: »ترتبــط صحــة اإلنســان بشــكل عــام بالع ــة الخاطئ الغذائي
الغذائيــة ونظــام حياتــه وســلوكياته، وهــذا هــو الســبب فــي ظهــور األمــراض 
األمــراض  الوقايــة مــن  علــى  الغذائــي يســاعد  فالنظــام  أيضــًا،  المزمنــة 
المزمنــة مثــل: ارتفــاع ضغــط الــدم الســكري، فضــاًل عــن انســداد الشــرايين 

ــب«. ــراض القل وأم

عوامل اإلصابة بالســمنة
تشــير أخصائيــة التغذيــة إلــى أن عوامــل اإلصابــة بالســمنة عديــدة، وأهمهــا 
العوامــل الوراثيــة، كثــرة تنــاول األطعمــة المصنعــة، والوجبــات الجاهــزة 
ــن  ــاًل ع ــة، فض ــعرات الحراري ــن الس ــد م ــى المزي ــوي عل ــي تحت ــة الت واألطعم
ــق واضطــراب  ــف: »أيضــًا القل ــدم ممارســة الرياضــة، وتضي ــة وع ــة الحرك قل
ــهر  ــث إن الس ــوزن، حي ــادة ال ــي زي ــر ف ــي تؤث ــل الت ــم العوام ــن أه ــوم م الن
ــة  ــات، إضاف ــراب الهرمون ــي اضط ــر ف ــهية، ويؤث ــح الش ــة يفت ــاعات طويل لس
ــي  ــاب الت ــة المضــادة لالكتئ ــل األدوي ــة، مث ــواع األدوي ــاول بعــض أن ــى تن ال
تســاعد علــى تغييــر وظائــف الجســم والدمــاغ، كمــا أن أدويــة االكتئــاب 
تســهم فــي اإلصابــة بالســمنة بشــكل كبيــر، وهــي مــن أكثــر المشــاكل 
ــكل  ــة بش ــم التغذي ــي قس ــا ف ــر علين ــي تم ــاالت الت ــر الح ــن أكث ــيوعًا، وم ش
يومــي ويكــون تقييــم الحالــة وعالجهــا تبعــًا لتوصيــات الطبيــب النفســي 
المعالــج فــي حــال قــدرة الشــخص علــى التوقــف عــن اســتخدام هــذه األدويــة 

أو ال«.

عوامل اإلصابــة باالكتئاب
والتوتــر  اإلجهــاد  مثــل  النفســية  الضغــوط  أن  التغذيــة  أخصائيــة  تؤكــد 
الماديــة  المشــاكل  مثــل  المختلفــة  اليوميــة  الحيــاة  وضغــوط  والقلــق، 
ــاب،  ــة باالكتئ ــة، ومشــكالت العمــل وغيرهــا، أســباب رئيســية لإلصاب والزوجي
القلــب  بأمــراض  كاإلصابــة  والمجهــدة  الخطيــرة  »األمــراض  وتضيــف: 
النســاء خــالل  تعانيهــا  التــي  الهرمونيــة ال ســيما  والتغيــرات  والســرطان، 
مراحــل الحيــاة، خاصــة اكتئــاب مــا بعــد الــوالدة واكتئــاب ســن اليــأس وفتــرة 
انقطــاع الطمــث، وفقــدان الثقــة بالنفــس الــذي يتطــور إلــى مشــاعر الوحــدة 
والخــوف واالنعــزال عــن النــاس، كلهــا عوامــل محفــزة لإلصابــة باالكتئــاب«.

