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العراقيــون وأحــرار العالــم يحييــون ذكرى 
أبشــع جريمــة  ضد األنســانية فــي العصر 
الحديــث  ترتكــب ضــد الشــعب العراقــي ، 
اثنــاء مراســم تشــييع رمــزي وســط بغداد  
لضحايــا االيزيديــن ودعــوات النصــاف 
الناجيــات الطاهــرات اللواتــي تعرضــن 
للســبي واالنتهــاك علــى ايــادي الدواعش 
االرهابييــن .  الرئيــس العراقــي برهــم 
ــاء التشــييع إن مــا حصــل  ــح قــال اثن صال
ألبنائنــا وبناتنــا مــن مختلــف االديــان 
الوطــن،  لــكل  جــرح  هــو  والطوائــف 

ــم. ــة انصافه ــب الدول وواج

المســتقل: صحيفــة اســبوعية 
تصــدر  والكترونيــة  ورقيــة 
المســتقل  مؤسســة  عــن 
ــون،  ــة والفن ــة والثقاف للصحاف
المملكــة  فــي  مســجلة 
المتحــدة ضمــن أعمال شــركة 
 )NEW HOREIZON MEDIA(

المحــدودة.

استذكار جرائم داعش ضد االيزيديين  اعالناتكم على المستقل
دعم للصحافة الحرة

كتب المحرر السياسي للمستقل

ــوزراء االســبق ورئيــس  ــة عــودة رئيــس ال ــوان امكاني ــل عن احت
كتلــة دولــة القانــون واالميــن العــام لحــزب الدعــوة الســيد نوري 
المالكــي الــى منصــب رئاســة مجلــس الــوزراء العراقــي اكثــر مــن 
مقــال وتحقيــق منــذ عــام 2014 عــام قطــع الطريــق امــام واليــة 
ــر  ــدل عش ــر والج ــع التاخي ــتمرتا م ــن اس ــد واليتي ــه بع ــة ل ثالث
ســنوات عاصفــة باالحــداث االمنيــة والمتغيــرات االقتصاديــة 
والسياســية والموازنــات االنفجاريــة واالرتفــاع القياســي الســعار 
النفــط التــي وصلــت الــى 150 دوالرا للبرميــل ، وهــي االعــوام 
التــي شــهدت خالفــات سياســية كبيــرة علــى اكثــر مــن صعيــد 
بيــن الكــرد والحكومــة االتحاديــة وبيــن الســنة الغاضبيــن 
المتهميــن بايــواء القاعــدة وانشــاء الصحــوات وظهــور الجماعات 
المســلحة خــارج القانــون وايضــا اتخــام الدولــة بالوظائــف مــع 

ارتفــاع مســتوى الدخــل جــراء رفــع العقوبــات عــن العــراق.
ــي  ــا ه ــى منه ــرا واالول ــر عم ــي االكث ــي المالك ــون حكومت ولك
اول حكومــة دائمــة بعــد حكومــة انتقاليــة  للجعفــري ومــن ثــم 
ايــاد عــالوي فــان اكثــر واهــم عشــر ســنوات فــي العــراق كانــت 
تلــك التــي كان المالكــي فاعــال فيهــا ، وكان موضــوع مكافحــة 
ــاط  ــات ونق ــرز التحدي ــاب اب ــهيرة 4 اره ــادة الش ــاب والم االره
الخــالف التــي حدثــت فــي زمنــه حتــى انهيــار القــوات المســلحة 
امــام هجمــة داعــش فــي الموصــل التــي مازالــت الشــكوك تحوم 
حــول مســؤوليته االولــى عنــه الــى جانــب جهــات  جهــات ســنية 
وموصليــة وكرديــة   جــراء تحليــالت ووقائــع  ســناتي عليهــا فــي 
وقــت الحــق . لكــن الحــروب البينيــة بيــن الفرقــاء ســنة – شــيعة 
– وشــيعة – شــيعة بــدات حيــن بــدا المالكــي صولــة الفرســان 
ضــد المســلحين الصدرييــن فــي البصــرة بعــد خالفــات عاصفــة 
لــم تمنــع الصدرييــن عــام 2010 مــن تمريــر المالكــي الــى 
واليــة ثانيــة بعــد ان مــرروه الــى الواليــة االولــى فــي االنتخابــات 
الداخليــة لالئتــالف العراقــي الشــيعي الموحــد الــذي كان الكيــان 

االوســع بعــد انتخابــات عــام 2006. 
يبــدو ان عــراق مابعــد مرحلــة داعــش اختلــف كثيــرا فــي ســياق 
التحالفــات والتغاضــي عــن الخالفــات الجوهريــة بيــن الفرقــاء 
الســيما فــي الوســط الســني الــذي حدثــت متغيــرات حاســمة فــي 
ــة  ــف للكتل ــل صعــود الشــيخ خميــس الخنجــر كحلي ــه مث مجتمع
ــة  ــع منضوي ــم مجامي ــي تض ــح الت ــة الفت ــرة كتل ــيعية المؤث الش
تحــت مؤسســة الحشــد الشــعبي وظهــور جيــل جديد من الشــباب 
ــب  ــتقبل يتطل ــي المس ــر ف ــرون ان التفكي ــن ي ــيين الذي السياس
عالقــات مــن نــوع مختلــف متمثــال برئيس مجلــس النــواب الحالي 
ــات  ــوة لالنتخاب ــة بق ــه القادم ــي وكتلت ــد الحلبوس ــيد محم الس
المقبلــة، فيمــا يــرى االكــراد ان مرحلــة مابعــد داعــش لــم تفــرز 
ــي  ــي الوســط الشــيعي.. ، ف ــوق ف ــف الموث ــوي او الحلي ــد الق الن
المقابــل شــهد التوتر الشــيعي الشــيعي تصاعدا ســواء بين الكتل 
الشــيعية نفســها او بيــن الطبقــة السياســية والجمهــور وهــذا مــا 
افرزتــه احــداث التظاهــرات التــي اندلعــت فــي العــراق في تشــرين 
عــام 2019 ، حيــث شــهدت مابعــد داعــش حكومتيــن مرتبكتيــن 
تقاســمتا دورة واحــدة همــا حكومتــا الســيد عــادل عبــد المهــدي 
والســيد مصطفــى الكاظمــي لــم يتبيــن الســنة وال الكــرد حجــم 

قوتهمــا واســتقالل صالحياتهمــا التــي تضمــن مصالحهمــا. 
ــكا  ــي ممس ــل المالك ــر ظ ــي المتغي ــط السياس ــذا الوس ــي ه ف
بخيــوط اللعبــة السياســية وتحــول مــن رئيــس حكومتيــن 
االســتثمار  انعــدام  ابرزهــا  واخفاقــات  باتهامــات  محملتيــن 

وانتشــار الفســاد وفوضــى الوظائــف المدنيــة والعســكرية ، 
الــى عــراب سياســي عــن بعــد بيــده ادوات انتــاج شــكل الدولــة 
بصــورة غيــر مباشــرة ، مســتغال منصــب نائب رئيــس الجمهورية 
الــذي نقــل لــه صالحيــات مطلقــة وايضــا مــا وظفتــه حكومتــه 
مــن مواليــن فــي االعــالم والجيــش واالســتثمار ونــواب فاعليــن 
فــي اللجــان البرلمانيــة الســيما االمــن والماليــة والعالقــات 
الخارجيــة. وتحــول الــى مانــح صكــوك الغفــران السياســي لغالبية 
الســنة والشــيعة الطامحيــن الــى المناصــب العليــا. مدعومــا مــن 
ــع  ــابقة م ــة س ــا وعالق ــى قادته ــران واعل ــع اي ــة م ــة طيب عالق
أمريــكا متواصــال مــع ســفرائها وممثليهــا وفــي الوقــت نفســه 
ونصيــرا لفصائــل الحشــد التــي اصبحــت فاعــال سياســيا قويــا في 

ــة السياســية. العملي
بنــاء علــى ذلــك ظهــرت تصريحــات ســنية باحثــة عــن رجــل قوي 
ــال  ــت وط ــي صدئ ــة الت ــال العراقي ــة لالقف ــح قديم ــده مفاتي بي

ــدث  ــلطة وماح ــارج الس ــالح خ ــا ردع الس ــا واوله ــا ومنه عمره
ــم  ــها وكأن حاله ــة نفس ــل المحاصص ــى داخ ــى حت ــن فوض م
ــام  ــي نظ ــم ينته ــية ول ــة السياس ــر العملي ــم تتغي ــول )اذا ل يق
المحاصصــة ولــم يحــدث انقــالب شــامل فــي الحيــاة السياســية 
ولــم يحــدث أي تطــور خدمــي او امنــي ، لمــاذا غّيرنــا المالكــي 
إذًا؟.( خاصــة وان مطالــب الطرفيــن اتضحتــا بانفصــال الكــرد او 
مزيــد مــن المكاســب واقليــم للســنة او مزيــد من المشــاركة في 
القــرار السياســي واالمنــي وهــي مطالــب يتصورونهــا مدعومــة 
مــن الجانــب االمريكــي مــع حكومــة بايــدن التــي التــرى غضاضة 

فــي ذلــك. 
هــذه المراهنــة الســنية الكرديــة وربمــا مــن بعــض المقتنعيــن 
الســاكتين رغــم قســاوة اســبابها المعلنــة علــى المالكــي نفســه  
يــرى مراقبــون أنــه  يســتفيد منهــا فــي معركتــه الشــيعية 
الدائمــة مــع غريمــه االول التيــار الصــدري ، الــذي وإن كان لــه 

ــه لــن ينســى  ــى رئاســة حكومتيــن لكن ــه ال الفضــل فــي ايصال
صولــة الفرســان .. حتــى المتظاهــرون الذيــن قمعــوا بقــوة دون 
شــفيع حكومــي لهــم ســيتطلعون الــى صــراع االقويــاء عســى ان 

تصــب النتائــج فــي صالحهــم.
ورغــم مايــراه البعــض مــن صعوبــة فــي عــودة المالكــي الــذي 
ــه  ــن تصريحات ــال ع ــه، فض ــالد الي ــرْت الب ــا ُج ــببا فيم ــه س يرون
ــوزراء اال ان  ــى رئاســة ال ــودة ال ــي الع ــه ف ــدم رغبت الســابقة بع
ــه  ــى عودت ــه عل ــة ب ــة المحيط ــرار الطبق ــي واص ــه الخف طموح
ووصــول الحالــة العراقيــة الــى مايصطلــح عليــه بالفــراغ الخطيــر 
سياســيا وامنيــا يجعــل المنــاخ مهيــأ لظهــوره مــرة اخــرى 
. الســيما وان هنــاك فاعليــن سياســيين جــددا مــن الســنة 
ــدم  ــد تخ ــي ق ــية الت ــط التســويات السياس ــى خ ــيدخلون عل س
المالكــي ســيتضح حضورهــم ودورهــم ومراكــز دعمهــم العربية 

ــة . ــة المقبل ــالل المرحل ــة خ والدولي

هل يعود المالكي رئيسًا للوزراء في العراق؟

اليســتطيُع رئيــُس الــوزراء فــي العــراق أْن يتخــَذ اجــراًء يتعــارُض مــع رؤيِة 
ورغبــِة الســيد المالكــي أو الســيد الصــدر أو الســيد البرزانــي أو الســادة 

جميعــاً مــن أمــراِء العمليــة السياســية الجاريــة فــي العــراق.
فهــؤالء هــم الركائــُز األساســية التــي تتحّكــم بمجريــاِت وشــؤوِن الدولــة 
العراقيــة حتــى اليــوم مهمــا اختلفــوا أو تعــاَدوا أو تحاربــوا. بــل إن دوَل 
العالــم والعربيــة والمجــاورة منهــا ال تولــي اهتمامــا كبيــرًا لمــا تعِقده من 
معاهــداٍت أو تبحُثــه مــع رؤســاء الحكومــات العراقيــة، لكوِنها تعــي أّن كّل 
مــا تتفــُق عليــه رســمياً ال تأثيــر لــه وال أهميــة و لــن ُينّفــذ دوَن موافقــِة 
الركائــِز تلــك . ولذلــك نــرى كيــف يتوّهم رؤســاء الــوزراء الجــدد فيتورطوا 

باتخــاذ اجــراءاٍت خــالَل الشــهر األول مــن تســّنمهم المســؤولية. 
كمــا حصــَل مــع الســيد العبــادي الــذي بــدأ بقــراراٍت جريئــة أولهــا الغــاُء 
ــذي أنشــيء فــي زمــن المالكــي،  ــوزراء ال ــب العســكري لرئيــس ال المكت
وأعلــن عــن وضــع يــده على خمســين الــف فضائــي كوجبة اولــى لتطهير 
الدولــة مــن الموظفيــن الوهمييــن، ممــا أوحــى للــرأي العام بأّنه ســيقلب 

ظهــَر الِمَجــن علــى حيتــان الفســاد ويضربهــم بيــٍد مــن حديــد. 
والحــال بعــده مــع الســيد عبــد المهــدي الذي بــدأ شــهَره األّول بتأســيس 
مجلــٍس أعلــى لمكافحــة الفســاد ممــا أوحــى بأنــه ســيطّهر الدولــة وأن 

مجلَســه ســترتِعُد لــه فرائــُص الفاســدين.
وأخيــرًا الســيد الكاظمــي الــذي كانــْت بدايــُة حكومتــه حافلــًة باإلعالنــات 
الحاســمة مــن تحذيــر أفــراد عائلتــه مــن اســتغالل منصبــه وإعــادة 
ــه الــذي هّمشــه  الفريــق عبــد الوهــاب الســاعدي الــى اعلــى مــن منصب
عبــد المهــدي فــي خطــوة اثــارت انفعــال الشــارع، الــى فــرض اإلنتخابــات 
ــن  ــة المتظاهري ــة قَتل ــا، والتعهــد بمحاكم ــد له ــد موع ــرة وتحدي المبك
والوصــول الــى قتلــة الهاشــمي وتحريــر الصحفييــن المخطوفيــن والغــاء 
رواتــب محتجــزي رفحــاء ومزدوجــي الرواتــب وإعــالن الســيطرة عســكريًا 
علــى المنافــذ الحدوديــة واســتعادة عوائدهــا وتطهير العراق مــن الثعالب 
واالشــباح وكّل مــن وَصفهــم بدعــاة الالدولــة. ممــا أوحــى للــرأي العــام 
بأّنــه يقــود انقالبــا علــى دولــة فاســدة فاشــلة باعتــراف جميــع العراقييــن 

حّكامــاً ومحكوميــن.
لكــّن الحقيقــة أن رؤســاء الــوزراء الثالثــة المندفعيــن بنوايــا االنجــاز 
الوطنــي التاريخــي وفقــا لمــا يقرأونــه فــي الدســتور مــن صالحيــات شــبه 
مطلقــة داخليــاً وخارجيــاً وأمنيــاً، ســرعاَن مايدركــون بعــد مضــي شــهر 
ــرض أّنهــم يحكمونهــا تعمــل  ــي يفت ــة الت ــأن الدول العســل الرئاســي ب

ــٍم الســلطَة لهــم عليهــا.  ــاٍت وجهــاِت تحّك بأســِيقة وآلي
وأّن دور رئيــس الــوزراء  فقــط هــو حراســة المنصــب وليــس ممارســة 
صالحياتــه المعلنــة. وأن ألقابــًا مثــل القائــد العــام للقــوات المســلحة 
التنفيــذي األول انمــا هــي مجــرد شــهادات فخريــة  أو المســؤول 
تمنُحهــا الكتــُل المتآلفــة للمرشــح الــذي يقضــي االســبوع األخيــر قبــل 
التصويــت علــى تســميته  فــي مخــاض أقســى مــن مخــاض الــوالدة، 
متطلعــا الــى رضــى رؤســاء الكتــل علهــم يأمــرون نوابهــم برفــع 
األيــدي لصالحــه، كــي يســتقّل هــو ومــن معــه ســيارات الرئاســة 
الجديــدة التــي تنتظــره عنــد بــاب مجلــس النــواب بعــد انتهــاء جلســة 

ــة. ــى الحكوم ــت عل التصوي
ــيخ  ــٍث للش ــي حدي ــي وردت ف ــس( الت ــردة ) غلِّ ــإّن مف ــاً ف ــك ايض ولذل
قيــس الخزعلــي موجهــًة للســيد رئيــس مجلــس الــوزراء مصطفــى 
الكاظمــي لــم تكــن كلمــًة عابــرًة تســتدعي التهكــم، فقــد رَســَم الرجــُل 
ــل كّل  ــأن يتجاه ــوزراء ب ــس ال ــق لرئي ــة طري ــدة خارط ــٍة واح ــي كلم ف
مالــم يعجْبــه ممــا يــرى ويســمع ويــدور، هــو ومــن يأتــي بعــده نتيجــة 
ــي تحكــم  ــاَم مراكــز النفــوذ الت ــوم. ليكــوَن أم ــرة الي المحاصصــة الدائ
البلــد فعليــا أكثــَر واقعّيــة تواضعــاً وُيكِمــَل دورَتــه بأمــاٍن ورضــى، 
وقناعــٍة بأّنــه ليــس َعَلْيِهــْم ِبُمَســْيِطٍر، لكــي اليأخــَذه َوهــُم الصالحّيــات 

ــاه. ــُد ُعقب ــى ماالُيحَم ال

َوْهُم الصالحياْت
كلمة المســتقل

عبد الحميد الصائح

إقرأ في هذا العدد

هل يقام اوملبياد طوكيو2020
ص9يف ظل كورونا؟

ناجية أيزيدية تروي 
ص7تجربتها يف مخيمات االختطاف

الفقراء يف مواجهة 
ص6ارتفاع االسعار

ضيف املستقل
ص4الفنان ناظم زاهي

اختــار منتــدى ليبيــا بقيــادة األمــم المتحــدة محمد المنفــي وهو 
مــن قبيلــة المجاهــد الليبــي الكبيــر  الشــيخ عمــر المختــار رئيســا 

للمجلــس الرئاســي وعبــد الحميــد الدبيبة رئيســا للــوزراء.
ــا  ــل 34 صوت ــا مقاب ــن صوت ــا بتســعة وثالثي ــازت قائمتهم وف
لمنافســيهما رئيــس برلمــان الشــرق عقيلــة صالــح ووزيــر 
ــة المقيــم فــي الغــرب فتحــي باشــاغا لمنصــب رئيــس  الداخلي

الــوزراء.
وقالــت ســتيفاني وليامــز القائمــة بأعمــال مبعــوث األمــم 
المتحــدة إلــى ليبيــا »بالنيابــة عــن األمــم المتحدة، يســعدني أن 

ــة«. أشــهد هــذه اللحظــة التاريخي
فمــن هــو محمــد يونــس بشــير المنفــي؟ محمــد يونــس بشــير 
المنفــي مواليــد 1976 بمدينــة طبــرق ، حاصــل علــى شــهادة 
ــة  ــة العربي ــة المنف ــي الهندســة ينحــدر مــن قبيل ــوراه ف الدكت

شــرقي ليبيــا.
نجــل الدكتــور يونــس المنفي أســتاذ اإلعالم بجامعــة قاريونس 
ومحــل إقامتــه مدينــة طبــرق، ينتمــى إلــى قبيلــة المنفــي 

المجاهــدة شــرق ليبيــا وهــي قبيلــة المجاهــد عمــر المختــار.
كان المنفــي مــن القيــادات النشــطة في رابطــة الطالب الليبيين 
الدراســين فــي فرنســا تحت لــواء اتحاد طلبة الجماهيريــة، وكان 

مــن أكثــر الشــباب الجماهيري إيمانــا بمبادئ ثــورة الفاتح.
ــة  ــاز بعضوي ــات 2012 وف ــر، ترشــح النتخاب ــد أحــداث فبراي بع
المؤتمــر الوطنــي العــام ورئيــس لجنــة االســكان والمرافــق 
بالمؤتمــر الوطنــي العــام، وبقــرار صــدر فــي 31 يوليــو الماضــي 

2018 عيــن المنفــي ســفيرا لليبيــا فــي اليونــان.

حفيد عمر المختار رئيسًا لـليبيا

بغداد - المستقل
 

اكــد رئيــس مجلــس الــوزراء مصطفــى الكاظمــي، ان االرهــاب حــاول مــراًرا 
اختــراق األطــواق األمنيــة لمدينــة بغــداد وفشــل خائًبــا.

وقــال الكاظمــي خــالل جلســة مجلــس الــوزراء  أن »اإلرهــاب كان وال يــزال 
يســتهدف العراقييــن بــال تمييــز«، الفتــا الــى ان »هدفــه أن يشــيع اإلربــاك 
ــة  ــاد ليطــل برأســه مــن أجــل عرقل ــد ع ــة ، وق ــة المقيت ويذكــي الطائفي
اســتحقاقات الديمقراطية واالســتعدادات لإلنتخابات المقبلة، لكــن ال تراجع 

ولــن يجــد اإلرهابيــون إاّل أســوأ مصيــر بانتظارهــم«.
وأضــاف: إن »اإلرهــاب حــاول مــراًرا اختــراق األطــواق األمنيــة لمدينــة بغداد، 
وفشــل خائًبــا بعــدد مــّراٍت ال تحصــى قبــل أن ينفــذ جريمتــه فــي ســاحة 
الطيــران«، مؤكــدا انــه »مــن المؤســف أن نجــد تــداواًل لألكاذيب بمــا ُينافي 
الواقــع، وبمــا يســعى الــى إشــاعة الفوضــى عبــر انتحــال تقييمــات أمنيــة 
غيــر واقعيــة، فضــاًل عــن بعــض المحــاوالت للنيــل مــن تماســك مجتمعنــا 

المتآخي«.

الكاظمي: االرهاب فشل في اختراق األطواق 
األمنية لمدينة بغداد

بغداد- المستقل

محمــد  النـــواب  مجلـــس  رئيــس  اعلـــن 
ــن  ــان لحي ــل البرلم ــتمرار عم ــي، اس الحلبوس

الموازنــة. إقــرار 
وقــال المكتــب االعالمــي لرئيــس مجلــس 
النــواب فــي بيــان لــه   ان  رئيــس مجلــس 
النــواب محمــد الحلبوســي، اعلن اســتمرار عمل 
المجلــس لحين إقــرار مشــروع قانــون الموازنة 

ــة 2021 . ــة للســنة المالي ــة االتحادي العام
فصلــه  د  مــدَّ قــد  النــواب  مجلــس  وكان 
التشــريعي األول من الســنة التشــريعية الثالثة 
ــد  ــال العدي ــك إلكم ــد، وذل ــهر واح ــدة ش لم
مــن التشــريعات المهمــة للفتــرة المقبلــة، 

ومــن ضمنهــا مشــروع قانــون الموازنــة.

الحلبوسي يعلن استمرار 
عمل البرلمان لحين إقرار الموازنة

بغداد - المستقل

اكــد وزيــر الماليــة علــي عبــد االميــر 
ــية  ــوى السياس ــض الق ــالوي : »ان بع ع
يخدمهــا  وال  الفســاد  مــن  مســتفيدة 

القضــاء عليــه«.
 : متلفــز  تصريــح  فــي  عــالوي  وقــال 
ــادم  ــود تخ ــى وج ــرات عل ــاك مؤش »هن
بيــن بعــض القــوى السياســية بشــأن 

الفســاد فــي عقــود التســليح«.
االمريكيــة  االدارة  »ان   »: واضــاف 
، للحفــاظ  الفســاد  متواطئــة بقضايــا 
علــى تحالفاتهــا السياســية ، و ان بعــض 
مباشــرة  ارتباطــات  لهــم  االشــخاص 
بالمخابــرات االمريكيــة ومخابــرات دول 

اجنبيــة اخــرى«.
وتابــع وزيــر الماليــة :« »ان االكثريــة 
الســاحقة فــي الطبقــة السياســية محكوم 
عليهــا بالتغاضــي عــن الفســاد«، مبينــا : 

ــوارد  ــواال وم ــب ام ــات تتطل »ان االنتخاب
غيــر متوفــرة خــارج الدولــة .. وكثيــر مــن 
السياســيين يمــول ذلــك مــن الفســاد«.
ولفــت الــى :»ان الفســاد مازال موجــودا ، 
ولكــن بدرجــة اقــل بســبب قلــة المــوارد، 
لكنــه يبقــى متجــذرًا لتراكمــات الســنوات 

الماضية«.
وعــن تغييــر ســعر صــرف الــدوالر، اوضــح 
ــدوالر  ــر ســعر صــرف ال ــر :»ان تغيي الوزي

كان مطلبــا مبكــرا مــن وزارة الماليــة«.
وبيــن انــه :»اليمكن تحفيز وزيــادة االنتاج 
وعــودة المنتــج العراقــي الى اخذ مســاحته 
الحقيقيــة فــي الســوق العراقيــة دون اتخاذ 
اجــراءات ماليــة واقتصاديــة حاســمة ، كان 

منهــا تغييــر ســعر صــرف الــدوالر«.
ــه :  ــة ، قــال عــالوي ان وعــن مــزاد العمل
»جــزء مهــم فــي نشــر الفســاد ،و لدينــا 
ــرة  ــال سياســية كبي ــاك كت ــان هن ــة ب ادل

ــه«. متورطــة ب

عالوي: اكثرية القوى السياسية تتغاضى عن الفساد
وكاالت - المستقل

أفــادت وكالــة “بلومبيــرغ” األمريكيــة بــأن 
إدارة الرئيــس األمريكــي جــو بايدن تدرس 
ســبل تخفيف الضغــط المالي علــى طهران 
دون رفــع العقوبــات االقتصادية الرئيســية، 

بمــا فــي ذلــك العقوبــات النفطيــة.
ونقلــت الوكالــة عــن 4 مصــادر مطلعــة أن 
أحــد خيــارات الحكومــة األميركيــة فــي هــذا 
ــدوق  ــن صن ــرض م ــم ق ــو دع ــدد ه الص
النقــد الدولــي إليــران مــن أجــل المســاعدة 
االقتصاديــة  التداعيــات  مواجهــة  فــي 
لتفشــي فيــروس كورونــا فــي هــذا البلــد.

المطلعــة،  المصــادر  لهــذه  ووفقــا 
تدرســه  الــذي  اآلخــر  الخيــار  فــإن 
العقوبــات  تخفيــف  هــو  بايــدن  إدارة 
المســاعدات  وصــول  تمنــع  التــي 
إليــران. بكورونــا  المتعلقــة   الدوليــة 

ــل  ــاد مث ــة أن اعتم ــر الوكال ــف تقري ويضي
هــذه اإلجــراءات يمكــن أن يكــون ألســباب 
ــات  ــن العقوب ــاء م ــر أن اإلعف ــانية، غي إنس

المفروضــة علــى بيــع النفــط اإليرانــي فــي 
ــه  ــر في ــم النظ ــم يت ــة “ل ــواق الدولي األس
ــة”. ــة األميركي ــل الحكوم ــن قب ــة م بجدي

العــام  فــي  طلبــت  طهــران  أن  يذكــر 

المنصــرم مســاعدات بقيمــة 5 مليــارات 
دوالر مــن صنــدوق النقــد الدولي لمكافحة 

فيــروس كورونــا.
ويضــاف كورونــا إلــى صعوبــات اقتصاديــة 

العقوبــات  بســبب  إيــران  تواجههــا 
األمريكيــة المفروضــة عليهــا، وخاصة على 
صــادرات النفــط، الــذي يعــد مصــدر الدخل 

ــران. ــي لطه الرئيس

بلومبيرغ: بايدن يدرس تخفيف العقوبات على ايران

ذي قار - المستقل

طالــب المركــز االقليمــي لشــؤون االلغــام فــي 
جنــوب العــراق بدعــم دولــي لتطهيــر اراضــي 
محافظــة ذي قــار مــن المخلفــات والمقذوفات 

الحربيــة بعــد تحديــد 180 بقعــة ملوثــة 
بااللغــام والمخلفــات الحربيــة فــي المحافظة . 
ــر  ــراس فاخ ــز  الســيدة نب ــر المرك ــال مدي وق
ــا  ــا طلبن ــا رفعن ــة، انن ــار الناصري ــبكة اخب لش
الــى الســفارة الفرنســية    فــي بغداد  وارســلنا 

ملفــا كامــال عــن محافظــة ذي قــار والمواقــع 
الملوثــة الــى الســفارة الفرنســية ، وتمــت 
مخاطبتهــم باهميــة المحافظــة مــن الناحيــة 

ــة . ــة والزراعي ــة والنفطي التراثي
ــع  ــاون م ــي وبالتع ــز االقليم ــة ان المرك مبين
مديريــة الدفــاع المدنــي رفــع خــالل عــام 
2020 اكثــر مــن 10 االف قطعــة مــن الذخائــر 
الحربيــة المتنوعــة  الســيما وان االراضــي 
ــون  ــار بمســاحة 103 ملي ــة فــي ذي ق الملوث
متــر مربــع بعدمــا تعرضــت الــى   القصــف 
االمريكيــة  الطائــرات  قبــل  مــن  المكثــف 
وإحــراق االليــات العســكرية واســقاط القنابــل 
العنقوديــة ، لــذا يحتــاج دعــم اممــي لتكــون 
المحافظــة خاليــة مــن المقذوفــات الحربية مع 
ــر مــن  ــع وتدمي ــال المســح ورف اســتمرار اعم

ــي. ــاع المدن ــع الدف ــز االقليمــي م ــل مرك قب

شؤون االلغام تطالب بدعم اممي 
برفع المخلفات الحربية من ذي قار
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بغداد - المستقل

أكــد األميــن العــام لمجلــس الــوزراء 
حميــد نعيــم الغــزي، اليــوم األربعــاء، 
ــا  ــي اهتمام ــة تول ــة العراقي أن الحكوم
خاصــاً بإجــراء عمليــة التعــداد العــام 

للســكان.
بممثلــة  لقائــه  الغــزي، خــالل  وقــال 
صنــدوق األمــم المتحــدة للســكان،ريتا 
كولومبيــا ومستشــار الصنــدوق مهــدي 
العــالق، إن »تأخيــر إعــالن موعــد إجــراء 
ــبب  ــاء بس ــكان، ج ــام للس ــداد الع التع
الظــروف الراهنــة التــي يمــر بهــا العــراق 
ــا  ــا، إال إنه ــة كورون ــور جائح ــد ظه بع
ــد  ــى المضــي بالمشــروع وق ــة عل عازم
تبنــاه مجلــس الــوزراء بعــد إدراجــه 
ــة  ــن موازن ــة ضم ــات المالي للتخصيص

ســنة 2021«.
العراقيــة  »الحكومــة  أن  إلــى  وأشــار 
التــي  االســتثنائية  الجهــود  تثمــن 
المتحــدة  األمــم  صنــدوق  يبذلهــا 

للســكان مــن خــالل مواكبتــه آلخــر 
التعــداد  إجــراء  بشــأن  المســتجدات 
مســتعدة  وإنهــا  للســكان  العــام 
ــات  ــر اإلمكان للتعــاون المشــترك وتوفي
التــي تســهم فــي إنجــاح المهمــة«.
صنــدوق  ممثلــة  أشــادت  بدورهــا 
ــدة للســكان، بـ«الجهــود  ــم المتح األم
ــي  ــة ف ــة العراقي ــا الحكوم ــي تبذله الت
اإلعــداد لمراحــل إجــراء التعــداد، الــذي 
وظهــوره  لنجاحــه  الجميــع  يتطلــع 
بالمســتوى المطلــوب مبديــة إســتعداد 
الفنــي  الدعــم  تقديــم  الصنــدوق 
المطلــوب لــوزارة التخطيــط والجهــات 

العالقــة«. ذات 
وأوضحــت أن »الصنــدوق أعــد خطــة 
الشــباب  مهــارات  لتطويــر  خاصــة 
وتنميــة القطــاع الشــبابي بشــكل عــام 
والعــزم علــى تشــكيل مجالــس شــبابية 
مــن  وتمكينهــم  المحافظــات  فــي 
الظهــور بفاعليــة ضمــن المجتمــع علــى 
وفــق الخطــة التــي وضعها الصنــدوق«.

الغزي يؤكد إهتمام الحكومة العراقية بإجراء 
التعداد العام للسكان

بغداد - المستقل 

ــي،  ــأن الصح ــي الش ــون ف ــذر مختص ح
مــن تفشــي فيــروس كورونــا المتحــور 
فــي العــراق، بعــد التراخــي فــي تطبيــق 

ــة. اإلجــراءات الوقائي
الصحــة  دائــرة  عــام  مديــر  وقــال 
العامــة ريــاض عبــد االميــر لبرنامــج 
ــاة  ــى قن ــرض عل ــذي يع ــرة« ال »العاش
ــا  ــاك توقع ــة   إن هن ــة االخباري العراقي
وبائيــا وارتفاعــا فــي االصابــات، مؤكــدا 
أنــه قــد تكــون هنــاك ســاللة متحــورة 

لكورونــا فــي العــراق.
تســتعد  الصحــة  وزارة  أن  وأضــاف، 
بفحــص  للقيــام  االجهــزة  لتســلم 
ــهر  ــى ش ــاج ال ــور، ونحت ــا المتح كورون
او شــهرين لتوفــر االجهــزة الكافيــة 
ــا أن  الكتشــاف الســاللة الجديــدة، مبين
تراجــع عــدد االصابــات ال يعنــي انتهــاء 

الوبــاء.
وتابــع: ارســلنا عينــات الــى مختبــرات 
الســاللة  لمعرفــة  بالعالــم  مرجعيــة 

الجديــدة.
ــرة  ــة االخي وأوضــح، أن االســابيع الثالث
وهــذا  باالصابــات،  ارتفاعــا  شــهدت 
وجــود  بالضــرورة  ليــس  االرتفــاع 
عــدم  أن  مؤكــدا  جديــدة،  ســاللة 
وراء  الوقائيــة  باالجــراءات  االلتــزام 

بكورونــا. االصابــات  ارتفــاع 
وحــث عبــد االميــر، المواطنيــن بارتــداء 
الكمامــة وااللتــزام بالتباعــد االجتماعــي 
للســيطرة علــى الوضــع الوبائــي، الفتــا 
الــى أن موعــد وصــول لقــاح فايــزر 
ــاري. ــهر الج ــة الش ــي نهاي ــيكون ف س

مــن جهتــه، ذكــر عضــو لجنــة الصحــة 
والبيئــة النيابيــة فالــح الزيــادي لبرنامــج 
والتثقيــف  التوعيــة  أن  »العاشــرة«، 
ــات وزارة الصحــة وراء  الصحــي وامكاني
تراجــع االصابــات فــي الفتــرة الماضيــة، 
مؤكــدا أن اهــم اجــراءات الوقايــة مــن 

ــزل الشــامل. ــروس هــو الع الفي
ــق العــزل  ــه ال يمكــن تطبي وأضــاف، أن
التــام ألن وضــع العــراق يختلــف عــن 
العالــم، الفتــا الــى أن الخيــار االخيــر هــو 
ــب انتشــار  ــام والشــامل لتجن ــزل الت الع

ــروس. الفي
االجــراءات  فــرض  أن  الــى  وأشــار 
الوقائيــة يحتــاج الــى تطبيــق القانــون، 
مبينــا أن الخطــر قــادم للعــراق بعــد 
ــدة لبعــض دول  ضــرب الســاللة الجدي

المنطقــة.
ــاح  ــر بوصــول لق ــادي، التأخي ــزا الزي وع
كورونــا لعــدم اطــالق االمــوال الالزمــة 
وزارة  داعيــا  الحكومــة،  قبــل  مــن 

الصحــة الــى تعــدد مصــادر اللقــاح.

تحذيرات من تفشي الساللة الجديدة 
لكورونا في العراق

واسط - المستقل

واســط  اســتئناف  محكمــة  رئاســة  اعلنــت 
ــن مــن  ــف خمســة متهمي ــة عــن توقي االتحادي
ــق  ــي( وف ــم العكيل بينهــم المدعــو )ســجاد ميث
أحــكام قانــون مكافحــة االرهــاب مــن قبــل 
محكمــة تحقيــق تــاج الديــن لقيامهــم بجريمــة 

العشــائرية. الدكــة 
القضـــاء  لمجلــس  االعالمــي  المركــز  وذكــر 
ــه ان »محكمــة تحقيــق  ــان لـ ــى فــي بيــ االعلـ
تــاج الديــن أوقفــت خمســة متهميــن لقيامهــم 
بإطــالق العيـــــارات النـاريــــة واسـتهدافـهـــم 
الدكــة  ارتكـــاب  بقصــد  المنـــازل  الحــد 

العشــائرية«.
االجــراءات  اتخــذت  »المحكمــة  ان  واضــاف 
القانونيــة بحــق جميــع المتهميــن وصدقــت 
أقوالهــم قضائيــاً باالعتــراف وفــق أحــكام المــادة 
2 /1  بداللــة المــادة 4 مــن قانــون مكافحــة 
االرهــاب اضافــة الــى تصديــق أقوالهــم قضائيــًا 
ــت  ــا تعلق ــوا بارتكابه ــرى اعترف ــا أخ ــن قضاي ع
ــن وأصحــاب  ــزاز بحــق المواطني بالخطــف واالبت
جرائمهــم  الــى  اضافــة  النفطيــة  الشــركات 

المتعلقــة بتهريــب المشــتقات النفطيــة«.

محكمة استئناف واسط توقف 
خمسة متهمين بجريمة » الدكة« العشائرية

متابعة - المستقل

العالميــة  الصحــة  منظمــة  نشــرت 
تفاصيــل عــن العــدوى بفيــروس نيبــاه 
الجديــد محــذرة مــن تفشــيه ومخاطــره 

ــة . ــة المقبل ــي المرحل ف
موقعهــا  علــى  المنظمــة  وقالــت 
ــن  ــد م ــاه تع ــدوى  نيب ــمي ان ع الرس
أنــواع العــدوى التــي ظهــرت حديثــًا 
ــة  ــة وخيم وهــي تســّبب حــاالت مرضي
حــد  علــى  والبشــر  الحيوانــات  لــدى 
الطبيعــي  المصــدر  ويتمّثــل  ســواء. 
بخفافيــش  يســمى   ممــا  للفيــروس 
فصيلــة  إلــى  تنتمــي  التــي  الثمــار 

الطّيــارة. الثعالــب 
وتــم الكشــف عــن فيــروس نيبــاه ألّول 
مــّرة خــالل أّول حــاالت تســّبب فيهــا 
المــرض فــي كامبونــغ ســونغاي نيبــاه 
بماليزيــا فــي عــام 1998. وقــد أّدت 
الخنازيــر،  دور  الوســيط. غيــر أّنــه لــم 

ُيســّجل وجــود أّي وســيط فــي الحــاالت 
التــي تســّبب فيهــا الفيــروس الحقــاً. 
بالفيــروس  اشــخاص  ُأصيــب  وقــد 
 2004 عــام  فــي  بنغالديــش  فــي 
بعــد اســتهالك عصيــر نخيــل لوّثتــه 

خفافيــش الثمــار بالفيــروس.
وتــم أيضــاً توثيــق ســريان العــدوى 
ــك فــي أحــد  ــن البشــر، بمــا فــي ذل بي

المستشــفيات فــي الهنــد.
نيبــاه  بفيــروس  العــدوى  وتتســم 
بســمات ســريرية تتــراوح بيــن حــاالت 
ــية  ــة تنفس ــراض ومتالزم ــة األع عديم
حــادة وحالــة مميتــة من حــاالت التهاب 
الدمــاغ. وبإمــكان هــذه العــدوى أيضــًا 
ــر  ــن الخنازي ــة بي إحــداث حــاالت مرضي
والحيوانــات الداجنــة األخــرى. ال يوجــد 
أّي لقــاح لمكافحــة العــدوى بيــن البشــر 
وال بيــن الحيوانــات. ويتمّثــل العــالج 
ــر  ــي توفي ــرية ف ــاالت البش ــي للح األّول

ــف.. ــة بشــكل مكّث ــة الداعم الرعاي

منظمة الصحة العالمية 
تحذر من تفشي فيروس )نيباه( الجديد

بغداد - المستقل 

ــون  ــات والفن ــل للثقاف ــت اســرة مهرجــان باب احتفل
العالميــة بمــرور )10( أعــوام على تأسيســه.. بحضور 
نخبــة مــن مثقفــي محافظــة بابــل الذيــن شــاركوا 

اســرة المهرجــان بهــذه االحتفاليــة .
وتضمنــت  االحتفاليــة كلمــات وقصائــد شــعرية 
لعــدد مــن الشــعراء البابلييــن الكبــار )الشــاعر حامــد 

كعيــد والشــاعر مالــك المســلماوي والشــاعر ريــاض 
ــذي تحــدث  الغريــب( والشــاعر صــادق الطريحــي ال
فــي  المهرجــان  واجهــت  التــي  المصاعــب  عــن 
دوراتــه الســابقة مؤكــدا علــى قــدرة المهرجــان 
ــات  ــة صعوب ــاوز اي ــة وتج ــى المواصل ــراره عل واص
تنشــأ مســتقبال، وأتــم عــرض مجموعــة مــن الصــور 
مــن ارشــيف المهرجــان الكثــر مــن مئــة ضيــف مــن 
ــه  ــي دورات ــب ف ــرب واالجان ــان الع ــوف المهرج ضي
الثمــان الســابقة، فيمــا أكــد الشــاعر الدكتــور  علــي 
الشــاله رئيــس المهرجــان  أن لجنــة المهرجــان 
ــق  ــرة ودمش ــداد والقاه ــل وبغ ــن باب ــة بي الموزع
والجزائــر  والخليــج وأوربا وأمريــكا وأمريكا الالتينية، 
ــة  ــرا مــن التفاهمــات الثقافي ــد انجــزت عــددا كبي ق
القامــة جســر ثقافــي عالمــي يمتــد مــن بابــل الــى 

ــودة. ــا وع ــم ذهاب ــذه العواص كل ه
فيمــا رحــب د. الشــاله بــكل فعاليــة ثقافيــة تنظــم 
فــي بابــل والعــراق قائــاًل ان الثقافــة تؤمــن بالتجــاور 
وليــس التنافــس البدائــي للتجــار وان المهرجــان 
ســيؤاز ويتعــاون مــع كل المهرجانــات العراقيــة 
والعربيــة واالتحــادات والمؤسســات الثقافية العراقية 
كمــا فعــل بالســابق عندمــا اعــار عــددا مــن ضيوفــه 
لمؤسســات اخــرى  مــن اجــل التعريــف بالثقافــة 
العراقيــة  عربيــا وعالميــا مؤكــًدا ان مهرجــان بابــل 

للثقافــات والفنون العالمية مهرجان رســمي مســجل 
وفــق القانــون ومعتــرف بــه مــن منظمــة اليونســكو 
وكل المؤسســات الثقافيــة  العالميــة الرصينــة، لكنه 
ليــس مهرجانــا حكوميا وال يســعى ان يكــون كذلك 
ايمانــا بحريــة الثقافة فــي الديموقراطيــات الرصينة.

شــاكرأ كل اعضاء اســرة المهرجــان ولجانه وضيوفه 
 فــي كل العالــم وخصوصــا فــي بابــل وبغــداد.
وقــال ان موعــد الــدورة القادمــة ســيحدد وفقــا 
ــع  ــا للجمي ــا متمنًي ــة كورون ــي لجائح للوضــع الصح
الســالمة .. مؤكــدا شــعار المهرجــان )كلنــا بابليون(.

مهرجان بابل 
للثقافات والفنون العالمية في عامه العاشر 

كربالء - المستقل
  

ــالث  ــالء ث ــرطة كرب ــة ش ــت مديري ضبط
شــركات ســياحة وهميــة، وأبعــدت 41 
ــيات  ــن جنس ــة م ــروط اإلقام ــاً لش مخالف

ــة. ــة وأجنبي عربي
وذكــرت وكالــة وزارة الداخليــة لشــؤون 
الشــرطة، فــي بيــان اليــوم الســبت )6 
جهــود  »وضمــن  أنــه   ،)2021 شــباط 
أمنيــة مشــتركة تمكنــت مفــارز قســم 
األمــن الســياحي مــن ابعــاد 41 مخالفــًا 
مــن جنســيات عربية وأجنبيــة، لمخالفتهم 
شــروط اإلقامــة، مــع كشــف ثــالث شــركات 
ســياحة وهميــة، فيمــا تــم القبــض علــى 
26 متهمــاً بمــواد جنائيــة مختلفــة داخــل 
الفنــادق، بينهــم مطلوبــون مــن خــارج 

المدينــة«. وأضافت أن »مفارز قســم األمن 
الســياحي تعمــل بشــكل دؤوب في مناطق 
مختلفــة من المدينة وبتعاون مشــترك مع 
شــرطة كربــالء واألجهــزة األمنيــة األخــرى، 
بهــدف تعزيــز األمــن المجتمعــي وفــرض 
القانــون وحمايــة المواطنيــن والزائريــن«. 
وبّينــت أن »مفــارز قســم مكافحــة اإلجــرام 
التابعة لشــرطة كربالء والمنشــآت تمكنت 
ــًا  ــاً ومطلوب ــى 11 متهم مــن القبــض عل
للقضــاء وفــق تهــم جنائيــة مختلفــة خالل 
أن  إلــى  مشــيرة  الماضيــة«،  الســاعات 
»مفــارز مكافحــة اإلجــرام وخــالل جهودها 
ــاء  ــي وأحي ــة والنواح ــي االقضي ــة ف األمني
المدينــة عملت على ضبــط هذه الحصيلة 
وتســليم جميــع المتهميــن والمطلوبيــن 

للقضــاء لينالــوا جزائهــم العــادل«.

ضبط  شركات سياحة وهمية 
وعشرات المخالفين لإلقامة في كربالء

واشنطن - المستقل
  

يغــادر العشــرات مــن جنــود الحــرس الوطنــي، شــارع 
ســانت كالود لنشــرهم فــي العــراق والكويــت.

ووفقــًا للحــرس الوطنــي فــي مينيســوتا، سينتشــر مــا 
يقــرب مــن 60 طيــارًا مــن الشــركة B ، كتيبــة الدعــم 
العــام األولــى للطيــران، فــوج الطيــران 171 فــي 
ــراق فــي مهمــة مدتهــا تســعة أشــهر  ــت والع الكوي

ــة »العــزم المتأصــل«. لدعــم عملي
وخــالل انتشــارهم لمــدة تســعة أشــهر، ســيطير 
جنــود مينيســوتا بطائــرات هليكوبتــر مــن طــراز 
شــينوك، وهــي مروحيــات ذات حمولــة ثقيلــة تنقــل 
وحــدة  ستســاعد  حيــث  والمعــدات،  األشــخاص 
لدعــم  واإلمــدادات  القــوات  نقــل  فــي  مينيســوتا 

العمليــات فــي الخــارج.
وقــال النقيــب فينســينت جونســيور قائــد القــوات 
المنتشــرة فــي بيــان صحفــي: »أحــب هــذه الشــركة 
وأنــا فخــور للغايــة بقيــادة هــذه المجموعــة مــن 
وعمليــات  تدريباتنــا  جميــع  أعــدت  لقــد  الجنــود، 
النشــر الســابقة، وأنــا واثــق مــن قدرتنــا علــى تنفيــذ 
هــذه المهمــة بأمــان واحتــراف«، بحســب مواقــع 

أميركيــة.

واشنطن: طيارون أميركيون سينتشرون 
داخل العراق في مهمة عسكرية جديد

الموصل - المستقل

نوفــل  نينــوى  احصــاء  مديــر  اعلــن 
ــوغ نســبة الفقــر فــي  ســليمان، عــن بل
المحافظــة %38 اي مــا يعــادل مليونــا 
الــف شــخص يعيشــون تحــت  و800 

مســتوى خــط الفقــر.
إن »38   ، بيــان  فــي  وقــال ســليمان 
بالمئــة مــن الســكان، اي مــا يعــادل 
ــون  ــخص، يعيش ــف ش ــا و800 ال مليون
تحــت مســتوى خــط الفقــر فــي عمــوم 
نينــوى«، مبينــا ان »قضــاء البعــاج يحتــل 
ــى فقــرا ومــن ثــم قضــاء  ــة االول المرتب
قضــاء  وبعدهــا  تلعفــر  ثــم  الحضــر 

الموصــل«.
وأضــاف، ان »وزارة التخطيــط لديهــا 
شــقان بهــذا االتجــاه ضمــن ســتراتيجية 
انشــاء  االول   ، الفقــر  مــن  التخلــص 
ــر  مشــاريع مختلفــة فــي المناطــق االكث
فقــرا، والثانــي انشــاء صنــدوق اجتماعي 
للتنميــة والــذي تمــت المباشــرة بــه 
حديثــا فــي نينوى ويشــمل ســت قــرى«.

االحصاء: 38% من سكان 
نينوى تحت خط الفقر

لندن - المستقل

البريطانيــة،  الصحــة  وزارة  أعلنــت 
امــس الســبت، عــن تســجيلها 18262 
إصابــة و828 وفــاة جديــدة بفيــروس 

كورونــا.
عــدد  بارتفــاع  الــوزارة  وأفــادت 
ــروس  ــدوى في ــات المســجلة بع اإلصاب
ــي  ــد19-« ف ــتجد »كوفي ــا المس كورون
الســاعات  خــالل  المتحــدة  المملكــة 
الـــ24 الماضيــة بواقــع 18262 لتصــل 
مســتوى  إلــى  العامــة  الحصيلــة 

حالــة.  3929835
ــا  ــوم تراجعــا طفيف ــة الي وتمثــل حصيل
حيــث  اليوميــة،  اإلصابــات  لمؤشــر 
بلــغ يــوم 3  شــباط فبرايــر 19202، 
وفــي 4 فبرابــر 20634، وفــي 5 فبرايــر 

.19114

وذكــرت وزارة الصحــة أنهــا رصــدت 
وفــاة،   828 الماضــي  اليــوم  خــالل 
فــي  الجائحــة  ضحايــا  عــدد  ليصــل 

متوفيــا.  112092 إلــى  البــالد 
عــدد  وصــل  أن  بعــد  ذلــك  ويأتــي 
الوفيــات الجديــدة بفيــروس كورونــا 
فــي بريطانيــا يــوم 3 فبرابــر 1322 
حالــة، وفــي 4 فبرابــر 915، وفــي 5 

.1014 فبرابــر 
الحكوميــة  المعطيــات  أفــادت  كمــا 
الذيــن  األشــخاص  عــدد  بارتفــاع 
اللقــاح  مــن  األولــى  الجرعــة  تلقــوا 
ــى 11.465  ــا، إل ــروس كورون ــد في ض

مليــون.
ــا  ــة الـــ5 عالمي ــا الدول ــر بريطاني وتعتب
ــجلة  ــات المس ــدد اإلصاب ــث ع ــن حي م
بفيــروس كورونــا المســتجد والـــ5 مــن 

ــة. ــا الجائح ــة ضحاي ــث حصيل حي

ارتفاع عدد االصابات بكوفيد19 في بريطانيا
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مقاالت 3
عــادة مــا نكتشــف مــن خــالل قراءتنــا الثقافيــة منهــا او 
التخصصيــة ان عمليــة التحــوالت الفكرية فــي التاريخ الفكري 
للفــرد، تــكاد تكــون أمــرا طبيعيــا. اال ان هــذه الخصوصيــة 
تكون مقبوليتها مشــروطة في عالم الفكر والفلســفة، وهذه 
المشــروطية تكشــف عــن نفســها بعــد انتفــاء الدوغمائيــة 
والوثوقيــة المعدمــة المرتكــزة علــى الذاتويــة لهــذا االنســان 
او ذاك. والعمــل علــى تنقيــة النفس االنســانية مــن القيودات 
التــي تتحــول الــى ســياجات لحركــة الفكــر الســائحة فــي عالم 
المفاهيــم والمقــوالت والمنتوجــات. كذلــك آليات تحــرر الفكر 
وترويــض النفــس تعتمــد علــى االعتــراف الداخلــي ) حركــة 
الفكــر داخــل الفــرد( والخارجــي ) حركــة الفكــر خــارج الفــرد- 
العالــم(، لفكــرة الحقيقــة الناقصــة. وان االعتــراف بــان التحول 
الفكــري بانــه أمــرا طبيعيــا، ليــس أمــرا هينــا وســهال« ، بــل ال 
بــد مــن ان تســبقه عمليــة ترويــض للفكــر وحــركات النفــس 
التــي تتصــارع مــع الحقيقــة ، هــذا التصــارع قــد يكــون مخفيا 
او مســكوتا عنــه الــى حــد كبيــر ، حيــث يتبلــور هــذا الصــراع 
ويكبــر وكأنــه ينمــو بصــورة مســتورة ال يمكــن الكشــف عنه 
او الوقــوف عليــه اال حينما يســبق االنســان قناعة بان الحقيقة 
ناقصــة ، ومــا يصــل اليــه العقــل يمثــل مســارا طويــال لينضج 
مفهومــا ينطبــق علــى الواقــع ، وبمــا ان الواقــع متغيــر فذلــك 
يعنــي اإللــزام الخلقــي للباحــث او المفكــر فــي تغييــر قناعاتــه 
تجــاه االشــياء وهــذه القناعــة المبدئيــة يحصــل عليهــا مــن 
خــالل ) ان العالــم متغيــر وان الصيــرورة هــي جوهــر الوجود(.
الــى هنا يمكن ان نشــكل موافقــة اجمالية حول هــذه األفكار 
ومــن هنــا احــاول ان أغــذي أصــل الموضــوع مــن خــالل طرح 
الســؤال التالــي: هــل يمكــن لــكل األفــراد المجتمعيــن فــي 
مــكان معيــن ومحــدد والذيــن يشــكلون مجتمعــا« مــا، ان 

يؤمنــوا بهــذه القواعــد؟
الجــواب يؤشــر معنــى« نســبيا« فــي االتفــاق  وإذا كان 
واالختــالف مــع هــذه القاعــدة ، فكيــف يمكــن اذن للباحث ان 
يعتمــد المعطــى؟ وخصوصــا اذا مــا عملنــا علــى الفصــل بين 
المنتــوج الفكــري الصناعــي ) احــاول ان أرد هنــا علــى اصحــاب 
المنتــوج الفكــري الطبيعــي، بانــي أميــز بيــن صناعــة األفــكار 

التــي تمثــل جماليــة اإلبــداع النهــا تحــرر المفــردة وتنــزل بها 
الــى الواقــع العملــي والحقيقي ألصــل الحيــاة (، وبين المنتوج 
الفكــري الطبيعــي ) الــذي ال يختلــف وال يتميــز عــن الكائنــات 

المفكــرة االخــرى (؟
فــي الشــق االول مــن الســؤال نعتقــد فــي أجابتنــا ان مناهــج 
ــج  ــدة منه ــان بوح ــى ان اإليم ــدل عل ــا ي ــر وتعدده التفكي
الحقيقــة عمليــة صعبــة ومعقــدة ، وهــذه الصعوبــة ناتجــة 
بســبب األزمــة التزامنيــة اللغويــة التــي تّلبــس بهــا األغلــب 
وكأنــه رداء مقــدس، واالمــر االخر بســبب التطورية آلتاريخية 
التــي ســببت قطيعــة معرفية ، بمعنــى اخــر اذا شــاخت األفكار 
ــي  ــر ف ــا الغي ــظ به ــرة ليحتف ــا االخي ــة وصيته ــدأ بكتاب فتب
متاحــف الكتــب، اي انهــا تعلــن عــن موتهــا الحتمــي ، وهــذا 
مــا يحــدث فــي االديولوجيــة السياســية ، خالفــا للنظريــات 
العلميــة او الفلســفية التــي تكون دائما محــال للنقد والفحص 
والتقييــم الــذي ال يحتــاج الــى أخــذ اذن وتصريــح، بــل هو امر 
طبيعــي فــي ســياقات وتاريــخ األفــكار. امــا األفــكار السياســية 
فغالبــا مــا تتعــارض وتتصــادم مــع االخــر لتجعــل منهــا ذلــك 

المقــدس الــذي ال يدنــس.
ويمكــن ان نســتعين بالتجربــة الماركســية اللينينيــة، اذ 

كانــت الماركســية فــي ذروتهــا وال زالــت تتنفــس الصعــداء 
اال فــي عالــم السياســة فإنهــا لــن تقــاوم اال عقــود بســيطة 
ــتقبل  ــن المس ــا م ــى طموحه ــة ومرم ــر النظري ــا بعم قياس
وَلــك بالتجــارب االخــرى التــي ُتكــّون نتيجــة للمقدمــات التــي 

عرضتهــا ســابقا.
ونعــود الــى الشــق الثانــي مــن الســؤال مــع اختــالف النســب 
المتوافقــة او المخالفــة، اعقــد جازمــا ان نســبة الدوغمائيــن 
هــم النســبة األكبــر مقابــل المتحرريــن والباحثيــن نحــو 
الحقيقــة . ومــع الحســرة التــي يجّرهــا المفكــر والتــي تشــعره 
فــي غربتــه اإلنســية واالجتماعيــة كمــا) الفالكة والمفلكــون(، 
التــي علــى شــاكلة المقولــة ) طوبــى للغربــاء ... (، علــى الرغم 
مــن ذلــك فإنها تمثل المعنى الحقيقي للديالكتيــك او الجدل 
الفكــري الــذي ينتــج تاريخــا متحــركا نحــو االهــداف التــي يريد 
تحقيقها جملة المتنورين واصحاب المنهج العقلي الســليم .
والســؤال االخطــر مــن كل ذلك، كيف يمكن ان يبنى مجتمعا 
يمتلــك نموا معرفيا ، يســتطيع من خالل هــذا الوعي المدرك 
لالشــياء التــي تحيــط بــه ، ان ينتج نظامــا اجتماعيا يعــي روح 

القوانيــن الــذي يقفــز بالواقــع الفوضوي الــى واقع نظامي؟
وأحــاول الــرد علــى التســاؤل الطبيعــي الــذي جــاءت طبيعتــه 
مــن طبيعــة المجتمع االفيونــي الــذي يحــاول ان يقنع فطرته 
ــة .  ــات الواهم ــاء الفرضي ــي فض ــة ف ــة المحّلق ــك االجوب بتل
وجوابــي للمســألة ببعدهــا الروحــي والمــادي ، ال يتفــق فــي 
وجــوب نهضــة الدولــة وبنــاء حضــارة فــي مجتمــع متكامــل 
ــرح  ــي وط ــا الماض ــة انتروبولوجي ــل ان دراس ــق . ب بالمطل
األســئلة والتحقيــق والنظــر الــى الحاضــر ، نخرج فــي نتيجة ان 
الدولــة او الحضــارة تحتــاج فــي قيامهــا ونهضتهــا الــى نخبة 
مميــزة تمتلك ملــكات وطرق التفكير وتنتج مبــادئ ومفاهيم 
تســتخدمها الدولــة حينئذ لتفرضهــا كقوانيــن اجتماعية في 
ــلطة  ــوة لس ــا دع ــك انه ــن ذل ــد م ــور اح ــاة ، وال يتص الحي
ايدولوجيــا جديــدة ، اذ ان وجــود النخبــة الميــزة التــي تعمــل 
وفــق متطلبــات الواقــع فــي اندفــاع العقــل ومنهــاج التفكيــر 
الســليم ســتنقل مفهوم السلطة من الســلطة السياسية الى 

الســلطة المعرفية.

د. طالب محمد كريم

في تغييب خطاب االنتلجنسيا؟

الشــعوب ُتعــرف بمواقفهــا ، والمواقــف صــور حّيــة التحتــاج الــى تفســير وتأويــل، 
فهــي تنقــل إليــك الحقيقــة بالصــوت والصــورة كمــا ُيقــال ، الكــرم والشــجاعة 
واإلبــاء والنخــوة صفــات ليســت غريبــة علــى ابنــاء الجنــوب العراقــي فهــي صفات 
مالزمــة لهــم وقــد ُكتــب عنهــا الكثيــر حتــى مــن الرحالــة والمستشــرقين، قضــاء 
الفهــود يقــع فــي قلــب اهــوار الجنــوب العراقــي ضمــن محافظــة ذي قار، ســكانه 
ــّدر عــام 2009 ( ،  ــف نســمة ) حســب التعــداد الُمق ــّدر عددهــم بتســعين ال ُيق
المدينــة ليســت بأحســن حــاٍل مــن زميالتهــا مــدن الجنــوب مــن إهمــال حكومي 
وانعــدام الخدمــات، لكنهــا رغــم ذلــك كانــت معقــالً للثــوار والمناضليــن، إبتــداًء 
مــن مقاومــة اإلســتعمار التركــي والبريطاني، مــرورًا بإنتفاضة نهاية الســبعينات 
) دعــوة الشــهيد الصــدر األول ( الــى انتفاضــة 1991 المجيــدة التــي كان ألبنــاء 
الفهــود فيهــا دور محــوري ، مدينــة الفهــود كالمــدن العراقيــة األخــرى آوت بكل 
ــة  ــرب العراقي ــام الح ــن اســتقدموا اي ــن الذي ــن اإلخــوة المصريي ــددًا م حــب ع
اإليرانيــة لتعويــض النقــص الحاصــل باأليــدي العراقيــة العاملــة بســبب تجنيــد 
الشــباب العراقــي لماكنــة الحــرب، بعــد احداث غــزو الكويت عاد أغلــب المصريين 
الــى بلدهــم ولــم يتبــقَّ منهــم إال أفــراد متوزعــون علــى المــدن العراقيــة، بقــي 
فــي مدينــة الفهــود ثالثــة مــن المصرييــن، فضلــوا البقــاء والعيــش مــع ابنــاء 
المدينــة علــى العــودة الــى مصــر، هــم )رشــاد المصــري، ســيد المصــري، وثالــث 

تــزوج مــن عشــيرة العمايــرة وبنــى لــه بيتــاً وانجــب اطفــاالً(. 
ســيد المصــري، هــو ) ســيد محمــد ياســين محمــد المصــري ( تولــد المنصــورة 
1961، دخــل العــراق عــام 1984 ، عمــل صّباغــاً مــع مجموعــة مــن المصرييــن 
ــارًا ويســكن  ــة ، يعمــل نه ــاء المدين ــن ابن ــزءًا م ــة الفهــود ، صــار ج ــي مدين ف
ليــالً عنــد الســيد ) مجيــد عاشــور ( يرتــاد مقاهــي المدينــة كأبنائهــا، يتــردد علــى 
)مقهــى صالــح( و)مقهــى ابــو وضــاح(، احبــه ابنــاء المدينــة بشــدة وأحبهــم هــو 
كمــا احبــوه، كانــوا يعدونــه أحــد ابنائهــم وأكثــر مــن ذلــك، ســيد المصــري يرتــاد 
الدواويــن والمضائــف ويحضــر المناســبات ويعــرف كل تفاصيــل المدينــة واهلهــا 
وشــيوخها ووجهائهــا مثلمــا يعرفونــه هــم، كان يقــول دائمــاً )انتــم أهلــي(، )أنــا 
مــن الفهــود(، ســيد المصــري يتقــن لهجة ابنــاء الهــور ومفرداتهــا الصعبة، لكنته 
المصريــة علــى حالهــا لــم تتغّيــر، عشــقته الفهــود وعشــقها، قبــل مــّدة َمــِرض 
ســيد المصــري، فمــرض معــه ابنــاء المدينــة، احتضنــه فــي مرضــه الســيد جليــل 
الحمدانــي ) صاحــب مقهــى ابــو وّضــاح (، لــم تنقطــع عنــه زيــارات ابنــاء المدينــة 
رغــم جائحــة كورونــا، كان يتواصــل مــع أهلــه فــي مصــر عبــر الواتســاب، كتــب 

شــاعر الفهــود المبــدع صبــار العامــري قصيــدة عــن مــرض ســيد المصــري:
حسبات ليلك وحدك تكضيها 
حسرة الغربه اومصر ماناسيها

مابين كهوة صالح أو غرفه ابلوك
بين اهلك الماتو وبد ماشافوك
حته الكرابه اوداعتك ماعرفوك

يالسيد المصري المرض تاليها 
أوصــى ســيد المصــري أن ُيدفــن فــي مقبــرة وادي الســالم فــي النجــف األشــرف 
ــه الســالم، مــات ســيد  ــب علي ــي طال ــن اب ــي اب ــالء اإلمــام عل بجــوار ســيد النب
المصــري يــوم اإلثنيــن 2021/2/1، فحزنــت مدينــة الفهــود وتوشــحت بالســواد، 
ــاء الفهــود إال  ــَق أحــٌد مــن ابن خمســة مجالــس للعــزاء وتشــييع مهيــب لــم يب
وشــارك بالتشــييع، ذبحــوا الذبائــح وبذلــوا الطعــام ثوابــاً علــى روحــه الطاهــرة، 
لــم يكــد ينتهــي مجلــس عــزاء حتــى يبــدأ اآلخــر، وّدعــوا ابنهــم وحبيبهــم ســيد 
ــود  ــة الفه ــجله مدين ــد تس ــي جدي ــف تاريخ ــزن، موق ــوع والح ــري بالدم المص
ــا  ــا ومازلن وتبعــث مــن خاللــه رســالة الــى مــن يهمــه األمــر، هــؤالء نحــن، كّن
نتعامــل بهــذه القيــم التــي رســمها لنــا ديننــا الحنيــف وأئمتنــا األطهــار واجدادنا 
األبــرار ولــم نتأثــر يومــاً باألصــوات النشــاز واإلعــالم األصفر الــذي حــاول ان يزرع 
بــذور الطائفيــة المقيتــة التــي لــم يكــن لها مــكاٌن فــي مدننــا وقبائلنا يومــاً من 
األيــام، مدينــة الفهــود مثــال حــي لإلنســانية والشــهامة، شــكرًا لكــم يــا أبنــاء 

الفهــود ورحــم اهلل ســيد المصــري.

د ماَت السيِّ

ناجي سلطان الزهريي

كشكول

وسام رشيد

اليمكــُن تجريــد آيديولوجيــات االرهــاب المتوحش 
مــن أحزمتــِه الناســفة و رصاصاتــِه الُمعلبــة إالّ 
الحقــد  ومتبنيــات  الكراهيــِة  نصــوص  بإنتــزاع 
الطائفــي مــن بطــون الكتــب واالراشــيف التأريخيــة 
التــي ال تــزاُل ُتنعــش االفــكار وتغــذي العقــول 
باإلجــرام، إذ ليــس هنالــك فرقــاً مــا بيــن التكفيــر 
والتفجيــر ســوى بحــرٍف واحــٍد يبــدأ معــُه االرهــاب 
فــي التطــرف الفكــري وينتهــي فــي ســفك الدمــاء 
وتمزيــق االحشــاء كنتــاجٍ طبيعــيٍ لعمليــات االدلجِة 
ــد االرهــاب  العقائديــة وغســيل االدمغــة، لذلــك ُع
ــوم  ــُه يق ــاب الن ــواع االره ــِر ان ــن اخط ــري م الفك
بمصــادرِة وســحِق كل آليــاِت االختــالف والحريــات 
ــًا  ــو نوع ــرد ه ــِل الف ــن عق ــا ع ــر غيابه ــي ُيعتب الت
مــن انــواع المــوت الفكــري الُمفضــي الــى تقويــض 

الســالم المجتمعــي واشــاعة االرهــاب كبديــالً عنــه وهــو مــا يمكــُن 
لمســُه بوضــوحٍ فــي الــدوِل التــي تغيــب فيهــا وُتشــنق لغــة الحــوار 
والتفاهــم، لذلــك يتحــول الوعــي الجمعــي بداخلهــا الــى عــدواٍن 
بشــريٍ مبنــي علــى اســس فكريــة ُتحيــل وعي االنســان ونضوجــه الى 

مســلمات جامــدة وتابعــة لغــرِض تســهيل مهمــة 
فــرض الهيمنــة السياســية عليــه الغــراٍض فكريــٍة 
أو دينيــٍة او اجتماعيــة، لذلــك كانــت اهــم تعريفات 
اإلرهــاب الفكــري بأنــُه إقصــاًء لآلخــِر ومحاولــة 
لســلبِه الحــق فــي التعبيــِر عــن ذاتــِه وأفــكارِه عــن 
طريــِق ممارســة الضغــط الشــعبي عليــه مــن أجــِل 
إســكاته كصــوٍت آخــر، علمــاً ان االرهــاب الفكــري 
ــو  ــا ه ــا وإنم ــاٍت بذاته ــى مجتمع ــرًا عل ــس حك لي
ينشــط فــي جميــع المجتمعــات التــي تتكاثــر فيهــا 
حواضــن الكراهيــة ومفاقــس التطــرف، ومــن ابــرِز 
األســاليب التــي ينتهجهــا دعــاة اإلرهــاب الفكــري 
ــذا  ــالف وه ــوان االخت ــت عن ــونه تح ــم يمارس أنه
تضليــل واضــح وخلــط مفاهيمــي، إذ إن االختــالف 
ــة و رد  ــة بالحج ــة الحج ــق مقارع ــن طري ــون ع يك
الفكــرة بالفكــرة بعيــدًا عــن الشــخصنة والشــحن العاطفــي ولغاتــه 
اإلنشــائية التــي تخاطــب العاطفــة وتحــرف مســار النقــاش عــن أصــل 
الفكــرة الُمختلــف عليهــا، ممــا يفضــي إلــى تعبئــة الجماهيــر عاطفيــاً، 
وتحويلهــا إلــى وقــود فكــري مفخــخ للضغــط علــى صاحــب الفكــرة.

لقــد اصبــح مــن الواضــح مــدى التأثيــرات 
الســالبة لجملــة مســتجدات علــى مجريــات 
صدارتهــا  فــي  و  العالــم،  فــي  الحيــاة 
ــلل  ــت بش ــة.. اذ تمثل ــاع االقتصادي االوض
االنتــاج واالســتثمار و صعــود مناســيب 
البطالــة وارتباك الســوق المالية والســلعية 
علــى مســتوى العالــم، انمــا الضــرر االكبــر 
اصــاب الــدول ذوات االقتصاديــات الهشــة 
وتفاقــم  العــراق..  ومنهــا  والمتراجعــة، 
االزمــات فــي المؤسســات بعامــة والصحية 
بخاصــة لعــدم وجــود تخطيــط ســليم 
واحتياطيــات لمواجهــة مثل هذه الكــوارث 

ــة . المفاجئ
ــر شــلل  ــع تحــت تأثي ــراق وق بالنســبة للع
الســوق النفطيــة، و جــاء وبــاء )كورونــا( 
ليزيــد الطيــن بلــة، اذ يمــر البلــد فــي 
ذروة االزمــة السياســية واالمنيــة والماليــة 
ــر  ــان الشــارع ضــد الســلطة، األم ــع غلي م
الــذي يجعــل مواجهــة االزمــة بأزمــات 
اخــر جائحــة الجوائــح، و النتائــج المنتظــرة 

مؤســفة حقــا.. اقــول لــو كنــا بلــدا مســتقرا 
سياســيا بالدرجــة االســاس، ألنعكــس هذا 
االســتقرار علــى جوانــب الحيــاة العامــة فــي 
األمــن واالقتصــاد والمجتمــع.. لــو كنــا 
كذلــك لتمكنــا مــن عبــور أّيــة أزمــة مهمــا 
ــل  ــن يتحم ــا.. و م ــة خطورته ــت درج كان
مــا تعنيــه كلمــة )لــو( هــو نحــن، بــل اوال 
ــك  ــه : ل ــا ل ــا، وقلن ــاه امرن هــو مــن فوضن
مــا تشــاء فنحــن جنــدك وعبيــدك، فانــت 
هادينــا اليــوم وشــفيعنا فــي يوم تشــخص 
فيــه االبصــار! و صــار مــا صــار, ثــم وجدنــا 
انفســنا فــي حــرب ال عهــد لنــا بهــا.. حــرب 
مــع عــدو ال ٌيــرى و ال ٌيســمع حتــى نقطــع 

ــه.. ــري قلب رأســه او نف
نحــن المســاكين المرتبكيــن، كيــف لنــا ان 
نواجــه عــدوا شرســا تحــدى العالــم كلــه؟ و 
نحــن ال نملــك اال خطابــا متعاليا بــال فعل.. 
و تراثــا من األدعية و المقوالت الكســيحة.. 
و صحــوا متأخرا على مأســاة ولــودة باضت 
ــا برعايــة مــن والة  وفرخــت و تفشــت فين

الســوء و مملكــة الفســاد. صحونــا وشــعرنا 
ــا قبــل  ــا و حاضرن بالخطــر المهــدد لكيانن
ــى  ــرب ال ــا وتس ــم بن ــر أل ــتقبلنا.. خط مس
نفوســنا.. المهتــزة اصال بســبب ما تقــدم..

صحونا و نزلنا محتجين على فشــلنا و على 
ــا  ــا و قادون ــوا مــن رقابن فســاد مــن تمكن
الــى الهــالك.. الذيــن غضــوا الطــرف عــن 

ــن  ــرف عم ــوا الط ــروعة. غض ــب مش مطال
يتصيــد بالميــاه العكــرة فندخل فــي دوامة 
مــن العنــف غيــر المبــرر، اال مــن اجــل 
الحفــاظ علــى االوضــاع كمــا هــي، وإلدامــة 

عمــر الراعــي فلتفــَن الرعيــة!.
اآلثــار الســلبية تصــل الــى حــدود الكارثــة 
احيانــا.. والتفاصيــل معروفــة وتحتــاج الــى 
وقــت طويــل. لقــد خســر العالــم الكثيــر في 
هــذه الحــرب، و نحن خســرنا الكثيــر الكثير, 

فهل ســنربح شــيئا؟
مــا نربحــه هــو ابعــد مــن مفهــوم الربحيــة 
ســنربح  الســوق،  حســابات  و  الماديــة 
ــز  ــى التميي ــدرة عل ــي والق ــن الوع ــدرا م ق
بيــن المفيــد و غيــره.. ســنربح المعنــى 
ــاه ونحــن نلهــث وراء الطمــع  ــذي اضعن ال
والمكاســب و الصــراع مــن اجــل الجــاه 
والســلطة والمــال.. ســنربح الحقيقــة بعــد 
ــال  ــا بأذي ــا و تعلق ــا و تزييف ان شــبعنا زيف
الدجالين والمخرفين والمتحكمين بعقولنا 
وتفاصيــل حياتنــا.. وباختصار نربح انفســنا 

و نهذبهــا مــن الســلوكيات و العــادات 
التــي ارهقــت كواهلنــا عبــر مئات الســنين.. 
تلــك العــادات التــي ال تحمــل وجــه قناعتها 
ســوى انها عــادات توارثناها دون ان نســأل 
انفســنا عــن الفائــدة المتوخــاة منهــا.. 
عــادات تتحكــم بالفــرد والمجتمــع على حد 
ــن  ــتفدنا م ــر ان اس ــنربح الكثي ــواء.. س س
التجربــة، و حكمنــا العقــل قبــل ان تتحكــم 

ــا ايــة جهــة اخــرى. بن
وبعــد كل هــذا و ذاك فما زال األمل ينبض 
فينا رغم التضحيات الجسيمة بدماء شبابنا 
ــم بوعيهــم وثباتهــم  ــن بهــروا العال الذي
علــى طريــق الحيــاة الحــرة الكريمــة.. ربحنا 
اجــل  الباذليــن كل شــيء مــن  هــؤالء 
الوطــن المرســوم فــي عيونهــم و الحالــم 
ــم والقمــع والفســاد.  بغــد خــال مــن الظل
ربحنا المنطق و االرادة والروح )التشــرينية( 
الجديــدة التــي عــززت الثقــة بالمســتقبل و 
كتبــت صفحــات مضيئــة تحديــا للظــروف 

المعتمــة التــي اطبقــت علــى العــراق.

د. علي موسى املوسوي

مالك مسلماوي

اإلرهاب الفكري 
وآيديولوجيات التوحش

بعد متوالية الخسارات، ماذا سنربح ؟

عندمــا كانــت االمــوال الطائلــة بيــد مســؤولي 
متوفــرة   كوردســتان  وحكومــة  اقليــم 
لــم  لديهــم  الخبــرة  وعــدم  ولجهلهــم  
يعرفــوا كيفيــة التصــرف بهــا ،  ولــم يهتمــوا 

بالمواطنيــن  ومــا يحتاجــه المجتمــع ولم يفكروا بتأســيس الشــركات 
والمعامــل او االهتمــام بتصليــح وتجديــد المعامــل التــي كانــت تعمل 
ايــام صــدام حســين النتشــال البطالــة ومســاعدة الخزينــة الوطنيــة 
والمواطنيــن لكــي ال يبقــون بــدون متطلبــات الحيــاة  وخالصهم من 

االزمــات والكــوارث.
ــة  ــون مدين ــوا ان يحول ــوال وصمم ــوا االم ــؤولون صرف ــم، المس نع
ــدة  ــق ع ــوا بش ــم قام ــق حلمه ــل تحقي ــن اج ــي، وم ــى دب ــل ال اربي
شــوارع والقيــام بتشــجيرها لتضفــي جمــاال علــى المدينــة وامتــد هذا 
ــل ومــع جمــال  ــل مــن اربي ــرة اق ــى المــدن االخــرى وبوتي العمــل ال
المــدن كانــت حقــول وآبــار النفــط فــي كركــوك وخانقيــن ومناطــق 
اخــرى تعمــل وترســل النفــط بواســطة االنابيــب او بالتانكــرات الــى 
الخــارج ، وان تلــك العمليــة قائمــة لحد اليوم باســتثناء الحقــول واالبار 
التــي خرجــت مــن ســيطرة حكومــة كوردســتان بســبب لعبــة قــذرة 
مــن لــدن المســؤولين انفســهم في حــوادث 16 اكتوبــر عــام 2017 ، 
ومــن االجــدر ان نشــير بــأن الشــعب لــم يحصل شــيئا من بيــع النفط 

فــي الســابق وحاليــا.
وخــالل الســنوات االخيــرة لجــأت حكومــة كوردســتان الــى لعبــة 
ــن،  ــالت والدرابي ــي المح ــا ف ــال يلعبونه ــي كان االطف ــة الت الغميض
ــث  ــد االحادي ــداد شــهريا عــدة مــرات، وبع ــى بغ ــود ال وترســل الوف
والمناقشــات مــع االحــزاب الشــيعية العراقيــة تعــود هــذه الوفــود الــى 
كوردســتان مــع نشــر اكاذيب ويخرج احيانا بشــير حــداد النائب الثاني 
لمجلــس النــواب العراقــي وهــو يحــب عقــد الكونفرانســات الصحفيــة  
ويقــول فــي كل مــرة بــان اجتماعــات الوفــد الكــوردي مــع الحكومــة 
المركزيــة كانــت ناجحــة وقريبــا ترســل الحكومة المركزية مســتحقات 
ورواتــب الموظفيــن والمعلميــن فــي كوردســتان ولكــن لحــد االن لم 
ترســل اي شــيء الى كوردســتان ليدخــل الفرح الى قلــوب المواطنين، 
ــدة  ــة وبمناســبات عدي ــس الجمهوري ــح رئي ــا يخــرج برهــم صال كم
وعنــد اســتقباله لوفــد كوردســتان وممثلــي االحــزاب السياســية ليكرر 
ــب موظفــي  ــط مســتحقات وروات ــان: اليجــري خل ــه ســابقا ب ــا قال م

ومعلمــي كوردســتان مــع السياســة !.
ــة  ــذ ســنوات ان ترســل حكوم ــة ومن ــة العراقي ــت الحكوم ــد طالب لق
كوردســتان النفــط الــى شــركة ســومو وبالمقابــل تلتــزم الحكومــة 
ــن  ــتان، ولك ــى كوردس ــب ال ــتحقات والروات ــال المس ــة بارس العراقي
ــة  ــة المخزي ــى االتفاقي ــع عل ــوم التوقي ــذ ي ــة كوردســتان ومن حكوم
ــام تكســرت ســواعدها، وال  ــا لمــدة 50 ع ــى تركي ــط ال باعطــاء النف
تســتطيع الخــروج مــن المــأزق وحــل االزمــات وتجويــع مواطنــي 
كوردســتان لــذا فــان الشــعب يطالــب بإزالــة الســتار عــن االتفاقيــة 
ــن  ــك الذي ــم اولئ ــا ، وتقدي ــة وكشــف محتواياته المشــينة والمخزي

اضــروا االقليــم بتوقيعهــم تلــك االتفاقيــة الى 
المحاكــم وانــزال العقوبــة بهــم، ألن عملهــم 
الدنــيء قــد جــاء لرغبــات البعــض بعيــدا مــن 

ــن. البرلمــان والمواطني
ــدر  ــتان ان تص ــم كوردس ــتطيع اقلي ــل يس ــول ه ــأل ونق ــا نس وهن
بيانــا وطنيــا وأن تقــول لتركيــا: مــن االن ال نتمســك ببنــود االتفاقيــة 
ــة  ــي حال ــه ف ــط كوردســتان، والســبب ان ــم نف ــة وال نعطيك المخزي
االبقــاء علــى االتفاقيــة فان كوردســتان ال تســتطيع ارســال النفط الى 

شــركة ســومو.
مــن الظاهــر ان برلمــان كوردســتان وبســبب االفــكار الحزبيــة الضيقــة 
والدوغماتيــة لــدى المســؤولين اصبــح مشــلوال ولــم يســتطع القيــام 
بــدوره بصــورة ايجابيــة او القــول بصــورة ادق ان اصحــاب احــزاب 
ــح  الســلطة يعملــون حســب رغباتهــم مــن اجــل مصالحهــم ومصال
عوائلهــم دون اي اعتبــار للبرلمــان وعــدم الرجــوع اليه وانهــم يقررون 
مــا يشــاؤون تاركيــن الشــعب يتجــرع الجــوع ويواجــه المشــاكل 
واالزمــات. يجــب علــى حكومــة كوردســتان ومــن اجــل الخــروج مــن 

ــوم : ــة  ان تق ــات المتراكم االزم
- ان تتعامل مع المواطنين بشفافية وصدق وترك االكاذيب.

- العمــل وبجديــة علــى الغــاء اتفاقيــة النفــط مــع تركيــا، وان ال يمنــح 
نفــط كوردســتان مجانــا لتركيا.

- ان تصــرف رواتــب الشــهداء والســجناء السياســيين والبيشــمه ركه  
والموظفيــن والمعلميــن كامــال وبــدون اســتقطاع 21%.

- ان تلتــزم الحكومــة ارســال النفــط يوميا الى شــركة ســومو وحســب 
االتفــاق بينهما.

ــان  ــة ف ــة المركزي ــى ســومو والحكوم ــة ارســال النفــط ال ــي حال - ف
ــرة وال تتوســل. ــن مشــكلة كبي ــو م ــة كوردســتان تنج حكوم
- ان ال ترسل الوفود الى بغداد والتخلص من التوسل واالهانات.
- ان ال تفكر الحكومة باشعال المعارك وعدم تنفيذ محططات االعداء.

ــم ،  ــروعة ورواتبه ــم المش ــوا بحقوقه ــن طالب ــراح الذي ــالق س - اط
وان تتــرك الحكومــة ذلــك اللحــن الكئيــب وان ال تقــول بــان الذيــن 
اعتقلــوا انهــم اعتقلــوا مــن قبــل المحاكــم وان كل االطــراف تعلم بان 

المحاكــم فــي كوردســتان تتبــع االحــزاب الحاكمــة.
- يجــب علــى مواطنــي كوردســتان ان ال يســكتوا ازاء اعمــال الحكومة 

وسلبياتها.
ــدة  ــدة المعق ــك العق ــتطيعون ف ــة ال يس ــؤولوا الحكوم اذا كان مس
العميــاء التــي خلقوها بانفســهم فمن االفضــل لهم االنســحاب وترك 

الحكومــة واالعتــراف بنكســتهم.
ان حكومة كوردســتان وحســب عقلياتها الجامــدة واالفكار الدوغماتية 

الحالية تجر المشــاكل للمواطنين وتحرمهم البهجة والســرور .
ــس وزراء  ــدة رئي ــرة واح ــو لم ــه ول ــم يتوج ــاذا ل ــأل: لم ــا نس وختام
ــاذا يذهــب  ــداد؟ ولم ــى بغ ــي ال ــة كوردســتان مســرور بارزان حكوم

ــرة؟ ــى انق ــة ال بصــورة ســرية وعلني

أحمد رجب

ارسلوا النفط وال تتوسلوا..