التقليل مــن عوامل اإلصابة
ــاء  ــن علم ــر بي ــدل كبي ــود ج ــى وج ــب عل ــة والء رات ــة التغذي ــر أخصائي تؤش
النفــس والتغذيــة حــول العالقــة بيــن االكتئــاب والســمنة وأيهمــا يســبب 

اآلخــر، وتضيــف: »اإلصابــة بالســمنة تــؤدي إلــى فقــدان الثقــة بالنفــس 
ــاب  ــاب، وبنفــس الوقــت إحســاس الشــخص باالكتئ وشــعور الشــخص باالكتئ
والضغــوط النفســية، قــد يكــون ســببًا مــن أســباب الســمنة لديــه، فاالكتئــاب 
ــل  ــن بتحلي ــي أوالً، لك ــن يأت ــت م ــا يثب ــد م ــة، ال يوج ــرة مغلق ــمنة دائ والس
عوامــل الســمنة وعوامــل االكتئــاب يمكننــا اكتشــاف أنهمــا يســيران جنبــًا 

ــب«.  ــى جن إل
والشــعور  الحيــاة  ســلوكيات  تحســين  أن  إلــى  النظــر  راتــب  والء  وتلفــت 
باإليجابيــة والتفــاؤل، ونبــذ المشــاعر الســلبية يســاعد علــى التغلــب علــى 
مــرض الســمنة واالكتئــاب فــي نفــس الوقــت، إضافــة إلــى ضــرورة المتابعــة 
مــع طبيــب نفســي لتوضيــح المشــاكل التــي أســهمت فــي الوصــول إلــى 
الســمنة ووضــع خطــة لعــالج االكتئــاب، والمتابعــة جنبــًا إلــى جنــب مــع 
ــوازن، ويفضــل  ــي صحــي ومت ــج غذائ ــة، لوضــع خطــة برنام ــي التغذي أخصائ
ــا  ــي، وعلين ــط النفس ــن الضغ ــف م ــا للتخفي ــة اليوج ــة، خاص ــة الرياض ممارس
أن نعــي أن فقــدان الــوزن يحتــاج إلــى المزيــد مــن الوقــت، لذلــك علينــا 
التمهــل خــالل خطــة عــالج االكتئــاب والســمنة، وعــدم اإلحبــاط إذا لــم يتــم 

ــة«. ــدء الحمي ــن ب ــى م ــهر األول ــالل األش ــوب خ ــوزن المطل ــدان ال فق

أطعمــة تخلصــك من االكتئاب
تؤكــد والء راتــب أن األطعمــة التــي تحتــوي علــى البروتينــات، مثــل الدواجــن 
ــاب، وتنصــح  ــي التخلــص مــن الشــعور باالكتئ واللحــوم واألســماك تســهم ف
علــى  تحتــوي  التــي  األطعمــة  عــن  المســتطاع  قــدر  البعــد  بضــرورة  والء 
المزيــد مــن الكربوهيــدرات والنشــويات، فضــاًل عــن تنــاول األوميجــا 3، فــي 
صــورة حبــوب أو مــن خــالل الطعــام مثــل أســماك الســلمون والســردين 

االكتئاب والسمنة.. وجهان لعملة واحدة 

ــام  ــن االهتم ــد م ــيا، وال ب ــذور الش ــوز وب ــاول الج ــوجة، وتن ــار واألنش والمح
بعــد  “د”،  وفيتاميــن  والزنــك  والحديــد  الكالســيوم  فيتامينــات  بتنــاول 
ــكل جســم، كونهــا تســهم  ــات المناســبة ل ــح الجرع ــب لتوضي استشــارة الطبي
ــى أن  ــة إل ــر، إضاف ــق والتوت ــاب والقل ــن االكتئ ــص م ــي التخل ــر ف بشــكل كبي

ــكل أنواعهــا، مهــم جــدًا  ــة مــن الفاكهــة والخضــراوات ب ــاول حصــة يومي تن
ــاء  ــم والقض ــة الجس ــز صح ــمنة وتعزي ــن الس ــص م ــاب والتخل ــب االكتئ لتجن

ــي ــاز الهضم ــاكل الجه ــاك ومش ــى اإلمس عل

ــي  ــفى ف ــي مستش ــي ف ــه توف ــية إن ــاء الفرنس ــة األنب ــه لوكال ــت عائلت وقال
ــس. ــرب باري ــي ق نوي

ــر  ــد بيي ــم يع ــا. ل ــع عائلتن ــر لجمي ــزن كبي ــوم ح ــه ي ــان »إن ــي بي ــوا ف وقال
ــي  ــرأة الت ــد والج ــه العني ــورون بطموح ــا فخ ــن جميًع ــودا ، نح كاردان موج

ــه«. ــوال حيات ــا ط أظهره

ُولــد كاردان فــي إيطاليــا عــام 1922، لكنــه انتقــل إلــى فرنســا عندمــا كان 
ــل  ــث عم ــس حي ــي باري ــاء ف ــال األزي ــي مج ــة ف ــه المهني ــدأ حيات ــال. وب طف
فــي شــركات مــن بينهــا شــيباريلي وديــور، وصمــم األزيــاء لفيلــم الجميلــة 

والوحــش، الــذي أنتــج عــام 1946 للمخــرج جــان كوكتــو.
ــم  ــع اســمه بتصامي ــام 1950 وصن ــي ع ــاء ف وأســس متجــره الخــاص لألزي
 ،1964 عــام  فــي  بــه  الخاصــة  إيــدج  ســبيس  مجموعــة  مثــل  خياليــة 

باإلضافــة إلــى مجموعاتــه الرائــدة الجاهــزة لالرتــداء لــكل مــن الرجــال 
والنســاء.

ــابق  ــل الس ــور والمودي ــه المص ــه وبأعمال ــادوا ب ــن أش ــن م ــن بي وكان م
ــر. ــل بارك نايج

وكتــب علــى تويتــر: »فقدنــا أســطورة ... توفــي اليــوم مصمــم األزيــاء بييــر 
ــتقبلية... كان  ــه المس ــة بتصميمات ــي الصناع ــورة ف ــدث ث ــذي أح كاردان ال
ــخاص  ــل األش ــن أوائ ــد كان م ــة ، لق ــال التجاري ــاق األعم ــارج نط ــر خ يفك

ــة«. ــة مســيرتي المهني ــي بداي ــاء ف ــارض أزي ــت معهــم كع ــن عمل الذي
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كم غريبون نحن عن هذه المدينة وكم تشعر هي بغرابتنا عنها..!
وحّدنا الشعور وصرنا نشبه بعضنا حد االستنساخ

عندما غادرت وطني كنت أخف من حقيبة.. و أصغر حجما منها ..
عبرت وجوه غربٍة معبدًة لي .. رحت بخفة أقص الحدود كشريط ظفائري..

عندما كبرت صرت أثقل حمال وأكبر هما من حقيبة سفر
وحين حان وقت غربة أخرى أمسكت أمي بيدي وقالت

“فلتكن الغربة حقيبة تحملِك وال تحمليها”
حقيبة كبيرة هي ..

ووجوهنا مالبس ..ألوان وأشكال
نتكدس كي تكفينا ..

نخنق بعضنا بعضا كي تحيا السعة
نتكور ونتجعد ونتقزم

نلتهم التغيير بشراهة ونقتات على الصبر
علنا نتقلص أو أن الحقيبة تتوسع

تمر األيام .. وال نتقلص
وال تتوسع األخرى

شيئا فشيئا وبإدارك أخرس
تتسلل الغربة إلى دواخلنا

لعبتها اختراق الحدود والقيود
تعرف جيدا كيف ترسم غربتها على هيئة وطن

تعلمنا الحرية في أنفاق القطارات وبين تبغ السجائر
على أرصفة السكارى وعلى ” ُصحيفات” محلية

تبيعها لنا مع القهوة التي البد أن تبرد مع الزحام
وتصدرها لنا مع المارة الذين جاؤوا من مكان لم تعرفه أمكنتنا يوما

هكذا نحمل الغربة ..
فتتسع الحقيبة وتضيق صدورنا

يخف حملها ويثقل قلوبنا حجر البشر والعمر
تكبر مدينة الغربة داخلنا

يتوافد المستوطنون .. كلمات وأفكار وصلوات
يتكاثرون .. يتظاهرون علينا

ينقلبون ضدنا
يعلموننا أن نتحول إلى بكتريا .. وحيدٌة خليتنا

نتكور على األهداف والطموحات لنتكاثر
يقطــرون فــي ســجون التعذيــب قطــرات الغــد لتتكــرر علــى مســامعنا ويرهقنــا 