شارك شعبك.. يتبعك

إشــراك قــادة المجتمــع وأعمــدة القــوم ومحاولــة زجهــم ضمــن دائــرة 
السياســية هــي ضمانــة  العمليــة  إدارة  فــي  المشــتركة  المســؤولية 
لإلســتقرار وإبعــاد لشــبح عــودة الخاليــا التخريبيــة فــي مختلــف المناطــق 
بالعــراق ال ســّيما تلــك المحــررة مــن التنظيمــات اإلرهابية، هذه الشــراكة 
ــتقرار،  ــباب االس ــيخ أس ــاء وترس ــات البن ــروع بعملي ــرص الش ــُتنمي ف س
ــة،  ــة والمركزي ــم المحلي ــات الحك ــابقة لمنظوم ــاء الس ــب األخط وتصوي
ــد  ــق بمزي ــذه المناط ــي ه ــى أهال ــينعكس عل ــة س ــذه التجرب ــاح ه ونج
ــي المشــترك  ــادئ العمــل واألســتقرار والشــعور الجمع ــت لمب مــن التثبي
ــات  ــذ مخطط ــن تنفي ــؤولة ع ــي المس ــة، وه ــة آمن ــر  بيئ ــة توفي بأهمي
اإلعمــار وإرســاء قواعــد للتعامــل مســتقباًل مــع مختلــف الظــروف التــي قــد 
تتســبب فــي أزمــات فــي ظــل عــدم إســتقرار المنطقــة والمشــاكل التــي 
ــي  ــى الوضــع الداخل ــا عل ــراق، وتأثيراته ــدول المحيطــة بالع تعصــف بال

ــك الصراعــات. ــرة تل ــئ دائمــًا أن يكــون ضمــن دائ المهَي
ــة  ــة الممثل ــة القيادي ــاس والنخب ــة الن ــع عام ــات م ــة العالق ــادة صياغ إع
للمناطــق المحــررة مــن جهــة، وإعــادة تحديــد المســؤوليات بيــن الطبقــة 
السياســية فــي هــذه المناطــق والحكومــة االتحاديــة فــي بغــداد بــات امــرًا 
ــاوز  ــة لتج ــج عملي ــع برام ــة ووض ــح الدول ــد مالم ــتكمال تحدي ــاً الس ملح
األزمــات ووضــع الخطــط التنمويــة، بعــد الشــروع ببنــاء منهــج ثابــت لتلك 
العالقــات علــى ُأســس الشــراكة والمســؤولية الجماعيــة وليــس االشــتراك 
ــت  ــم بات ــذه المفاهي ــات، ه ــتداد الصعوب ــن واش ــات المح ــي بأوق والتخل
ــي وضعــت  ــات الت ــة السياســية وتجــاوز المطب ــة الســتمرار العملي ضروري
فــي طريقهــا ســابقا وأدت الــى كــوارث حلــت بتلــك المناطــق، وضاعــت 
معهــا تحديــد المســؤوليات والتقصيــر والتقاعــس والتفكيــر الضّيــق 
المحــدود، وتفضيــل المصالــح الفئويــة وانعــدام مبــدأ الفــرص المتكافئــة 
ــة  ــذه المرحل ــن ه ــتخلص م ــدرس المس ــن ال ــة، لك ــزة الدول إلدارة أجه
ــة  ــذه المرحل ــة به ــية واالجتماعي ــابات السياس ــي الحس ــع ف ــد أن يض الب

والمســتقبل القريــب.
اللقــاءات المســتمرة واالحاديــث وحتــى الجــدل بيــن ممثلــي شــرائح 
ومنظمــات  الطلبــة،  وممثلــي  والمشــايخ،  الوجاهــات،  مــن  المجتمــع 
المجتمــع المدنــي، مــع ممثلــي العملية السياســية مــن المؤثريــن الفعليين 
ــي  ــواب الحال ــل رئيــس مجلــس الن ــرار السياســي والمجتمعــي مث فــي الق
ــة  ــة ألهمي ــدة المدرك ــادات الجدي ــن القي ــض م ــي وبع ــد الحلبوس محم
ترتيــب العالقــات واولوياتهــا، قــد يضــع الجميــع أمــام تحــوالت جديــة على 
مســتوى التنفيــذ ال االعــالن او اغــراض انتخابيــة كمــا يفعــل الساســة فــي 
الســابق، وضــرورة توســيع هــذه القاعــدة تــؤدي الــى تعزيــز الثقــة فــي اي 
خطــاب حكومــي بالمســتقبل كونهــم جــزء منــه، وهــو مشــاركة فعليــة في 
قيــادة البلــد، وبالتالــي االندفــاع فــي حمايــة النظــام وتصحيــح مســاراته 
الخاطئــة، وتوحيــد جميــع اآلراء برؤيــة وطنيــة جامعــة تضمــن االســتقرار 
وتوجــه بوصلــة التقــدم الــى تهيئــة قاعــدة متينــة لفــرص النجــاح الــذي 
طــال انتظــاره، فالمواطــن أينمــا كان، يصبــو الــى عالقــة متوازنــة بيــن 
متبنيــات واســاليب تصــب فــي خدمــة الصالــح العــام فقــط دون التفكيــر، 
مجــرد التفكيــر، فــي مفاهيــم االعــوام التــي ســبقت التحريــر والتــي كانــت 
عاجــزة عــن إيجــاد حلــول بســيطة لــدرء المشــاكل التــي بــدأت بفقــدان 

الثقــة، وانتهــت بد1عــش.

بقعة ضوء

ــدة مــن أقــدم  ــة واح تعــد اإلنتخابــات اإللزامي
ــز  ــم لتعزي ــي اســتخدمها العال وأهــم الطــرق الت
المشــاركة السياســية في الديمقراطيات الناشئة. 
وتعــد بلجيــكا أول دولــة لجئــت إلــى هــذا النظــام 
 1914 األرجنتيــن  تبعتهــا  ثــم   1892 عــام 
واســتراليا 1924. واآلن هنــاك 27 دولــة فــي 
ــي تجــري  ــدول الت ــم )%13 مــن مجمــوع ال العال
ــت  ــات والتصوي ــد اإلنتخاب ــات ( يع ــا انتخاب فيه
فيهــا واجــب وليس حــق.  وقــد كان اوبامــا واعيا 
مثــال الهميــة زيــادة نســبة المشــاركة لمنــع 
ترامــب وأمثالــه مــن الشــعبويين مــن الفــوز 
باالنتخابــات فدعــى عــام 2015 الــى ســن قانــون 
التصويــت االلزامــي. كمــا الحــظ المختصــون 
أن جعــل التصويــت إلزامــي ال يســاعد فقــط 
فــي زيــادة المشــاركة السياســية ، أو تقليــل 
اإلضطرابــات العنيفــة بــل هــو يقلــل أيضــاً مــن 
ــر واســتخدام المــال السياســي  احتمــاالت التزوي
، ويزيــد مــن مشــاركة الشــباب والفئــات األكثــر 

ــع. ــي المجتم تهميشــاً ف
إلــى  العراقيــة منــذ 2005  عانــت اإلنتخابــات 
معــدل  فــي  مســتمر  انخفــاض  مــن  اليــوم 
ــمي  ــم الرس ــغ الرق ــى بل ــي حت ــاركة الفعل المش
للمشــاركة فــي انتخابــات 2018 %44 فــي حيــن 
ــل  ــي بأق ــم الفعل ــن الرق ــم المراقبي ــدر معظ يق

ــرًا. ــك كثي ــن ذل م
وهــذا يشــكك كثيــرًا فــي مصداقيــة تمثيــل 
وفــي  العراقــي.  للشــعب  الحالــي  البرلمــان 
اســتطالع كبيــر للــرأي العــام العراقــي أجرتــه 
مؤسســة كالــوب الدوليــة بعــد إنتخابــات 2018 

بأقــل مــن شــهر ، أعــرب حوالــي %80 مــن 
العراقييــن عن شــكهم الكبيــر بنتائــج اإلنتخابات 

ونزاهتهــا.
إجــراء  فــي  الماضيــة  األســابيع  أمضيــت  لقــد 
دراســة رقميــة لنتائــج اإلنتخابات الســابقة وكذلك 
النتائــج المتوقعــة لإلنتخابــات القادمــة. إن النتيجة 
ــات  ــي خرجــت بهــا هــي أن اإلنتخاب الرئيســية الت
القادمــة لــن تغيــر كثيــرًا فــي الخارطــة السياســية 
للبرلمــان الحالــي. بالتالــي فــإن حالــة عــدم الرضــا 
وعــدم الثقــة بالبرلمــان مــن قبــل العراقييــن 
ــام  ــرأي الع ستســتمر. فبحســب آخــر اســتطالع لل
ــل  ــإن أق ــابيع ف ــة أس ــل بضع ــري قب ــي أج العراق
مــن %15 فقــط مــن العراقييــن يثقــون بالبرلمــان 
العراقــي الحالــي. أن فقــدان الثقــة بالمؤسســة 
السياســية كمــا هــو حاصــل االن لــه عواقــب 
وخيمــة علــى مســتقبل اي بلد.لقــد كان اإلحبــاط 

والــذي اعتــرى الشــباب العراقــي نتيجــة إنتخابــات 
2018 ومــا ســبقها أحــد أهــم مســببات إنتفاضــة 
ــدرس  ــذا ال ــتعياب ه ــم اس ــم يت ــرين. وإذا ل تش
جيــدًا ، فــإن مســتقبل العــراق علــى كــف عفريــت.
إن واحــدة مــن أهــم النتائــج التــي توصلــت 
لهــا فــي دراســتي الحاليــة أن تغييــرًا جذريــًا 
السياســية  الخارطــة  فــي  أن يحصــل  يمكــن 
ــي  ــة إذا زادت نســبة المشــاركة عــن ثلث العراقي
مــن  وأن  للتصويــت.  المؤهليــن  الناخبيــن 
المتوقــع بحســب المســوحات الميدانيــة الحاليــة 
ــات  أن ال تتجــاوز نســبة المشــاركة فــي اإلنتخاب
ــإن احتمــاالت  ــك ف ــة عــن 40-45 %. لذل القادم
التغييــر لالفضــل ال تبــدو واعــدة فــي ظــل الواقع 
االنتخابــي الحالــي الــذي يحتــاج ثــورة تصحيحيــة 

ــا. ــد ادواته ــي اح ــاب االلزام ــون االنتخ ــد يك ق
مــن هنــا تأتــي دعوتــي للحكومــة الحاليــة التــي 

يفتــرض أنهــا جــاءت اســتجابة لمطالــب الحــراك 
ــراء  ــا إج ــة أولوياته ــي قم ــت ف ــعبي ووضع الش
ــزم  ــون يل ــراح قان ــات حــرة ونزيهــة، إلقت انتخاب
كل العراقييــن المؤهليــن للذهــاب إلــى صناديق 
ــه  ــن ســيصوتون ل ــراع وبغــض النظــر عم اإلقت
ــم  ــراع فارغــة. أعل ــو ســلموا أوراق إقت ــى ل أو حت
أن البرلمــان لــن يوافــق )غالبــاً( علــى تمريــر 
مثــل هــذا القانــون المقتــرح مــن الحكومة،لكنــه 
ــذاك ســيضع نفســه فــي مواجهــة مباشــرة  حين
ــادة مشــاركة  ــد زي ــاره ال يري ــع الشــعب بإعتب م
المواطنيــن فــي الشــأن السياســي وال يريــد 
أحــداث التغييــر الحقيقــي الــذي تعهــدوا بــه أمام 

ــة. ــباب اإلنتفاض ش

ــا فــي  ــر الشــرق األوســط وشــمال افريقي * مدي
ــرأي ــة الســتطالعات ال ــوب الدولي مؤسســة غال

منقذ داغر*

التصويت اإللزامي طريقنا للخالص
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المفكــر  يقــول  الصور-الزمــن  كتابــه  فــي 
الواقــع  لســان  )أن  دولــوز  جيــل  الفرنســي 
ــة  ــه منظوم ــى اإلطــالق إن ــة عل ــس لغ هــذا لي
الصورة-الحركــة(، وألن من إنشــغاالت المســرح، 
بــل أهــم إنشــغاالته هــو صياغــة الواقــع إن كان 
حقيقيــاً أم متخيــالً عبــر مجــاورة لســانه -الواقع- 
كمقــروء معرفي مــع عينه-الواقع أيضــاً- كمرئي 
جمالــي ، أي الصياغة المبتكــرة للصور المأخوذة 
مــن ســياقات الواقــع المتنوعــة والمختلفــة ، 
المتفاعلــة والمتعارضــة، لذلــك يــرى دولــوز أن 
الصــورة الخاّلقــة تتشــكل حينمــا يتوفــر )قطبان 
، موضوعــي وذاتــي ، واقعــي ومتخيــل ، مــادي 
ــن والتفاعــل  ــزج القطبي ــم م ــي ( ومــن ث وذهن
بينهمــا وصــوالً إلــى بنــاء ذائقة واعيــة في تلقي 
ــاب  ــي لكت ــاء قراءت ــد إنه ــي. بع ــز اإلبداع المنج
ــة(  ــرحية الصوري ــة المس ــي الثقاف ــورات ف )تص
ــود  ــم عب ــور عبدالكري ــان المســرحي الدكت للفن
ــدي  ــرة عن ــوز حاض ــوالت دول ــت مق ــودة كان ع
ــاك  ــل هن ــاؤل : وه ــذا التس ــّي ه ــّح عل ــث أل حي

ــال صــورة !!!؟ مســرح ب
ربمــا تكــون اإلجابة المعروفــة والمتكــررة ، طبعًا 
ال… فــاي عــرض مســرحي فيــه مشــاهد مرئّيــة 
ــروض  ــز الع ــذي يمّي ــا ال ــل م ــن ه ــى ولك تتوال
ــة !!؟؟  ــيناغرافّيتها البصري ــة س ــرحية لجه المس
فصــول هــذا الكتــاب وعبــر قراءتــه المعرفيــة 

األكاديميــة تفــرش الطريق خضــراء أمــام إجابات 
ــات  ــاهدات ومعايش ــن مش ــتقاة م ــة مس متنّوع
لمعالجــات النــص الشكســبيري ولتجــارب الفنــان 
ســامي عبدالحميــد في عرضــه ) إحتفال تهريجي 
ــي )أحــزان  ــان صــالح القصــب ف للســود ( وللفن
ــي  ــي ف ــي كروم ــان عون ــيرك( وللفن ــرج الس مه

عرضــه )تداخــالت الفــرح والحــزن(.
وهــذا األمــر يشــير إليــه الباحــث المصــري الكبير 
أبوالحســن ســالم فــي تقديمــه للكتــاب ،يؤكــد 
أهميــة تحليالته-أي الكتــاب- الجمالية والفكرية 
، حيــث يعتبــره كـــ)أحــدث مــا كتــب فــي العربية 
عــن مســرح الصــورة وتمثالتــه ( ويدعــم رأيــه 
هــذا فــي موضــوع هــو يشــير إلــى توالــد 
الصــور وتالقيهــا وتفاعلهــا وبنائهــا وإختيارهــا 
، حيــث يستشــهد بالفيلســوف اإليطالــي بنديتو 
كروتشــه الــذي يقــول )أن جمــع الصــور والتخيير 
بينهــا وضمهــا بعضهــا إلــى بعــض فــي عمــل 
فنــي، كل ذلــك يفترض أن يكــون الفكر متمتعًا 
بملكــة اإلبــداع( ، وهــذا التجميــع الصــوري 
وإختيــاره وصياغتــه جانــب مــن جوانــب البنّيــة 
الســينوغرافيا ، بــل هــو الجانب الجوهــري والذي 
ــورة(  ــفة الص ــودة بـــ)فلس ــف ع ــميه المؤل يس
ــحرية  ــطورية ، س ــة ، إس ــة جمالي ــا )ذائق كونه
، طقوســية، مــا ورائيــة يبحــث عنهــا مســرح 
ــه الفنــي( ، لذلــك تركــز  الصــورة ليشــيد خطاب
فصــول الكتــاب علــى قــراءة وتحليــل ماهّيــة بناء 
ــرض المســرحي . ومــن هــذا  ــي الع الصــورة ف
المنطلــق، منطلــق العرض المدهــش ، المختلف 
، المغــادر للنمطيــة وتدويــر الحلــول البصريــة، 
ــى الخطــوات  يشــكل النــص الفضــاء األول ألول
فــي ســينوغرافية العــرض، مــن هنــا يبــدأ 
الشــغل وطــرح التســاؤالت علــى المقروء-النــص 
مــن قبــل التقنييــن والفنييــن وفــي مقدمتهــم 
المخــرج الــذي يتبنــى مهمــة خلــق بيئــة العرض 
وأبعادهــا  والشــخصيات  واألحــداث  كأمكنــة 
النفســّية والتأويليــة والجماليــة ويثبــت الدكتــور 
عــودة بعضــاً مــن المهمــة اإلخراجيــة عبــر 

ــًا  إتجاهيــن ، فــي األول نشــاهد )تشــكيالً حركي
يعتمــد فــي إســتنباط مصــادره اإلبداعيــة مــن 

الفهــم الواقعــي لــألدب والفــن(.
أمــا فــي الثانــي يذهــب إلــى المخــرج إلــى 
فضــاء أخــر مختلــف لكنــه مدهــش حيــث يبنــي 
بصريــات )تهتــم بإثــارة الخيــال لــدى المتلقــي 
ــالل  ــن خ ــة م ــكليالتها الحركي ــل تش ــي تحلي ف
دراســة التراكيــب اإلبداعيــة غيــر الواقعيــة ( وانــا 
شــخصياً أميــل إلــى هــذا اإلتجــاه الــذي يمهــد 
الطريــق إلــى حيــث البحــث والكشــف واإلبتــكار، 
إنــه طريــق ممتــع لكنــه ليــس ســهالً ويحتــاج 
ــات  ــدة وطاق ــة متق ــّذة ومعرف ــة ف ــى موهب إل
تخيلليــة إمتلكهــا وعمل بها فنانون مســرحيون 
ــر محطــات  ــت عروضهــم المســرحية تعتب مازال
مهمــة ومختلفة ومثيرة للتســاؤالت والنقاشــات 
والدراســات وفــي هــذا الســياق يتحــدث الدكتور 
عبدالكريــم عبــود عــودة عــن ثــالث تجــارب 
مســرحية عنــد الفنانين صــالح القصب وســامي 
ــت  ــي أصبح ــي والت ــي كروم ــد وعون عبدالحمي
)ركائــز معرفيــة متجــددة للتعامــل مــع العــرض 

ــد(. وفــق اإلجتهــاد المنهجــي والتجدي
وهــذه التجــارب رغــم إختــالف وتبايــن بنيتهــا 
الفكريــة ومعالجاتهــا البصريــة إال أنهــا خلقــت 
وعيــاً متقدمــاً وذائقــة متمّيــزة عنــد المتلقيــن 
فعــاالً  بعــدًا  صــاروا  الذيــن  المشــاهدين   ،
ــاد العــرض المســرحي فــي  ومتفاعــالً مــن أبع
ــور  ــاب الدكت ــف هــذا الكت ــا مؤل ــراق. يأخذن الع
عبدالكريــم عبــود عــودة- كناقــد يقــرأ ويفّســر 
ويطــرح مقترحاتــه النقديــة- إلــى فضــاءات 
العــروض المســرحية ليســت كونهــا فرجــة 
ممتعــة ومختلفــة فقــط وإنمــا يدعونا-كخبيــر 
يــدرك ويتقــن ســر وماهّيــة اللعبة المســرحية- 
ــة تأســيس هــذه الفرجــة  ــى مشــاهدة كيفي إل
وإلــى عقليــة ومخّيلــة وذائقــة مؤسســها ، 
ــه وشــخوصه وطقوســه  ــى النــص وزمكانيت إل
البصريــة  ومعالجاتــه  اإلخــراج   ، ومضامينــه 
ــم  ــون وطاقاته ــة ، الممثل ــة والجمالي والفكري

الجســدية والصوتيــة ، الموســيقى واألزيــاء 
واإلنــارة وتفاعالتهــا الدراميــة فــي العــرض 
)فالممثــل   : عــودة  يقــول  إذ   ، المســرحي 
وعناصــر البيئة المســرحية بأبعادها التشــكيلية 
، ديكــور ، أزيــاء ، ضــوء ، يعمــل المخــرج علــى 
إنتاجهــا فــي وحــدة فنّيــة تشــكيلية داخــل 

حــدود المــكان المســرحي(.
الفنانيــن  للتجــارب  الكاتــب  قــراءة  ووفــق 
الثــالث الذيــن يتقنــون ســر لعبــة العــرض 
مــع  تتماهــى  منجزاتهــم  فــإن  المســرحي 
ومعرفيتهــا  ومتعتهــا  الصــورة(  )فلســفة 
أو  المتلقــي  مــع  التواصــل  علــى  وقدرتهــا 
ومــع  معــه  والتفاعــل  للمســرح  الــدارس 
همومــه وأوجاعــه ، هواجســه وأحالمــه وإثــارة 
تســاؤالت فــي ذهنــه وتخليــص وعيــه وذائقته 
مــن )الصــورة( الراكــدة المخــِدرة والذهــاب به 
ــى فضــاءات الصورالمبتكــرة فــي جماليتهــا  إل

ومضامينهــا فــي العــرض المســرحي.

اعداد هناء المرجان

 فــي مدينــة تطغــى عليها قيــم الروح مليئــة بالطقوس 
الدينيــة، ينبعــث مــن ازقتهــا عبــق االيمــان فــي مدينة 
الشــعراء و الخطبــاء التــي مــا فتئت تنتــج الشــعر و الفن، 
والدة للمبدعين فقد اعطت للعالم العربي و االســالمي 
نجوما واســماء كبيرة الجواهري و الشــيخ علي الشــرقي، 
الشــبيبي و جعفــر الخليلــي. رائــد القصــه فــي العــراق،  
يــاس خضــر، محمد صكــر حميد منصور جعفــر الخفاف 
ميمــون الخالــدي غانــم حميــد و غيرهــم الكثيــر ممــن 
اثــروا الحركــة الثقافيــة فــي عمــوم العــراق َلْبــس فــي 
مجــال المســرح حســب انمــا للمســرح خصوصيــة فــي 
ــرح ويرســم  ــن ليشــيع الف ــة الحزي ــع المدين ــر واق تغي
البســمة علــى وجــوه اتعبهــا الزمن ينتــزع الضحكة من 
قلــوب اضنتها الســنين تحــاور المســتقل ال لشــيء انما 

ليخلــق المســرح اجــواء الفــرح و التعايــش الســلمي.
 الفنــان الكوميــدي القديــر ناظــم زاهــي، رئيــس الهيئة 
اإلداريــة لنقابــة الفنانيــن العراقييــن فــرع النجــف، واحد 
مــن اوالئــك الذيــن شــاركوا ولســنين طويلــة ممــن  
يرســمون الفــرح واالبتســامة علــى شــفاه النــاس اينمــا 
وجــدوا، وكان لنــا معــه هــذا اللقاء الــذي نامل ان يطيب 

. لكم
ــي  ــخصية ف ــة ش ــمحت بطاق ــو س ــم ل ــتاذ ناظ - اس

ــوار. ــذا الح ــطور ه س
ــا  ــت فيه ــف درس ــة النج ــد محافظ ــن موالي ــا م *  ان
االبتدائيــة و المتوســطة و االعداديــة، مــن عائلــة 
نجفيــه متــزوج ولــي اطفال، اعمــل في مجال المســرح 
و االعــالم، كانــت بداياتــي الفنيــة فــي النجــف حتــى  
عــام 1985حيــت انتقلــت الــى بغداد كممثــل محترف، 
ــى  ــت عل ــام 2003 حصل ــى ع ــف حت ــادر النج ــم أغ ل
 شــهادة البكالوريــوس فــي الفنــون الجميلــة، قســم

 المسرح عام 1998.
-  متــى خالجــك شــعور االبــداع الفنــي وجنحــت فيــك 

الرغبــة إلــى التمثيــل؟
ــة  ــي المرحل ــب ف ــا طال ــعور وان ــذا الش ــي ه *  خالجن
ضمــن  مســرحيا  دورا  اديــت  عندمــا   االبتدائيــة 
الفعاليــات الفنيــة التــي كانــت تقــام فــي المــدارس، 

ــة المتوســطه فــكان اي  ــى المرحل ــت ال بعدهــا انتقل
ان اشــارك زمالئــي فــي متوســطة النهــروان وتســند 

اي االدوار الكوميديــه دائمــا عندهــا تاكــدت ان خطي 
هــذا وبشــكل واضــح.

 -  هــل واجهــت صعوبــة معينــة أو معارضــة مــن قبــل 
 النظــام السياســي الســابق أو اي جهــة حزبيــة كونــك 
ــراء  ــوط حم ــت بخط ــا كان ــة لطالم ــن مدين ــان م فن

 عريضــة عنــد بعــض الجهــات األمنيــة؟
*  لــم تواجهنــي أي ضغوطــات خــالل مشــواري الفنــي ال 
فــي مدينــة النجــف االشــرف والحتــى في بغــداد انــا ابن 
الثمانينات، كونت نفســي كما اســلفت في ســنة 1985 
حيــن مثلــت فــي الفرقــة القوميــة للتمثيــل مــع فنانين 

كبــار ك فــوزي مهــدي وراســم الجميلــي و غيرهم.
-  كيــف دخلــت عالــم الفــن هــل كان طريــق الشــهرة 
ــه  ــل اديت ــاكان اول عم ــرا؟ وم ــهال ميس ــداع س واإلب

علــى خشــبة المســرح؟
ــت المســرح  ــي احبب *  نعــم كان طريقــي ســهال ألنن
.واول عمــل قدمتــه هــو اوبريــت حامض حلــو للراحل 
ياســين الشــعيبي، فقــد برعــت فــي اداء الشــخصيات 

الكوميديــه و انــا الزلت شــابا يافعا، فــكان لي جمهور 
فــي النجــف قبــل ان انتقــل الــى بغــداد و كذلــك الفــن 
شــيٍء جوانــي و الفنــان بتلقائيتــه يســتحوذ على حب 
النــاس، لهــذا كانــت الطريــق امامي معبــده و جميلة.

اعمالــك  اجــر تقاضيتــه عــن  اول  -  هــل تتذكــر 
مجزيــا؟ كان  الفنية؟وهــل 

ــارا.  *  ذكرتينــي اول اجــر تعاقــدت عليــه كان 50 دين
هــو عقــد مــع دائــرة الســينما والمســرح، فرقــة النجف 
للتمثيــل كان اول عمــل لهــا مســرحية ملحمــة الحــب 

تأليــف وجــدي العانــي وإخــراج مهــدي سميســم.
ــك  ــل مع ــل مث ــن وه ــب الف ــن اوالدك يح ــن م -  م

أحدهــم؟
*  اوالدي عملــوا معــي فــي المســرح ومارســوا التمثيــل 
ولكنهــم لــم يســتمروافي هــذا المجــال وتفرغــوا كليــا 
ألعمــال أخــرى إذ التحــق ولدي البكر بالكلية العســكرية 
ــه التحــق  ــدي األصغــر فإن وهــو اليــوم ضابــط أمــا ول

بكليــة الهندســة وهــو اليــوم مهنــدس كهربــاء.
-  هل الفنان صاحب رسالة؟

* الفنــان يجــب أن يكــون صاحب رســالة وهــدف، الن 
الفــن رســالة مهمــة ثقافيــة وتنويريــة هــذا مايجــب 
واإلذاعيــة،  المســرحية  األعمــال  عليــه  تكــون  أن 
ولكــن هــذا الهــدف النبيــل لــم يعــد يشــغل الكتــاب 
والمســرحيين إذ اختلفــت المعاييــر وضاعــت الحكمــه 
هــي  الربحيــة  واالعمــال  تجــاري  الهــدف  وصــار 
الســائدة أو المهيمنــة علــى المســرح وكذلــك اإلذاعة 

ــون. والتلفزي
ــان ناظــم زاهــي و الذيــن  -  مــن اهــم أســاتذة الفن

اثــروا بــه؟
*  انــا تتلمــذت علــى أيــدي نخبــة طيبــة من األســاتذة 
ــم  ــي ث ــالء العات ــي االول ع ــم معلم ــف وه ــي النج ف
ياســين الشــعبي ثــم دخيــل العكايشــي ثــم يوســف 
الكالبــي ثــم مهــدي سميســم أمــا فــي بغــداد فقــد 
تتلمــذت علــى يــد االســتاذ فخــري العقيــدي ومحســن 
العلــي وصبــاح عطــوان محمــود ابــو العبــاس وعمران 
التميمــي وعبــد علــي كعيــد ودحســين علــي هــارف 

ودعقيــل مهــدي وســامي عبــد الحميــد وغيرهــم.

-  مــن هــو الفنــان الذي تحــب أعماله الفنيــة وتحرص 
على متابعتــه دائما؟

*  جميعهــم اصدقائــي وأكثــر نجــوم عملــت معهــم 
وأحــب أن أرى الجميــع النــه لــكل فنــان اســلوب 

ــل. ــي العم ــج ف ومنه
- فــي ايامنــا هــذه مــن هــو الفنــان الــذي يســتهويك 

وتحــب مشــاهدة أعمالــه الفنية؟
ــك  ــت معهــم لذل ــر واكبتهــم وعمل *  المبدعــون كث
ــم  ــاهدة أعماله ــى مش ــرص عل ــا واح ــم جميع احبه

ــكل منهــم أســلوبه ومنهجــه الخــاص. ــة ول الفني
-  اي األعمال اقرب إلى نفسك؟

*  مــن األدوار المحببــة الــى نفســي دور قــدوري فــي 
ــزة  ــى جائ ــت عل ــاس وقــد حصل ــاس ون مســرحية ن
أفضــل ممثــل عــام 85 في المســرح الوطنــي، دعيني 
اطلعكــي علــى موقــف طريــف حصــل لــي مــع االهــل 
عندمــا اديــت دور قــدوري الوالــد والوالــدة أخبرنــي 
ــدي  ــال وال ــدي مضحــك ق كل منهمــا بشــكل كومي
كســرت خاطــري وحســيتك مســكين ومجنــون فــي 

هــذا الــدور وانــي أيضــا قالــت قلبــي انفطــر عليــك يا 
ناظــم األهــل حســوا بجمــال الــدور الذي لعبتــه وأكثر 
ــرطي  ــخصية الش ــي ش ــن نفس ــة م ــخصية قريب ش
ــا  ــن غيره ــر م ــا اكث ــرت إعالمي ــي انتش ــارة، الت حج
فــي مســرحية جــار العمــر، امــا اعمالــي فهــي كثيــرة 
ــد  ــر لكــي منهــا:  ســر الســعادة وعي والحمــدهلل اذك
ســعيد والدربونــه والخــوره وغيرهــا، وهــذه األعمــال 
ــي  ــداد ه ــي بغ ــي ف ــا اعمال ــف أم ــي النج ــا ف اديته
نــاس ونــاس وكيــف تصبــح مليونيــر وتــل المهــازل 
 والســوق وحافــي ومتعافــي وايــدك علــى جيبــك 
 تاليــف الراحــل كاظــم الخطيــب واخــراج المبــدع 
ــة  ــرحية لفرق ــي اول مس ــاس وه ــو العب ــود اب محم
مــن الحافظــات تعــرض فــي مســارح بغــداد مــع 
ممثليــن مــن النجــف كاظــم الخطيــب وفاضــل 
ومحمــد  رجيــب  وهيثــم  نــوري  وريــاض  شــبع 
صكــر مــع ممثليــن مــن العاصمــة عزيــز كريــم 
ياســين  وفرجينيــا  كمــر  وميــس  طالــب  وهنــد 
عشــتار مســرح  علــى  وغيرهــم  الطيــب   وباســم 

.والحــوت والحمــال وجــار   وعالــم ســت حمديــة 
بالنــار .وقــد أسســت  العمــر والســلطنه.والتلعب 
بعــد عــام 2003 فرقــة النجــف الوطنيــة قدمــت 
ــل  ــذاب وام ــا ورده وع ــدة منه ــرحيه ع ــاال مس أعم
ووزارة الســماد وعيــش يحمــار والحقيقــه تحــت 
الوجــع. ســمفونية  ومعيــط  وشــعيط   الرمــال 
ــي  ــرح ف ــان المس ــي مهرج ــرحيتين ف ــت مس  وقدم

ــخاطة. ــة وش ــد الوصي ــرة بع القاه
-  مــن هــو الفنــان الــذي قــدم نصيحــة للفنــان ناظــم 

زاهــي وبقيــت تلــك النصيحــه عالقــة فــي الذهــن؟
*  قــدم األســتاذ عبــد الجبــار كاظم رحمــه اهلل نصيحة 
ظلــت عالقــة فــي ذهنــي وقــد كنــا نعمــل ســوية فــي 
مســرحية الســوق ومحمــود أبــو العبــاس وفخــري 

العقيدي.
-  هــل لديــك رغبــة فــي االشــتغال في مسلســل عربي 

مشترك؟
*  نزلــت فــي مسلســل عربــي مشــترك مــع الفنانيــن 
ــة شــمس  ــل والفنان ــم ايمــن قندي ــن  النج المصريي
وغيرهــم مــن العــراق رزاق احمد وســوالف وشــاهنده 

ومصطفــى داخــل.
-  هــل اكتفيــت بــادوراك وهــل هناك فنــان تتمنى أن 

تأخــذ دوره أو تكــون مثله؟
*  كنــت اتمنــى أن امثــل دور رجــب فــي مسلســل 
الذئــب وعيــون المدينــة، أمــا الممثــل الــذي يشــدني 

دائمــا الراحــل أحمــد زكــي.
-  هل هناك ادوار التستهوي الفنان ناظم زاهي؟

*  انــا اديــت ادوار كثيــرة فــي مراحــل حياتــي الفنيــة 
ولــم اضــع محــددات للشــخصيات التــي اختارهــا اميل 
دائمــا إلــى تمثيــل االدوار الصعبــة والشــخصيات 
المركبــةاذ اجــد فيهــا روح االبــداع والتالــق ومن هذه 
الشــخصيات واألدوار التــي مثلتهــا شــخصية جبــار في 
مسلســل طريــق نعيمــه ورشــك فــي مسلســل فدعه.
شــكرا جزيــال اســتاذ ناظــم علــى هــذا اللقــاء، اتمنــى 

لــك كل التوفيــق فــي اعمالــك الفنيــة و االداريــة.

يتوســل مؤلــف روايــة » ليلــة الحلــم اإليطالــي« األكاديمــي 
العراقــي )ماهــر مجيــد إبراهيــم( المتخصــص بعلــم الســرد 
الســينمائي المعاصــر باختــالق ســارد كان ذاتــه الشــخصية 
المحوريــة للروايــة ، أعــاد لنــا صــوغ تركيب بنيتــه الحكائية 
ــتوعبًا  ــينما مس ــة للس ــة اإلبداعي ــك الكتاب ــتدالً بتكني مس
أدبيــة الســيناريو الســينمائي الحديــث مــن جهــة ، وبنائيــة 
النســق الســير ذاتــي مــن جهــة أخــرى ، مراهنــاً علــى لغــة 
ســردية قــادرة بعمــق علــى تشــكيل أفعــال و ردود أفعــال 
شــخوص الروايــة بــدالً مــن اإلخبــار عنهــا ، وهــذا مــا جعلنا 
إزاء شــخصيات مركبــة بعمــق علــى مســتويين ) المظهــر 
ــة ،  ــه األبدي ــل ( بيقظت ــارد ) نبي ــا الس ــر ( ليجبرن – الجوه
ــل  ــف شــخصية نبي ــا المؤل ــة ، إذ قــدم لن ــه العميق وثقافت
بوصفــه أنمــوذج للمثقــف العضــوي العــارف بتأريــخ بــالده 
ــن  ــح ع ــذي أفص ــي ال ــه كعراق ــق لهويت ــي بح ، و المنتم
ــي المعاصــر للحــروب و األزمــات و  ــرد العراق ــات الف إيجابي
الخســارات التــي ال تنتهــي فــي مجتمعــه ، و حســه العــاِل 
بالمراقبــة علــى مــدار الســرد في تصفــح دواخلــه ، و دواخل 
ــر  ــا إال المتبح ــد صوغه ــة اليجي ــه بتلقائي ــن يحيط كل م
بســرية الســرد المعاصــر الــذي يراهــن علــى ســارد يحكــم 
قبضتــه علــى تركيــب بنيتــه الدرامية ، و يتحكم بتشــكيلها 
ــر  ــي يســعى ألن يكــون أكث ــب زمن ــاً الســتراتيج تركي وفق
إقناعــاً علــى المســتوى الفكــري و الجمالــي من اســتراتيجية 
الســارد العليــم بكل شــيء فــي بنائيــة الرواية الكالســيكية 
، إذ تتماهــى أنــا الســارد بأنــا الشــخصية المحوريــة ال بأنــا 
المؤلــف الــذي يعلــن الســرد الحديــث عــن موتــه لصالــح 

ســارد وســيط مشــارك بالحــدث بينــه وبيــن القــارئ.
الروائــي  )نبيــل( معمــار فضائــه  الســارد  كمــا يشــيد 
، و المتمثــل بمنطقــة )الكســرة( الشــعبية والمناطــق 

األرســتقراطية المحيطــة بهــا. مقدمــاً وثيقــة روحية عميقة 
عــن المــكان ، وتحوالتــه التاريخيــة ، و إيقاعــه الشــعبي ، 
وجــوه النفســي العام كمســرح ألحــداث روايتــه ، التــي أراها 
نموذجــا للنــص الروائــي المركــب العصــي علــى التصنيــف 
ــق ، و المنقــب  ــن المراقــب الدقي األنواعــي يســتوعب بعي
العميــق مــا حــاق بالمجتمــع العراقــي مــن عنــف يصــل لحد 
التمثيــل الجســدي ، و خذالن سياســي أوصــل المجتمع إلى 
فوضــى عصيــة علــى اإلصــالح ، و إربــاك نفســي وصــل إلى 
حــد المــرض ، وتخلخــل حــاد لــكل منظومــة القيــم أوصــل 
ــف النــص عــن  ــن مؤل ــة ، وبهــذا يعل ــى العدمي أفــراده إل
موجهاتــه الثقافيــة فــي مســائلة الواقــع ، و الرهــان علــى 
التمثيــل الجمالــي للســرد فــي اســتنطاق خبايــاه ، و رصــد 
ــي  ــف السياس ــي كان للعس ــيوثقافية الت ــرات السس المتغي
ظاللــه الواضحــة علــى تهشــيم منظومــة القيــم تلــك 
ــي »  ــم اإليطال ــة الحل ــة » ليل . وهــذا مــا يجعــل مــن رواي
بوحــاً صارخــاً اســتطاع أن يشــكل قصــة محوريــة تكتســب 
تعقيدهــا مــن تعــدد المحــاور الفرعيــة التــي أســهمت فــي 
تشــييد تركيبتها الدرامية بهدف تعرية ، و تفكيك النســق 
ــى  ــالد بأقص ــي للب ــخ السياس ــاول التأري ــذي ح ــي ال الثقاف
مدياتــه تشــويه الهويــة العراقيــة ، وتظليلهــا مراهنــاً علــى 
تهشــيم وحدتهــا اإلنســانية عبــر خطــاب الجهــاز اإلعالمــي 
للســلطات التــي توالــت علــى حكــم البــالد ، وتشــبثها 
بهويــات فرعيــة ال تــؤدي بالفــرد العراقــي إال لالقتتــال 
الطائفــي ، و الصــراع الطبقي ، و التهجير القســري لألقليات 
ممــا جعــل البــالد فضــاء طــارد الــكل يحلــم باالنعتــاق منــه  
ــا  ــذا م ــر . وه ــكان آخ ــي م ــاني ف ــالص اإلنس ، و كأن الخ
يجعــل مــن البنــاء الفكــري للشــخصيات التــي جعلنا الســارد 
ــة  ــه تشــترك بثيم ــا مــن خــالل وعي ــل ( نطــل عليه ) نبي
أخالقيــة تتشــبث بهويتهــا األم ) العــراق ( التــي تتســيد في 

منظورهــا اإلنســاني.
ينفتــح الســرد الروائــي علــى شــخصية )نبيــل( لتقــدم ذاتها 
ــد  ــي( لتعي ــي – الالوع ــن )الوع ــة المابي ــي منطق ــي ف وه
إنتــاج ماحــاق بهــا وهــي فــي طــوارئ إحــدى المستشــفيات 
العراقيــة بعــد تعرضهــا ألضرار جســدية في إحــدى األعمال 
اإلرهابيــة التــي اجتاحــت المدينــة بغــداد ، إذ يقــص علينــا 
مــا ظــل موشــوماً فــي ذاكرتــه مــن مشــهد انفجــار ســيارة 
مفخخــة أطاحــت بالكثيــر ، و نجــى منهــا بأعجوبــة كبيــرة ، 
لو نتأمل ســردية هذا المشــهد ســنتلمس بعمــق ضواغط 
المرجعيــات الجماليــة للمؤلــف ، الــذي يشــكل لنــا تركيــب 
المشــهد مســتعيناً بلغتــه الســردية بنــاء مونتاجــي جعــل 

مــن عيــن الســارد ) نبيــل ( الكاميــرا التي ترصــد بتحوالتها 
المونتاجيــة الخــراب اإلنســاني الــذي خلفــه االنفجــار لينقــل 
لنــا صــورة علــى مســتوى عــاِل مــن البالغــة الســمعبصرية 
مفجــرًا ممكنــات اللغــة فــي التعبيــر عــن الحــواس الدنيــا ) 
ــب الحــدث  ــا فــي قل ــذوق ( تجعلن اللمــس ، و الشــم ، و ال
الــذي ترشــح بالكامــل مــن خالل عين الســارد. ثم تتكشــف 
ــة محســوبة  ــج بتلقائي ــل ( بالتدري شــخصية الســارد ) نبي
بدقــة وعنايــة فائقــة ، حتــى تكتمــل صورتهــا الرمزيــة ، و 
اإلنســانية فــي آخــر مقطــع مــن الروايــة إذ يعيــش نبيــل 
وحيــدًا بشــقة متواضعــة فــي منطقــة الكســرة يكبــت حزنًا 
قاتمــاً وعميــق بالفقــد . فقــد والدتــه التــي أنفــق عليها كل 
مــا يملــك ، و أفولهــا بعــد معانــاة مــع المــرض، وفقــد بيت 
األســرة بعــد صــراع حــاد مــع أخوتــه الورثــة لينتهــي بــه 
الحــال وحيــدًا مشــغول أبــدًا بذاتــه ، و متأمــالً ومراقبــاً لمــا 
يحيــط بــه مــن نمــاذج بشــرية اكتســبت قيمــة رمزيــة في 
ســياق تمظهرهــا البنائــي فــي الســرد . فالتشــبث بأمــه مــا 
هــو إال صــدى عميــق لتشــبثه األبــدي فــي هويتــه األصــل 
ــن  ــده ع ــن يبع ــم ول ــرة ل ــت األس ــظي بي ــراق( و تش )الع
تلــك الهويــة عكــس أخــوه الــذي غــادر البــالد قبــل مــرض 

والدتــه أصــالً .
يســكن نبيــل بجــوار عائلــة مســالمة أســرة )أبــو أدريــس( 
اليهــودي العراقــي الــذي تنــازل عــن هويتــه الدينيــة مــن 
أجــل االقتــران بامــرأة مســلمة أحبهــا كمــا لــم يحــب امــرأة 
مــن قبــل. أنجــب منهــا أدريــس الشــاب الــذي غــادر البــالد 
ــعى إدارة  ــذي تس ــم ال ــق الدائ ــع القل ــجامه م ــدم انس لع
الدولــة السياســية أن تجعلنــا نــدور فــي دوامتــه، و ســارة 
الشــابة التــي تفقــد زوجهــا بالحــرب العبثيــة ممــا يجعلهــا 
تعــود ألســرتها، يصــور لنا الســارد عمــق العالقة اإلنســانية 
بينــه وبيــن أســرة أبــو أدريــس لتنهــار أمامهــم كل 
االختالفــات الدينيــة التــي أطــاح بهــا أبــو أدريس فــي وقت 
مبكــر مــن حياتــه كعراقــي يهــودي ، و المذهبيــة لنكــون 
إزاء آصــرة تمحــو تمامــاً الشــرخ االجتماعــي الــذي حدث في 
عــراق مــا بعــد 2003 م ، تضطــرب صحــة أبــو إدريــس و 
يضطــرون للهجــرة إلــى ألمانيا البــالد التي احتــوت إدريس 
، و تعاملــت معــه بحنــو كبيــر ، تميل ســارة بعاطفة جياشــة 
تجــاه نبيــل ، ممــا يجعــل أم إدريــس تطلــب يــده البنتهــا ، 
إال إن نبيــل مؤمــن إيمــان عميــق بأن مصير هــذه العاطفة 
الذبــول بعــد العيــش فــي فضــاء أوربــي بامتيــاز تجد ســارة 
فيــه حريتهــا المقموعــة فــي العــراق ، خافيــاً عنهــم حبــه 
العميــق لزميلتــه فــي العمــل ) انســجام ( المــرأة المســيحية 

التــي تعمــل ضمــن الطاقــم اإلداري للمتحــف التابــع لــوزارة 
الثقافــة حيــث يعمــل فيــه نبيــل بوصفــه فنانــاً )نحــات( لــم 
يشــكل االختــالف الدينــي بيــن نبيــل وانســجام أي عقبــة 
ــي  ــي ف ــدرة الروائ ــا ق ــى أمامن ــا تتجل ــا ، و هن ــام حبهم أم
ــة  ــة تســعى إلذاب ــة رمزي صــوغ أســماء الشــخصيات برؤي
الحــدود التــي تشــكلها الهويــات الفرعيــة ، إال إن انســجام 
ــالد  ــارج الب ــا خ ــث يقتلعه ــورم خبي ــا ب ــف إصابته تكتش
ــي  ــه ف ــود ل ــم تع ــالج ، ث ــرض الع ــل ، لغ ــن نبي ــدًا ع بعي
نهايــة الروايــة بعــد أن تتطهر مــن أدران المــرض مرتمية 

بأحضــان البــالد و نبيلهــا مــرة أخــرى.
فــي فتــرة غيــاب انســجام يتعــرف نبيــل علــى )لقــى( الفتــاة 
األرســتقراطية المقيمــة فــي إيطاليــا ، تــزور المتحــف برفقة 
وفــد إيطالي ، فتنشــأ بينهــم عالقة صداقة عميقة إنســانيًا 
ينفتحــان مــن خاللهــا علــى عوالــم بعــض ، إذ تعــود لقــى 
ألســرة كان لهــا الــدور السياســي و االقتصــادي البــارز فــي 
ــا  ــار إيطالي ــالد ، وتخت ــة ، تهاجــر خــارج الب ــة الملكي الحقب
ــرض  ــي ، وتع ــار النظــام الملك ــد انهي ــاري بع ــى اختي منف
والدهــا للســؤال الدائــم مــن قبــل أمــن المركزيــة القوميــة 
ــك  ــراق ، إذ تمتل ــم بالع ــى صلته ــالد ، وتبق ــدة للب الجدي
لقــى منــزل فخــم فــي منطقــة الوزيريــة أحــد أحيــاء بغــداد 
الراقيــة القريبــة مــن الكســرة ، و التــي تشــكل معهــا ثنائية 
متضــادة تلفــت االنتبــاه لذاتهــا اجتماعيــاً ، و ثقافيــاً ، لــم 
تستشــعر لقــى أي مفارقــة طبقيــة بينهــا وبيــن نبيــل إذ 
يجمعهمــا االنغمــار بجماليــة الفــن التشــكيلي ، و التأمــل 
ــي اإلدارة  ــل ف ــخ الماث ــق التأري ــا عب ــه ، يجمعهم بتحوالت

الفنيــة لمنــزل لقــى .
شــخصية نبيــل، والشــخصيات التــي يقتــرن ، ويفصــح 
عــن تشــكيلها نفســياً ، وفكريــاً تتجلــى مــن خــالل حبكــة 
بوليســية أبطالهــا ) حقــي ( المالكــم المتاجــر بالمخــدرات ، 
و رزوقــي بائــع الشــاي أمــام مطعــم أبــو أحمــد الــذي اعتــاد 
نبيــل الفطــور فيــه صبــاح كل يــوم ، إذ يشــهد رزوقي على 
ــة اغتصابهــا فــي  ــاة ، ومحاول ــه لفت اختطــاف حقــي ورجال
مقبــرة األنكليــز المقابلة لكلية الفنون الجميلــة ، أثناء بحثه 
عــن عــالج إلحــدى النســاء المجــاورات لمنزلــه بعــد نقلهــا 
إلــى مستشــفى، وســعيه لشــراء عــالج لهــا مــن صيدليــة 
خافــرة تقــع علــى طريــق تلــك المقبــرة ، ليكــون رزوقــي 
ــودي  ــن ت ــن متناقضتي ــن عاطفتي ــراع بي ــة ص ــي لحظ ف
بحياتــه فــي النهايــة بطريقــة بشــعة ال يجيد ممارســتها إال 
حقــي المشــهود لــه باإلمعــان بالعنف تجــاه كل مــن يهدد 
وجــوده ، أو يقــف حائــالً أمــام رغبــة مــن رغباتــه ، يصــرخ 

رزوقــي بالجمــع الــذي ينــوي إقامــة حفــل االغتصــاب أمــام 
شــواهد قبــور الموتــى األنكليــز مشــتتاً شــملهم، ومربــكًا 
فعلهــم المشــين ، إن قيمــة المــكان » مقبــرة األنكليــز » 
بالحــدث الــذي يجــري فيــه بوصفــه أثــر كولونيالــي يحتــل 
مركــز العاصمــة مــن جهــة ، و تحيــط بــه منــازل عشــوائية 
يطبــق حقــي ســيطرته علــى ســكانها بوصفهــم مهمليــن 
مــن قبــل الســلطة اإلداريــة للبــالد مــن جهــة أخــرى ، يبوح 
رزوقــي بهــذا الســر الخطيــر ألحــد بائعــي الطيور فــي حفلة 
صــراع الديكــة فــي منطقــة العطيفيــة ، بعدها يشــعر بندم 
كبيــر علــى لحظة البــوح هذه ، فيقــرر كتابة كل ماشــاهده، 
وســمعه فــي دفتــر ، وتســليمه لنبيــل كأمانــة يستكشــفها 
نبيــل ، ويفــض بكارتهــا كمدونة مهملــة في حيــاة رزوقي 
اكتســبت قيمتهــا بعــد التمثيل بجســده ، و تعليــق جثمانه 
علــى مــرآى مــن النــاس ممــا يثيــر رعبــاً فــي المنطقــة ، هنا 
 يجعلنــا المؤلــف أمــام صــوت ســردي يزيــح ســلطة الســارد 
لتكــون  الروايــة،  بســرد  والمتحكــم  الحاكــم،  )نبيــل( 
المخطوطــة المكتوبــة بلغــة شــعبية تمثــل ثقافــة رزوقــي 
بائــع الشــاي ، وبهــذا تتعدد األصــوات الســردية داخل بنية 
ــي ، و  ــى مــن خــالل مخطوطــة رزوق ــن األول الســرد مرتي
الثانيــة مــن خالل الكم الهائل من مشــاهد الحــوار الجدلية 
 بيــن نبيــل، و بيــن الشــخصيات الثانويــة التــي نطــل عليها 
) مبنــى ومعنــى ( مــن خاللــه ، إذ ينقــل لنــا نبيــل بحيــاد 
كبيــر الحــوارات الجدليــة التي خاضهــا مع )أمجد – انســجام 
– أبــو أحمــد – لقــى( وميــزة هــذه الحــوارات التلقائيــة فــي 
توظيفهــا للكشــف عن التكويــن الفكري لتلك الشــخصيات 
، وبمــا إن نبيــل يقــدم ذاتــه كســارد كان يوقــف الحــوارات 
ــاً نقــده أو اتفاقــه  ــا معلقــاً عليهــا مبدي ــال أمامن التــي تنث
معهــا ، وهــذا مــا يجعلنــا إزاء مشــاهد مركبــة مــن ثــالث 
بنيــة  داخــل  الفكــري كشــخصية  منظــوره  منظــورات 
المشــهد ، و منظــور الشــخصية المقابلــة لــه ، و منظــوره 
كســارد اســتدعى تلــك الحــوارات الجدليــة بيــن ) الحيــاة / 
المــوت ، الماضــي / الحاضــر ، اإليمــان / اإللحــاد ، الجمــال 
ــا أمــام  ــح ، ثقافــة الداخــل / ثقافــة الخــارج ( ، وكأنن / القب
مشــهد ســينمائي نهــض المونتــاج بتقطيــع الحــوار بيــن 
الشــخصيات للتأكيــد على كل جملــة تقولها بحجــم وزاوية 
معينــة ، مصحــوب بصــوت ســارد مــن خــارج الــكادر يعلــق 
علــى تلــك الحــوارات هــذا التكنيــك إن دل علــى شــيء فإنه 
يــدل علــى ضواغط تكنيك الســرد الســينمائي في تشــكيل 

بنيــة المشــهد الروائــي.
يفصــح نبيــل عــن الســر الــذي كشــفته مخطوطــة رزوقــي، 

ممــا يجعــل نبيــل و أبــو أحمــد يعيشــان فــي لحظــة صراع 
نفســي، و اخالقــي يحثهمــا علــى األقتصــاص مــن حقــي 
القاتــل، ومــن الواشــي فيدفعــا بذلــك ضريبــة تــودي 
بمقتــل أبــو أحمــد، و تهديــد حيــاة نبيــل الــذي يجــد منزل 
لقــى مــالذًا إنســانياً حانيــاً عليــه ، وفي النهايــة يقتل حقي 
فــي مواجهــة مــع رجــال األمــن ، و يعتقــل بعــض رجالــه ، 
تعــود انســجام لنبيــل متطهــرة مــن أدران المــرض ، أمــا 
لقــى فتكــون بمثابــة لقيــة ال تقــدر بثمن بالنســبة لنبيل ، 
إذ تتبــرع لــه بــكل مقتنيــات المنــزل ، إلدراكها بأنــه الرجل 
ــن أن  ــة ، وال يمك ــا التاريخي ــي قيمته ــذي يع ــد ال الوحي
يفــرط بهــا بــأي مبلــغ مــادي تحــت أي ضغــط اقتصــادي 
ــق لهــا  ــد انهــاء أي متعل ــا بع ــود إليطالي ــه ، و تع ــر ب يم
ــة  ــرى للرواي ــة الكب ــر الدالل ــذا تتفج ــراق ، وبه ــل الع داخ
بوصفهــا ليلــة حالمــة تســعى للــم شــتات نبيــل الســارد 
الحالــم بحيــاة أكثــر أمنــاً، وحبــاً ، و أكثــر تشــبثاً بالحيــاة ، و 

أكثــر نأيــاً عــن كل مــا هــو مــادي .

4ثقافية وفني�ة

»الورقة التي لم تسقط في فصل الخريف، خائنة بعيون  
أخواتها، وفّية بعيون الشجرة، متمّردة بعيون الفصول«. 

رزكار ابراهيم

ــن بطوالتهــم... ــخ ع ــور... ســيكتب التاري ــن ن ــرف م ــخ باح ســيكتب التاري
ســيكتب التاريــخ عــن تخاذلهــم...

نعــم، فالتاريــخ المــروي او المكتــوب او المتناقــل، هــو تاريــخ فيــه الكثيــر من 
ــي  ــادي يجــب التخل ــات، وفــي اعتق ــر و الخــداع و التمليــس و المبالغ التزوي
عــن فكــرة كتابــة التاريــخ بصــدق النهــا ببســاطة مطلقــة، »كل ينظــر اليــه 
مــن زاويتــه«، كفكــرة شــهدائنا و قتالهــم، او كمــا اوردت فــي مقدمــة هــذه 
ــر  ــيء غي ــخ ش ــجرة، فالتاري ــن الش ــقط م ــي تس ــة الت ــن الورق ــة، ع االلتفات
ملمــوس نعــم فيــه احــداث ملموســة لكــن االفــكار شــيء غيــر ملمــوس و 
التصــورات ايضــا، فلمجــرد نقــل الصــورة تتدخــل عوامل عديدة فــي تركيبها 
و انشــائها فالعمــل هــو للمــؤرخ، فبــدون المــؤرخ ال يمكن ان يكــون التاريخ، 
اذن ال يوجــد هنــاك تاريــخ واضــح بــل هنــاك مؤرخــون ، التاريــخ كصناعــة 
ال التاريــخ كمجمــوع حــوادث الماضــي ، و هنــا يجــري وصــف مــا يجــري فــي 
ذهــن رجــل يتكلــم عــن وقائــع ماضيــة ، مــن منظــور خــاص بــه تحــدده 

حرفتــه داخــل مجتمعــه. ســننتهي بالضــرورة إلــى مســائل متفرعــة.
و لــو ســلمت الــى الــراي القائل ان قــراءة التاريــخ تعتمد على الوقائــع المادية 
التــي حدثــت عبــر فتــرة معينــة، كمــا اورد الكاتــب احمــد عبــاس الصالــح فــي 
كتابــه »اليميــن واليســار فــي االســالم«، اورد ســؤال فــي منتهــى الحساســية 
و الخطــورة فــي التاريــخ االســالمي، مفــاده: هــل كان الخليفــة الرابــع موافــق 
علــى الفتوحــات االســالمية التــي امــر بهــا الخليفــه عمــر بــن الخطــاب )رض( 
ام معــارض لهــا، فلــو ســلمت بهــذا االمــر ووافقــت علــى ان االمــام علــي )ع( 
اول شــخص نقــل مركــز الخالفــة مــن المدينــة الــى الكوفــة، وهــذا بتحليــل 
عبــاس الصالــح، كان موافقــا، لــو ســلمت لهــذا االمــر جــدال ســيًكون عنــدي 
رأي اخــر مختلــف عــن الصالــح بــكل تأكيــد اي اننــي اتصــور واحلــل مــا قالــه 

التاريــخ حتــى الموثــق بالوقائــع الماديــة.
اذن انــا اصبحــت مــؤرخ اخــر، غيــر الــذي ارخ الحــدث وغيــر الــذي نقلــه 
وتســائل فيــه، وهــذا لــن يجــدي الــى اي منفعــة تذكــر الننــا امــام معضلــة 

ــخ. ــرة اســمها التأري كبي
هــذا مــا كان فــي التاريــخ السياســي، التاريــخ االكثــر تاثيــرا بالنــاس، التاريــخ 
الــذي يــدرس فــي كل مــدارس العالــم، فهكــذا تاريــخ ال يجــدر بــان يــدرس 
وكل بلــد يــدرس تاريخــه السياســي اوال ويؤكــد عليــه بانهــم االبطــال ومــن 

يــذر حــروف التأريــخ ومــا الــى غيــر ذلــك.
نعــم نحــن امــام معضلــة كبيــرة اســمها التاريــخ الننــا يجــب ان نجيــب علــى 

الســوال الــذي طرحنــاه فــي البدايــة مــن يكتــب التأريــخ؟
ــاء و  ــخ هــم االدب ــب التاري ــان مــن يكت ــخ الحقيقــي، واعتقــد جازمــا ب التاري
الفنانــون و مــن يعمــل بالحقــول الثقافيــة، فنظــرة واحــدة الــى تاريــخ ابــن 

رشــد تكفــي لالجابــة علــى هــذا الســؤال.

 من يكتب التاريخ ؟

أمري الخطيب

التفـاتة 

د. أحمد جبار

فاروق صربي

قراءة في رواية » ليلة الحلم اإليطالي « 

مصدق الحبيب
  

وفقــا لمــا جــاء في القصــص االنجيليــة )Book of Judith(، فإن ملك نينوى اآلشــوري 
)!!!( نبوخذنصــر Nebuchadnezzar كان قــد أرســل جيشــا الــى فلســطين لالنتصار 
ــرال اآلشــوري هولوفيرنــس  ــادة الجن ــاك تمكــن الجيــش بقي ــى اليهــود . وهن عل
ــا الحصــار.  ــرض عليه ــا Bethulia ويف ــة بثولي ــن ان يطــوق منطق Holofernes م
ــالم،  ــأس واالستس ــد الي ــة لح ــى المدين ــرة عل ــاره المدم ــار آث ــغ الحص ــن بل وحي
تطوعــت أرملــة يهوديــة شــابة وجميلــة اســمها Judith لتغييــر موقــف المدينــة 
مــن االستســالم. وهكــذا فقــد زينــت نفســها وارتــدت مالبســها المغريــة وطلبــت 
مــن خادمتهــا ان ترافقهــا الــى مخيــم الجيــش اآلشــوري حيــث ادعــت انهــا مــن 
مناصــري القائــد والمعجبيــن بــه والراغبــة فــي مقابلتــه. وحين نظــر الجنــرال اليها ، 

ابهــره جمالهــا فدعاهــا الــى وليمــة فــي خيمتــه. وهنــاك طــال المقــام طــوال الليــل 
ــط  ــريره ليغ ــى س ــك عل ــرال وتهال ــل الجن ــى ثم ــراب حت ــام والش ــر الطع ــع واف م
بنــوم عميــق. وعندمــا اطمأنــت جــودث مــن نومــه اســتلت ســيفه وقطعــت رأســه 
ووضعتــه فــي كيــس وعــادت بــه الــى بثوليــا حيث ابتهــج أهلهــا وعاد الــى قلوبهم 

العــزم واإلصــرار فشــنوا هجومــا معاكســا علــى الجيــش اآلشــوري وتمكنــوا مــن أن 
 يلحقــوا بــه الهزيمــة ويجبــرون ماتبقــى منــه علــى الهــروب والعــودة الــى نينــوى. 
أثارت هذه القصة من الكتاب المقدس مخيلة العديد من الرســامين الكالســيكيين 
فرســموا مشــاهد ذبــح الجنــرال والعودة برأســه الى بثوليا. من اشــهر هــذه االعمال 
لوحتــان للفنــان كارافاكيــو Caravaggio، ولوحــة للرســامة آرتميســيا كينتليشــي  
 ،Orazio Genteleschi ووالدها الرســام أورازيو كينتليشــي Artemisia Gentileschi
  Georgione وجورجيونــي  Allori وأللــوري  Bigot ولوحــة لكل من الرســامين بيجــوو

. Vernese وفيرنيســي Botticelli وبوتشيللي
ــن  ــي م ــدف االساس ــأن اله ــوا ب ــراء ان يعرف ــاء والق ــن كل االصدق ــو م ــه: أرج تنوي
نشــر هــذا الموضــوع هــو التعريــف باللوحــات الفنيــة التــي غالبــا مــا نراهــا فــي كتــب 
وفيديــوات الفــن الكالســيكي والبــد ان نعــرف عنها شــيئا وبغض النظــر عن محتوى 
وصحــة القصــص التــي تكمــن خلفهــا )فمثــال نحــن نعــرف ان نبوخذنصــر كان ملكا 
لبابــل وليــس نينــوى( !! ولــذا فاننــي  شــخصيا تــرددت عــن عــرض مشــاهد الذبــح 
المقرفــة وال يقــل عنهــا قرفــا ادعــاء بطولــة المــرأة اليهوديــة وهزيمــة بطــل قومــي 
وجيــش تاريخــي مــن بالدنــا !! ولكننــي مؤمن بــان اغلــب او كل قصص الميثولوجيا 
تتضمــن خيــال وخرافــات وادعــاءات خارقــة وغيبيــات ال أؤمــن بهــا مطلقــا، حتــى ولو 
كان مصدرهــا الكتــب المقدســة. والمهــم عنــدي هنــا هــو تاريــخ الفن والتعريــف به، 

دون سياســة وال ديــن او مذاهــب ومعتقــدات ، واشــكر تفهمكــم.

األرملة اليهودية جودث ورأس الجنرال اآلشوري  تصورات في الثقافة المسرحية الصورية

ناظم زاهي للمستقل: 
كنت اتمنى أداء دور رجب في الذئب وعيون المدينة 
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 نظريــة الموســيقى هــي ممارســة يســتخدمها الموســيقيون لفهــم لغــة 
الموســيقى وتوصيلهــا. تبحــث النظريــة الموســيقية فــي أساســيات الموســيقى.  

ــات الموســيقية. ــا لتفســير المؤلف ــر نظاًم كمــا يوف
علــى ســبيل المثــال، تحــدد نظريــة الموســيقى األساســية العناصــر التــي تشــكل 
ــة  ــكل األغني ــل ش ــة مث ــر التركيبي ــدد العناص ــاع. يح ــن واإليق ــجام واللح االنس
واإليقــاع والمالحظــات واألوتــار والتوقيعــات الرئيســية والفواصــل الزمنيــة 

ــد.  ــس والمزي والمقايي
ــل درجــة الصــوت والنغمــة  ــات الموســيقية مث ــى الصف ــا عل كمــا يتعــرف أيًض

ــا. ــات وغيره ــس والديناميكي ــرس والملم والج
نظريــة الموســيقى موضــوع معقــد وشــامل. هنــاك العديــد مــن الممارســات 

والتخصصــات والمفاهيــم.
من األفضل تعلم أساســيات الموســيقى أوالً قبل استكشــاف نظرية الموســيقى 
المتقدمــة. سيســاعدك الفهــم القــوي لهــذه العناصــر األساســية الثالثــة علــى 

تعلــم نظرية الموســيقى األساســية.
االنســجام هــو عندمــا يتــم تشــغيل عــدة نغمــات أو أصــوات فــي وقــت واحــد 
إلنتــاج صــوت جديــد. األصــوات المدمجــة فــي التناغمات تكمل بعضهــا البعض 

ــدو ممتعة. وتب
األوتــار وتعاقــب الوتــر هــي أمثلــة علــى االنســجام. يحتــوي الوتــر علــى ثــالث 
نغمــات أو أكثــر تعــزف فــي نفــس الوقــت. تقــدم األوتــار وتعاقــب األوتــار فــي 
ــزاء  ــن األج ــع بي ــا أن الجم ــه. كم ــن أو تكمل ــم اللح ــيقية تدع ــة موس مقطوع

ــاز.   ــال ممت ــق االنســجام. األصــوات المجمعــة للجوقــة هــي مث ــة يخل الصوتي
األصــوات المتعــددة التــي تشــكل جوقــة مزيًجا إلصــدار صــوت متناغم. ومــع ذلك، 

ليســت كل التناغمات ترضــي آذاننا. 
هناك نوعان رئيسيان من االنسجام: التنافر والساكن.

يضيــف التناغــم التناســقي نغمــات ال تبــدو ممتعــة عنــد اللعــب مًعــا. والنتيجــة 
تضيــف التوتــر وتجعــل صــوت الوتــر غيــر مســتقر. ينطلق هــذا التوتر عــن طريق 

حــل األوتــار الســاكنة. أمثلــة الفاصــل المتنافــر هــي الثوانــي والســابع والتســع.
يبــدو االنســجام المتناغــم مســتقًرا وممتًعــا. تحتــوي جميــع النغمــات فــي وتــر 
ســاكن علــى فتــرات زمنيــة تلعــب بشــكل جيــد مًعــا. تنتقــل األوتــار الثابتــة أيًضا 
بسالســة مــع بعضهــا البعض فــي تقــدم. أمثلة الفواصــل الزمنية المتســقة هي 

االنســجام والثلــث والخمــس واألوكتافــات.
يجمــع الموســيقيون بيــن التناغمــات المتناغمــة والمتنافــرة لجعــل الموســيقى 

أكثــر إثــارة وإثــارة لالهتمــام.

تقافية وفني�ة 5

 فــي برفورمانــس بويــز يبــدو الجســُد حوضــاً زجاجيــاً، فيمــا 
يتراقــص فــي داخِلــِه الخــراُب اإلنســانيُّ أجمــَل ســمكِة زينة، 
كيــف ال وهــو القائــُل بــأنَّ الفــنَّ هــو إمكانيــُة الفنــاِن علــى 
افتــراِس جســِدِه بمخالــبِ عصــِره فــي معــرِض حديِثهــا عن 
آليــاِت اشــتغاِل البرفورمانــس تقــوُل مارينا أبراموفيتــش: أنَّ 
جوزيــف بويــز هــو مــن جعــَل للجســِد حضــورًا فنِّّيــاً الفتــاً، 
فمَعــُه أوََّل مــرٍة فــي تاريــخِ الفــنِّ عــرَف الجســُد متــى يكــوُن 
عمــالً فنيــاً، وبحســبِ مــا هــو معــروٌف عن ســيرِة الفنَّــاِن من 
أنَّــُه قــد اســتعاَد حياَتــُه بالمصادفــِة، علــي يــِد فــاّلحٍ ألمانّي، 
ــي  ــز ف ــذا عمــَد بوي ــٍة، ل ــرٍة حربي ــد أن ســقَط مــن طائ بع
صناعــِة أعماِلــِه إلى اســتعماِل مــوادٍّ مؤكــدِة الــزوال، إذ الفُن 
لديــِه هــو المصادفــُة، وليس ثمَة مختبٌر للمصادفاِت ســوى 
ــي”  ــَل المتخف ــَب والرج ــس “الذئ ــدُّ برفورمان الجســِد، ويع

عتبــَة ولــوجِ إمبراطوريــِة الجســِد البويــزي.
 يعتمــد الجســد فــي مناجــاة مأزقــه حضــور الُبعــد الطيفــي 
للكارثــة التــي ســاعدت على تحويلــه إلى حكايــة مروية في 
هوامــش الوجــود األول، فكثيــرًا مــا يرتكــز علــى المراوغــة، 
ــته  ــاً بهــا فراغــِه الُملغــى بحجــة عــدم الوثــوق بطاقـ مالئ
ــرة بوصايــا الســلطة القائمــة علــى ضــرورة محــوه.  الُمطهَّ
فــي أعمــال جوزيــف بويــز حــدث تبــادل أدوار مرّتــب بغواية 
المشــهد الحياتــي لمــرآة العــرض، والــذي فــي المشــاركة 
وجســد الفنــان أحدث احتكاكاً تثاقـــفياً قائماً على استفـــزاز 
المتحول اليومي أي األمكنة وتحريكها بالمتحول الثقــــافي 
الــذي هــو الجســد، وهــذا األخيــر هــو فرجــار زمكانــي، 

يضـــطلع بمهمة رســم الخطوط وهندســتها، فالجسد هو 
مهنــدس اجتماعــي ُتحــّدد خبرته بقــوة تشــاكله وتداعيات 
المصيــر اإلنســاني، ثمــة خصيصــة يتمتــع بهــا الجســد، إذ 
لديــه إمكانية عجيبة في التشــهير بالخــراب وفضحه، كونه 
يتربــع علــى كنــز معلوماتي يحاكــي أغلب الحقــول الجمالية 
واإلنســانية، فـــمن دونــه لــن نتعّرف علــى مجازر البوســنة، 
ولــن تصلنــا أخبــار مــا حــدث فــي جنــوب الســودان، كذلــك 
لــوال ضحايــا المفخخــات واألحزمة الناســفة لما تكّشــفت لنا 
خفايــا المــأزق العراقــي، مــن هــذا نفهــم أن فطنــة الجســد 

ــة،  ــى باألمكن ــب حت ــه ألن يتالع تؤهل
وهــذا مــا تأكــد فــي برفورمانــس بويز 
حيــث ســعى إلى اســتفزاز جســد الحياة 
ــادي  ــكان بالجســد الم ــو الم ــذي هـ ال
نفســهما أدى إلــى خلــق نــوع مــن 
المالقحــة االرتداديــة، أي أن المــكان 
قــد ارتــد علــى جســده اليومــي، وقــد 
حــدث ذلــك نتيجــة ارتـــداد الجســد 
نفســه عــن شــبحيته المرافقــة لمــا 
يحمــل مــن فلســفة مكانيــة مــن 
هــذا التالقــح الطيفــي الُمتشــكِّل مــن 
ــرض،  ــي للع جســدنة الخطــاب الجمال
ثالــث  عــارض  حضــور  لنــا  يتضــح 
مشــارك فــي عمليــة  العــرض أال وهــو 
ــروض األداء  ــي ع ــي، فف ــد المتلق جس
يحضــر المتلقــي بجســده ليــس كزائــٍر 
وحســب، إنمــا يحضــر بوصفــه عارضــًا 

البـــد من مشــاركته فــي اللعبة، لكنه يحتــاج إلى امتصاص 
جســد المرحلــة ليتعــرف مــن خاللــه علــى جســده، فيجمعه 
رة  بشــجاعة جســد العــارض،  مــن ثقافــة المــكان الُمشــفَّ
إذن فــي عــروض األداء تكــون مهمــة المتلقــي هـــو إنتــاج 
الجســد الجماعــي الحامــل ألدنــى تفاصيــل العــرض، وكمــا 
يقول جورج فوكـــس أن الحركة اإليــــقاعية للجسد البشري 
داخــل الفضــاء قــادرة علــى إصابــة أشــخاص آخريــن 
باهتــزازات مماثلــة أو مشــابهة إيقاعيــاً لتضــع الجميــع فــي 
نفـــس حالــة النشــوة، بيــد أن ذلــك ال يتحّقــق مــن دون 
تطوير االستفزاز نفسه، بمعنى أن يكون الجسد ذا خبــــرة 

عاليــة فــي مخالطتــه للمــكان قبل الوجــود فيه، وهــذا عينه 
مــا ســعى إليــه المخـــرج كالوس جروبر في عــرض “خراب” 
الــذي قدمــه داخــل أنقــاض فنــدق إســبالندة، وغيــره مــن 
المخرجيــن الذيــن اشــتغلوا على ثقافة تفعيــل دور األماكن 
الُمســتَفزة بالجســد أمثــال المخــرج رينهــاردت الــذي قــدم 
ــة  ــف” فــي غابــ ــة صي ــم ليل عرضــاً لنــص شكســبير “حل
صنوبريــة وقعــت فيهــا الكثير مــن المجازر بحــق الفالحين، 
وغيــره مــن المخرجيــن أمثــال غروتوفســكي وكانتور، هـــنا 
ــه ســؤال  يأتــي دور الجســد الســتجواب المــكان، أي توجي
إلــى الحادثــة بوصفهــا ذاكــرة مكانيــة 
بحضــور  ُتفعــل  غائبــة  عالمــة  أو 
هـــو  الــذي  اإليقونــي  المســتجوب 
الجســـد ويمكــن أن نقول بأن الجســد 
هــو المجــاز الضمنــي لثقافــة المــكان 
مهمــا كانــت الجفرافيــة العالمّيــة التي 
ينتســب إليهــا، وأعنــي بالجغرافيــة 
العالميــة هــي ذلــك الخزيــن الثقافــي 
الــذي يمتصــه الجســد، ويتشــّكل عبره 
الصــوت الداخلي لكل شــعب أو قومية، 
إذ الجســد هــو مــادة الوجــود الخــاص 
وهــذه  بالســنر  هيلمــوت  بحســب 
المــادة الخاصــة ذات مزيــة لســانية أي 
أنهــا قــادرة علــى التعايــش مــع الحالــة 
أيــاً كانــت للتعبيــر عنهــا وطرحهــا 
علــى طاولــة، مــرة تكــون مـــوائمة 
للظرفيتيــن ومــرة للتشــهير بهمــا، 
ــان تحــت  ــا يكون ــادرًا م ــان وبخاصــة المــكان، ن فالظرفيت
ســلطة العقــل، وهــذا مــا نفهمــه مــن طروحــات فوكــو في 
تعرضــه لموضوعــة بناء الســجون، بينما يجيء دور الجســد 
لقــول كلمــة العتــه والجنــون، بهكــذا رؤى ضيقــة وســعت 
ــي،  ــب قيم ــد كجان ــا للجس ــال نظرته ــن مج ــلطات م الس
ــى  ــات ســعى جــورج ليكــون إل ــاً مــن هــذه الهيمن انطالق
مجانبــة الطروحــة الفوكويــة في سلســة تناوالتــه المعرفية 
ــه  ــر بأن ــذا األخي ــّد ه ــت َع ــل، حي ــة الجســد العق لموضوع
غيــر ُمجســدن، وبمــا أنــه مســتفرغ مــن الجســدية فمــن 
المؤكــد أن ســلطته ســتكون أكيــدة، ذلــك الفتقــاره إلــى 

عنصــر المالمســة، فالفكــر يثيــر األســئلة لكنــه ال يالمــس 
ــال  ــل الخي ــن قب ــود م ــرض الوج ــن مفت ــة كائ ــدًا، فثم أب
معنــي بهــذه الممارســة، لهــذا نجــد أن العلــوم اإلنســانية 
انصهــرت فــي رعايتهــا لثقافــة الجســد أكثــر مــن العلــوم 
العقليــة، ذلــك ألن العقــل يتعامــل مع الممكن المســتحيل، 
فيمــا ينصــب اهتمــام الجســد علــى مســتحيل المســتحيل, 

فمــا تؤكــده حــاالت الجنــون يشــي بأســرار الطاقــة العقليــة 
للجســد، إذ مــن الجنــون فقــط يكتســب العقــل جســدنته، 
أي يتحــول إلــى معمــل مخيالــي، كذلــك يمكــن للمــكان أن 

يتخّيــل وجــوده بوســاطة الجســد.
 إن الحــاالت االســتثنائية التــي يســتحيل فيهــا الجســد إلــى 
ظاهــرة مكانيــة جــد قليلــة، ويمكــن اعتبــار الجنــون الحالــة 
ــون يســيطر  ــك ألن المجن ــرب للمســتثنى، ذل األهــم واألق

علــى المــكان بوصفــِه عقــالً متغلغــالً فــي منظومــة فكــر 
اآلخــر النابــذ لشــذوذ فعل الجســد الُمعقلــن بالرفض للعقل 
القطيعــي، هــذا يدل علــى أن المــكان خاضع دائمــاً لدعوات 
العقــل وملبيــاً لندائــه، لهــذا نجــد أن األمكنــة المحكومــة 
بتواجــد المجانيــن تخلخــل نظــام العقــل وتثيــر الفوضــى 
فــي مــدن األفــكار الســلطوية، ممــا يــؤدي إلــى اعتبــار هذه 

األماكــن مناطــق عــزل وجريمــة، كــون العقل فيها ُمصــادر، 
ــن  ــدر ع ــا يصـ ــك ألن م ــدة، ذل ــا مؤك ــي أن خطورته يعن
المجنــون هــو جريمــة لكنهــا غيــر ُمعقلنــة، وكل ماهــو غيــر 
معقلــن ُيحــار التعامــل معــه، وقــد تعلــن القوانيــن عجزهــا 
آنــذاك، فــي فـــلم أحدهــم طــار فــوق عــش الوقــواق الحائــز 
علــى جوائــز األكاديميــة الخمــس للمخرج ميلوش فورمـــان 
وعــن روايــة كيــن كيســي، يفتــح الجنــون ذراعيــه للمــكان 

ويســتقبله بمخيــاٍل جســدي، فتصويــر الفلــم فــي مشــفى 
دليــٌل علــى زعمنــا القائــل بــأن العقــل ُيجســدن بالجنــون، 
فثيمــة الفلــم تقــول بــأن المــكان هو معطــى عقلــي، ولكي 
يتــم نفــي هــذا المعطــى يتوجــب علينــا جســدنته وليــس 
ثمــة طاقــة غيــر الجنــون قادرة علــى تفتيت صخرتــه، ثم أن 
تصويــر الفلــم هنــاك يوحــي بتوجيه إدانــة للعقــل باعتباره 
ــر  ــز، وتصدي ــرورة الحج ــى ض ــر عل ــمحّرض األول واألخي الـ
األحــكام الداعيــة لذلــك، علــى ضــوء ذلــك يجــوز لنــا القــول 
ــور  ــب حض ــل يتطل ــرب العق ــد أن ض ــكان، بي ــة الم بعقلي
ــن  ــى أن ف ــا إل ــارة هن ــب االش ــر، يج ــوي ُمفّك ــد نيتش جس
األداء يعتمــد علــى ركيزتيــن مهمتين هما الجســد والمكان 
وليس الجســد وحســـب كما يظن البــــعض، فالتهاون في 
اختيــار المــكان تصريــح بعقلنــة الجســد مايعنــي التســليم 
بموتــه المحتــوم، علــى ضــوء ذلــك يمكننــا تعريــف عروض 
األداء علــى أنهـــا حالــة اســتثنائية يســتهدف بهــا الجســد 
ز. العقــل مــن خــالل اصطيــاد المــكان المناســب والُمســتفَّ

 فــي فيلــم بويــز الــذي ُيصنــف فــي خانــة الوثائقيــات، بــرع 
المخــرج أندريــس فييل في اســتنطاق ســيرة الخيال، مـــــن 
خــالل ســبر العوالــم الحياتية الُمســاهمة في تشــّكل تجربة 
بويــز الفنيــة، حيــث ُوِظفــت كل إمكانيــات ســينما البوتريــه 
ــا  ــل، كم ــتدعى بممث ــتضاف أو المس ــس المس ــي وليـ الح
ــوع مــن األفــالم الســيرذاتية، ألن تشــريح  ــي ن يحصــل ف
شــخصية كجوزيــف بويــز تحتــاج لحضــور الظــل ومصــدره، 
ومــن دون ذلــك تصــاب الوثيقــة بالتــآكل وعــدم الوثــوق 
بهــا، فمــا يحملــه مــن تناقضــات وجنــون ومشاكســة 
ــم  ــا فــي شــك دائ ــى مســتوى الســلوك والفــن، تجعلن عل
ــك ألن  ــوغ ســّره، ذل ــل مــن بل ــن أي ممث مــن عــدم تمّك
التجربــة جنــون، وكل تجســيد لهــا هــو عقلنــة، إضافــة إلــى 
كســره زجاجــة الحيــاة بحجــارة الزمــن المتمثلــة بشــهادات 
المعاصريــن، تمّكــن فييــل مــن مطــاردة بويــز والتعــرض 
ألهــم أطروحاتــه مــن قبيل نظريــة النحت االجتماعــي التي 
أصبحــت العمــود الفقــري لصوريــات مابعد الحداثــة، ففيها 
أخــرج الفــن مــن غــرور األشــكال الميتــة إلــى حلبــة الصــراع 
مــع اإلنســان والتالحــم معــه. بهــذا يكــون بويــز قــد أعــاد 
خلــق دوشــامب مــن جديــد، لكــن هــذه المــّرة بحّلــة أكثــر 

شراســة ومصادمــة مــع الســائد.