ــتقبل ومايحمله المس
يلقنوننا كأئمة دين إننا ال نساوي شيئا سوى أحكام من حولنا

فنجلد أنفسنا مائة جلدة وأكثر وما نحن بزانين
و في مدينتا البسيطة

صباحها فيروز ومساؤها أم كلثوم
خبزة تشبعنا وقهوة تدغدغ أقالمنا األدبية

وفــي مقاهــي شــعبية يتحــدث جمــال عبــد الناصــر والعندليــب األســمر ونجيــب 
محفــوظ فــي آن واحــد

ننام هناك إما في حضن نجماتنا أو أمهاتنا
نفترش أسطح منازلنا ونقترب من اهلل أكثر

ندمن قصصا من األبيض واألسود وال نمل الرمادية
وال نطلب من ألوان الحياة أكثر

نــأكل جيــدا ونــدرس كثيــرا ونلعــب أكثــر ونحــب ونتكاثــر ونحتفــل ونتألــم وقتا 
أطول

رغم ذلك ال تنهي األربع وعشرون ساعة
هكذا كانت مدائن تحملنا .. وها هي مدن نحملها

مــدن تحملنــا 
ومــدن نحملهــا

براءة العزاوي

بريشة الفنان كاظم شمهود
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ــام  ــل الع ــي أوائ ــة  ف ــان الصيني ــة ووه ــم مدين ــع اس لم
2020 كونهــا أول بقعــة علــى وجــه االرض  لجائحــة 
ــاة  ــن أن الحي ــم م ــم. وبالرغ ــي العال ــا ف ــروس كورون في
بــدأت تــدب فــي المدينــة مــرة أخــرى، إال أن الوضــع 
ــن  ــروس اللعي ــل دخــول الفاي ــه قب ــا كان علي ــف عم محتل
لهــا, اصبــح النــاس يرتــدون الكمامــات فــي كل االماكــن 

لكنهــم يمارســون حياتهــم الطبيعيــة .
فمنــذ انتشــار  الوبــاء , اغلقــت المدينــة بالكامــل ونقلــت 
ــرة  ــانية المري ــاة االنس ــن المعان ــورة م ــة ص ــا الصحاف لن
ــم ان هــذه  ــة, وتصــور العال ــة المنكوب ــي هــذه المدين ف
ــت  ــد نقل ــة , فق ــة  ســتمحى مــن الخارطــة الصيني المدين
تقاريــر مخيفــة عــن الحالــة التــي تفشــت فــي المدينــة, إال 
ان  االرادة االنســانية  كانــت اعظــم مــن قــوة الفايــروس 
ــي  ــد الت ــكانها بالقواع ــزام س ــل الت ــك بفض وجبروته,وذل
وضعتهــا الحكومــة  للتصــدي للجائحــة ,  فقــد هزمــت 
ــل  ــاة وراح الفــرح يتخل ــا وعــادت لهــا الحي ووهــان كورون
الــى قلــوب اهلهــا وحــب الحيــاة  يملئهــم بــأن الغــد 
ــي ارواح  ــأس ف ــكان للي ــان, وال م ــه االنس ــق يصنع المش

ــة . ــاة والحري ــة للحي ــعوب التواق الش
ففــي مهرجــان الســباحة فــي االحــواض العمالقــة وعلــى 
انغــام الموســيقى  تكــدس اآلالف مــن النــاس جــوار 
بعضهــم دون ارتــداء كمامــات الوجــه، فــي حمــام ســباحة 
ويهتفــون  مطاطيــة  عوامــات  علــى  يمرحــون  وهــم 

بأصــوات مرتفعــة فــي مهرجــان موســيقي.
هــذه الصــورة  المرفقــة التــي ترونهــا كانــت مشــهد 
نهايــة هــذا األســبوع فــي مدينــة ووهــان الصينيــة، حيــث 
ظهــر فيــروس كورونــا ألول مــرة أواخــر العــام الماضــي.