 محمود عواد

عبد العظيم النصراوي

نزال الجسد في معارك جوزيف بويز

فاضل شناشيل 

بعضــا مــن ذكريــات بغــداد حينمــا طلبــت مــن تلــك الســيدة العجــوز التــي جلســت جنبــي 
بمقهــى فــي أمســتردام وتذكــرت بغــداد حينمــا باعــوا امالكهــم قبــل التهجيــر واشــتروا 
بالدينــار العراقــي آنــذاك بيتــاً ومطعميــن هنــا بهــذه المدينــة الســاحرة وهــي تســرد لــي  

وان اصحــح لهــا بعضــاً ممــا نســتها... وبعديــن
- وين شلتو ؟

- ســيد حســين العطــار كان مشــتري بيــت بالشــاكرية بــذاك الصــوب وبالشــغل 
ديســولفون ويــا زوجــي فكايــل لــه تعــال يمــي اكعــد بالكــرادة ، البيــر عمــي كال انــت 
اليهــودي الوحيــد اللــي راح تكعــد بالشــاكرية وهنــاك تــرا بــس بيــوت فالحيــن وبيوتهم 
طيــن وبســاتين كبيــرة ، بــس اكــوش خبريــة علــى أســاس ان الملــك عنــده بيــت الخ 
قريــب علــى الشــط ورجلــي كال الحكومــة تحتــاج مكايــن و اكــدر بواســطة ســيد حســين 
اشــوف احــد مــن  القريبيــن مــن العائلــة اللــي كانــو يحكمــون العــراق.. وراهــا رحــت وياه 
شــفنا الــكاع يمهــا مكينــة مــاي كبيــرة هنديــة رســتو زوجــي كان يجيــب منهــن لبغــداد 
ــه  ــا كــم برتقال ــوه والفــالح جابلن ــكاع حل ــد والبصــره. واهلل شــفنا ال بالباخــرة مــن الهن
وعثــك تمــر كال الزم تاخذوهــن، بســكوت كلــت لرجلــي جيــب العثــك علويــش اتكــول  
لــه واصــل ، طبعــا اســولف ويــاه بالعبــري الفــالح ميعــرف اشــداكول.. اجــت مرتــو مــن 
بعيــد البســه اســود ملفوفــة رجلينهــا ، جابــت لنــا طاســة روبــه كتلهــا جاييــن علــى الكاع 
ودالنــا عليهــا ســيد حســين. كالــت واحنــا ويــن نــروح خالــه؟ زوجــي رد عليها  يعنــي هاي 

الــكاع اللــي انتــوا بيهــا للبيــع؟
كالت ال مو هو .

ـ لعد علويش تسئلين وين نروح ؟
ـ مــو انتــوا زناكيــن وكرايبكــم كلهــم بــس يســمعون اشــتريتوا كاع منــا كلهــم يجــون 

والمــالك بعــد مايشــغلنا بالزرعــات .
زوجــي انقهــر كلــش عليهــم قــال واهلل خطيــه هــذول، قلــت لــه وهســه؟ قــال راح اشــتري 
ــدي  ــالح تشــتغل عن ــن يرحــون وكال للف ــا اكــول الحــد هــذول مســاكين وي ــكاع وم ال

اتســوي الــزرع وتــزرع لــي نخلتيــن ببــاب البيــت. فــرح الفــالح.
ــوا  ــاكرية وخليت ــكاع بالش ــتريتوا ال ـ اش

ــمه ؟ ــم ، شس ــتغل عندك ــالح يش الف
ـ مزهر فرحات

ايجــوز   ، فرحــات  بالعــراق  ماعدنــا  ـ 
؟ فرحــان  تقصديــن 

ــان  ــر الفرح ــان. مزه ــان فرح ــي فرح ـ ئ
ابنــو صــار بعديــن يشــتغل بالحكومــة.

ـ ابن الفالح ؟
ـ ئي صار من كبارية البلد بعدين .

ــتان  ــف بس ــنين ابص ــتو كل هالس ـ عش
ــر ؟ مزه

بالبيــت  عدنــا  اشــتغل  مزهــر   ، الع  ـ 
يســوي الحديقــة ويكــص الدغــل الزايــد 
ويجيــب لنــا رمــان وبرتقــال مســواك ألن 
مانعــرف ويــن الســوق، وزوجتــو كل 
صباحيــات تجيــب لنــا خبــز تــازة ورجلــي 
كان يوصــل ابنهــم للمدرســة ببــاب 
ينجــح  ايكــول خطيــه الزم  المعظــم. 

ويصيــر رجــال. والمنطقــه كلهــا صــار بيهــا ســكن وناس اشــتروا الكيعــان ابــالش كانت .
ـ ما خفتي على بناتك ال يصادقهم ابن مزهر ؟

ــد جــوا عمــود  ــل يجــي يكع ــرأ ونشــوفه باللي ــود ، مســكين هــو كان بــس يق ـ ال يمع
الكهربــاء علمــود يشــوف الكتــاب وبنتــي قالــت لــه ماتخــاف يعظــك كلــب بالليــل، ضحــك 

قــال الــكالب بــس يعضــون الغريــب .
ـ عالقاتكم ويا المسلمين كانت زينة يعني ؟

ـ اســالم  كانــوا طيبيــن معانــا ، انــت جبــت طــاري ابــن مزهــر علويــش مــا ســوا عالقــة مع 
البنــات ، اقولــك ! بنــت عمــي البيــر حلــوه بــس ماتفتهــم بالعجــل يعنــي لمــن تكــول لهــا 

روحــي للســينما بوحــدك تضــرب دالغــة  ربــع ســاعة واتقــول هــا ؟
ـ دماغ سز يعني ؟

ـ ثولــة هماتيــن. ببيــت عمــي كانــت عندهــم مرجوحــه بالحديقــة وعمــي شــاف  واحــد 
جــاره يبــاوع علــى بنتــو مــن ورا التيغــة كان ابــن جيرانهــم  ســاكنين بالبتاوييــن  فقــال 
لهــا بنتــي مــن يشــوفك هــذاك ال تتمرجحيــن تــرا هــذا  المســلم ماشــايف بنــات حلــوات، 

كان يحكــي معاهــا بصــوت ناصــي علمــود اليســمعه  الجــار المســلم.
ـ بابا انا كلشي ما امسويه ؟

ـ وك من تتمرجحين ثوبك يهزو الهوا وايبين لباسك .
ــا ويطفــر  وبعديــن وصــى مرتــو وك ديــري بالــك علــى بنتــك ال يشــيش ابــن جيرانن

عليهــا ...
المهــم يــوم مــن األيــام رجــع االب وشــاف بنتــو علــى المرجوحــه وابــن جيرانهــم دنــج 

راســو اشــويه علمــود اليشــوفه ابوهــا، فــراح بــاس بنتــو اشــلونج بابــا ؟
ـ زينة كاعدة العب بالمرجوحه .

وبصوت ناصي سئل بنتو
ـ خو ما شافك هالسرسري لو شاف لباسك ؟

ـ ال بابا ماخليته ايشوف لباسي نزعته من الصبح.

بابا انا كلشي ما امسويه ؟

 ما هي نظرية 
الموسيقى؟

 أين تستريح
 هذه الروح

 التي مارست كل طقوس
 الغربة حافية

 تلتف حول نفسها
 وتقف عند اعتاب

هذا الوجع

***
 منتصُف العمِر تعثَّرُت بَك

 ولم اجْدَك
 كان ُحلًما
 صحوُت 

 رمقتني عيُن الشمِس مؤنبًة
 َاسدلُت الستائر

 وغفوُت اتمسك بحلمي
 صديقي

 ايُّها الليل 
 َمْن منِّا يغمُض عينيه اواًل

 لكي َيحظى
بِعقِد الياسمين

***
 انحني 

 اِللتقَط رائحَة الشمِس
ُق هذا ؟  َاُتصدِّ

 َكْم ُترعبني الحكاياُت
 وانا َارنو الى َخطوَك البعيد

 وفي كلِّ مرٍة
 يسقُط القلُب مغشًيا عليه

من الدهشة..

 انحني اللتقط رائحة الشمس 
 رجاء الشريفي

عــن دار اثــر فــي المملكــة العربيــة الســعودية، وفــي مدينــة الريــاض تحديــدا، 
صــدر موخــرا للقاصــة، الشــاعرة و المترجمــة آية الجلبــي، مجموعتها القصصية 

الجديــدة والتــي تحتــوي علــى 15 قصــة والمرســومة »صديقــان فــي اور«.
المعــروف عــن آيــة انهــا شــاعرة ورســامة، انهــا متعــددة المواهــب، عملــت فــي 
مجــاالت عديــدة فــي االدب علــى الرغــم مــن صغــر ســنها، فانهــا موهوبــة مــن 
نعومــة اضافرهــا، فلهــا ترجمــات عديــدة لقصاصــات وقصاصــات مــن فنلنــدا 
ــعراء  ــعار لش ــن االش ــد م ــت العدي ــن، ترجم ــن كثيري ــعراء اوربيي ــك ش و كذل

ســويدين و اخريــن كثيريــن.
ــص  ــم القص ــي ترس ــم، فه ــي الرس ــرا ف ــا موخ ــن موهبته ــت ع ــى افصح حت
ــر العــرب، لكــن  بشــكل غريــب وغيــر مالــوف للمشــاهدين العــرب و حتــى غي
رســوماتها تثيــر الدهشــة وكذلــك تثيــر تســاؤالت عديــدة عــن طريقــة رســمها 

ــازل و الوحــدات جميعــا. لالشــكال و المن
تقــول ايــه عــن مجموعتهــا القصصيــة الجديدة »صديقــان فــي اور«، أن  »هذه 
القصــص طابعهــا غرائبــي، بعضهــا يحــدث بالعــراق وبعضهــا في فنلنــدا، دون 
ــان فــي اور هــي واحــدة مــن  ــى الثيمــة العامــة )اللجــوء(. وصديق التطــرق ال

القصــص، عــن مغامــرة يقــوم بهــا طفليــن عراقييــن«. 
واننــا اذ نتمنــى للمبدعــة آيــه الجلبــي كل التوفيــق فــي عملهــا نهنئهــا علــى 

اصــدار مجموعتهــا الجديــدة هــذه.

صديقان في اور

محسن الذهبي

ــارات  ــات مــن القــرن الماضــي، ظهــرت تي ــة األربعيني فــي نهاي
جديــدة فــي األدب والفــن تحمــل ســمات التجديــد والبحــث عــن 
هويــة تميزهــا ومثــل مــا حــدث للشــعر العربــي الحديــث )الشــعر 
الحــر( كان للوحــة التشــكيلية الحروفيــة فــي تبــوء ســمة الريــادة. 
ــد  ــادة ومــازال قائمــا، فمــن هــو الشــاعر الرائ وبقــى جــدل الري
فــي قطــع حبــال بحــور الخليــل أهــو الســياب فــي )هــل كان حبــا( 
ــرا(؟ وهكــذا يعــاد الجــدل،  ــازك المالئكــة وقصيــدة )الكولي أم ن

فمــن هــو الحروفــي االول.؟؟.
 الفنانــة العراقيــة مديحــة عمــر؟ أم الفنــان جميــل حمــودي؟

ــا  ــة )ماري ــن كلي ــرف م ــة الش ــى درج ــزة عل ــر الحائ ــة عم مديح
غــري( بلنــدن 1933 ثــم الدراســة فــي جامعــة جــورج واشــنطن 
ــة الكوركــوران للفنــون حتــى 1950،  1943 والمنســبة الــى كلي
تعــرض اول عمــل لهــا تســتلهم فــي الكتابــة العربية عــام 1949 
وذلــك فــي المعــرض الــدوري لمتحــف الكوركــوران بواشــنطن 
ــي  ــرض ف ــم تع ــة( ث ــروف العربي ــة للح ــا )صــور تجريدي بلوحته
المعــرض الشــامل العمالهــا المقــام علــى قاعــة الــرواق ببغــداد 
1981عــددا مــن اعمالهــا الحروفيــة االولــى مؤرخــه بعــام 1946، 
اهــي رائــدة الحروفيــة االولــى ام مــا يؤكــده الفنــان جميــل 
حمــودي مــن مواليــد 1924 مــن انــه الرائــداالول فــي اســتلهام 
ــان شــاكر حســن ال ســعيد  ــه الفن الحــرف العربــي كمــا يــؤرخ ل
فــي كتابــه البعــد الواحــد » كان جميــل حمــودي منذعــام 1947 
قــد اتخــذ مــن الكلمــة المكتوبــة ضمــن عالــم اللوحة المرســومة 

عنصــرا جديــدا فــي البنــاء الفنــي«.
ــا للصــورة  ــر وضوح ــر اكث ــدا اخ ــا بع ــر تعطين ــة عم ــن مديح لك
بكونهــا الرائــد بوعــي ومعرفــة فــي اســتلهام الحــروف والكتابــة 
العربيــة لكونهــا اول مــن نًظــر وكتــب عــن ماهيــة العالقــة 
بيــن الفــن والحــروف العربيــة ففــي واشــنطن كانــت قــد نشــرة 
بيانــا فنيــا عــام 1949 تحــت عنــوان )الخــط العربــي عنصــر 
اســتلهام فــي الفــن( درســت فيــه امكانيــة االســتفاده مــن 

الخــواص المطاوعــه للحــروف العربيــة وامكانيــة اســتخدام القيم 
التجريديــة فــي بنــاء اللوحــة الفنيــة الحديثــة وهــي بذلك ســبقت 
كل المهتميــن بالفــن التشــكيلي مــن فنانيــن ونقــاد فــي هــذا 

المجــال. 
لكننــا قبــل الحكــم علــى هــذه الريــادة العراقيــة للحروفيــة البــد 

ــار  ــي هــذا المضم ــة االخــرى ف ــارب العربي ــى التج مــن النظــر ال
والتــي تؤكــد ريادتهــا ايضــا، فالفنانــة اللبنانيــة ســلوى روضــة 
شــقير مــن مواليــد 1931. تقــدم لوحتهــا الحروفيــة باســم )يــا 
ــة  ــي وجي ــان اللبنان ــك الفن ــخ 1947 كذل ــذة بتاري ــل( والمنف لي
نحلــة يــؤرخ لوحتــه ) المحــارب( بتاريــخ 1954 مســتغال امكانيــة 
الخطــوط العربيــة ومطاوعتهــا التشــكيلية فــي بنائــه الفني.ثــم 
هنــاك تجربــة الفنــان ســعيد عقــل واعمالــه بالحبــر الصينــي التــي 

ــق عليهــا )  ــدة واطل اعتمــد فيهــا تشــكيل الحــرف بنظــرة جدي
ــه ( فــي معرضــه االول 1954. كتاب

كذلــك البــد مــن الوقوف عنــد التجربة الســودانية ودور مدرســة 
الخرطــوم التشــكيلية وريــادة البروفســور احمــد محمــد شــبرين 
1930 ورفاقة عثمان وقيع اهلل وابراهيم الصلحي اذ حاولوا ادخال 

 ايقاعــات ورؤى جديــدة للفنــون الحرفيــة واعطوهــا مــذاق خــاص
ثــم تجربــة أدهــم اســماعيل وامتدادهــا الــى محمــود حمــاد اذ 
ــورت  ــة لص ــة مموه ــكال لوني ــي باش ــيج الكتاب ــتخدما النس اس
ــرب  ــي المغ ــا فنان ــح ام ــدي واض ــاه تجري ــة بتج ــرف والكتاب الح
ــن  ــرف م ــتلهام الح ــح باس ــكل واض ــروا بش ــم تأث ــي فانه العرب
االطــار التاريخــي لصفحــات المخطوطــات العربيــة والزخرفــة 
الفنــان  اعمــال  ففــي  للحــروف  الصريــح  الشــكل  ليتجــاوزوا 

التونســي نجيــب بلخوجــة تبــرز قــدرة التعاطــي مــع الحــرف 
بيقاعــات هندســية مميــزه. وكذلــك فــي اعمــال المغربــي محمــد 
ــق  ــة لخل ــرف ومطاوعت ــيابية الح ــس انس ــذي اقتب ــي ال المويلح
اشــكال تجريديــة متفــردة. وفــي الجزائــر تجربــة االخــوان محمــد 
وعمــر راســم والفنــان ســيد علــي الذيــن قربهــم الخط مــن الفن 

ــة. ــاء الي ــوا االنتم ــم يدع ــدي وان ل التجري
ــان الرائــد حامــد عبــد اهلل )المتوفــي عــام  وفــي مصــر كان الفن
1986( مــن اوائــل رواد الحروفيــة فــي الخمســينات مــن القــرن 
الماضــي. وكذلــك الفنــان عمــر النجــدي فــي بحثــة عــن البيئــة 
الشــعبية واســتخدام جماليــة الحــروف العربيــة فــي نســق روحــي. 
كمــا اســتفاد الفنــان الرائــد صــالح طاهرمــن طواعيــت الحــرف.

ــر  ــعيد عب ــن ال س ــاكر حس ــي ش ــان العراق ــة الفن ــى تجرب وتبق
الواحــد(  )البعــد  لجماعــة  تنظيــرة  مــن  المســتمدة  اعمالــه 
وتأويالتــه الصوفيــة فــي نســج العمــل الفنــي مــن ابــرز مــا 
قدمتــه للحروفييــن العــرب فــي وضــع االســس االولــى لمدرســة 

فنيــة معاصــرة تعتمــد اســتلهام الحــرف العربــي.
وتتســع التجربــة فــي اعمــال العديــد مــن رواد التشــكيل لعربــي 
فالفنــان الفلســطيني كمــال بالطــه و الســوري عبــد القــادر 
االرنــاؤؤط ومــروان قصــاب باشــي والمصــري احمــد فؤاد ســليم 
وســعيد وائلــي وعصمــت داوستاشــي ومــن لبنــان يســار صفــي 
الديــن وحســين ماضــي والمغربــي احمــد الشــرقاوي وغيرهــم 
الكثيــر لتمتــد الــى الجيل الالحــق ليضيفــوا الكثير كتجربــة الفنان 
ضيــاء العــزاوي والــذي يعــد مــن اكبــر الملونييــن. وكرافييكيــة 
نجــى المهــداوي وجــراره المؤشــاة بحــروف ورمــوز ممطوطــة. 
ونقــوش فريــد بلكاهيــة علــى الجلود.واختــام رشــيد القريشــي 
الصينيــة فــوق الخــط الكوفــي المغربــي. وتجربــة الفنــان محمــد 

ســعيد الصــكار وتجديداتــة فــي الخــط العربــي التقليــدي.
وتتســع الرؤيــة فــي ســتلهام الحــروف بالعديــد مــن االســاليب 
ــا اال  ــد فنان ــكاد ال تج ــى لت ــرب حت ــن الع ــب الفناني ــمل اغل لتش
ــة  ــاز اللوح ــي انج ــس ف ــل. لي ــع الجمي ــذا النب ــن ه ــتقى م واس
فحســب بــل امتــدت الــى النحــت كمــا فعــل الفنــان الرائــد جــواد 
ــان  ــل الفن ــك فع ــة وكذل ــي اعمال ــة ف ــال الكتاب ــي إدخ ســليم ف
ــزاف المصــري  ــه والخ ــي حكمــت عبرمنحوتات النحــات محمــد غن

ــد. ــد كمــال عبي الرائ

 هل الحرف العربي هوية في التشكيل المعاصر
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تحدثنــا فــي مقــال ســابق عن توقعــات بانبثاق نظــام اقتصــادي جديد وتســالنا هل 
ســيكون لمجموعة العشــرين دور في رســم شــكل هــذا النظام؟

لمحــة صغيــرة عــن هيكليــة مجموعــة العشــرين ســتوضح لنــا  جانــب مهــم مــن 
االجابــة علــى ســؤالنا اعــاله.

مــن المعــروف ان منظمــة التجــارة العالميــة تتالــف مــن مــا يقــارب علــى 120دولــة، 
مــن ضمنهــا 20 دولــة هــي المتحكمــة فــي التجــارة العالمية ويطلق عليها تســمية 

.)G20(  مجموعة العشــرين
هنــاك 8 دول طبعــاً الــدول الصناعية الكبرى المعروفة هي من تهيمن على مجموعة 
العشــرين ولهــا صالحيــة مــن توافق على ضمهــم من الــدول االخــرى الى المجموعة 
والتــي تعتقــد بأمكانيــة اســتخدامها.وتوظيفها فــي الهيمنــة علــى التجــارة الدوليــة. 
 وبالمناســبة فانها اي مجموعة العشــرين هي مبادرة وليســت منظمة وهذه المبادرة 

مدعومة ومسنودة من رؤساء ووزراء المالية واالقتصاد للدول الكبرى .
ويتضــح جليــاً ان الهــدف مــن انشــاؤها هــو الهيمنــة والســيطرة علــى االقتصــاد 
العالمــي وذلــك مــن خــالل الهيمنــة والســيطرة  علــى صناعــة القــرارات الملزمــة 
للــدول االعضــاء فــي المنظمــة )منظمــة التجــارة العالميــة( بمجمــوع دولهــا الـــ120 
ــي  ــم ف ــد والتحك ــم وتحدي ــى رس ــرين عل ــة العش ــر دور مجموع ــاً. واليقتص طبع
منظومــة االقتصــاد انمــا يذهــب  الــى ابعــد مــن ذلــك فهــي  التــي تتالفــى الحــروب 

العالميــة وذلــك لمعرفتهــا ومســكها بمفاتيــح اللعبــة.
الالفــت ان اًي مــن الــدول العربيــة ضمــن مجموعــة العشــرين باســتثناء الســعودية 
والتــي وافقــوا علــى انظمامهــا مؤخــرًا وقــد تراســت قمــة مجموعــة العشــرين فــي 
العــام المنصــرم )2020( وهنــاك مصــر علــى الطريــق كانــوا قــد دعوهــا الــى حضور 
اجتماعــات العــام )2019( االنهــا اســتبعدت فــي قمــة الريــاض ولــم نعــرف الســبب 
على اي حال فانها  تســعى لالنظمام بعد ان تســتوفي شــروط االنظمام مســتقباًل 

بعــد احــكام تطبيــق نظــام الحوكمــة فــي المفاصــل االقتصاديــة واالداريــة.
الــدول الكبــرى امريــكا والصيــن وروســيا وبريطانيــة واالتحــاد االوربــي هــي مــن 
تهيمــن علــى االقتصــاد العالمــي ليــس بشــكل مباشــر وانمــا عبــر رســم السياســات  
والــرؤى المبهمــة والتــي التعــرف عنهــا حتــى دول منظمــة التجــارة العالميــة وتجــد 
الالعبيــن  الكبــار الـــ )8(  يزيحــون اي قــرار يصــدر مــن قبل منظمة التجــارة العالمية 

يتعــارض واليناســب مصالحهــم.
وكيــف  واثرهــا  المنظومــة  هــذه  اظهــار  علــى  التركيــز  مــن  البــد  وهنــا 
مــن  نفســها  تحمــي  ان  ـ)20(  الــ مجموعــة  خــارج  الضعيفــة  للــدول  يمكــن 
الواقــع  ارض  علــى  نتائجهــا  تظهــر  االحيــن  نتلمســها  ال  التــي   السياســات 

وسنفرد مقاالً الحقاً للحديث عن كيفية قيام تلك الدول الضعيفة بحمايةنفسها.
االن وفــي خضــم تصاعــد االزمــات والخالفــات االقتصاديــة والماليــة الدوليــة والتــي 
فــي مقدمتهــا الحــرب االقتصادية البــاردة والمعلنة بين الفوليــن االمريكي والصيني 
والنتائــج الوخيمــة التــي خلفتهــا جائحــة كورونــا على االقتصــاد العالمي هل ســتبقى 
مبــادرة مجموعة العشــرين تتحكم بمصير التجــارة العالمية واالقتصــاد العالمي على 

نحومحمــوم باشــد من ســابق عهدهــا وتثبت ام ســتنفرط؟
نحــن االن امــام مؤشــرات ظهــور نظــام عالمــي اقتصــادي جديــد يتمثــل بالغلبــة 
ــة العشــرين  ــي تدعــي انهــا دول مجموع ــة والت ــدول الـــ)8( المهيمن ــل ال مــن قب
ــي  ــة الت ــذه المنظم ــة ه ــارة العالمي ــة التج ــرارات منظم ــى ق ــة عل ــي المهيمن ه
ــًا  ــدول )25( عام ــت ال ــي كلف ــعوبها والت ــة لش ــق الرفاهي ــرية لتحقي ــا البش انتجته
مــن التفــاوض الــى ان نتجــت  اتفاقيــة الــكات وتحولــت فيمــا بعــد الــى منظمــة 
ــام )2000( ــالل الع ــرًا خ ــا خي ــدول بانبثاقه ــرت ال ــي استبش ــة الت ــارة العالمي  التج

ــا  ــة بم ــة الدولي ــات التجاري ــم العالق ــام اســتطاعت تنظي ــدى عشــرون ع ــى م وعل
يضمــن الفائــدة لدولهــا  االعضــاء .. وهكــذا اصبحــت اليــوم تحــت رحمــة الــدول 

العظمــى ال )8( لتســيطرعلى االقتصــاد العالمــي؟
ــا الشــعال  ــدول العظمــى صوابه ــر هــل ســتفقد ال ــغ الســؤال بمنطــوق اخ ولنصي
فتيــل الحــرب الكونيــة التــي اشــرنا اليهــا فــي مقــال ســابق بحســب توقعــات المفكــر 
االقتصــادي العراقــي محمــد طاقــة؟ المراقبــون والخبــراء الدولييون يتابعــون بقلق ما 
ســتؤول  اليــه االمــور جــراء لعــب الكبــار علــى وتــر المصالــح وعلــى حســاب الشــعوب 

المغلــوب علــى امرهــا دومــاً.

أعلنــت شــركة أبــل أّن أرباحهــا خــالل فتــرة األعيــاد ارتفعــت بنســبة %29 مقارنــة 
بالفتــرة نفســها قبــل عــام.

ــى  ــا ارتفعــت إيراداتهــا %21 إل ــار دوالر، فيم ــى 28,7 ملي ــل إل ــاح أب ــت أرب ووصل
111.4 مليــار دوالر.

وبلغت المبيعات العالمية نحو ثلثي إجمالي مبيعاتها.
وتجــاوزت إيــرادات مبيعــات أبــل ألول مــرة 100 مليــار دوالر مــع اقتراحهــا أجهــزة 
وخدمــات جديــدة للمســتهلكين، وأعلنــت الشــركة ارتفاعــا فــي مبيعــات هواتفهــا 

آيفــون ومحتوياتهــا الرقميــة.

النظام االقتصادي 
G20الجديد و

ياسر املتولي

صدى التنمية

بغداد - المستقل

لــم تمــر ازمــة انخفــاض ســعر الصــرف للدينــار العراقــي  مــرور 
الكــرام علــى الفقــراء، فقــد كانــوا اكثــر المتضرريــن بهــذه 
الحطــوة. فالتداعيــات الكبيــرة لهــذا القرتــار حمــل معــه تدهــور 
كبيــر فــي الحالــة المعاشــية لهــذه الطبقــة، اذ شــهدت االســواق 
تزايــدا ملحوظــا فــي اســعار الســلع والمــواد الغذائيــة االساســية 

ــرز والســكر وزيــت الطعــام وغيرهــا.  اليوميــة، كال
ــاوزت الـــ  ــلع تج ــعار الس ــاع أس ــبة ارتف ــون ان  نس ــال مختص وق
20 بالمئــة، تعتبــر مؤشــر خطيــر ينبغــي تداركــه بتوفيــر الدعــم 
الســريع لالنتــاج المحلــي وتقليــص نســبة االســتيراد، مــا ســيؤدي 
الــى تراجــع ســعر الصــرف الــى معدالتــه الطبيعيــة، بمــا من شــأنه 
ــعرية  ــات الس ــل االضطراب ــواق وتقلي ــي االس ــتقرار ف ــق اس تحقي

الحاصلــة فيهــا.
ــب ان  ــوات يج ــذه الخط ــل ه ــون ان مث ــراء اقتصادي ــق خب وعل
تكــون مدروســة ومحســوبة  كــي ال تلحــق اضــرارًا فــي الصناعــة  
الوطنيــة، واالســتيراد، ممــا يــؤدي الــى اختــالل الوضــع فــي 
ــية  ــلع االساس ــار للس ــض التج ــكار بع ــالل  احت ــن خ ــوق م الس
وتخزينهــا، وبالتالــي اســتغالل الفقــراء مــن خــالل ارتفــاع اســعار 

هــذه الســلع .
ــى ان المســتوردات ذات  ــراء آخــرون ال ومــن جانــب اخــر أشــار خب
الطبيعــة االســتهالكية تشــكل  قرابــة 85 بالمئــة مــن احتياجــات 
ــق  ــتمرار تدف ــة اس ــن اهمي ــال ع ــة، فض ــة العراقي ــوق المحلي الس
لــوازم االنتــاج المســتوردة التي تشــكل أحد االساســيات التشــغيلية 
الرئيســة فــي مخرجــات االنتــاج المحلــي نفســه ســواء كانــت 
ــار او مــواد اوليــة مختلفــة  المســتوردات موضــع البحــث قطــع غي

ــر.. وغيرهــا ، كذلــك ســتتأثر بهــذا القــرار بشــكل كبي
لــذا يعكــف مجلــس النــواب الــى مناقشــات حثيثــة لقانــون الموازنة 
ــة  ــاك ني ــس هن ــام 2021 لكــن لالســف لي ــة للع ــة االتحادي العام
ــدوالر  ــار ازاء ال ــة الدين ــع قيم ــرف ورف ــعر الص ــع بس ــة للتراج قوي
ــام مجموعــة  ــد ق ــار /دوالر ، فق ــى 1300 دين ــار إل مــن 1450 دين
مــن النــواب بجمــع تواقيــع عــدد مــن اعضــاء المجلــس للمناشــدة 
ــن  ــي تكوي ــة ف ــر مرئي ــة غي ــت المعلوم ــعر، إذ مازال ــل الس بتعدي

االتجــاه الجديــد لتحديــد الســعر فــي ســوق الصــرف”.

ويشــير مراقبــون ان “اســواق بيــع العملــة شــهدت، امــس، 
اســتقرارا فــي ســعر صــرف الــدوالر اذ بلغــت معــدالت البيــع 
للجمهــور 146.250 دينــارا للــدوالر، فــي حيــن بلــغ ســعر الشــراء 
منهــم 144.250 الــف دينــار لــكل دوالر، فــي حيــن شــهدت 
اســواق المــواد الغذائيــة ارتفاعــا ملحوظــا فــي اســعارها متجــاوزا 

نســبة الـــ 20 بالمئــة”.
واوضحــوا ان“تطمينــات الحكومــة الــى الشــارع بتأميــن رواتــب 
الموظفيــن والمتقاعديــن وصــرف المســتحقات الماليــة فــي 
ــتقرارها  ــم واس ــرائية له ــوة الش ــودة الق ــهم بع ــا، اس مواعيده
مجــددا، لكــن ذلــك الوضــع اســتغله ضعــاف النفــوس مــن تجــار 

ــع االســعار”. ــة الذيــن قامــوا بدورهــم برف المــواد الغذائي
وأكــدوا ضــرورة “االســراع بتوفير الدعم الســريع لالنتــاج المحلي 
وتقليــص نســبة االســتيراد، مــا ســيؤدي الــى تراجع ســعر الصرف 
قريبــا مــن معدالتــه الطبيعيــة، بمــا مــن شــأنه تحقيــق اســتقرار 

فــي االســواق وتقليــل االضطرابــات الســعرية فيها”.

دهوك - المستقل

عقــد فــي محافظــة دهــوك ملتقــى اقتصــادي تحــت عنــوان )التنميــة االقتصادية وســبل 
تحقيقهــا فــي محافظــة دهــوك( برعايــة المحافــظ علــي تتــر وبحضــور ومشــاركة كبيرة 
مــن المختصيــن بمجــال االقتصــاد فــي الجامعــات والمعاهــد العراقيــة المختلفــة، الــى 
جانــب شــركات القطاعيــن العــام والخــاص مــن المســاهمين بالتنميــة االقتصاديــة فــي 

دهــوك.
وتحــدث منظــم الملتقــى عبــد الرحمــن دوســكي، فــي تصريــح صحفــي: »ضــم الملتقــى 
3 محــاور تمثلــت بـــ )ســتراتيجية التنميــة االقتصاديــة( و )مفهــوم ومعوقــات التنميــة 

االقتصاديــة وســبل التحقيــق( و )دور القطــاع الخــاص بالتنميــة االقتصاديــة(«.
واضــاف “نظمنــا هــذا الملتقــى للبــدء بتنشــيط الحركــة االقتصاديــة فــي مدينــة 
دهــوك، وتــم عــرض كل فعالياتــه )اوناليــن(، فضــال عــن طــرح مجموعــة مــن االســئلة 

ــي لالقتصــاد، وال ســيما فــي زمــن الجائحــة”. المهمــة التــي تخــص الوضــع الحال
واشــار الــى “الحديــث عــن تجــارب اقتصاديــة عالميــة وامكانيــة تطبيقهــا علــى 

ــتثماري  ــاري اس ــي تج ــدوق مال ــاء صن ــوع انش ــة موض ــن مناقش ــال ع ــة، فض المحافظ
للمدينــة مدعومــا مــن الحكومــة والقطــاع الخــاص”.

بــدوره، تحــدث نائــب محافــظ دهــوك ماجــد ســيد صالــح عــن دور التنميــة االقتصادية 
وســبل تحقيقهــا ودور القطــاع الخــاص والشــركات فــي تطويــر االقتصــاد وتنشــيطه، 
داعيــا “الحكومــة والجامعــات والشــركات واالعــالم الــى العمــل معــا مــن اجــل تنميــة 

االقتصــاد وتطويــره وتوفيــر فــرص العمــل بالمحافظــة والقضــاء علــى البطالــة”.
مــن جانبــه قــال رئيــس هيئــة االســتثمار فــي حكومــة اقليــم كردســتان العــراق محمــد 
ــب  ــم ليتناس ــتثمار باالقلي ــون االس ــل قان ــة لتعدي ــرورة حتمي ــك ض ــكري: ان “هنال ش
ــم  ــي اقلي ــتثمارية ف ــور االس ــن االم ــر م ــرح الكثي ــم ش ــدا “ت ــي”، مؤك ــع الحال والوض
ــة  ــاع التنمي ــي قط ــؤولين ف ــاركين ومس ــتثمرين ومش ــن مس ــور م ــتان للحض كردس

واالقتصــاد”.
وفــي نهايــة الملتقــى أعــرب المنظمــون عــن عزمهــم علــى تقديــم تقريــر اقتصــادي 
مفصــل عــن اهــم مــا تــم تناولــه فــي الملتقــى وعــرض نتائجــه المرتقبــة وعرضهــا على 

وســائل االعــالم المختلفــة.

ارتفعــت أســعار النفــط، الجمعــة، ألعلــى مســتوياتها فــي 
عــام، لتالمــس قمــة الـــ60 دوالرا للبرميــل خــالل األيــام 

المقبلــة.
ــي أســعار  ــاع المســتمر ف ــراء ســبب االرتف وأرجــع الخب
نمــو  عــن  قويــة  مؤشــرات  ظهــور  إلــى  النفــط، 
وكذلــك  األمريكيــة،  المتحــدة  الواليــات  اقتصــاد 
اســتمرار تعهــد مجموعــة أوبــك+ وحلفائهــا بكبــح 

الخــام. إمــدادات 
ومــع اقتــراب ســعر برميــل النفــط مــن 60 دوالرا، تتولــى 
ــى  مجموعــة أوبــك+ مهمــة جديــدة وهــي الحفــاظ عل
اســتقرار الســوق عنــد مســتوى 60 و65 دوالرا للبرميــل، 
مــع العمــل علــى زيــادة األســعار لتصــل إلــى الســعر 

ــل ــو 80 دوالرا للبرمي ــتهدف وه المس
الســلع  علــى  طلبيــات  بفضــل  األســواق  وتشــجعت 
ــون  ــمبر كان ــي ديس ــع ف ــن المتوق ــوى م ــة أق األمريكي
األول، ممــا يشــير إلــى قــوة قطــاع الصناعــات التحويليــة، 
ــرعين  ــب المش ــن جان ــريعة م ــة س ــي موافق ــال ف واآلم
علــى خطــة لتخفيــف تداعيــات كورونــا يقترحهــا الرئيــس 

األمريكــي جــو بايــدن بقيمــة 1.9 تريليــون دوالر.
وقــال مايــكل مكارثــي محلــل الســوق لــدى سي.إم.ســي 
ــارة  ــي إش ــا« ف ــي حق ــك+ إيجاب ــال أوب ــس »امتث ماركت
إلــى منظمــة البلــدان المصــدرة للبتــرول )أوبــك( وحلفــاء 

بقيــادة روســيا.
وأكــد التحالــف هــذا األســبوع دعمــه لتخفيضــات كبيــرة 
النفــط  فــي خفــض مخزونــات  لإلمــدادات ســاهمت 

العالميــة المتضخمــة.
وقــال مكارثــي »وبعــد ذلــك حيــن نــرى مؤشــرات علــى 

نمــو اقتصــادي أفضــل، فــإن )األســعار( ســترتفع«.

ــع  ــة بتودي ــا الجنوبي ــة قامــت كوري فــي خطــوة الفت
الطاقــة النوويــة لتســتبدلها  بالطاقــة الخضــراء، 
ــة،  ــة كهربائي ــى طاق ــاح ال ــة الري ــول طاق ــي تح الت
عــرض  فــي  الجغرافــي  موقعهــا  بذلــك  مســتغلًة 
البحــر، وتحــذو بذلــك حــذو الدنمــارك والســويد 
العالــم  دول  مــن  والكثيــر  وبلجيــكا،  وهولنــدا 
ــة  ــن الطاق ــا م ــر احتياجاته ــى توفي ــعى ال ــي تس الت
الكهربائيــة عبــر مــا تمتلكــه مــن ثــروات وامكانــات، 
فلــم يعــد االعتمــاد علــى النفــط أو الغــاز او الطاقــة 
الكهربايئــة،  الطاقــة  لتوفيــر  كمصــادر  النوويــة 
ــد اســتغل  ــواء، وكل بل ــل اســتغلت الشــمس واله ب
التــي يمتلكهــا لســد جاجتــه مــن هــذه  ثرواتــه 
وللســيادة   والتنميــة  للحيــاة  الضروريــة  الطاقــة 

الوطنيــة.
الجغرافــي  موقعهــا  تســتغل  الجنوبيــة  كوريــا 
ــى  ــاح ال ــة الري ــول طاق ــر، فتح ــى البح ــا عل ووقوعه
طاقــة كهربائيــة فــي اكبــر مشــروع النتــاج الكربــاء 
ــم ، فقــد أبرمــت عقــدا  فــي عــرض البحــر فــي العال

بقيمــة 43 مليــار دوالر لبنــاء مــا وصفتــه بأكبــر 
بينمــا  البحــر  عــرض  فــي  الريــاح  لطاقــة  مجمــع 
ــاد« فــي  ــق »الحي ــى تحقي ــد اآلســيوي إل يســعى البل

.2050 بحلــول  الكربــون  انبعاثــات 
وتمتلــك كوريــا الجنوبيــة مــوارد ضئيلــة للطاقــة 
وتعتمــد علــى الفحــم المســتورد، الوقــود الرخيــص، 
لكنــه يســبب تلوثــا كبيــرا، لتأميــن نحــو أربعيــن 

ــاء. ــا للكهرب ــن حاجته ــة م ــي المئ ف
ــاد  ــن الرئيــس مــون جــاي إن عــن هــدف الحي وأعل
لكنــه  الماضــي،  العــام  الكربــون،  انبعاثــات  فــي 
يتطلــع فــي الوقــت نفســه إلىالتخلــص تدريجيــا 
ــى مصــادر  ــالد عل ــة لتعتمــد الب ــة النووي مــن الطاق

المتجــددة. الطاقــة 
وقــد حضــر توقيــع اتفــاق بقيمــة 48 تريليــون وون 
ــي  ــة ســينان ف ــاء المجمــع قبال ــار دوالر( لبن )43 ملي
ــر  ــيكون أكب ــه س ــا أن ــالد، موضح ــي الب ــوب غرب جن
بســبع مــرات مــن أكبــر موقــع مــن هــذا النــوع فــي 

ــم. عــرض البحــر فــي العال

وتعــول الحكومــة علــى المجمــع الــذي ســتبلغ طاقتــه 
االنتاجيــة القصــوى 8.2 ميغــاواط، أي مــا يعــادل 

إنتــاج ســت محطــات للطاقــة النوويــة. 
وقــال مــون إن موقــع البــالد فــي شــبه الجزيــرة 
ــا  ــاف »لدين ــا، وأض ــازا جغرافي ــا امتي ــة منحه الكوري
إمكانــات ال حــدود لهــا مــن طاقــة الريــاح البحريــة 
فــي  تقنيــات  أفضــل  ولدينــا  جهــات  ثــالث  مــن 

العالــم فــي المجــاالت المتعلقــة بهــا.
ويشــارك فــي االتفــاق 33 كيانــا بينهــا حكومــات 
الكهربــاء »كيبكــو« ومجموعــات  محليــة وشــركة 
ــة  خاصــة كبــرى بينهــا »دوســان« للصناعــات الثقيل

واإلنشــاءات.
ــن  ــر م ــتغرق أكث ــد يس ــروع ق ــون إن المش ــال م وق
5 ســنوات لبــدء البنــاء، لكــن الحكومــة ســتحاول 

تســريع العمليــة.
وكانــت ســيول أعلنــت، العــام الماضــي، عــن ســعيها 
محطــات  خمــس  أكبــر  مــن  واحــدة  تصبــح  ألن 
لتوليــد طاقــة الريــاح فــي العالــم بحلــول 2030.

انتشــرت فــي كوريــا الجنوبيــة واليابــان تكهنــات بــأن شــركة أبــل تســعى للحصــول علــى 
شــريك لتطويــر ســيارتها الكهربائيــة.

أدى هــذا الخبــر الــى  ارتفــاع أســهم شــركات الســيارات الكبــرى بعــد تقاريــر عــن مناقشــات 
مــع الشــركة المصنعــة لهواتــف »آيفــون«، حســبما ذكــرت وكالــة بلومبــرج لألنباء.

وقفــز ســعر ســهم شــركة هيونــداي بأكثــر مــن %20 بعــد أن ارتبــط اســمها بمشــروع 
الســيارة الكهربائيــة الجديــدة التــي تعتزم أبل إطالقهــا. وأثارت شــركة هيونــداي االرتباك 
بشــأن الدخــول فــي شــراكة محتملــة مــع شــركة أبــل بهدف إنتــاج ســيارة كهربائيــة ذاتية 

القيــادة، ولــم يعــد معروفــا مــا إذا كانــت هــذه الشــراكة ســرية أم وهميــة.
وذكــرت صحيفــة »وول ســتريت جورنــال« اليــوم الجمعــة أن شــركة كيــا موتــورز تجــري 

محادثــات مــع شــركاء محتمليــن بشــأن خطــة لتجميــع ســيارة مــن تصميــم شــركة أبــل.
وقالــت صحيفــة »نيــكاي« بصــورة منفصلــة إن شــركة أبــل تجــري مناقشــات مــع ســت 

شــركات لصناعــة الســيارات علــى األقــل.
وظهــرت التكهنــات بشــأن مشــروع أبــل الســري لتصميــم ســيارتها الخاصــة وبيعهــا فــي 
ديســمبر/كانون األول بعــد توقــف دام عــدة ســنوات، فيمــا ورد ذكــر شــركة »هيونــداي 

موتــور« المالكــة الجزئيــة لشــركة »كيــا« كشــريك محتمــل.
والســؤال الرئيســي هــو مــا مــدى جديــة شــركة أبــل في التعامــل مع شــركة تســال، وغيرها 
مــن شــركات تصنيــع الســيارات الكهربائيــة، ومــا إذا كانــت قــررت أنها ســتحتاج إلى مصنع 

كبيــر بالفعــل حتــى تتمكن من طــرح منتجهــا الخاص.

الفقراء بين انخاض قيمة الدينار 
وارتفاع اسعار السلع 

دهوك تحتضن 
ملتقى التنمية االقتصادية 

أبل من آي فون الى آي كار 

الطاقة الخضراء صناعة تتسابق عليها الدول 

111 مليار 
دوالر إيرادات ابل

تحالف اوبك يكبح 
امدادات النفط ليرتفع سعر البرميل
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المختطفــة نجــالء ســعيد إســماعيل، وهــي كرديــة 
أيزيديــة مــن مدينــة ســنجار فــي شــمال العــراق ، 
تــروي  العصابــات االرهابيــة  ايــدي  أختطفــت علــى 
تجربتهــا مــع االختطــاف وكيــف عاســت بينهــم وكيــف 

هربــت .
ولــدت نجــالء فــي ناحيــة  تــل القصــب التابعــة  لقضــاء 
ســنجار عــام 1997، اختطفــت مــن قبــل تنظيــم داعــش 
عــام 2014 اذا كان عمرهــا 17 عشــر عامــا، تتحــدث عــن 
تجربتهــا القاســية  فــي المخيــم فتقــول، بغــد اخطتفنــا 
مــن قبــل داعــش وضعونــا فــي غابــة كان فيهــا بنايــة 
بثــالث طوابــق، بقينــا فيهــا قرابــة الشــهر، مــع مجموعة 
مــن النســاء وقامــوا بتعذيبنــا بشــكل وحشــي، ثــم 
اجســامنا، ومــن  االمــراء لمشــاهدة  عرضونــا علــى 
ترفــض االمــوار كانــت تضــرب ويســكب عليهــا المــاء، 
وكانــوا ينتقلــوا بـــالبنات مــن اميــر الــى اميــر ، فكانــت 
الفتيــات فــي الصبــاح مــع رجــل وفــي المســاء مــع آخــر 
وكانــوا يهــدون الفتيــات الــى بعضهــم االبعــض. واكثــر 

الدواعــش قســوة هــم المهاجــرون. 
ــل، كان  ــف جمي ــمه خل ــي اس ــد عراق ــت واح ــا تزوج ان

ــادي.  ــدي ع ــى جن ــول ال ــم تح ــر ث ــب أمي ــغل منص يش
ــاج التابــع لمحافظــة نينــوى  ذهبــت معــه الــى قضــاء البعَّ

ــوب مــن ســنجار.  ــى الجن ال
انجبــت منــه ولــد وبنــت، انتقلنــا بعــد ذلــك الــى ســوريا 
وســكنت مــع اهلــه فــي الحســكة ثــم تنقلنــا بيــن 
المياديــن والدشيشــة ، وبــدأت محاصرتنــا فــي منطقــة 
ــى  ــو ال ــا وه ــة ان ــة ناري ــى دراج ــا عل ــة وهربن الدشيش

ــال.  ــى القت ــا وذهــب ال ــم افترقن ــرة، ث ــة البصي منطق
ــوا اوالدي  ــم ليس ــت االوالد النه ــدي وترك ــت لوح هرب

ــم.  ــي ال اريده ــم اوالد داعش فه
ثــم تحســرت وخرجــت كلماتهــا بحــرارة تصاحبهــا 
الدمــوع، اريــد  الرجــوع الــى مدينتــي وان اعيــش بيــن 
ــي وناســي، ولكــن ايــن هــم االن، لقــد فقدتهــم.  اهل
قالــت نجــالء أن والديهــا وشــقيقها، إضافــة إلــى عمهــا 
وابنــه ُفقــدوا أثنــاء اختطافهــم من قبل مرتزقــة داعش، 
وال يــزال مصيرهــم مجهــواًل، إال أن 4 مــن أخواتهــا 
تمكــّن مــن الهــرب مــن مرتزقــة داعــش، وال يــزال 
ــت  ــر واحــدة مــن أخواتهــا مجهــواًل، وقــد تواصل مصي
مــع نجــالء منــذ مــا يقــارب 3 ســنوات، وقالــت لهــا إنهــا 

فــي تركيــا، ثــم ُقطــع االتصــال بهــا ولــم يســمحوا لهــا 
بالتكلــم أكثــر مــن ذلــك.

ولفتــت إلــى أنهــا كانــت تخــاف مــن االعتــراف بهويتهــا 
فقــد زرع االرهابيــون في نفوســهم الخــوف من المصير 
المجهــول، إال أنهــا وبعد أن اســتطاعت توفيــر االنترنت، 
ــا  ــت اخته ــر الفيســبوك، وقام ــا عب ــع أخته ــت م تواصل
بالتواصــل مــع أقاربهــا لتخبرهــم ان نجــالء ســتعود الــى 
ســنجار وهكــذا حصــل.. بعــد هــروب نجــالء  ولجوئهــا 
لقــوات حمايــة المــرأة »األســاييش« في مدينة الحســكة 
الســورية، توجهــت الــى ســنجار  لتلقــي بمــن بقــي مــن 
اهلهــا الذيــن ينتظرونها كباقــي االمهات واالبــاء الذين 

ينتظــرون اوالدهــم المختطفين.
فقــد اشــار فريــق البحــث فــي مخيم الهــول، أن هنــاك ما 
يقــارب 200 طفــل وامــرأة مــن المختطفيــن األيزيديين 
الذيــن ال يزالــون ضمــن عوائــل داعش في المخيــم، وال 

يــزال أهاليهــم في ســنجار ينتظــرون عودتهم .
وفــي ختــام حديثهــا تمنــت نجــالء أن يتــم تحريــر كافــة 
النســاء اإليزيديــات مــن مرتزقــة داعــش، وإعادتهن إلى 

ذويهن.

ــه  ــل صندوق ــر يحم ــل العم ــي مقتب ــر ف ــاب صغي ش
الخشــبي وقطــع القمــاش الملونــة وعلــب االصبــاغ، 
ــام المقاهــي أو االماكــن  ــي الشــارع  او ام ــس ف يجل
المزدحمــة، يشــير للمــارة للمــارة بلطــف كنــوع مــن 
االعــالن لعملــه لتلميــع أحذيتهــم، مقابــل الــف دينــار 
ــاغ  ــه صبَّ ــي، أن ــادل 60 ســنت امريك ــي أو مايع عراق
االحذيــة كمــا يطلــق عليها فــي العــراق، المهنــة التي 
يــرى بعــض النــاس انهــا مــن المهــن البســيطة، إال 
ان البعــض االخــر  يــرى انهــا تحفــظ الكرامــة وتوفــر 

لصاحبهــا العيــش الكريــم. 
ــم  ــي، ل ــار ارهاب ــي انفج ــوه ف ــد أب ــاب فق ــازن ش  م
ــه القاســية،  ــال دراســته بســبب ظروف يســتطع اكم
يســكن فــي دار لاليجــار مــع امه واخواتــه الثــالث، اراد 
ان يوفــر لعائلتــه لقمــة العيــش الحــالل دون ان يمــد 
يــده للســؤال، يتعــرض الــى التنمــر واالســتهزاء مــن 
قبــل البعــض، يكتــب علــى صفحتــه فــي الفيســبوك 
شــكوى يقــول فيهــا : اتعــرض لالســتهزاء النــي 

ــاغ احذيــة!  مهنتــي صب
انــا شــاب عمــري 16 ســنة مــن بغــداد لــم اجــد عمــاًل 
ــة  ــا لقم ــر له ــن يوف ــى م ــاج ال ــة وتحت ــدي عائل ول
العيــش الكريــم ، فعملــت فــي هــذه المهنــة ، لكــن 
لالســف أتعــرض لالســتهزاء والتنمــر بســبب عملــي.

يســألني  البعــض  عــن ســعر »الصبــغ«  فأجيبــه فيرد 
علــي باســتهزاء واهانــة، يؤلمني ذلك ولكنــي اتحامل 
علــى نفســي واقــول هــذا عملــي وهــو عمــل شــريف، 
ال اســتنكف منــه، امنيتــي ادخــل مدرســة واتعلــم اقــرا 
واكتــب وأصيــر مثــل باقــي الشــباب، و ادخــل جامعــة، 

امــي دائمــاً تقــول لــي  اتمنــى اشــوفك بالجامعــة . 
أفرحنــي كثيــرًا حينمــا كتــب لــي احدهــم: ال تكتــرث 
ــاغ  ــو صب ــهير اوزيبي ــب الش ــد كان الالع ــازن، لق يام
أحذيــة، وواصــل حلمــه واصبــح نجمــاً رياضيــاً عالمياً، 
وأحتفــظ بــأدوات عملــه وقدمهــا لمتحفه الشــخصي  
ــة كان  ــك بيلي ــاح انســاني وكذل كوثيقــة لقصــة كف

 . فقيرًا
ــه : لكــن مــن أدخــل الســعادة  ــازن قول ويواصــل م
الــى قلبــي، وجعلنــي اردد » الدنيــا لســه بخيــر « مــن 
دعمنــي فــي مواصلــة دراســتي.  يختــم مــازن  كالمــة  
لــدي مــن االصــرار مــا يجعلنــي أنجــح وأملــي  بــاهلل 

كبيــر . 

 فــي خضــم االحتفــال بأســبوع الوئــام بيــن االديــان 
الــذي أقرتــه  االمــم المتحــدة وهــو األســبوع األول فــي 
ــام  ــداء مــن ع ــع مــن  شــهر شــباط  ابت ــوم  الراب الي

 .2011
بنــاءًا علــى مقتــرح للملــك عبــد اهلل الثاني ملــك االردن 
ــال لهــذا  ــد كان شــعار االحتف ــر هــذا االســبوع. وق أق
ــوة  ــي لألخ ــوم الدول ــوان » الي ــام 2021 تحــت عن الع

اإلنســانية«.
ــد  ــة  الممت ــام  هــو  بمثابــة جســر المحب اســبوع الوئ
بيــن البشــر  وهــو مناســبة للتفاهــم المتبــادل والحــوار 
بيــن األديــان  اللــذان يشــكالن بعديــن هاميــن مــن 
الثقافــة العالميــة للســالم والوئــام بيــن األديــان، ممــا 
يجعــل األســبوع العالمــي وســيلة لتعزيــز الوئــام بيــن 

جميــع النــاس بغــض النظــر عــن ديانتهــم.
واعترافــاً منهــا بالحاجــة الملحــة للحــوار بيــن مختلــف 
واإلنســجام  المتبــادل  التفاهــم  ولتعزيــز  األديــان، 
العامــة  الجمعيــة  ُتشــّجع  النــاس،  بيــن  والتعــاون 
جميــع الــدول إلــى دعــم هــذا األســبوع لنشــر رســالة 
االنســجام والوئــام مــن خــالل كنائــس ومســاجد 
ــى  ــادة، عل ــن العب ــن أماك ــا م ــم وغيره ــد العال ومعاب
ــة  ــد الديني ــات والتقالي ــا للقناع ــي ووفق ــاس طوع أس

ــم. ــة به الخاص

ُأعتمــد أســبوع الوئــام العالمــي بيــن األديــان — 
ــك األردن  ــي، مل ــد اهلل الثان ــك عب ــه المل ــذي اقترح ال
ــالم  ــز الس ــي 2010 — لتعزي ــدة ف ــم المتح ــي األم ف
العامــة  الجمعيــة  وتبنــت  العنــف.  ونبــذ  الثقافــي 
ــة  ــا 65/5، معلن ــي قراره ــه ف ــراح فاعتمدت ــك االقت ذل
االحتفــاء باألســبوع األول مــن شــهر شــباط/فبراير 
بوصفــه أســبوعا عالميــا للوئــام بيــن األديــان، ودعــت 
إلــى  الحكومــات والمؤسســات والمجتمــع المدنــي 
االحتفــاء بــه بمختلــف البرامــج والمبــادرات التــي مــن 

ــدف. ــك اله ــات ذل ــز غاي ــأنها تعزي ش

قصص عراقيين بمناسبة اسبوع الوئام بين االديان

ــيدة  ــي س ــر وه ــت أم عم ــبة كتب ــذه المناس ــي ه وف
عراقيــة مــن زيونــه فــي بغــداد علــى صفحتهــا فــي 
الفيســبوك تقــول: لقــد أحتفلنــا نحــن العراقييــن 
باســبوع الوئــام بيــن االديــان قبــل االمــم المتحــدة 
بضــرورة  أحــد  يذكرنــا  لــم  الســنين،  بعشــرات 
التواصــل مــع بعضنــا البعــض ، كان التواصــل عفويــًا 
، وســجية انســانية  نقــوم بهــا ، دون ان نشــعر اننــا 
ــي  ــد اشــتركنا ف ــا البعــض، فق ــن بعضن ــن ع مختلفي
ــى  ــي. وتســتطرد بالرجــوع ال انســانيتنا ، وهــذا يكف

أم شــكيب،  المســيحية   مــع جيرانتهــا   ذكريتهــا 
ــول :    فتق

»اتذكــر عندمــا كانــوا أطفالنــا صغــارًا  يذهبــون الــى 
المدرســة , كنــا نجلــس  انــا وام شــكيب نفطــر ســويًة  
و نتحــدث عــن الحيــاة ومتاعــب االطفــال ، عــن فرحنــا 
وحزننــا وهمومنــا المشــتركة ، ويســاعد بعضنــا بعضــًا 

،لــم  نفــرق بيــن مســلم و مســيحي«.
ــا ذات  ــا مــرات نذهــب للتســوق معــا، اتذكــر ذهبن كن
ــى الســوق واشــترينا صنــدوق دجــاج وكانــت  يــوم ال
ــا  ــا، كــن نشــعر بأنن ــرة فتقاســمناها بينن ــة كبي الكمي
عائلــة واحــدة، هــم يأتــون لمســاعدتنا عندمــا يأتينــا 
الظيــوف وأحيانــاً كان الظيــوف يذهبــون الــى بيــت ام 
شــكيب وينتظروننــا ان لــم يجدوننــا, النهــم يعملــون 
اننــا بيــت واحــد، فتقــون أم شــكيب بواجــب الضيافــة.
عشــنا أيــام الحصــار  والحــرب والمحــن واليــوم كذلــك 
نعيــش ازمــة الكورونــا، نــرى البعــض يقــوم بتوزيــع 
قنانــي االوكســجين واالدويــة والســالت الغذائيــة، 
دون  نســأل عــن ديناتــه أو قوميتــه، هكــذا كنــا 
ــع،  ــق الجمي ــا مؤمنــون بــأن اهلل هــو خال ــا، النن والزلن

ــى ســبيله.  ــة ال ــان اال طــرق هداي ــا االدي وم
وكمــا يقــول االمــام علــي )ع(: الخلــق صنفــان إمــا أخــو 

لــك فــي الديــن او نظيــر لــك فــي الخلــق.

ناجية أيزيدية 
تروي تجربتها يف مخيمات االختطاف

ــد  ــا بع ــق فرهــود يوم ــي واث ــي عل ــوم العراق ــة ن ــئ غرف تمتل
يــوم بأصــوات الطلقــات الناريــة والصــراخ وأصــوات الضــرب 
علــى لوحــة المفاتيــح الخاصــة بــه والتــي ال تكاد تتوقــف، بينما 
يحــارب مــن أجــل حياتــه االفتراضيــة ضــد خصومــه الرقميين.
وحــّول فرهــود )24 عامــا( وهو مــن مدينة الســماوة بمحافظة 
المثنــى، غرفــة نومــه إلــى غرفــة ألعــاب خاصــة، ويكســب مــا 
يكفــي مــن المــال إلعالــة نفســه مــن خــالل بــث ألعابــه عبــر 

اإلنترنــت لمتابعيــه الذيــن يتخطــى عددهــم مليونيــن.
ويقضــي الشــاب العشــريني فــي بعــض األحيان نحو 18 ســاعة 
يوميــا علــى اإلنترنــت، يناضــل مــن أجــل حياتــه ضــد خصــوم 
رقمييــن. ويصــف فرهــود، الــذي يكون مســتغرقا تمامــا عندما 
يحــارب علــى اإلنترنــت، نفســه بأنــه العــب محتــرف فــي ألعــاب 

الفيديــو، وأول شــخص يصــوب علــى الهــدف فــي اللعبة.
ــا  ــي 2003، عندم ــو ف ــاب الفيدي ــرة ألع ــرف فرهــود أول م وع
اشــترى والــده أول جهــاز كمبيوتر لألســرة، مشــيرا إلــى أنه بدأ 
يدمــن ألعــاب الفيديــو منــذ كان عمــره تســعة أعــوام. وقــال 
“منــذ دخــل جهــاز الكمبيوتــر منزلنــا قبــل 18 عامــا صــار كل 
اهتمامــي منصبــا علــى ألعــاب الفيديــو.. تأثــرت كثيــرا بهــذا 
العالــم االفتراضــي، حتــى أننــي كنــت أتقمــص دور شــخصيات 

األلعــاب وقصصهــا”.
اإليــرادات التــي تجلبهــا صفحــة فرهــود وفريقــه علــى وســائل 
ــن  ــم تك ــم ول ــة نفقاته ــي لتغطي ــي تكف ــل االجتماع التواص
الدراســة وال الجلــوس مــع األصدقــاء يجذبــان اهتمــام الشــاب 
العشــريني فــي مختلــف مراحــل عمــره، بقــدر مــا كان يهتــم 
بألعــاب الفيديــو، ومــع ذلــك حــاول لمــدة عــام ونصــف العــام 

التخلــي عــن اللعــب.
لكنــه قــرر بعــد تخرجــه في هندســة الكمبيوتــر اآللــي أن يحول 

شــغفه إلــى عمل فأســس “جيمــرز كافي” أو “مقهى ممارســي 
ألعــاب الفيديــو”، وهــي صفحــة علــى فيســبوك يضــع فيهــا 
هــو وفريــق مــن الالعبيــن مــن أنحــاء العــراق لقطــات أللعــاب 

الفيديــو الخاصــة بهــم عليهــا. وأوضــح “حولــت إدمانــي علــى 
اللعــب مــن شــيء ضار لحياتــي االجتماعيــة وعائلتي ودراســتي 

إلــى أمــر مربــح”.

وفــي 2019 بلــغ عــدد متابعــي صفحــة فرهــود وفريقــه 
ــي  ــام التال ــي الع ــدد ف ــف الع ــل أن يتضاع ــع، قب ــون متاب ملي
ــا  ــأنا فريقن ــي 2016 أنش ــه “ف ــى أن ــت إل ــن. ولف ــى مليوني إل
األول وتحــت اســم ‘عائلــة مقهــى ممارســي األلعــاب’. صنعنــا 
محتــوى كبيــرا فــي ذلــك العــام واســتمرينا، ومنــذ عــام 2017 
بدأنــا البــث علــى فيســبوك، الســيما مــن خالل شــخصية ببجي 
والعــب غيــر معــروف فــي ســاحات القتــال. وفــي 2019 وصلنــا 
ــا، وكان ذلــك مدهشــا.  إلــى أول مليــون متابــع علــى صفحتن
وفــي 2020 وصلنــا إلــى مليونــي متابــع وحققنا أشــياء كثيرة”.

ــات المرتبطــة بهــا  ــا واإلغالق وســاهمت أزمــة جائحــة كورون
جزئيــا فــي الزيــادة الســريعة لمتابعــي صفحــة فرهــود. ووفقــا 
لفرهــود، فــإن اللعبــة الحربيــة ببجــي تســاعد العبهــا المتأثــر 
ــّم  ــه وك ــراج غضب ــى إخ ــات عل ــرب واألزم ــن الح ــنوات م بس
قهــره، باالندمــاج فــي اللعــب حتــى يتماهــى مــع ببجــي. 
وتكفــي اإليــرادات التــي تجلبهــا صفحــة فرهــود وفريقــه علــى 

ــة نفقاتهــم. وســائل التواصــل االجتماعــي لتغطي
وأكــد الشــاب العشــريني أنــه أصبــح أكثــر اهتمامــا اآلن بإنتــاج 
محتــوى لصفحتــه أكثــر مــن الفــوز فــي ســاحات المعــارك 
االفتراضيــة. وإضافــة إلــى عائــدات اإلعالنــات، يكســب فرهــود 

وفريقــه المــال مــن تبرعــات المتابعيــن العراقييــن.
ــى بعــض  ــن حظــرا عل ــذ عامي ــي من وفــرض البرلمــان العراق
ألعــاب الفيديــو الشــعبية علــى اإلنترنت، مشــيرا إلــى تداعياتها 
الســلبية، الســيما علــى الصغــار فــي بلــد ابُتلــي طويــال بحروب 
ــه صــدر “نظــرا ألن  ــرار الحظــر أن ــي نــص ق ــاء ف ــة. وج فعلي
إدمــان ألعــاب الفيديــو لــه تأثيــر دائــم علــى الصحــة الجســدية 
والعقليــة”، ويقــول فرهــود إنــه ال يــروج لإلدمــان لكنــه يقــدم 

ألعابــا للترفيــه فقــط.

عراقي يحارب خصومه الرقميني

تقنية جديدة لمايكروســوفت تســمح لك باجــراء محادثة 
مــع اعزائــك الذيــن رحلوا عــن الحياة. 

عبــر اختــراع روبوت يحاكــي الموتــى االصدقــاء او االقرباء 
أو أحــد المعــارف أو المشــاهير أو شــخصية خياليــة أو 

تاريخيــة«. 
جــاء هــذا االختــراع مــن فكــرة التطبيــق الخيالــي الــذي 
ظهــر فــي المسلســل التلفزيونــي »بــالك ميــرور«، الــذي 
واصلــت أحــد الفتيــات الدردشــة مع صديقها بعــد وفاته 
فــي حــادث، مــن خــالل اســتخدام معلوماتــه الموجــودة 

علــى وســائل التواصــل االجتماعــي الخاصــة بــه.
نظريــاً، يمكــن لهــذه األداة أن تجعــل التحــدث مــع 
شــخصيات راحلــة مثــل إلفيــس بريســلي أو دافيــد بــوي 
ممكنــاً، أو حتــى أن تســمح بإجــراء حديــث مــع جدتــك 
الراحلــة مثــالً. ولكــن، ال تتحمس كثيرًا، إذ أن الشــركة ال 

تخطــط لتحويــل التقنيــة إلــى منتــج حقيقــي.
كتــب تيــم أوبرايــن، المديــر العــام لبرامــج الــذكاء 
ــه  ــدة إن ــي تغري ــوفت«، ف ــي »مايكروس ــي ف االصطناع

يؤكــد »أنــه ال توجــد خطــة لذلــك«، كما قام فــي تغريدة 
ــت  ــتخدمي اإلنترن ــاعر مس ــر مش ــادة نش ــة بإع منفصل
اآلخريــن الذيــن علقــوا علــى التكنولوجيــا، قائــالً، »نعــم، 

إنهــا مزعجــة«.
إليكــم كيــف قــد تعمــل التقنيــة إذا مــا ُطــورت فعليــاً في 

ــج ما: منت
ــراع، ســتقوم األداة بإخــراج  ــراءة االخت ــاً لمعلومــات ب وفق
»البيانــات االجتماعيــة« مثــل الصــور ومنشــورات وســائل 
التواصــل االجتماعــي والرســائل والبيانــات الصوتيــة 
والرســائل المكتوبــة مــن الشــخص المختــار. ومــن ثــم 
ســيتم اســتخدام هذه البيانات لتدريب »روبوت محادثة« 
على »التحدث والتفاعل في شــخصية الشــخص المحدد«. 
كمــا يمكــن أن تعتمــد أيضــاً علــى مصــادر البيانــات 
الخارجيــة، فــي حالــة طــرح المســتخدم ســؤاالً ال يمكــن 
اإلجابــة عليــه بنــاًء علــى البيانــات االجتماعيــة المتوفــرة 

للشــخص.
وتنــص بــراءة االختــراع علــى أن المحادثــة فــي شــخصية 

شــخص معيــن »قــد تتضمــن تحديــد أو اســتخدام 
ســمات المحادثة لشــخص معين، مثل أســلوب التحدث، 
واإللقــاء، ونبــرة الحديــث، والصــوت، والنيــة، وطــول 
الجملــة أو الحــوار ومدى تعقيــده، والموضوع والســياق«، 
باإلضافــة إلــى اســتخدام الســمات الســلوكية مثــل 
االهتمامــات واآلراء والمعلومــات الديموغرافية مثل العمر 

والجنــس والمهنــة.
فــي بعــض الحــاالت، قــد تســتخدم األداة أيضــاً لتطبيــق 
خوارزميــات التعــرف على الصوت والوجه على التســجيالت 
والصــور ومقاطــع الفيديــو إلنشــاء نموذج صوتــي وثنائي 
ــوت  ــاد للشــخص لتحســين »روب ــي األبع ــاد أو ثالث األبع

المحادثة«.
ورغــم أن »مايكروســوفت« ليــس لديهــا خطــط إلنشــاء 
منتــج مــن هــذه التقنيــة، إال أن بــراءة االختــراع تشــير إلى 
ــاء  ــاوزت إنش ــد تج ــي ق ــذكاء االصطناع ــات ال أن إمكاني
أشــخاص مزيفيــن لتصــل إلــى إنشــاء نمــاذج افتراضيــة 

ألشــخاص حقيقييــن.

هل ترغب بالتواصل مع املوتى ؟؟
تقنية »مايكروسوفت« تقدم لك ذلك 

الوئام بني األديان يف العراق

قصة تنمر على صباغ االحذية

تعرضــت شــجرة عمالقــة  عمرهــا اكثــر مــن قــرن، فــي مقاطعــة ويلــز البريطانية 
الــى التلــف بســبب عاصفــة هوجــاء، وكان  مــن المفتــرض قطعهــا، لكــن الفنان 
االنكليــزي  النحــات بالمنشــار ســيمون أوروك، أبــى تقطــع هــذه الشــجرة، فوجــد 
حــال افضــل يرمــز الــى محاولــة الشــجرة االخيــرة للبقاء على قيــد الحيــاة.. ولتبقى 
شــامخة، فقــام بنحتهــا علــى شــكل يــد ممتــده الــى االعلــى مفتوحة الكــف ترمز 

الــى االمــل.  وهكــذا تحــول الخــراب الــى جمــال وابــداع.

عندما يتحول 
الخراب الى إبداع
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ــوري  ــز مح ــي، ومرتك ــر السياس ــم الفك ــم مفاهي ــن اه ــد م ــيادة واح ــوم الس مفه
ــيادة. ــة دون س ــال دول ــة، ف ــة الوطني ــددات الدول لمح

يقــول ميكافيللــي يمكننــا توزيــع المناصــب ولكننــا ال نســتطيع تجــزأت الســيادة. 
ــا ان  ــازل ايضــا، الن الســيادة ام ــة للتن ــر قابل ولكــون الســيادة ال تتجــزأ فهــي غي
تكــون عامــة وامــا أال تكــون كذلــك فهــي امــا ارادة الشــعب فــي مجموعــه، وامــا 

ارادة جــزء منــه فقــط بالتفويــض.
ــاً للقانــون المســتند  ــاً لتعريــف الســيادة والتــي تعنــي بســط الســلطة طبق فطبق
الرادة الشــعب ، يتضــح لنــا ان الســيادة هــي الســلطة المطلقــة لقــرار الدولــة فــي 

الداخــل واســتقاللها فــي الخــارج.
جــاء مفهــوم الســيادة ألول مــرة علــى لســان المفكــر الفرنســي جــان بــودان عــام 
1576 وفــكك بــودان تداخــل مفهومــي الســلطة والدولــة ، معتبــرًا ان الدولــة هــي 

القــوة ذات الســيادة ، وهــذا يعنــي القــوة المســتندة للقانــون.
وبهــذا وضــع التنظيــرات االوليــة لمفهــوم جوهــر الســيادة، بعــد ان فصــل 
ميكافيللــي بيــن السياســي واالخالقــي ، جــاء بــودان ليضــع التعريــف الدقيــق 

للســيادة.
ثــم تطــور مفهــوم الســيادة بظهــور معاييــر وابعــاد تتمحــور حــول اإلنســان 
والحريــة والديمقراطيــة ، ومنهــا جائــت نظريــة ادم متــز الــذي يقــول فيهــا »دعــه 
يعمــل دعــه يمــر«، لــذا مفهــوم الســيادة يعــد ضــرورة لقيــام اي دولــة ، فــال بــد 

مــن دراســته وفهمــه بشــكل عميــق.
ان قــام بــه الدكتــور ابراهيــم بحــر العلــوم فــي طــرح وثيقــة ازمــة العــراق ســياديا 
عبــر تجــارب صنــاع القــرار فــي الدولــة العراقيــة عمــال مهمــاً ، وهــو اجابــات الســئلة 
عــن التطــورات الجديــدة مــن واقــع التســاؤالت المرتبطــة بمســتقبل هذه الســيادة 

فــي وطــن تتنمــر فيــه نزعــة تقســيم الســيادة، وذوبانهــا..
يقــول الدكتــور بحــر العلــوم فــي مقدمــة الوثيقــة ان الســيادة مفــردة ســاخنة للنخب 

العراقيــة ، وهــو تعبيــر دقيــق و ناضــج فــي ظــل التجاذبــات والصراعــات االقليميــة. 
ــة النظــام  ــل الواضــح فــي بني ــراق . وفــي ضــوء الخل ــي يمــر بهــا الع ــة الت والدولي

السياســي.
والملفــت فــي هــذه الوثيقــة هــي طبيعــة االســئلة التــي طرحــت، والتــي شــخصت 

بشــكل دقيــق نقــاط الضعــف فــي تحقيــق الســيادة. 
مــن خــالل طبيعــة النظــام السياســي وادارة العالقــات االقليميــة والدوليــة ، وتحديــد 
المصالــح الوطنيــة وكيفيــة التعاطــي السياســي مــع االحــداث الداخليــة والخارجيــة 

وغيرهــا.
ــي  ــرار ف ــاب الق ــدى اصح ــر ل ــاط التفكي ــى انم ــرف عل ــة ان تتع ــتطاعت الوثيق اس
مراحــل مختلفــة ، تؤســس لنــواة مهمــة فــي بحــث الســيادة ويمكــن للباحثيــن ان 

ــرة حــول الموضــوع ويخرجــوا بنتائــج مبهــرة . ــاءات مثي يؤسســوا بن
فبــال شــك ان طبيعــة النظــام السياســي فــي العــراق القــت بظاللهــا علــى ذوبــان 
الســيادة بــل اضمحــالل مفهــوم الدولــة ككل ، مــن خــالل توزيــع الســيادة 
طبقــاً لنظــام المحاصصــة والمكونــات ومــا اطلــق عليــه بـــ التــوازن الوطنــي فــي 
مؤسســات الدولــة ، ممــا اطلــق العنــان الــى اســتنفار النزعــات الطائفيــة والمناطقية 
ــرة  ــة الخب ــداث، وقل ــع االح ــي م ــة التعاط ــك طبيع ــة . وكذل ــائرية والقومي والعش
السياســية ، وعــدم التجــرد العاطفــي فــي تنــاول القضايــا الداخليــة ، وكذلــك عــدم 

ــة. وجــود االولويــات فــي التعامــل مــع مفهــوم المصلحــة الوطني
نخلــص الــى القــول ان وثيقــة تبحــث  أزمــة الســيادة  فــي العــراق وتغــوص فــي 
اعمــاق شــخصيات مؤثــرة مــن صنَّــاع تاريــخ مــا بعــد الدكتاتوريــة ، لهــي ســابقة 
مهمــة فــي تطــور الفكــر السياســي العراقــي وتأســيس متفــرد للنزعــة الوطنية على 

اســس ومعاييــر الديمقراطيــة.
ــل  ــر مــن الباحثيــن واالكاديميــن والسياســيين هــو دلي فوجــود هــذا الكــم الكبي

ــه. ــات ومخرجات ــة المشــروع بــكل متبني ــة الوثيقــة واهمي ــى اهمي واضــح عل
ــاء  ــي انتق ــة ف ــة فارق ــر عالم ــروع ، يعتب ــا المش ــل ه ــن لمث ــد العلمي ــي معه وتبن

ــدة. ــة جدي ــة مرحل ــالت المنتج المفاع

 

 

ــم  ــي النظــام الديمقراطــي والحك ــالم ف ــة دور اإلع ــي أهمي الشــك ف
الرشــيد ذات أهميــة جوهريــة مــع حريــة الــرأي والتعبيــر, كتبــت 
ســابقا عــن دور اإلعــالم فــي تعزيــز النزاهــة ومكافحــة الفســاد مــن 
ــر  ــي تنوي ــتقصائية ف ــة االس ــة ودور الصحاف ــف والتعبئ ــث التثقي حي
وإرشــاد الــرأي العــام وبالتالــي صناعــة رأي عــام مناصــر وداعــم  
للنزاهــة مناهــض للفســاد وإن تمكنــت  يلحقهــا تباعــاً قيــادة الــرأي 
ــت أم  ــة كان ــة رقابي ــات ذات العالق ــد المؤسس ــة ورص ــام وحراس الع

ــة. ــاتية عام مؤسس
هنــا أود التعريــج علــى مفصليــة مهمة وهــي مفهــوم إدارة المعلومات 
واســتخدام المعلومــات, وكال المفهوميــن مــن الخطــورة تحتــاج الــى 
تفصيــالت كثيــرة وطويلــة كمــا أن الكثيــر مــن األســاتذة المفكريــن 
واألكاديمييــن والمتخصصيــن تصــدوا لهــا وهنــا أتحــدث فــي الجنبــة 
العمليــة التطبيقيــة وأهدافهــا الخطيــرة بشــكل موجــز حيــث ال تتحمــل 
مقالــة إلعطــاء حــق هذيــن المفهوميــن الســيما اتســاع مســاحة 
اإلعــالم بأنواعهــا المرئية والمقــروءة والمســموعة واإللكترونية والحقا 
مجاميــع الواتــس أب ووســائل التواصــل االجتماعــي التــي تعتمــد علــى 
تــداول معلومــات مقتضبــة وســريعة التأثيــر اآلنــي ناهيكــم عــن تزوير 

الوثائــق بالبرامــج اإللكترونيــة.
مــن أهــم وأكثــر وأخطــر المعلومــات المتداولــة هــي الخاصــة باألمــن 
ومكافحــة الفســاد والمعلومــات فــي زمــن األوبئــة واألزمات والكــوارث.

كمــا عــدم وجــود أطــار قانوني ينظم وييســر الوصــول الــى المعلومات 
تشــكل معضلــة فــي فــرز وتدقيــق المعلومــات المتداولــة ومصادرهــا 
ــث الزمــن  ــي ن حي ــات المتلق ــة متطلب ــي تلبي ــدرة المصــادر ف ــع ق م
والبيئــة هنــا تضــاف معضلــة أخرى وهي انتشــار الشــائعات مــع القصور 
فــي فهــم الجنبــة القانونيــة الحقــا وجديــدا تــداول معلومــات معــززة 

ــات  ــق التحقيق ــة ووثائ ــات األمني ــل البرقي ــن قبي ــمية م ــق رس بوثائ
الجنائيــة المختلفــة .

ــان  ــر وتصريــح أو بي عندمــا تطلــق الجهــات الرســمية معلومــات كخب
رســمي تعتبــر وثيقــة ,يقوم المتلقــي باســتدعاء معلومات مــن الذاكرة 
ليرســم خارطــة للمعلومــات وتكاملهــا بعدهــا يأتــي الــدور التفســيري 
للمعلومــات وإســتخدامها,هذه مــن الجنبــة المهنيــة, هنــا كيــف تتــم 
إدارة المعلومــات؟ وتقديمهــا وعرضهــا تعزيــزا للثقــة أو العكــس فــي 
التشــكيك والطعــن ,بعدهــا يأتــي دور التــداول للمعلومــات ومحاولــة 
حشــرها بمفردات تفســيرية احتمالية تبدأ بتســاؤالت وصوال لتســفيط 
المعلومــة وتكذيبهــا ضمنــاً ممــا يفــرغ محتواهــا مــن خــالل زرع 

التشــكيك لــدى المتلقــي.
كجمهــور أفــراد وجماعــات نتلقــى الكثيــر مــن المعلومــات ونفهمهــا 
ونســتوعبها كمــا هــي حســب الزمــن والموضــوع اآلنــي والهــدف مــن 

المعلومة.
هنــا علــى مصــادر المعلومــات الرســمية أن تعــي خطــورة عمليــة إدارة 
المعلومــات وتكاملهــا بين واجب النشــر واإلبالغ ومقيد النشــر واإلبالغ 
إالــى حيــن، ومنــع اســتخدامها لإلضــرار بالمصالــح العامــة أو الســماح 
باســتخدامها ســلبا إلربــاك الجمهــور المتلقــي وتشــويش عليهــم, هنــا 
علــى المؤسســات العامــة أن تضــع سياســة عامــة لإلفصــاح واإلبــالغ 
وتزويــد الجمهــور بالمعلومــات المتكاملــة لتعزيــز الثقــة بالمؤسســات 
العامــة وبالتالــي منظومــة إدارة الحكــم ,هنــا النقطــة الجوهريــة هــي 
كيفيــة اســتخدام المعلومــات فــي حــال إتاحتهــا ؟ أتــرك للقــارئ الموقــر 

فــي رســم خارطــة ذهنيــة تعتمــد علــى معطيــات شــخصية واقعيــة.
ــرأي  ــرأي العــام وصناعــة ال هنالــك معلومــات ســريعة التأثيــر علــى ال
العــام ومحاولــة خلــق مــزاج عــام ومــن ثمــة تعزيــز قيــادة هــذا 
الــرأي العــام نحــو محــاور محــددة وهنــا أقصــد االســتخدام السياســي 
للمعلومــات ,لغيــاب آليات نشــر المعلومــات واالعتماد علــى المعلومات 
المتداولــة علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي التــي هــي فــي الغالــب 
مســربة مــن جهــات مؤكــد لها أهداف سياســية ال ســيما ونحن نعيش 
ــا كل جهــة تســرب بمــا يخدمهــا  فــي زمــن التســويق االنتخابــي هن
ويخــدم سياســاتها لغيــاب األســس األخالقيــة للعمليــة الديمقراطيــة 
وترســيخها ,كمــا أن لهــذه الجهــات السياســية أذرع إعالميــة مختلفــة 
تســوق لتعريفــات وتفســيرات مســتخدمة االختــالف فــي المواقــف 
السياســية للتأثيــر فــي توجهــات الــرأي العــام وخلــق جمهــور مناصــر 

لهــذا الخطــاب الموجــه.
ــي  ــة ف ــن دول ــة ونح ــات األمني ــي المعلوم ــات ه ــر المعلوم ــن أخط م
مواجهــة اإلرهــاب ,عندمــا يتــم نشــر خبــر فــور إلقــاء القبــض علــى أحد 
اإلرهابييــن مــن حيــث الزمــان والمــكان, هنــا على الناشــر أن يعلــم أنه 
قــدم معلومــة اســتخبارية تخــدم اإلرهــاب وال أود ذكــر التفاصيــل فــي 

الكيفيــة, ولكــن مــن ســرب هــذه المعلومــة ؟ ومــا الهــدف ؟هــل هــو 
تســريب ذكــي أم غبــي؟ وهــل مــن نقــل المعلومــة صحفــي حرفــي أم 
لصيــق بالحرفــة؟ ,مــاذا لو تــم تكذيب الخبر؟,أيضا ســأعتمد علــى ذكاء 

القــارئ الكريــم.

الكثيــر منــا نتحــدث عــن الفســاد والمفســدين ومالحقــة الفســاد 
والمفســدين ونؤشــر مواقــع الخلــل كٌل حســب معرفتــه ,ويلحــق ذلــك 
الحديــث بالمعلومــات المصــرح بهــا رســميا أو المســربة ,لســت بصــدد 

المعلومــات المصــرح بهــا رســميا ولكــن بصــدد المعلومــات المســربة 
وتتــم تداولهــا فــي مواقــع التواصــل االجتماعي للتأثيــر في الــرأي العام 
تعزيــزًا أو تحريــف, خصوصــا فــي زمن الحــراك السياســي اإلنتخابي,كما 
فــي الكثيــر مــن األحيــان تتــم إعــادة إنتــاج الخطــاب الســتخدامه 

الحقــا فــي التأثيــر علــى الجمهــور مــع تغييــب بعــض الحقائــق أو إيــراد 
معلومــات جديــدة.