الصــورة التــي التقطــت لمرتــادي منتــزه ووهــان مايــا 
بيتــش المائــي، وتبــدو بعيــدة جــدا عــن تفشــي المــرض 
ــه، انتشــرت بشــكل  ــم مكافحت ــة العال ــذي يواصــل بقي ال

واســع جــدا.

ــات  ــادي المهرجان ــن مرت ــد بي ــه وال تباع ــات وج ال كمام
ــد  ــدة كل البع ــورة بعي ــا ص ــان إنه ــي ووه ــقية ف الموس
ــهدت  ــا ش ــان عندم ــن ووه ــت م ــي خرج ــور الت ــن الص ع

المدينــة أول إغــالق تــام فــي العالــم فــي ينايــر/ كانــون 
الثانــي مــن هــذا العــام، حيــث بــدت كمدينــة أشــباح 

ــات. ــكان والمركب ــن الس ــة م خالي

ــم تشــهد  ــود اإلغــالق فــي أبريــل/ نيســان، ول رفعــت قي
جديــدة  انتقــال  حــاالت  أي  وهوبــي  ووهــان  مدينتــا 

للفيــروس محليــا منــذ منتصــف مايــو/ أيــار.

ووهــان تصنــع الحياة بعــد عام من تفشــي فريوس كورونا؟
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أطلــت المــودل العراقيــة، مريــم الطائــي، 
المطبعــة  الرمضانيــة،  األزيــاء  بتصاميــم 
بالحــروف العربيــة، كحوريــة بحر أســطورية، 
بعــد موســم رقــص الليــرات الذهبيــة علــى 
ــة  ــاد الفلكوري ــة األعي ــن أحزم ــا م خصره

ــع. للربي
وتحدثــت المودل الشــابة »مريــم« الفاتنة 
بشــعرها األســود، فــي حوارهــا الصحفــي 
عــن الشــهرة التــي اكتســحت فيهــا مجال 
نظيراتهــا، محليــا، لتتوالــى عليهــا 
عــروض فاشــن دوليــة، بغضــون 

أشــهر قالئــل.
تكشــف العرضــة العراقيــة 
قائلــًة:  نفســها  عــن 
ــي،  ــم الطائ ــمي مري »أس
عمــري 24 ســنة، ولــــدت 
فــي بغـــداد، حاصلــة على 
شــهادة الدبلــوم بالفنون 
 — والمريــة  الســمعية 
ــن  ــا م ــراج، وأن ــم اإلخ قس
بــدأِت  الجــوزاء،  بــرج 
فــي  كمــودل  مشــواري 
نحــو   األزيــاء  عــروض 
اكثــر عــام ، ولكــن فــي 
ــت  ــا مض ــال ميدي السوش

ســنوات«. أربــع 
المشــاكل  عــن  وتتحــدث 
ــاء  ــة االزي ــه عارض ــي تواج الت
أصحــاب  »أغلــب  فتقــول: 
المحــالت، وصفحــات التســوق 
يتفهمــون  ال  االلكترونــي، 
طبيعــة العمــل، عندمــا يعرفــون 
أتقاضــاه  الــذي  المبلــغ  بحجــم 
مقابــل جلســة التصويــر، كونهــم 
ال يعلمــون كــم أبــذل مــن جهــد 
وتعــب، وكذلــك عمــل المصــور، 
وهنــاك  األســتوديو،  وإيجــار 
مشــاكل  تواجهنــي مــن صفحات 
التــي  االلكترونــي  التســوق 
تســتخدم صوري لصالحهــا دون 
اســتئذان أو علــم، أو موافقــة 

منــي«.  
وعــن مواصفــات عارضــة االزيــاء 
ــى ان »عارضــة  ــم ال تشــير مري
وجهــه  الــى  تحتــاج  االزيــاء 
متناســق،  جســم  و  حســن، 

مناســب«. وطــول 
ــا ال  ــي بانه ــم الطائ ــير مري وتش
ــان  ــد ب ــن الشــرة وتؤك تبحــث ع
ــة بالنســبة  الشــهرة ليســت مهم
لهــا. وعــن اهــم الدعميــن لهــا 
وصديقاتــي  عائلتــي،  فتقــول 

دعمونــي كثيــرًا .
يــردن  للواتــي  رســالتها   وعــن 
ازيــاء  عارضــات  يصبحــن  ان 
تقــول »رســالتي لهــا، أن تعمــل، 
شــيء  كل  وترتــدي  وتــدرس، 
ــس  ــها ولي ــي نفس ــه ه ــع ب تقتن
لــكل  بالتأكيــد  لكــن  غيرهــا، 
شــيء حــدود ممنــوع علينــا أن 
طموحاتهــا  وعــن  نتجاوزهــا«. 
اصنــع  ان  طموحــي  »ان  قالــت 

نفســي«.

مريم الطائي

عارضة أزياء 

عراقيةتنطلق 

العالمية  نحو 
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ــي  ــذي يعان ــي ال ــال المجتمــع العرب ــا المــرأة وحقوقهــا تشــغل ب ــت قضاي الزال
ــي  ــهوته أو ه ــر ش ــا تثي ــي ام ــى، فه ــبة لألنث ــرة بالنس ــة  النظ ــن ازدواجي م

ــوق. ــلوب الحق ــوب اإلرادة ومس ــي مغل ــن هامش كائ
ــا  ــب عنه ــاء وكت ــال ونس ــن رج ــون م ــاب والمثقف ــا الكت ــة تناوله ــذه الثيم ه

عــدة  العربيــة  الســينما  تناولــت  وقــد  الكثيــر، 
الجانــب. هــذا  فــي  موضوعــات 

المــرأة  تناولــت  عقــل  ريمــي  اللبنانيــة  الفنانــة 
ــروح  ــر مط ــون غي ــكاد يك ــار ي ــف وباط ــكل مختل بش
ــوري  ــوي  أو الذك ــع االب ــا المجتم ــت لن ــابقًا وقدم س
وبكلمــات صادمــة.  رتــوش  ودون  حقيقتــه  علــى 
فــي  الشــعبي  الواقــع  مــن  فكرتهــا  اســتقت  فقــد 
ــعبية  ــردة ش ــتخدمت  مف ــى. فاس ــع األنث ــل م التعام
فــي  النســاء  علــى  تطلــق  الرجــال  بيــن  متداولــة 
ــرى  ــردات أخ ــا مف ــد تضارعه ــالوة«  وق ــان » بق لبن
فــي باقــي الــدول العربيــة مثــل الكيكــة فــي العــراق 
ــى شــهوانية  ــز ال ــي مصــر ،  وهــي ترم والقشــطة ف
ــي  ــر ف ــذي ينتش ــي ال ــرش الجنس ــا للتح ــل وربم الرج

ــة. ــدول العربي ــض ال ــوارع بع ش
فيديــو بقــالوة التــي طرحتــه الفنانــة عقــل، ربمــا  
كان صادمــًا للعقــل والــروح، فقــد حقــق أكثــر مــن 3 
ــة  ــاد منتج ــن مشــاهدة ، بحســب مؤسســة أبع ماليي
4 أيــام ، بعــد عرضــه علــى منصــات  الفيلــم فــي 

التواصــل االجتماعــي ..
الفنانــة ريمــي عقــل علقــت علــى الفيديــو قائلــة: 
الفيديــو  وهــذا  للميــالد،  يرمــز  ال  هنــا  »األحمــر 
يحتــوي علــى مشــهد لــم يتــم عرضــه مــن قبــل، 
ولــم أُقــم بجعلــه أكثــر درامــا، هــو فقــط يــؤذي 
ووقِعــه  بحقيقِتــه  والــّروح  القلــب  والعيــن  العقــل 
النفســّية،  والصّحــة  الذاكــرة  الخيــال  النظــر  علــى 