علــى اإلعــالم والمدونيــن تنويــر الــرأي العــام بنظــام النزاهــة الوطنــي 

التــي مــن أساســياتها القيــم المجتمعيــة  والوعــي العــام واإلرادة 
السياســية مــن خــالل تعــدد اإلطــراف وتوزيــع األدوار والمهــام وصــوال 

للحكــم الرشــيد وتحقيــق التنميــة المســتدامة.
ضــرورة تنويــر الجمهــور أن مــا تســرب مــن وثائــق ليــس لهــا قيمــة 
ماديــة وهــي فقــط للتأثيــر المعنــوي وأن عمليــة التحــري والتحقيــق 
ــي  ــة يأت ــات الرقابي ــل الجه ــن قب ــاوى م ــم الدع ــة وتقدي ــاء قضي وبن
بعدهــا التحقيــق القضائــي وتدقيــق الوثائــق والتكييــف القانوني ومن 
ــز وصــوال  ــة التميي ــرار محكم ــا ق ــة الموضــوع بعده ــرار محكم ــم ق ث
للحكــم البــات بعــد الحكــم البــات تأتــي إجــراءات الحقــة فــي تضميــن 
األمــوال ومالحقــة المدانيــن لتنفيــذ األحــكام ,غيــر ذلك يعتبــر إنتهاك 
ألن المتهــم بــريء حتــى تثبــت إدانتــه ولــه حــق الدفــاع عــن نفســه 

وفــق القانــون.
ــق  ــوع الوثائ ــث موض ــم بح ــمي وت ــل رس ــي محف ــت ف ــة كن وللطريف
الرســمية المســربة خــارج المؤسســات, اســتمعت الــى إجابــة ))إذا تريــد 
ــور ومحــدود  ــى الف ــة وعل ــا ســري للغاي ــب أعاله ــة ُأكت تســريب وثيق
ــا  ــداول ســتجدها بعــد لحظــات فــي الفيســبوك والواتــس آب((,هن الت
قفــز الــى ذهنــي عــدة تســاؤالت, هــل المؤسســة تتقصــد فــي 
تســريب الوثائق؟,هــل المؤسســة مخترقة؟,مــا األهــداف مــن تســريب 
الوثائق؟,هــل التســريب لجــس نبــض الجمهــور أم رصــد ردود فعــل 
الخصــوم؟,إذا ليــس كذلــك هــل قامــت أوتقــوم المؤسســات بمســاءلة 

ومحاســبة المســرب؟.
أقــول وجــود كيــان الدولــة والعمــل علــى إصــالح منظومــة إدارة الحكم 
والتــداول الســلمي اعتمــادا علــى مخرجــات صنــدوق االنتخابــات أفضــل 
كثيــرا عمــا يتــم تســويقه مــن أفــكار وامتهــان للمؤسســات العامــة أو 
التســقيط السياســي والتســويق لفكــرة انهيــار الدولــة والحــرب األهلية 
ومــا غيــر ذلــك مــن أفــكار ســوداوية يــراد تحطيــم إراد الشــعب فــي 
تحســين نوعيــة الحيــاة وإفقــاده األمــل فــي اإلصــالح ,بوجــود الدولــة 
بإمكاننــا كجمهــور أن نراقــب ونرصــد ونســائل ونحاســب ونعبــر عمــا 
ــى تحســين  ــاة والعمــل عل ــة ونســتمر بالحي ــرأي بحري ــن ال يمكــن ع
نوعيــة الحيــاة ,وجــود الدولــة تعنــي ســيادة القانــون وإنفــاذ القانــون 
وتحقيــق العدالــة, نعــم لدينــا الكثير من المشــاكل والمعضــالت نتيجة 
ســوء أداء منظومــة إدارة الحكــم بشــكل متراكــم مــع وجــود تحديــات 
وجوديــة كبيــرة جــزء منهــا موضوعــي واآلخر مســبب ومختلــق ,الدولة 
التــي بــذل الشــعب دمــاء زكيــة ســقت األرض الطاهــرة البد أن تســتمر 
وتكــون األقــوى وفــوق الميــول واإلتجاهــات وأقــول أيضــاً القــادم 
أفضــل لمــا نتمتــع بــه مــن مقومــات كبيــرة وواعــدة إقتصادياً وبشــريا  
بشــعب شــبابي معطــاء بنســبة أكثــر مــن %65, خــاب مــن تحــدى دولة 
العــراق الحبيــب, عــاش العــراق بلــدا آمنــاً موحــدا, أقولهــا بإيمــان كبيــر 

وللحديــث تتمــة.

إن رفض المجتمعات المتعلقة بالجماعة لممارسة الحرية ليس لقيمتها المطلقة 
و انمــا الن الحريــة توجــب المســؤولية، و المســؤولية تعنــي الدخــول فــي الصــراع 

ــل نتائجها صوابــا و خطأ. المباشــر مــع اختياراتهــا وقراراتهــا وتحمُّ
إن الحريــة كقيمــة ممارســة تثقــل كاهــل رغباتنــا فيغمض المجتمع عينيــه لكي ال 
تلمســه خوفــا و جبنــا مــدركا، ان هــذا الهروب من المســؤولية افقــده قيمة الحرية 
وزعــزع ثقــة المجتمعــات التعبيريــة الجماعية البنية في ذاتهــا و قــدرة افرادها على 
تحمــل المســؤولية و منــه ممارســة الحريــة، و هــذا ما عاشــه الضميــر الجمعي في 
أن أفــراد هــذه المجتمعــات تريــد حكامهــا أن يكونــوا أفضــل منهــا النهــم احــرار 
فهــم مســؤولون. هنــا ينطلــق اشــكال اخــر لهــذه المجتمعــات وافرادهــا و هــو أن 
اي اعتقــاد بعــدم ممارســة الحريــة مــن طرفهــم يكــون شــكال مــن اشــكال فقدان 
المعقوليــة التــي تدعــم ثقَتهم و يحــدث التوتر و تكون المســاءلة التي تنطلق من 
انــك مســؤول فــي ان تتخــذ القــرارات الصعبــة فــي حياة هــذه المجتمعات سياســة 

واقتصــادا اجتماعــا وثقافــة، فالمســؤول أكثــَر حكمــة وأقــل خطأً النــه حر.
أن المجتمعــات التــي ال تتحــرر من المخــاوف القيمية كالخوف من الحريــة و وجوب 
المســؤولية، والخــوف مــن المســتقبل و االحتمــاء بالماضــي، والخــوف مــن أفعالها 
و تبعاتهــا، يجعلهــا تعيــش فــي المجهــول ال الخــوف منــه و تجنبــه، النه معلــوم و 
ممــارس و كل مــا يخبئــه لنــا هــو فــي الحقيقــة شــيء نطلبــه و نريــده و مــن ثمــة 

نتفاعــل معه.
ان البحــث فــي توكيــد المَســلَّمات، يجعــل مــن المجتمع يستحســن االختــالل بل و 
حتــى الضــالل. إن الفــوز بالحريــة ُيشــقي المجتمعــات في تطلعاتهــا، و بالمســاواة 
ُتصــدم ذواتهــا الن تكلفــة الحريــة و ممارســتها باهضــة جدا على مســتوى الوعي 

و النقــد، العيــش و الفــرح، الســعادة و الحياة.
دَّة الفكريــة التــي تدعــو إلــى حريــة ضمــن رحــم القبيلــة  ان حالــة الرجعيــة و الــرِّ
او الجماعــه وان يتنــازل عــن الحريــه الممارســة ليتحمــل المســؤولية غيــره، او فــي 
تجميــد المجتمــع القائــم بيــن ان يكــون عنيًفــا او رومانســيًّا مســؤوال او حــرا. هــو 
فــي الحقيقــة الغــاء و منــع اي دينامكيــة اجتماعية بــل ان الفعــل االجتماعي يصاب 
بمنحــى التحــول الغيــر ملــزم فتطالــب هــذه المجتمعــات بالمســتبد العــادل تــارة و 
الحريــة المقننــة تــارة أخــرى، و تتناســى الشــعار االهــم انــت حــر اذن انت مســؤول.

اشكالية مفهوم السيادة 
قراءة في وثيقة ازمة العراق سياديا

مهمة اإلعالم ومواقع التواصل االجتماعي 
في إدارة واستخدام المعلومات

الحرية بين 
ة دَّ المسؤولية و الرِّ

تعميــم الفســاد فرصــة ثمينــة للفاســدين الحقيقييــن 
ألنهــم يندرجــون مــع الجميــع فيضيــع فســادهم فــي 
القتــل  خضــم االشــاعات وخلــط االوراق. وتعميــم 
يســتفيد منــه القتلــة الحقيقيــون وكذلــك الفشــل وكل 

مثالــب العمــل السياســي. 
حيــن تعمــم على جميــع السياســيين فانما تهــدف عن 
قصــد او دونــه الــى تبرئــة الفاســد الــذي يتســتر بهكذا 

تعميم. 
هــذه الحقيقــة انتبــه لهــا اعــالم الفاســدين وابواقهم 
ولذلــك تحولــت لديهــم لغــة الجماعــة و )كلهــم( الــى 
ــى حــد  ــه النزهــاء والفاســدون عل ــح يقــذف ب مصطل
ســواء ، بــل ان اعــالم الفاســدين هــو الــذي يتصيــد 
ــم  ــم باعتباره ــورة لتقديمه ــة او ص ــرة او لقط ظاه

صــورة مــن صــور النهــب والرشــوة والفســاد. 
واخــر تقليعــات هــؤالء مــاورد مــن مشــهد تقديــم 
ــائر  ــيوخ عش ــل ش ــن قب ــه م ــة معلن ــا تكريمي هداي
ووجهــاء احبــوا ان يحتفلــوا بوفــد مجلــس النــواب 
رئيــس  الحلبوســي  الســيد محمــد  راســه  الــذي 
الكعبــي  األول حســن  النائــب  يرافقــه  المجلــس 
وعــدٌد مــن النــواب يضــم نوابــا ومســؤولين مــن 
فرصــة  فكانــت  جميعهــا،  العراقيــة  المكونــات 
ــر  ــة غي ــي قاع ــمي وف ــر رس ــام غي ــعبي ع ــاء ش للق

ــا  ــاس هداي ــة اكي ــاب الضياف ــدم اصح ــة، ق حكومي
اعلــى  فــي  وهــي  العــراق.  مــن  القــادم  للوفــد 
صورهــا واضعــف صورهــا، هدايــا معلنــة مفتوحــة 
ــل  ــن الي عق ــع، اليمك ــملت الجمي ــاس ش ــي اكي ف
بســيط اعتبارهــا رشــوة رســمية او شــراء ذمــة او 
ــن  ــن يظ ــط م ــاذج فق ــية، الن الس ــة سياس صفق
ــة  ــم بهــذه الطريق ان الرشــاوى وشــراء الذمــم تت
وعلــى شاشــات التلفزيــون . فراحــت تلــك االقــالم 
الرخيصــة تحــرف النظــر عــن اهميــة الزيــارة التــي 
ــى الكويــت فــي  ــواب ال قــام بهــا وفــد مجلــس الن
النقــاش  مــن  مهمــة  ومرحلــة  خاصــة  ظــروف 
حــول العالقــات بيــن البلديــن التــي شــهدت جــدال 
بشــان مينــاء الفــاو والتعويضــات والــدول المانحــة 
والســؤال عــن الــدور الكويتــي فــي دعــم الخطــوات 
االصالحيــة المقبلــة فــي العــراق وهــو مقبــل علــى 
انتخابــات يامــل العراقيــون منهــا ان تشــهد تغييــرا 
ملحوظــا، كل هــذا لــم يكــن فــي دائــرة االهتمــام 
والتحقــق مــن طبيعــة الزيــارة، خاصــة وان الزيــارة 

بــل  النــواب  مجلــس  لرئيــس  شــخصية  ليســت 
اخــذت طابعــا عامــا شــمل جميــع مكونــات العــراق 

ــس.  ــي المجل ــة ف الممثل
ان هذا فرصة لتقييم دور الجيوش االلكترونية وامراض 
بعــض السياســيين الذيــن تعلقــت عيونهم واســئلتهم 
مالــذي يمكــن ان تحتويــه هــذه االكياس ولمــاذا قدمت 
وبهــذه الطريقــة المعلنــة ؟ وانصرفــوا بعيــدا عــن لغــة 

السياســة المعتــادة فــي تقييم هكذا انشــطة. 
المهــم فــي االمــر هــو مابدانــا بــه وهــو التغطيــة على 
الفســاد الحقيقــي والرشــاوى الغامضــة الســرية التــي 
دفعــت وتدفــع للبعــض مــن اجــل تغييــر السياســات 
ــي  ــل ف ــم االص ــؤالء ه ــوق. فه ــن الحق ــازل ع او التن
توجيــه اتباعهــم للنيــل مــن سياســيين يعملــون تحت 
الشــمس ويطرقــون االبــواب العربيــة واالجنبيــة مــن 
اجــل مصالــح العــراق العامــة دون النظــر الــى عالقــات 
فئويــة ضيقــة كالتــي تحــدث عادة فــي زيارات ســابقة 
لرؤســاء كتــل او مســؤولين فــي الدولــة العراقيــة الــى 

دول خليجيــة ودول اجنبيــة.
ــة  ــل االعالمي ــا وردود الفع ــح النواي ــرد وفض ــن ال لك
اوقفــت هــذا النبــاح االعالمــي فيمــا تجاهلــه المعنيون 
بالزيــارة وذلــك قمــة فــي الرد على اســاليب التســتحق 

الــرد اصــال.

كانــت الجهــة المســؤولة عــن عمليــة التنميــة خــالل الحكــم 
الملكــي هــو مجلــس االعمــار وخــالل حكــم الجمهوريــات 
تكفــل مجلــس التخطيــط االعلــى ووزارة التخطيط المســؤولة 
ــع  ــاملة لجمي ــة الش ــط التنموي ــة التخطي ــن عملي المركزيةع
االنشــطة االقتصاديــة ضمــن مشــاريع الخطــط الخمســية 
المعروفــة، ال نريــد الدخــول في تفاصيل المشــاريع واالنشــطة 
التــي تــم تنميتهــا وطريقــة تنفيــذ الخطــط ومســتوى االنجــاز 
لهــا، ولكــن علــى العمــوم كان التخطيــط يعتمــد بشــكل 
اساســي علــى مفاهيــم التخطيــط الشــمولي، تــم تنفيــذ 

ــة. ــية وااليدولوجي ــاد السياس ــتنادا لالبع ــاريع اس المش
التقييم العلمي لهذه الخطط هو الفشــل بســبب عدم مراعاتها 
الجدوى االقتصادية وســوء االدارة والتنظيم، فهي لم تســتطيع 
تحقيــق زيــادة مهمة فــي الناتــج االجمالــي للدخل القومــي ولم 
تســتطع احــدث تغييــرات مهمــة فــي هيكليــة االقتصــاد، وبقي 
االقتصــاد العراقــي ريعي احادي الجانب يعتمد بشــكل كبير على 

تصديرالنفــط الى الخــارج بدرجة شــديدة.
تحولــت التطبيقــات االشــتراكية الحقــا الى مايســمى اشــتراكية 
الدولــة اســتثمرت لتعزيــز ســلطاته، واصبــح مســاهمة القطــاع 
الخــاص فــي عمليــة التنمية كونــه الملحق لــدور القطــاع العام 
وتحــدد مجــال عملــه ضمــن المشــاريع الصغيرة والمتوســطة.

بعــد عمليــة التغيير فشــلت الحكومــات المتعاقبة تكويــن افكار 
ــم للواقــع  ــد طبيعــة النمــوذج التنمــوي المالئ واضحــة لتحدي
العراقي. لنفس االســباب المشــار اليها ســابقا والســباب اضافية 
تمثلت بالتطبيقات السيئة للمحاصصة وشيوع ظاهرة الفساد، 
ازاء ذلــك بــرزت اتجاهات تنادي باعتماد مفاهيم نظرية اقتصاد 

الســوق كنمــوذج تنمــوي مالئــم لالقتصــاد العراقي. 
اهم معالم النموذج التنموي المقترح : 

1. التخلــي عــن اســلوب التخطيــط الشــمولي لالنشــطة 
االقتصاديــة، واعتمــاد طريقــة التخطيــط  الوظيفــي لالهــداف، 
يتــم بموجبــه اعتمــاد مفاهيم جديدة لطريقــة ادارة واســتثمار 

القطــاع العــام.
ــاد  ــة اقتص ــم نظري ــق مفاهي ــا تطبي ــن مزاي ــتفادة م 2. االس
ــل  ــا وتفاصي ــي الفكاره ــل الحرف ــي النق الســوق، وهــذا ال يعن
تطبيقاتهــا، بــل يجــب التوصــل الــى الفهــم  الموضوعــي 
الفكارهــا وتطويرهــا بمــا ينســجم وظــروف العــراق الحاليــة، اي 

عــدم تنفيــذ برامجهــا طبقــا للفهــم السياســي لهــا.
الركائز االساسية للنموذج التنموي المقترح

أ. الركيــزة االولــى: الحكومــة هــي الجهــة المنشــطة والمحفــزة 
للعمليــة التنمويــة، فهــي تقــوم بمهمــة )المشــارك والمحفــز 
للعمليــات واالنشــطة االقتصاديــة(، اضافــة لدورهــا التقليــدي 
المحافظة على تحقيق الموازنات العامة لالنشــطة االقتصادية 

ــة والنقدية. والمالي
ــة  ــات هيكلي ــراء اصالح ــى اج ــل عل ــة: العم ــزة الثاني ب. الركي

لالنشــطة االقتصاديــة وتنميتهــا.
ج. الركيــزة الثالثــة: اجــراء اصالحــات وظيفيــة في طبيعة النظم 
االداريــة المعتمــدة، الن النظــم االدارية المتطورة تمثــل االداة 

االساســية لتحقيــق النجاح فــي عملية التخطيــط والتنفيذ.
االستثمار االمثل لشركات القطاع العام

كمــا ذكرنــا انفــا ان بنــاء القطــاع العــام لــم يكــن معتمــدا علــى 
ــى  ــر عل ــئ كبي ــل عب ــح وجــوده يمث ــة، واصب اســس اقتصادي
ــة العامــة للحكومــة، اشــارة المــادة )60( مــن قانــون  الميزاني
الميزانيــة لعــام 2021 التــي اقرهــا مجلــس الــوزراء، مــا نصــه 
ــكل شــركة  ــم االصــول التابعــة ل ــوزارات كافــة بتقيي ــام ال )قي
عامــة ممولــة ذاتيــا مــن خــالل بيعهــا واســتئجارها خــالل ســتة 
اشــهر مــن اجــل تعظيم المــوارد الذاتية لكل منها واســتغاللها 

بأفضــل الســيل االقتصاديــة(.
هنــاك عــدد مــن المالحظــات تتعلــق بنصــوص هــذه المــادة 
فهــي لــم توضح الهدف االســتراتيجي لعملية التصفيــة في البيع 
واالســتئجار، ولمــاذا حــددت مــدة ســتة اشــهر الجــراء التصفيــة، 
ومــا هــو المقصــود بتعظيــم المــوارد الذاتية، وهل يتم تســجيل 
ــوزارة  ــح ال ــتئجار لصال ــع او االس ــن البي ــة ع ــرادات المتحقق االي

المختصــة، وهــل يدخــل االســتئجار ضمــن مفهــوم التصفيــة.
نحــاول مــن خــالل الدراســة المختصــرة ادنــاه بنــاء اســتراتيجية 
جديــدة لكيفيــة التعامــل معهــا، توضيــح مختصــر لالســلوب 

االنجــع للمعالجــة :
1. تشــكيل هيئــة خاصــة مســتقلة مكونــة مــن اختصاصــات 
متعــددة تتكفــل بمهمــة تنفيــذ المعالجــات، وفــق الخطــوات 

التالية.
2. اجــراء تقييــم اقتصــادي وتقني لجميع المشــاريع العائــدة الى 

القطــاع العــام، وتصنيفها حســب اهليتهــا الى مــا يلي:
ــن  ــة م ــر الجــدوى االقتصادي ــا معايي ــر فيه أ. مشــاريع التتوف
االصلــح تصفيتهــا بالكامــل او تحويلها الى مجاالت اســتثمارية 
اخــرى الن بقاءهــا يمثــل عبــىء علــى االقتصــاد الوطنــي، بعــد 

اجــراء تقييــم حقيقــي الصولهــا طبقــا الســعار الســوق.
ب. المشــاريع التــي تتوفــر فيهــا بعــض المعاييــر االقتصاديــة 
والتقنية، على الهيئة المختصة تســويتها جزئيا او كليا حســب 
ظــروف االقتصاديــة والماليــة للســوق العراقيــة. وتتبــع تنفيــذ 

ــوات التالية. الخط
ــعر  ــق الس ــا وف ــا ومطاليبه ــدة اصوله ــم ارص ــادة تقيي 3. اع
االقتصــادي الســائد فــي الســوق، يتــم اعــادة تســجيل االرصدة 

الجديــدة فــي ســجالتها المحاســبية.
4. بعــد اعــادة تقييــم االصــول والمطاليب، يتم تقســيم صافي 
ــهمها  ــرح اس ــم ط ــددة، يت ــة مح ــهم بقيم ــى اس ــا ال قيمته
لالكتتــاب العــام فــي ســوق االوراق الماليــة  المحليــة والعالمية.

ــع كامــل اســهم المشــروع لمســتثمر معيــن او  ــة بي أ. فــي حال
ــة  ــوق ورأي الهيئ ــروف الس ــب ظ ــتثمرين حس ــة مس لمجموع
الخاصــة، تنتقــل كامل موجوداتــه وادارته الى المســتثمر الجديد.

ب. فــي حالــة البيــع الجزئــي الســهم المشــروع تبقــى الحكومة 
تمثــل كاحد المســاهمين.

ــا  ــل حالي ــي االفض ــي وه ــع الجزئ ــة البي ــذ عملي ــد تنفي 5. عن
تخصــص المبالــغ المســتحصلة عــن عملية الخصصــة لتمويل 
اعــادة تأهيــل المشــروع العــادة تشــغيله وفــق اســس اداريــة 

واقتصاديــة وتقنيــة متينــة.
6. تشــكل ادارة جديــدة الدارة المشــروع يتــم اختيارهــم مــن 
قبــل الهيئــة العامــة مــن جميــع المســاهمين، تتكفــل االدارة 
الجديــدة بأدارة المشــروع وفق االســاليب االدارية المنســجمة 
مــع مفاهيــم اقتصــاد الســوق، وتخضع انشــاطتها وســجالتها 
للرقابــة والتدقيــق مــن قبــل ديــوان الرقابــة الماليــة او مــن 
ــة  ــوم الهيئ ــه. تق ــي متفــق علي ــب محاســب قانون ــل مكت قب
ــالمة ادارة  ــة س ــة لمتابع ــة خاص ــة رقاب ــة بممارس المختص
المشــروع وفــق القوانييــن والنظــم  المرعيــة باعتبارهــا احــد 

المســاهمين.
7. لتطبيــق مــا ســبق بشــكل ســليم وعــادل علينــا مالحظــة 

حســن تطبيــق النقــاط التاليــة :
ــة  ــد تصفي ــن عن ــح العاملي أ. عــدم حصــول اضــرار فــي مصال
المشــروع او عنــد تنفيــذ عمليــة التســوية الجزئيــة او الكليــة، 
يتــم االتفــاق بيــن المســتثمرين والهيئــة المختصــة بتســوية 
وضعهــم بتشــغيل الجــزء االعظــم منهــم، وتوزيــع العامليــن 

المســتغنى عنهــم فــي دوائــر الدولــة االخــرى.
ب. يراعــي انســجام االتفــاق مــع القوانييــن واالنظمــة المرعية، 

والمحافظــة علــى االهداف الرئيســية للمشــروع.
ــذ  ــد تنفي ــة والنزاهــة عن ــق الشــفافية المهني 8. يراعــى تطبي

ــع مراحلهــا . ــات التســوية بجمي عملي
ــود  ــن وج ــد م ــليم الب ــكل س ــوية بش ــذه التس ــاز ه 9. النج
ــة  ــالوراق المالي ــة ووجــود ســوق ل ــة فاعل مؤسســات مصرفي

نشــط، الن وجودهمــا اساســي الي اقتصــاد نامــي. 

تعميم الفساد للتغطية على الفساد

 االسلوب االمثل الستثمار القطاع العام 

د. أمني محمد علي

مــا نــراه مــن فوضــى المواقــف االنفعاليــة التــي قــد نجدهــا 
مبتــورة اإلرث العقالنــي، فــأن الكثيــر منهــا قــد تجــد لهــا 

جــذور منطقيــة فــي أزمنــة مضــت،
ــت الســلطات  ــي صاحب ــرز الت ــة(   الســمة األب ــت )األزم كان
)علــى اختالفهــا(  فــي العــراق منــذ تأسيســه السياســي 
الحديــث )1920....لــآلن(  نتيجــة تداخــل عــدة عوامــل ذات 
جوهريــة خارجيــة وثانوية مفتعلة داخلية، ممــا جعل الواقع 
ــات التــي ضيقــت  المجتمعــي يمــر فــي عديــد مــن المطب
الحلــول الســلمية وجعلــت القــوة حــاًل أوحــد، فمنــذ اتخــاذ 
الدولــة شــكل المملكــة وإلــى هــذا اليــوم، تأطــرت الحلــول 
السياســية فــي وداي غيــر ذي ســلم، هذا األمــر أدى بطبيعة 
الحــال لترســيخ بديهيــات ذهنيــة مجتمعيــة  علــى شــاكلة 

هــذا التــأزم .
جميعنــا اســتمع بشــكل عابــر أو أثنــاء نقــاش عــن ُأطروحــة 
ــا(  ــه يكدرلن ــل صــدام أو واحــد قــوي يل ــا واحــد مث )رايدلن
ــق،  ــم المطل ــى للحك ــا كمعن ــارة تماًم ــا تنصــرف اإلش وهن
ومــن اتخــاذ المقدمــة أعــاله  كمنطلــق لســببية العنــوان، 
ســنبين مالــذي جــاء بفيلســوف القــرن الســابع عشــر  

اإلنجليــزي تومــاس هوبــز )1588_1679( إلــى هنــا.
شــب هوبــز بفتــرة زمنيــة شــهدت البدايــات الفعليــة للحرب 
ــا  ــذي حــل بأوروب ــداء  بالتضخــم ال ــة ابت ــة اإلنجليزي األهلي
للفتــرة مــن 1530 إلــى 1640م،  والــذي ســاهم بتقليــص 
ــن ال  ــك م ــس األول  )أول مل ــاذخ جيم ــك الب ــات المل نفق
ســتيوارت(  عبــر رفــض البرلمــان منحــه مــااًل إضافًيــا، وهــذا 

ماتكــرر مــع خلفــه تشــارلز األول الــذي منــع مــن ضربيتــّي 
البرميــل والجنيــه، وبــدون الدخــول بالتفاصيــل التــي جــرت 
مــن خــالل قيامــه بإجبــار أصحــاب األمــالك علــى إقراضــه 
والــخ....،  والننســى قضية البيوريتــان )التطيهريون(  ووليم 
لود  والصراع البروتســتانتي، واليعنينا بهذا الصراع الشــكل 
الدينــي بقــدر مــا هو تدخل الملك تشــارلز لجانــب وليم لود 
الــذي لطالمــا شــجعه على التمســك بنظرية الحــق المقدس 
للملــوك، وصــواًل للتــأزم األخيــر المتمثــل بإجــازة البرلمــان 
لالحتجــاج األعظــم علــى خلفيــة تمــرد الرومــان الكاثوليــك 
فــي ايرلنــدا، ومــا أعقبــه مــن أمــر تشــارلز بمحاكمــة خمس 

برلمانييــن ورد البرلمــان بالرفــض، فنشــبت الحــرب األهلية 
بيــن أنصــار البرلمــان وأنصــار الملكيــة.

ــردي  ــة( وف ــي )دول ــان جمع ــراق ككي ــود للع ــل إن أع وقب
ــرات،  ــف التأثي ــة لمختل ــة خاضع كذهني

الســياق  ضمــن  مقارنــة  وضــع  صــدد  فــي  ومادمنــا 
التاريخــي فــال بــد مــن بيــان وجهــة نظرنــا الخاصــة حالًيــا 
ــإذا صحــت هــذه  ــخ نفســه؟، ف ــد التاري بمســألة هــل يعي
المقولــة فهــل تكــون هــذه اإلعادة كليــة شــاملة أم جزئية 
حاســمة؟، أي أن يتكــرر حــادث مــا كلًيــا أم يقتصــر التكــرار 
ــة  ــت صح ــدث، وإذا انتف ــر الح ــكل جوه ــة تش ــى جزئي عل
هــذه المقولــة فمــا هــو تفســير التشــابه الــذي يحصــل في 
كثيــر مــن األحيــان بيــن  حقــب تاريخيــة ســابقة وحــوادث 

فــي الوقــت الحاضــر؟،
ــة  ــزاع هــذه المقول ــّي ن ــراك طرف ــي ع ــدون الدخــول ف وب
مــن الرافضيــن والمؤيديــن، نــرى ولــو لهــذا الوقــت 
الراهــن أو كرؤيــة أوليــة، أن التاريــخ اليعيد نفســه بالمعنى 
المتعــارف بقــدر ماينطــوي األمــر علــى تشــابه البديهيــات 
المكانيــة والزمانيــة فــي الحقــب التاريخيــة المختلفــة، فمثاًل 
أن بديهيــة الظالــم تقابلهــا المظلــوم، وحتميــة أن يعمــل 
االحتــالل علــى أضعــاف البلــد المحتــل هــي ذاتهــا فــي كل 
ــا  ــارف عليه ــات المتع ــذه البديهي ــأن ه ــك ف ــة، لذل األزمن
والتــي فــي أغلبها التخضــع للعامل البيئي المختلــف،  تكون 
متشــابهة والتعنــي بــأي صــورة مــن الصــور أنهــا إعــادة 

لحــوادث التاريــخ.

توماس هوبز في العراق 1

أحمد الخالصي

فالح شفيع

سعيد ياسني موسى

رقيق عبد اهلل
كاتب جزائري
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حســب المعلومــات المتوفــرة لــدي ،  فــان مــا يمكــن التوقــف عنــده هــو تلــك 
الحالــة مــن االهتمــام التــي يتلقاهــا المــدرب االجنبي المحتــرف في العــراق وفي 

مختلــف الــدول العربيــة وخصوصــا منطقــة الخليج العربــي.. 
ــغ   ــام ومبال ــالل أرق ــن خ ــه م ــدم الي ــي تق ــات الت ــم المغري ــو حج ــم ه وك
التعاقــدات التــي تهيــأت أمامــه والمقترنــة باالمتيــازات الكبيــرة والتســهيالت 
ــك التعاقــدات  نجــد انهــا  المتعــددة , فمــن خــالل قــراءة ســريعة لواقــع تل
ــو  ــا ه ــا م ــا منه ــة كان بعض ــغ عالي ــة ومبال ــام خرافي ــى أرق ــير ال كانت تش
متناســب مــع طبيعــة ومكانــة قســم مــن المدربيــن فيمــا كان فــي االخــرى 
مبالغــة كبيــرة قــد  التتناســب مــع قــدرات ومســتويات العطــاء لــدى القســم 
ــي  ــة ف ــازات المتحقق ــم االنج ــع حج ــا م ــب ايض ــن تتناس ــم ,  ول ــر منه االخ
الميــدان وطبيعــة العمــل الســتراتيجي الــذي تتخللــه منظومــة عملهــم 

ــي ! التدريب
فحينمــا نســتقرأ واقــع االرقــام والمبالغ.. نجــد إن  جميــع  )الخواجــات( التدريبية 
التــي احترفــت التدريــب فــي العــراق ومنطقــة الخليــج العربــي كانــوا قــد تعاقبوا 
علــى تدريــب عــدد مــن االنديــة والمنتخبــات الوطنيــة، وكان نصيبهــم فــي 
تعاقداتهــم هــو مالييــن وآالف الــدوالرات.. وبالمقارنــة مــع كل تلــك المالييــن 
واآلالف مــن الــدوالرات نجــد حــال المــدرب العراقــي الــذي لــن يصــل بأرقــى 

عقــوده الــى %5 ممــا تحصــل عليــه )الخواجــة (..
ــام  ــن االهتم ــه م ــي نصيب ــى يأخــذ المــدرب العراق ــي التســاؤل... مت ــا يأت هن
والدعــم ومتــى يأتــي اســتحقاقه بالحصــول علــى  المقابــل المــادي المعقــول 
الــذي يتناســب مــع قدراتــه وانجازاتــه وغيرتــه وعطــاءه، ففــي العــراق لــم يتجــرأ 
ــاءه  ــمه وعط ــوازي اس ــا ي ــي م ــدرب الوطن ــح الم ــى من ــادي عل ــاد أو ن أي اتح
ولــم ترتقــي نســبة الدعــم المــادي المقدمــة اليــه الــى حجــم مردوداتــه الفنيــة 

وانجازاتــه الكرويــة.
للمنتخــب  عراقــي  مــدرب  بــان كل  تؤكــد  لــي  توفــرت  التــي  فاالرقــام 
ــغ  ــت المبال ــن كان ــف دوالر فــي حي ــر مــن 50 أل ــن يتقاضــى اكث ــي، ل الوطن
المخصصــة للمــدرب  االجنبــي تقتــرب مــن مليــون دوالر وأكثــر ، وهــذا 
ــتويات  ــع مس ــقف مطاليبهم ورف ــع س ــى رف ــن ال ــض المدربي ــع ببع ــا دف م
تقييمهــم الماديــة بمــا يــوازي االخريــن ومــا يعطــي للمــدرب العراقــي 
ــاز  ــوغ االنج ــب مــن أجــل بل ــد ويتع ــه يجتهــد ويك ــي الن اســتحقاقه الطبيع
ــع  ــي رف ــه والمســاهمة ف ــه مــن اجــل وطن ــه وراحت ــه وصحت ويضحــي بوقت
رايتــه عاليــا، وبعــد ان وجــد المــدرب المحلــي نفســه فــي خانــة التميــز التــي 
جعلتــه متفوقــا علــى اقرانــه مدربــي المنتخبــات الخليجيــة وتجاوزهــم الواحــد 
ــغ الــذي يطالــب بــه  بعــد االخــر فــي مياديــن المنافســة، فمهمــا كان المبل
المــدرب الوطنــي فانــه يأتــي كتعبيــر عــن اســتحقاق طبيعــي يعطــي رســالة 
الــى كل ادارة اتحاديــة  اليــوم ومســتقبال بــأن تعطــي اهتمامهــا  بالمــدرب 
الوطنــي وتتفاعــل مــع قدراتــه وعطــاءه بمــا يتناســب ومجهوداتــه واســمه 
التدريبــي وان تقيــم عملــه بمــا يســتحق مــن مــال وان تعمــل علــى تحديــد 
التــي تربطهــا مــع مدربــي المنتخبــات  اطــار صحيــح لطبيعــة العالقــة 
 الوطنيــة مــن خــالل عقــد يضمــن حقــوق الطرفيــن، وان ال توهــب المبالــغ 
ــا  ــم يعطين ــتحق ول ــا اليس ــاه م ــذي منحن ــي ال ــدرب االجنب ــى الم ــدرارا ال م

مانســتحق.

ملاذا نعشق 
املنتخب..؟

عدنـان السوداني

علــى خط التماس 

رابطة مشجعي المنتخبات العراقية...
ــي..؟ مــن هــم أعضاءهــا..؟  مــن أسســها وهــل يتوفــر فيهــا نظــام داخل
وهــل لديهــا فــروع فــي المحافظــات..؟ وكيــف يتــم تمويلهــا..؟ مــن هــو 
ــات رئيســها و أعضاءهــا..؟ وماهــي حــدود  المســؤول عنهــا وعــن تصرف

ــات الممنوحــة لرئيســها..؟ عملهــا..؟ وماهــي الصالحي
ــي  ــوال الت ــب االم ــن تذه ــة.. وأي ــة بالرابط ــابات خاص ــاك.. حس ــل هن ه
يتحصــل عليهــا عــدد مــن أعضاءهــا..؟ لمــاذا ال يكــون لديهــا فروعــا فــي 

ــل كل مشــاركة رســمية..؟ المحافظــات لتفعيلهــا  قب
لعلهــا تســاءالت كثيــرة... ومشــروعة..! ألن مــا يحصــل اليــوم مــن مواقــف 
ــي نتمناهــا لصــورة  ــة الت ــة الحقيقي ــا الطبيع ــن تعكــس لن ــات.. ل وتصرف

التشــجيع المثاليــة فــي رابطــة للمشــجعين تحمــل إســم العــراق.. 

تساؤالت مشروعة ..؟ 

بعيــدا عــن العاطفــة.. وبعيــدا عــن هواجــس التعلق بحــب النجف وحــب فريقها 
الكــروي.. وقريبــا مــن منطقــة جــزاء الــزوراء هذا الفريــق الكبير بإســمه وتاريخه 

وعطــاءه.. تحضــر لغــة العقــل قبــل العاطفة وتحضــر البصيرة قبــل البصر..
إنهــا حالــة فــي الجــزاء التقبــل التأويــل واالجتهــاد.. وهــي ركلــة جــزاء اليمكــن 

لحكــم.. أي حكــم.. حتــى لــو كان حكمــا لفــرق شــعبية أن يتغافلهــا..!
مــن خــالل حركــة حــارس مرمــى الــزوراء ورّدة فعلــه للتفاعــل مــع كرة ســددها 
مهاجــم النجــف.. نالحــظ كيف تّغير مســارها بعــد أن مّســتها يد مدافع الــزوراء 

التــي تحركــت باتجاهها  ..!
الحالــة واضحــة.. وواضحــة جــدا ونســتغرب لمــاذا لــم تحتســب ، خصوصــا وإن 
الحكــم الدولــي مهنــد قاســم كان قريبــا منهــا.. ال أعــرف لماذا توقفــت صافرته 

مــن إحتســاب ركلــة جــزاء للنجــف..
الســؤال المنطقــي الــذي يفرضــه واقــع مــا تابعنــاه.. نطرحــه علــى أهــل الشــأن 
الرياضــي الكــروي وعلــى لجنــة الحــكام المركزية.. هــل ســتقوم لجنــة الحــكام 
فــي الهيئــة التطبيعيــة بتوضيــح للحالــة.. وهــل يجــرأ الحكم مهند قاســم  من 
تقديــم االعتــذار عبــر وســائل االعــالم لمــا تســبب بــه مــن ظلــم وإجحــاف بحق 

ــق النجف.. فري
ولعــل فــي االعتــذار قــوة وشــرف ومســؤولية وليــس كمــا يتصــور البعــض إن 

هنــاك ضعفــا وفشــال وجرحــا لكبريــاء الحكــم وكرامتــه.. 

أعلــن جيانــي إنفانتينــو، رئيــس االتحــاد الدولي لكرة القــدم »فيفــا«، أن مباريــات كأس العالم 
ســُتلعب أمــام مدرجــات مليئــة بالجماهيــر فــي مونديال قطــر 2022 الــذي يقام العــام المقبل.

وقــال إنفانتينــو، فــي اجتمــاع افتراضــي جــرى فــي جنيــف: »أنــا واثــق جــدًا جــدًا أن المونديــال 
ــه الســحر ذاتــه ويوحــد العالــم، ســنعود إلــى حيــث يجــب أن  ســيكون مذهــالً، وســيكون ل

نكــون«.
وأضــاف أن الالعبيــن المشــاركين فــي بطولــة كأس العالــم ليســوا مــن الفئــات ذات األولويــة 

للحصــول علــى لقاحــات فيــروس كورونــا.
وكان المجلــس األعلــى لــدول التعــاون الخليجــي، أشــاد باالســتعدادات التــي تقــوم بهــا دولــة 
قطــر، الســتضافة كأس العالــم 2022، ُمجــددًا دعــم دول المجلــس للدوحــة فــي كل مــا مــن 

شــأنه أن يــؤدي إلــى إنجــاح هــذا المونديــال. 

حالة التقبل التأويل.. 
في منطقة جزاء الزوراء

اعتــذر منتخــب اذربيجــان عــن مواجهــة 
المنتخــب الوطنــي بســبب انتشــار فيــروس 
كورونــا فــي دولــة االمــارات التــي سيعســكر 

ــن. ــود الرافدي ــا أس به
ويدخــل المنتخــب الوطني بمعســكر تدريبي 
خارجــي فــي مدينــة دبــي ضمــن إطــار 
تحضيراتــه للتصفيــات المزدوجــة المؤهلــة 
لمونديــال 2022 وكأس آســيا 2023 بيــن 
ــار  ــاري. يش ــباط الج ــهر ش ــن ش 12 و21 م
الــى ان العــراق خــاض مبــاراة وديــة مــع 
الكويــت علــى ملعــب جــذع النخلــة فــي 
مدينــة البصــرة الرياضيــة األربعــاء الماضــي 
اســتعدادات  إطــار  فــي  فيهــا 1-2  وفــاز 
المنتخبيــن للتصفيــات اآلســيوية المزدوجة. 
ــه  يذكــر ان العــراق يحتــل صــدارة مجموعت
تضــم  التــي  االســيوية  التصفيــات  فــي 
كل مــن ايــران والبحريــن وهونــغ كونــغ 

وكمبوديــا.

 البصرة - المستقل
 

االتحــادان العراقــي واالســيوي للصحافــة الرياضيــة يتفقــان علــى 
اقامــة دورة صحفيــة وورشــة عمــل ايــار المقبــل..

عقــد االتحــادان العراقــي واالســيوي للصحافــة الرياضيــة اجتماعــا 
فــي البصــرة تــم فيــه التباحــث حــول كيفيــة تطويــر عمــل االتحــاد 
ومواكبــة التطــور الحاصــل فــي مختلــف وســائل االعــالم بحضــور 
ســعادة رئيس االتحاد االســيوي ســطام الســهلي والدكتور عدنان 
لفتــة نائــب رئيــس االتحــاد العراقــي للصحافــة الرياضيــة والزميــل 
ســيف المالكــي االميــن العــام المســاعد عضو لجنــة العالقــات وتم 

االتفــاق فيــه علــى مــا يأتــي:
1. يقــدم االتحــاد االســيوي كل جهــوده وخبراتــه فــي دعــم العراق 
بحــق تنظيــم بطولة خليجــي 25 ومختلــف االســتحقاقات الرياضية 
واالســتعداد لفتــح افــاق التعــاون والمشــاركة فــي جميــع االنشــطة 

التــي تقــام فــي العــراق . 
2. يقــوم االتحــاد االســيوي للصحافــة الرياضيــة وبالتنســيق مــع 
االتحــاد العراقــي بتنظيــم رحلــة صحفيــة للزمــالء الصحفييــن 
الرياضييــن االســيويين الــى العــراق لغــرض اطالعهــم علــى 

اســتعدادات وجاهزيــة العــراق العاليــة لتنظيــم خليجــي 25 .