َتقَلــق«. ال  درامًيــا  ليــس  لكّنــه 
ــة  ــب الفنان ــك خطــر«، تطال ــارة »ألن ــد عب ومــع تردي
اللبنانيــة الشــابة بإعطــاء األمــان لمــن تمنــح الرجــال 

األمــان والطمأنينــة فــي حياتهــم.
إال أن الفيديــو الــذي لــم تتجــاوز مدتــه الـــ 3 دقائــق 

البقاوة تشــعل الجــدل والرجل هو الخطر
ــت  ــث تنازع ــي، حي ــل االجتماع ــائل التواص ــر وس ــدل عب ــن الج ــة م ــق حال خل
ــد  ــاه هــو تزاي اآلراء حــول وضــوح الفكــرة مــن عدمهــا، لكــن مــا لفــت االنتب
ــم  ــه داع ــه أن ــون علي ــرى القائم ــذي ي ــو ال ــوى الفيدي ــائي لمحت ــض النس الرف

ــرأة. ــوق الم لحق
حيــث انتقــد عــدد مــن النســاء الفيديــو وذهــب بعضــن فــي ذلــك إلــي تزاحــم 
ــر  ــو يعب ــى أن الفيدي األفــكار المطروحــة بداخلــه، بينمــا ذهبــت أخريــات إل

ــة التــي تعانــي مــن العنــف الجســدي بشــكل متزايــد  عــن حــال المــرأة العربي
فــي األعــوام األخيــرة لكــن مــع تعميــم عنــف الرجــل وهــذه وجهــة نظــر غيــر 

ــة. صحيح
فــي حيــن رحــب البعــض بالفيديــو مــع التحفــظ علــى رمزيــة المــرأة بـــ 
»البقــالوة: » و الرجــل بـــ »الخطــر«، واعتبــر أصحــاب هــذا التوجــه فكــرة 
ــي كل  ــيئ ف ــرو س ــل خط ــان وأن الرج ــة أم ــة صانع ــاءة جميل ــالوة معط »البق
شــيء وعــبء علــى البقــالوة فــي كل االتجاهــات…« 
العالقــات  خلــل  فــي  يســاهم  تعميــم  هــذا 

عيــة. االجتما
ــول إن  ــو بالق ــذا الفيدي ــى ه ــون عل ــب القائم وذه
»المــرأة التــي تضفــي علــى حيــاة الرجــل حــالوة 
ــل  ــي ظ ــف ف ــع والعن ــرض للقم ــال؛ تتع ــا جمي وطمًع
ــف  ــس اللطي ــى الجن ــوي؛ ينظــر إل نظــام ذكــوري أب
يجــري  للمتعــة  أداة  أنهــا  وعلــى  دونيــة  نظــرة 
هضــم حقوقهــا كمــا يتــم تنــاول حلــوى البقــالوة«. 
ــض  ــوة لرف ــاء دع ــض النس ــق بع ــل أطل ــي المقاب ف
وصــف »البقــالوة« عليهــن  وقــد أرســلت احداهــن 
فيهــا  قالــت  اللبنانيــة؛  للفنانــة  مطولــة  برســالة 
ــي  ــي ف ــتوى الفن ــى المس ــع عل ــو رائ ــي الفيدي »ريم
ــرأة  ــة الم ــم  قضي ــوى ال يدع ــن المحت ــة، لك الحقيق
بــل بالعكــس  فهــو يضرهــا ويحــط مــن مكانتهــا«.
ــا  ــق إنن ــن منطل ــا م ــب بحقوقن ــا نطال ــت »إنن وتابع
األضعــف أمــر غيــر مقبــول، نحــن لســنا صانعــات 
إنســانية  حقــوق  ولنــا  بشــر  نحــن  بــل  أمــان، 

المنطلــق«. مــن  بهــا  ونطالــب 
بينمــا قالــت أخــرى »نحــن ال نســتجدي حقــًا مــن 
 ، بحقنــا  علينــا   ســيتفضل  الــذي  األقــوى  الرجــل 
ــر نحــن مــن ننجــب ونربــي ونرعــى  ــا فــي األخي ألنن
المطالبــة  رجــاالً،  ســيصبحون  الذيــن  األطفــال 
الحقــوق  فــي  بالمســاواة  مطالبــة  هــي  بحقوقنــا 

اإلنســان«. مســاواة  منطلــق  مــن  والواجبــات 
وتابعــت »هــذا المحتــوى ال يعبــر عــن حقــوق المــرأة 
ــة الســائدة فــي  ــة الذكوري ــل يدعــم نفــس الثقاف ب
المجتمــع، مــع كل احترامــي وتحياتــي لــك و لصنــاع 
هــذا  العمــل الفنــي فهــو أكثــر مــن رائــع فنيــا 

ــوى«. ــع المحت ــة م ــي لســت متفق لكن

متابعات - المستقل

إلــى  كورونــا  جائحــة  مــن 
مــرورا  المنزلــي  الحجــر 
حفلــت  الثلجيــة،  بالعواصــف 
بالتحديــات   2020 ســنة 
لســكان مدينــة نيويــورك 
ــدو أن  ــة، لكــن يب األميركي
المفاجــآت لــم تنتــه بعــد، 
مــن  حاليــا هجمــات  يواجهــون  إذ 

عنيفــة. ســناجب 
واشــتكى ســكان فــي »ريغــو بــارك« 
فــي حــي كوينــز شــرقي نيويــورك، مــن 
هجمــات كثيــرة لســناجب خــالل األشــهر 
أدخلــت  امــرأة  أن  حتــى  األخيــرة، 
بيدهــا  أصيبــت  بعدمــا  المستشــفى 
وفــق  النــوع،  هــذا  مــن  حادثــة  جــراء 
ميشــلين  محلية.وقالــت  إعــالم  وســائل 
مــن  لهجــوم  تعرضــت  التــي  فريديريــك، 
ســنجاب األســبوع الماضــي، لقنــاة إذاعيــة 
ــق،  ــي العن ــي أو خدشــني ف ــد عضن ــة: »لق محلي
ــّول  ــدّي، وتح ــوان بي ــك بالحي ــررت ألن أمس اضط
انتهــت  مصارعــة  مبــاراة  يشــبه  مــا  إلــى  األمــر 

بخســارتي«.
ــد  ــاء، وق ــن بالدم ــرأة مضرجتي ــدا الم ــت ي وكان
اضطــرت إلــى تلقــي لقــاح ضــد داء الكلــب 
ــة  ــرازي، وفــق مــا ذكــرت وكال ــر احت كتدبي

فرانــس بــرس.
ــة  ــرى مقيم ــرأة أخ ــت ام ــا أوضح كم
ــا أصبحــت تحمــل  ــة، أنه ــي المنطق ف
معهــا فــي »رذاذ الفلفــل« للدفــاع 
تعرضــت  حــال  فــي  نفســها  عــن 

لـــهجمات ســناجب.
ونصحــت ســلطات نيويــورك الســكان 
ــن إلدارة هــذه  باالســتعانة باختصاصيي
ــة  ــروة الحيواني ــة بالث ــكلة، المتصل المش

ــة. المحلي
ــان أن  ــي بي ــة ف ــات المحلي وأوضحــت الهيئ
ــرة  ــوارض الصغي ــن الق ــا م ــناجب وغيره »الس

ــب«. ــداء الكل ــة ل ــا تكــون حامل قلم
وحــّذرت هيئــة إدارة المتنزهــات فــي نيويــورك، الســكان 
ــى  ــا عل ــى تعويده ــك إل ــؤدي ذل ــى الســناجب، إذ ي ــام عل ــع الطع ــن توزي م

ــكاك بالبشــر. االحت

سناجب تهاجم 
نيويورك وترعب 

السكان