3. ينظــم االتحــاد االســيوي للصحافــة الرياضيــة ورشــة عمــل فــي 
محافظــة البصــرة خالل شــهر ايــار المقبل  للصحفييــن الرياضيين 

العراقييــن الشــباب ويحاضــر فيهــا محاضر اســيوي.
4. يقيــم االتحــاد االســيوي ورشــة عمــل للصحفييــن المتخصصين 
ــر  ــول أخ ــام 2021 ح ــة الع ــراق نهاي ــي الع ــي ف ــأن الرياض بالش
التطــورات فــي العمــل الصحفــي الرياضــي وأحــدث االســاليب فــي 

صياغــة الرســالة الموجهــة الــى الجمهــور.   
5. مشــاركة الصحفييــن الرياضييــن العراقيين في مختلف انشــطة 
االتحــاد االســيوي بمــا يــوازي ثقــل العــراق ومكانتــه وتأثيــر اعالمه 

الرياضي.

فايروس كورونا يلغي اللقاء الودي 
وفد اعالمي اسيوي يزور العراقبين منتخبنا وأذربيجان

أشــهر عــدة، وينتهــي عقــد اإلســباني ســيرجيو رامــوس، قائــد ريــال 
مدريــد، مــع فريقــه، ومــن الواضــح أنــه ليــس هنــاك -حتــى اآلن- أي 

ــد. ــد العق ــن لتمدي ــن الطرفي ــاق بي ــى اتف مؤشــرات عل
ومــن المعــروف أن »المطرقــة اإلســبانية« نشــيط جــدا علــى 

موقــع »إنســتغرام« )لديــه نحــو 43 مليــون متابــع(، حيث ينشــر 
باســتمرار صــورا وفيديوهــات لــه ولعائلتــه؛ لكن هــذه المرة 

ُســلطت األضــواء علــى منشــور ســجل »إعجابــه« بــه.
وكتــب أحــد الحســابات المؤيــدة للميرينغــي علــى 

»إنســتعرام« أن »ريــال مدريــد متأكــد مــن أن 
رامــوس ســيغادر الصيــف المقبــل، هكــذا نعامــل 

أســاطيرنا.. أمــر مؤســف«، وُأرفــق المنشــور 
لرامــوس  واألبيــض-  -باألســود  بصــورة 

يبــدو فيهــا مســتاء وجالســا علــى أرضيــة 
الملعــب.

حينمــا تّوجــه أحــد الصحفييــن بســؤال الــى النجــم 
العالمــي كريســتيانو رونالــدو..

ــي  ــزال أمــك تعيــش معــك.. لمــاذا ال تبن لمــاذا ال ت
ــزال..؟  لهــا من

رّد عليــه كريســتيانو رونالــدو بجــواب يحمــل فــي طياتــه 
كل معانــي الوفــاء قائــال :

»أمــي ربتنــي وهــي تضحــي بحياتهــا مــن أجلــي. كانــت تذهــب 
ــا مــال علــى  للنــوم جائعــة، فقــط لتدعنــي آكل. لــم يكــن لدين

االطــالق.... كانــت تعمــل 7 أيــام مــن اصــل 7 أيــام وفــي 
الليــل كمنظفــة لشــراء أول حــذاء لــي حتــى أكــون العــب 

، كل نجاحــي مخصــص لهــا وبفضلهــا وطالمــا كانــت 
ــي، لديهــا كل  ــا بجانب ــاة، فســتبقى دائم لديهــا حي
ــم  ــأي وأعظ ــي ملج ــي أن أعطيــه ه ــيء يمكنن ش

هديتــي«.

أكــدت اللجنــة المنظمــة ألولمبيــاد طوكيــو 
2020 أن األلعــاب المؤجلــة إلــى الصيــف 
المقبــل ســتقام »مهما كان تطــّور فيروس 
كورونــا«. واســتبعد رئيس اللجنة المنظمة 
يوشــيروي مــوري، الشــكوك حــول تنظيــم 

ــدث العالمي. الح
وقــال مــوري فــي اجتمــاع للمنظميــن 
ومســؤولي الحــزب الحاكــم فــي اليابــان: 
»ســنمضي قدمــاً بالتأكيــد مهمــا كان 
فيــروس كورونــا«،  )جائحــة(  تطــّور 
مضيفــاً أنه »يجب أن نتجاوز المناقشــة 
حــول مــا إذا كنــا ســننظم األلعــاب مــن 
عدمهــا. فلنفكــر فــي نــوع جديــد مــن 

األلعــاب فــي هــذه المناســبة«.
وتأتــي هــذه التعليقــات فــي وقــت يصر 
ــة  ــاب آمن ــم ألع ــى تنظي المنظمــون عل
مــن تفشــي كورونــا حــول العالــم، بمــا 
فــي ذلــك اليابــان فــي اآلونــة األخيــرة.

وُيتوقع أن يمدد رئيس الوزراء يوشــيهيدي ســوغا 
حالــة الطــوارئ لمــدة شــهر، ما يعنــي أن اإلجــراءات 
االحترازيــة مســتمرة حتــى 7 مــارس المقبــل فــي 
طوكيــو وعــدة مــدن فــي البــالد. وُفرضت إجــراءات 
صارمــة علــى الحــدود بعــد ارتفــاع عــدد اإلصابات، 
مــا أدى إلــى تأجيــل تصفيــات الســباحة الفنيــة 
المقــررة فــي مــارس. وال تــزال جولة الشــعلة مقررة 
فــي عــدة مــدن فــي البــالد بــدءًا مــن 25 مــارس.

وُيتوقــع أن يعلــن المنظمــون، عــن تفاصيــل 
المقترحــة  المضــادة  اإلجــراءات  إضافيــة حــول 
لأللعــاب المؤجلــة منذ صيف 2020 بســبب تفشــي 
الجائحــة عالميــاً. ولكــن الــرأي العــام اليابانــي 
عّبــر مــرارًا عــن معارضتــه إقامــة األلعــاب وأبرزهــا 
اســتطالع كشــف عــن رغبــة %80 مــن اليابانييــن 
باإللغــاء أو التأجيــل. وأعلــن المنظمــون رفضهــم 
بشــكل قاطــع هــذا الخيــار، مســتندين إلــى دعــم 
اللجنــة األولمبيــة الدولية والرياضيين المشــاركين 

ــم. مــن مختلــف أنحــاء العال

هكذا يعامل ريال مدريد أساطيره..
 »إعجاب« راموس على 

منشور يؤكد المؤكد
وفاء الكبار.. 

رونالدو 
إنموذجا

»طوكيو 2020«.. األولمبياد ستقام 
»مهما كان تطور كورونا«

بغداد - المستقل

ــرة  ــي لك ــاد العراق ــس الســابق لالتح ــد الرئي اك
ــح  ــو رش ــه ل ــعود، ان ــق مس ــد الخال ــدم، عب الق
لقيــادة كــرة القــدم مــن جديــد فــإن الفــوز 

مضمــون فــي االنتخابــات المقبلــة. 
وقــال عبــد الخالــق مســعود انــه “ال ينــوي 
العــودة مــرة أخــرى الــى العمــل فــي اتحــاد كــرة 
القــدم بســبب الفوضــى العارمــة التي تشــهدها 
كــرة القــدم فــي العــراق”، مبينــا انــه “تعــرض 
النفســي  أثرهــا علــى وضعــه  ألمــور تركــت 
ــكل  ــة ب ــرة العراقي ــدم الك ــه خ ــم ان ــام رغ والع

ــالص”. ــان وإخ تف
وبيــن مســعود؛ الرئيــس الســابق التحــاد الكرة: 
ان “القضــاء العراقــي اثبــت نزاهتــي بعــد ان 
ــد  ــزور” ض ــهود ال ــم بـ”ش ــن وصفه ــف م كش
أعضــاء االتحــاد الســابق فــي قضيــة أخــذت 
منحــى خاطئــاً ليثبــت القانــون المحلــي والدولي 

ــى  ــأن االتحــاد الســابق كان يســير عل بعدهــا ب
نهــج صحيــح وفــق النظــام األساســي لعــام 
2017 الــذي ســُيعتمد ايضــا فــي االنتخابــات 
المقبلــة تطبيقــاً لنظــام االتحــاد الدولــي لكــرة 

ــدم”. الق

مسعود: فوزي برئاسة اتحاد الكرة 
مضمون والقضاء أثبت نزاهتي

خاص - المستقل

ــاء البصــري حســين  ــح العــب وســط فريــق المين أصب
يونــس ناصــر محــط أنظــار العديــد مــن مجالــس 
إدارات األنديــة الجماهيريــة البغداديــة للتعاقــد معــه 
خــالل الفتــرة المقبلــة مــن أجــل تدعيــم صفــوف 
فرقهــا الكرويــة إثــر أهدافــه الســبعة التــي ســجلها في 
شــباك الخصــوم فــي ختــام الجولــة السادســة عشــرة 
مــن مرحلــة الذهــاب بالــدوري الممتــاز فــي الموســم 

ــي  الحال
التــي جعلتــه المطــارد الوحيــد لمهاجــم فريــق القــوة 
الجويــة لكــرة القــدم أيمــن حســين المترّبــع علــى 
زعامــة الهدافيــن الــذي يمتلــك فــي جعبتــه 13 هدفــًا 
ووصيفــه نجــم فريــق الــزوراء لكــرة القــدم مهنــد عبــد 

الرحيــم كــرار صاحــب األهــداف التســعة . 
وشــكل يــوم الثانــي مــن شــهر تمــوز 2020 انعطافــه 
تاريخيــة فــي مســيرة الالعــب حســين يونــس ناصــر 
ــرة  ــاء لك ــق المين ــوف فري ــى صف ــم ال ــا أنض عندم

القــدم قادمــًا مــن فريــق الســماوة لكــرة القــدم 
بحكــم أنــه مــن الالعبيــن خــارج محافظــة 
الكبيــر  الفــراغ  الذيــن سيســدون  البصــرة 
الــذي تركــه رحيــل أبــرز نجــوم الســفانة نحــو 

ــي  ــاركة ف ــرى المش ــر األخ ــعة عش ــرق التس الف
الموســم الحالــي ولــه القــدرة علــى ترجمــة تعليمــات 
المــدرب  علــى المســتطيل األخضــر ممــا تســهم فــي 
ــى  ــدة عل ــا الجي ــرك أثاره ــة تت ــج إيجابي ــق نتائ تحقي
ترتيــب الفريــق وترضــي الجماهيــر التــي تريــد أن 
ُيعــاد العصــر الذهبــي فــي عقــد الســبعينات وحصــل 

فيهــا فــي موســم 1979 - 1978 علــى لقــب الــدوري 
ــاز .  الممت

وأنتظــر جنــاح أيمــن المينــاء حســين 
ــة  ــة السادس ــى الجول ــس حت يون

هدفــه  أحــرز  عندمــا 
األول 

ــت  ــي انته ــرة الت ــط البص ــق نف ــى فري بمرم
لمصلحــة فريقــه بنتيجــة )2-1( فــي ديربــي 
المحافظــة التقليــدي عــّززه بهــدف ثانــي 
فــي شــباك الكــرخ باللقــاء الــذي أســفر عــن 
التعــادل اإليجابــي )2-2 ( فــي الجولــة الثامنة 
وصــام جولــة واحــدة عــاد بعدهــا ليســجل 
ــا  ــح فيه ــي نج ــل الت ــة أربي ــي مواجه ــاً ف هدف
فــي العــودة الــى المحافظــة بنقطــة غاليــة 
مــن إقليــم كردســتان وفشــل فــي إنقــاذ 
الســفانة مــن الخســارة التــي تلقاهــا مــن 
مضيفــه فريــق الشــرطة برغــم خطفــه الهــدف 
ــدل  ــت ب ــن الوق ــة م ــة الثاني ــي الدقيق ــي ف الثان
الضائــع فــي الجولــة الثانيــة عشــرة وعانــد الحــظ 
أمامــه فــي لقائــي فريقــي النفــط وزاخــو فــي إضافــة 
المزيــد مــن األهــداف التــي خســر فريقــه فيهــا ســت 
نقــاط ثمينــة تراجــع مــن خاللهــا الــى المركــز التاســع 
عشــر فــي الترتيــب وســاهمت فــي إقالــة المــدرب تيتــا 
ــاالً  ــي أن يكــون عنصــرًا فّع ــس ف ــود حســين يون ليع
ــة  ــة جميل ــق القاســم بثنائي ــه فري فــي هزيمــة مضيف
ــع  ــل أن يتاب ــة الخامســة عشــرة قب ــي الجول ــا ف دونه
ــن  ــدف الثمي ــالل اله ــن خ ــدة م ــه الجي ــاء نتائج المين
الــذي ســجله الالعــب فــي شــباك فريــق الطلبــة رافعــًا 
رصيــده مــن األهــداف الــى ســبعة جعلــه محــط إعجاب 
واهتمــام مــن المحلليــن والنقــاد والمتابعيــن بشــؤون 
الكــرة العراقيــة الذيــن طالبــوا الســلوفيني سريتشــكو 
ــي  ــب الوطن ــوف المنتخ ــى صف ــه ال ــش بدعوت كاتينت
ــي  ــة الت ــى المســتويات الرفيع ــاً عل ــدم عطف ــرة الق لك

ــا .. قدمه

العب الميناء الهداف حسين يونس
مشروع نجم يتسلق بخطوات سريعة نحو المنتخب 

ويالحق كبار الهدافين

ــزوراء الرياضــي، ان تســنمه  ــادي ال ــي لن ــر الفن أكــد راضــي شنيشــل، المدي
مهمــة تدريــب الفريــق منحتــه جرعــة مــن التفاعــل بــأن االمور تجــري على ما 
يــرام لمعالجــة احــوال الــزوراء الفنيــة كونــه مــن الفــرق الكبيــرة التــي تمرض 

وال تمــوت، وتظــل مطالبــة بتحقيــق اللقب بدعــم من جمهورهــا العريض.
وقــال شنيشــل: بعــد مضــي عدة جــوالت مــن الــدوري، فــإن الصورة 

ــا  ــف، وم ــوة والضع ــاط الق ــخيص نق ــر لتش ــح اكث ــدأت تتوض ب
يحتاجــه فــي الفتــرة المقبلــة مــن أجــل المنافســة علــى لقــب 

ــاب  ــى حس ــيوي عل ــق اآلس ــاراة الملح ــور مب ــدوري وعب ال
فريــق الوحــدة اإلماراتــي.

ادرك  ان  بعــد  بالتحســن  نتائجنــا  بــدأت  وأضــاف: 
الالعبــون صعوبــة الموقــف، وأنهــم مــع فريــق بحجــم 
الــزوراء، فــال بــد مــن بــذل جهــود اكبــر مــن اجــل 

الحفــاظ علــى اســم وتاريــخ الفريــق، اضافــة الــى محاولــة 
االدارة توفيــر كل مســتلزمات إنجــاح المهمــة وخاصــة 

دفعــات عقــود الالعبيــن لحثهــم علــى تقديــم أفضــل عطــاء.

األجنبي أفضل الحلول
واوضــح: الــزوراء بحاجــة الــى محترفيــن اجانــب فقط، ولســنا بحاجة 

ــي  ــي ف ــب محل ــع اي الع ــم م ــم أتكل ــخصيا ل ــي، وش ــب محل ألي الع
الوقــت الحاضــر، وكل مــا شــياع فــي مواقــع التواصــل االجتماعــي هــو 

عــار عــن الصحــة.
واشــار الــى ان: مــا ينقصنــا كالعبيــن محترفيــن اثنيــن فقــط لتدعيــم 
الفريــق للفتــرة المقبلــة بحكــم تواجــد الــزوراء فــي ملحــق أبطال اســيا 
مــع فريــق الوحــدة اإلماراتــي الذي يملــك العبين محترفيــن بإمكانيات 
راقيــة، ويضــم الكثيــر مــن المحلييــن الجيديــن، ولكــن هــذا ال يقلــل 
مــن قيمــة ومســتوى العبينــا وقدرتهــم على المنافســة لتحقيــق نتيجة 

جيــدة تمكنهــم مــن العبــور للــدور الالحــق.
وفيمــا يخــص دخــول الجماهيــر للمالعــب وتأثيرها على مســتوى الفرق 
والالعبيــن، ذكــر شنيشــل: اضــم صوتي مــع المطالبين بدخول نســبي 
ــادت  ــة اعت ــرق الجماهيري ــا، الن الف ــؤازرة انديته ــدف م ــر به للجماهي
علــى اللعــب امــام جماهيرهــا وتمتلــك حافــزا كبيــرا علــى تقديــم أفضــل 
العطــاء، فغيــاب الجمهــور اثــر ســلبا على اغلــب األنديــة، وأنا علــى ثقة ان 

مســتوى الفــرق ســيتصاعد بشــكل كبيــر لمــا للجمهــور مــن دور فــي رفــع 
معنويــات الالعبيــن إذا مــا عــاد مجــددا للمدرجــات.

عطاء الالعب
ــن  ــادي لالعبي ــزوراء موضوعــة الدعــم المقــدم مــن إدارة الن ــاول مــدرب ال وتن
والــكادر الفنــي، بقولــه: بذلــت االدارة قصــارى جهدهــا لتأميــن كل المســتلزمات 
التــي يحتاجهــا الفريــق مــن اجــل تقديــم أفضــل وارقــى المســتويات، كمــا اوعزت 
وزارة النقــل بإطــالق األمــوال لمســاعدة النــادي وتقديــم الحوافــز لالعبين 
أي بقــدر انفاقــك تحقــق مــرادك مــن النتائــج، فالالعب يعد كــرة القدم 
مصــدر رزقــه الوحيــد، فكلمــا كنــت ســخيا معــه بالعطــاء يبادلــك 

العطــاء بســخاء اكبــر داخــل المســتطيل األخضــر.

هيبة المدرب
وعــن تزايــد ظاهــرة اقالــة المدربيــن فــي الــدوري العراقــي، 
ــوع  ــذا الموض ــل ه ــن تتحم ــي م ــة ه ــد: ان ادارات األندي أك
ــار المدربيــن، وان عــدم اســتقرار  كونهــا المســؤولة عــن اختي
فرقهــا وســوء نتائجهــا هــو مصيــر حتمــي لتخبطهــا فــي عملهــا 
وخططهــا قصيــرة االمــد، اضافــة الــى ضعــف المدربيــن أنفســهم 
وعــدم وضعهــم شــروطا خاصــة فــي بنــود عقدهــم لحمايــة مكانتهم 
ووضعهــم مــع الفريــق، كمــا ان تســقيط المدربيــن فيمــا بينهــم اســهم 
فــي اقالــة البعــض منهــم، مــع احترامــي واعتــزازي بالجميع، ولهــذا فال بد 
ان يقــوم االتحــاد العراقــي بوضــع الشــروط والضوابــط للحــد مــن هــذه 
الظاهــرة غيــر الصحيــة، واهــم هــذه الشــروط هو عــدم الســماح للمدرب 
المقــال بالعمــل فــي الموســم نفســه مــع اي مــن األنديــة االخــرى، الن 
تنقــل المدربيــن المســتمر بيــن األنديــة خــالل الموســم الواحــد يســقط 

هيبــة المــدرب ويضّيــع قيمتــه.

مهمة صعبة
واختتــم راضــي شنيشــل حديثــه بالقــول: ان مواجهــة الــزوراء امــام نــادي 
الوحــدة اإلماراتــي ال تخلــو مــن الصعوبــة برغــم اننا أوكلنــا مهمة تحليل 
الفريــق ومعرفــة نقــاط القــوة والضعــف الــى الكابتــن عبــد االميــر ناجــي، 
المحلــل الفنــي لفريــق الــزوراء، ومــن المؤكــد ان الوحــدة اإلماراتــي فريق 
ــن،  ــن المحترفي ــة الالعبي ــي نوعي ــه تكمــن ف ــاط قوت ــوي ونق ــر وق كبي
فقيمــة عقــد محتــرف واحــد يعــادل ميزانيــة أي نــاٍد عراقــي، لكــن هــذا ال 
يمنــع مــن وضــع فلســفة جديــدة لقيــادة فريــق كبير مثــل الــزوراء يمتلك 
العبيــن كبــارا وقــادرا علــى الخروج بنتيجــة إيجابيــة والعبور الــى المرحلة 

المقبلــة إن شــاء اهلل . 

حديث الصراحة مع مدرب الزوراء الكابتن راضي شنيشل 

 الزوراء بحاجة لمحترفين أجانب 
وليس بحاجة لالعبين محليين

فيفا: مبارايات مونديال 
2022 ستقام أمام 

مدرجات ممتلئة
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10عربي وعاليم

 بينمــا كانــت أونــغ ســان ســو كــي مــن ميانمــار 
مســجونة مــع اإلقامــة الجبريــة لمــا يقــرب مــن عقدين 
مــن الزمــن ، وخــالل تلك الفتــرة من زنزانتهــا المنزلية 
، أصبحــت رمــًزا للديمقراطيــة ليــس فقــط فــي ميانمار 
ولكــن للعديــد مــن الــدول األخــرى المكبوتــة في آســيا 
وجميــع أنحــاء العالــم. فــي عــام 1991 ، منحــت جائــزة 
نوبــل للســالم تقديــرًا لخنقهــا للديمقراطيــة التــي 

فرضــت صرخــة عالميــة عــل حريتهــا.
وبعــد ذلــك أصبحــت حرة وبعــد انتخابات حــرة أصبحت 
مستشــارة دولــة فــي ميانمــار )تعــادل رئيًســا للــوزراء( 
ــى  ــتمرار. عل ــش باس ــع الجي ــر م ــط كبي ــل وس ــي ح ف
الرغــم مــن االنتخابــات الحــرة واالنتصــارات الضخمــة ، 
فقــد خدمــت أونــغ ســان ســو كــي حرفيــاً تحــت إشــراف 
الجيــش ، وبينمــا احتفظــت بهــا خلــف األبــواب المغلقة 
، لــم تخــف أبــًدا حقيقــة أنهــا يمكــن أن تعــود فــي أي 
وقــت يشــعرون فيــه ... باالســتياء. وقد فعلــوا. بانقالب 
عســكري وعــودة أونــغ ســان ســو كــي إلــى زنزانتهــا 

فــي منزلهــا.
ميانمــار مــرة أخــرى تحــت أحذيــة الجيــش ، حيــث 
تقــوم الدبابــات بدوريــات فــي الشــوارع ومعظــم 
»المعارضــة« فــي زنازيــن الســجن وهــذا هــو المدمــر 
لــكل ديمقراطيــة فــي جميــع أنحــاء العالــم. يجــب أن 
يعــود جيــش ميانمــار علــى الفور إلــى ثكناتــه وأن يدع 
النــاس يحكمــون مصيرهــم وحياتهــم. كل اعتقــال أو 
ســجن أو تعذيــب أو حتــى وفــاة فــي هــذه اللحظــة فــي 
ميانمــار هــو انتهاك لدســتور البالد والقوانيــن الدولية 
، وهــو أمــر غيــر قانونــي وخيانــة لشــعب ميانمــار الــذي 

أقســم الجيــش علــى خدمتــه وحمايتــه.
ــذي  ــة ال ــز الديمقراطي ــي رم ــو ك ــان س ــغ س ــل أون ه
اعتدنــا أن نؤمــن بهــا ونمنحهــا الثقــة؟ هــل مــا زالــت 
المكبوتــة؟ هــل هــي  الديمقراطيــة والحريــة  رمــز 

مناضلــة حقــوق اإلنســان؟
ــت  ــار ، كان ــي ميانم ــة ف ــت مستشــارة دول ــا كان عندم
هــي نفســها قــد وضعــت ســحابة قاتمــة للغايــة علــى 
إرثهــا الديمقراطــي ممــا جعــل حتــى لجنــة نوبــل فــي 
ــا  ــدأ الجــدل بصمته ــاح. ب ــدم االرتي أوســلو تشــعر بع
علــى اضطهــاد الروهينجــا فــي ميانمــار ، لكــن ســرعان 
مــا بــدأ صمتهــا يبــدو أكثــر فأكثــر كشــريك. كان 
االضطهــاد يتحــول إلــى إبــادة جماعيــة ، وكانــت أونــغ 
ســان ســو كــي ، مستشــارة الدولــة فــي ميانمــار ، 
ــة وراء العــرش هــي اإلعجــاب بالزهــور  ــوة الحقيقي الق

فــي حديقتهــا. أو علــى األقــل هــذه هــي الصــورة التــي 
كانــت تصورهــا متجاهلــة الفظائــع التــي تحــدث خــارج 

مكتبهــا.
فــي النهايــة بــدأت أونــغ ســان ســو كــي مختلفــة 
بالظهــور. فــي مقابلــة عــام 2013 مــع مشــعل حســين 
مراســلة بــي بــي ســي ، أدانــت »الكراهيــة مــن أي 
ــا  نــوع« فــي المقابلــة ولكــن بعــد فتــرة وجيــزة ووفًق
لبيتــر بوبهــام )صحفــي بريطانــي آخــر معــروف( ؛ فــي 
أعقــاب المقابلــة ، أعربــت عــن غضبهــا مــن مقابلتهــا 
ــي  ــو ك ــان س ــغ س ــت أون ــة ليس ــلم. عالم ــه مس ...الن
مختلفــة ولكــن ربمــا ... أونــغ ســان ســو كــي الحقيقية. 

ــا اإلســالموفوبيا ــة و لديه عنصري
ــة  ــر صــادر عــن لجن ــا لتقري ــو 2018 ووفًق ــول ماي بحل
ــار أونــغ ســان  التنميــة الدوليــة البريطانيــة ، تــم اعتب
ســو كــي متواطئــة فــي الجرائــم ضــد الروهينجــا وفــي 
أوائــل أكتوبــر مــن نفــس العــام ، صــوت كل مــن 
مجلــس الشــيوخ الكنــدي ومجلــس العمــوم باإلجمــاع 
ــيتها  ــن جنس ــي م ــو. ك ــان س ــغ س ــد أون ــى تجري عل
الفخريــة. جــاء هــذا القــرار بســبب قــرار الحكومــة 
ــا  ــار للروهينغي ــة ميانم ــة حكوم ــأن معامل ــة ب الكندي

ــة. وجــاء األســوأ  ــادة الجماعي ــى مســتوى اإلب ترقــى إل
فــي ديســمبر 2019 عندمــا مثلــت أمــام محكمــة العدل 
الدوليــة فــي الهــاي للدفــاع عــن الجيــش البورمــي ضد 
مزاعــم اإلبــادة الجماعيــة ضــد الروهينجــا ، ممــا يثبــت 
ــار ولكــن  ــم تكــن تخــدم شــعب ميانم ــا ل ــا أنه حرفًي

ــة العســكر. ــه. متع ــش وألجل بإرضــاء الجي
لألســف ، لــم تســاعد أونغ ســان ســو كــي الديمقراطية 
فــي ميانمــار أيًضــا ، وربمــا لعبــت بالفعــل ، عــن قصــد 
أو عــن غيــر قصــد ، دوًرا رئيســًيا فــي هيمنــة الجيــش 
ــي  ــة والت ــة الداخلي ــي السياس ــًدا ف ــي أب ــي ال تنته الت
مهــدت النقــالب عســكري ، ومــرة   أخــرى ، وديكتاتورية 
ــا  ــت أنه ــم تثب ــة ل ــي النهاي ــرى. ف ــرة أخ ــكرية م عس
أفضــل مــن الجيــش. كان لديهــا نافــذة »ديمقراطيــة« 
ــن المجتمــع  ــن الدعــم م أفضــل ولألســف الكثيــر م

الدولــي المخــروط.
ولكــن  الديمقراطيــة  يســتحق  ميانمــار  شــعب 
 ، الثكنــات  فــي  الجيــش  وجــود  مــع  الديمقراطيــة 
ــرار  ــن أح ــا مواطني ــن والروهينج ــال مزيفي ــدون أبط ب
ــك  ــن ذل ــل واألهــم م ــن بالكام ومتســاوين ومحترمي

أنهــم أحيــاء.

أكــد وزيــر الخارجيــة األمريكــي، أنتونــي بلينكــن، فــي أول اتصــال هاتفــي 
بنظيــره الصيــن يوانــغ يــي، أن واشــنطن ســتدافع عــن حقــوق اإلنســان والقيــم 

ــة فــي شــينجيانغ والتبــت وهونــغ كونــغ. الديمقراطي
وقالــت وزارة الخارجيــة األمريكيــة فــي بيــان، اليــوم الســبت، إن بلينكيــن ضغــط 
علــى الصيــن إلدانــة االنقــالب العســكري في ميانمــار، وأكــد مجددا أن واشــنطن 
ســتعمل مــع الحلفــاء لمحاســبة الصيــن علــى محــاوالت تهديــد االســتقرار فــي 

المحيطيــن الهنــدي والهــادئ بمــا فــي ذلــك عبــر مضيــق تايــوان.
وصــرح بلينكــن فــي وقــت ســابق قبــل تســلمه منصبــه رســميا، بــأن الصيــن 

ــة أخــرى. ــر مــن أي دول ــر تحــد أمــام الواليــات المتحــدة أكث تشــكل أكب
واعتبــر أنــه علــى الواليــات المتحــدة “أن تبــدأ التقــارب مــع الصين من مبــدأ قوة 
وليــس مبــدأ ضعــف”، مشــيرا إلــى أن جــزءا مــن تلــك القــوة هــو فــي العمــل مــع 

الحلفــاء والمشــاركة مع المؤسســات الدولية.
وقالــت الخارجيــة األمريكيــة بدايــة األســبوع الجــاري إنهــا “منزعجــة للغايــة” مما 
جــاء فــي تقاريــر إعالميــة عن اغتصــاب وتعذيب للنســاء داخل معســكرات صينية 

لألقلية المســلمة مــن اإليغور.
مــن جانبهــا نفــت وزارة الخارجيــة الصينية صحة التقريــر، الذي نشــرته قناة “بي 
بــي ســي” عن انتهــكات ضد األقلية المســلمة، ووصفته بأنــه “كاذب”، وطالبت 

إدارة القنــاة بتقديم اعتذار.

موسكو - المستقل

أعلنــت وزارة الخارجيــة الروســية طــرد 3 موظفيــن فــي 
البعثات الدبلوماســية األلمانية والســويدية والبولندية 
ــر المرخصــة  ــرات غي ــي المظاه بســبب مشــاركتهم ف

دعمــا للمعــارض المعتقــل، أليكســي نافالنــي.
وقالــت الخارجيــة الروســية، فــي بيــان، إنها اســتدعت 
بأعمــال  والقائــم  الســويدية  المملكــة  ســفير 
جمهوريــة  ســفارة  ومبعــوث  بولنــدا  جمهوريــة 

ألمانيــا االتحاديــة، حيــث أبلغتهــم باحتجاجهــا “علــى 
المشــاركة المســجلة لموظفيــن فــي القنصليتيــن 
ســان  فــي  والبولنديــة  الســويدية  العامتيــن 
ــي  ــكو ف ــي موس ــة ف ــفارة األلماني ــبورغ والس بطرس
ــر 2021”. ــوم 23 يناي ــرعية ي ــر الش ــرات غي المظاه
ــات  ــل هــذه التصرف ــى أن “مث ــوزارة عل وشــددت ال
ــق  ــي ال تتطاب ــة وه ــر مقبول ــر غي ــم تعتب ــن قبله م

ــية”. ــم الدبلوماس ــع صفاته م
إعــالن  “تــم  أنــه  الروســية  الخارجيــة  وتابعــت 

غيــر  المظاهــرات  فــي  المشــاركين  الدبلوماســيين 
الشــرعية شــخصيات غيــر مرغــوب فيهــا بالتوافــق مــع 
اتفاقيــة فيينــا للعالقات الدبلوماســية والتي تم توقيعها 
فــي 18 أبريــل1961، مضيفــة أنــه تــم توجيههــم 
ــت. ــرب وق ــي أق ــة ف ــادرة أراضــي روســيا االتحادي بمغ
أن  يتوقــع  الروســي  الجانــب  إن  الــوزارة  وقالــت 
تلتــزم البعثــات الدبلوماســية الســويدية والبولنديــة 
ــي  ــون الدول ــة مــع كوادرهــا بأحــكام القان واأللماني

بشــكل صــارم.

نقلــت قــوات الجيــش األمريكــي جنــودا مــن قواتهــا 
ــاه  ــة باتج ــي العراقي ــن األراض ــلحة م ــدات وأس ومع
قاعدتهــا فــي مدينــة الشــدادي بريــف الحســكة 
الجنوبــي الســوري، بحســب ما ذكرتــه وكالة “ســانا”.

ــة “ســانا” الســورية،  وذكــرت مصــادر خاصــة لوكال
أن “ثــالث حوامــات تابعــة للقــوات األمريكيــة هبطت 

الليلــة الماضيــة فــي القاعــدة بمدينــة الشــدادي 
قادمــة مــن العــراق، كان علــى متنهــا 15 جنديــا مــن 
قــوات المارينــز، مجهزيــن بكامــل عتادهــم، إضافــة 

إلــى معــدات لوجســتية وذخيــرة وأســلحة”.
ــلحة  ــذه األس ــتقدام ه ــى أن اس ــادر إل ــت المص ولفت
والمعــدات يدخــل فــي إطــار بــدء القــوات األمريكيــة 

بإنشــاء قواعــد جديــدة لهــا بريف الحســكة الســورية.
40 شــاحنة محملــة  مــن  قافلــة مؤلفــة  وكانــت 
للتحالــف  تابعــة  اللوجســتية  والمــواد  باألســلحة 
ــس  ــس الخمي ــت أم ــنطن دخل ــادة واش ــي بقي الدول
إلــى قواعدهــا فــي محافظــة الحســكة عبــر معبــر 
ــر الشــرعي مــع شــمال العــراق. ــد الحــدودي غي الولي

واشنطن - المستقل

بعــد ان اصــدر قراراتــه بشــأن السياســة الداخليــة 
ــي  ــس االمريك ــدأ الرئي ــدة ،  يب ــات المتح للوالي
الجديــد جــو بايــدن فــي رســم سياســته الخارجية 
، فقــد أعلــن أمــام موظفــي وزارة الخارجيــة فــي 
واشــنطن عــدة نقــاط مهمــة  لمالمــح  السياســة 
االمريكيــة  لــم حلــة مــا بعــد  الرئيــس الســابق 
ترامــب  ،. فقــد كان واضحــاً فــي  مواقفــه اتجــاه 
قضايــا الشــرق االوســط  فقــد  امــر ب وقــف 
كافــة أشــكال الدعــم العســكري للحــرب فــي 
اليمــن، قائــال إن هــذه الحــرب يجــب »أن تنتهي« 
لكنــه تعهــد فــي الوقــت ذاتــه  بمواصلــة الدعــم 

األميركــي للســعودية.
وقــال بايــدن فــي أول خطــاب لــه عــن السياســة 
الخارجيــة بمقــر وزارة الخارجيــة فــي واشــنطن إن 
ــعودية  ــم الس ــتواصل دع ــدة س ــات المتح الوالي
ومســاعدتها فــي الدفاع عــن ســيادتها وأراضيها.
مبعوثــا  ليندركينــغ  تيموثــي  تعييــن  وأعلــن 
ــع باتجــاه حــل  ــى اليمــن للدف ــا خاصــا إل أميركي

دبلوماســي.
 امــا بشــأن العالقــة مــع العمــالق  الصينــي  فقــد 
وصفهــا بأنهــا أخطر منافــس للواليــات المتحدة، 
لكنــه قــال إن واشــنطن مســتعدة للعمــل معهــا 

عندمــا يكــون مــن مصلحتهــا القيــام بذلــك.
ورأي بعــض المراقبيــن ان مــا صــرح بــه بايــدن  
يعتبــر تهديــدًا للصيــن، فقــد انطــوى علــى 
خطــورة مواجهــة  محتملــة بيــن العمالقيــن، 
حينمــا وصــف توجهاتهــا بالعدوانيــة، فقــال فــي 
كلمتــه »ســنتصدى بشــكل مباشــر للتحديــات 

التــي تشــكلها الصيــن، أخطــر منافــس لنــا، علــى 
ــة«. ــن والديمقراطي ــار واألم ــا لالزده قيمن

الصيــن  انتهــاكات  »ســنواجه  قائــال  وتابــع 
ــة  ــا العدواني ــنتصدى لتحركاته ــة وس االقتصادي
والملكيــة  اإلنســان  حقــوق  علــى  وتعديهــا 
الفكريــة والحوكمــة العالميــة.. لكننــا مســتعدون 
للعمــل مــع بكيــن عندمــا يكــون مــن مصلحــة 

أميــركا القيــام بذلــك«.
كمــا اشــار الرئيــس االمريكــي  الــى مواجهــة 
ــيا،  ــع روس ــة م ــأن العالق ــدث بش ــكو، وتح موس
بالقــول  ســنواجه  »اســتبداد« روســيا والصيــن، 
مشــددا علــى رغبتــه تغييــر نهــج ســلفه الرئيــس 

ــال موســكو. ــد ترامــب حي الســابق دونال
وقــال بايــدن إن الواليــات المتحــدة يجــب أن 
»تكــون موجــودة في مواجهــة تقدم االســتبداد، 
خصوصــا الطموحــات المتزايــدة للصيــن ورغبــة 

روســيا فــي إضعــاف ديمقراطيتنــا«.
وأضــاف »لقــد قلــت بوضــوح للرئيــس )الروســي 
ــن  ــدا ع ــف ج ــن، وبشــكل مختل ــر( بوتي فالديمي
ســلفي، إن الزمــن الــذي كانــت تخضــع فيــه 
الواليــات المتحــدة ألفعــال روســيا العدوانية )…( 

ــى«. قــد وّل
ــر  ــون أكث ــوف تك ــنطن س ــى أن واش ــدد عل وش
فعاليــة فــي التعامــل مــع روســيا بالتنســيق مــع 

حلفائهــا.
ــاون  ــي التع ــة تعن ــات األميركي ــد أن التحالف وأك
ــا  ــن علين ــل يتعي ــن بالمقاب ــركاء، »ولك ــع الش م
الخصــوم،  مــع  دبلوماســي  بشــكل  التعاطــي 
ــاع  ــم والدف ــد العال ــى توحي ويجــب أن نعمــل عل

عــن الديمقراطيــة«.

ماذا عن سو كي االن؟
احمد عبد اهلل

روسيا تطرد 3 دبلوماسيين اوربيين 
لمشاركتهم في تظاهرات المعارضة الروسية

 مالمح سياسة بايدن الخارجية
وقف دعم حرب اليمن ومواجهة الصين والتصدي لالستبداد الروسي

الجيش االمريكي 
ينقل اسلحة ومعدات الى سوريا

ــران  ــين الي ــؤاد حس ــي ف ــة العراق ــر الخارجي ــارة وزي زي
أمــس جــاءت فــي توقيــت حّســاس، وفــي ظــرف 

سياســي دقيــق.
ــارة االميــن العــام لمجلــس التعــاون  فقــد ســبقتها زي
الخليجــي نايــف الحجــرف ]اقتصــادي كويتــي شــغل 
منصــب وزيــر الماليــة فــي الكويــت منــذ 2017 حتــى 
نوفمبــر 2019، ُعّيــن أمينــاً عامــاً لمجلــس التعــاون 
الخليجــي بــدءًا مــن األول مــن فبرايــر 2020[ الــى 
بغــداد و محادثاتــه مــع كبــار مســؤوليها بشــأن األمــن 
االقليمــي ومشــروع الربــط الكهربائــي للعــراق مــع 
البلــدان الخليجيــة وتنميــة االســتثمارات الخليجيــة فــي 
القطــاع االقتصــادي العراقــي ، ممــا يســتدعي تقديــم 
التطمينــات للجانــب االيرانــي بــأن أي انفتــاح اقتصــادي 
ــر بالضــرورة  ــن يؤّث ــة ل ــى جاراتهــا الخليجي لبغــداد عل

ــى عالقاتهــا مــع طهــران. عل
و هنــاك مــن يتفــاءل خيــرا بهــذا االمــر، ويعــّده جســرًا 
للتقــارب بيــن طهــران و الريــاض، باعتبــار أن الحكومــة 
العراقيــة الســابقة فــي عهــد عــادل عبــد المهــدي كانت 
قــد بــدأت فــي بــذل سلســلة مــن المســاعي الحميــدة 
الهادفــة لتقريــب وجهــات النظر بين ايران والســعودية 
ــادل  ــا ع ــا،و زارهم ــع االجــواء بينهم ــدا لتطبي ، و تمهي
عبــد المهــدي ولقــي منهمــا ترحيبــا بهــذه المســاعي، 
وكان ثمــة موعــد رســمي وســري للفريــق قاســم 
ســليماني مــع رئيــس الــوزراء العراقــي آنــذاك لتســليمه 
الــرد االيرانــي الرســمي لكيفيــة اســتئناف العالقــات 
االيرانيــة- الســعودية، لكــن الدوائــر الصهيونية تتضرر 
مــن تطبيــع عالقــات الريــاض و طهــران، فجــاء القصــف 
االمريكــي لســيارة الفريــق ســليماني اثنــاء خروجها من 
مطــار بغــداد، ثــم اضطــر عــادل عبــد المهــدي لتقديــم 

ــفارة  ــوط الس ــالء، و ضغ ــة كرب ــد خطب ــتقالته ] بع اس
األمريكيــة ببغــداد عليــه، و تحريكهــا ألحــداث الشــغب 
فــي بغــداد و المحافظــات الوســطى و الجنوبيــة [ ممــا 
حــال دون اســتمرار تلــك الوســاطة ، التــي لــم ترغــب 
ــي،  ــي الصهيون ــب واللوب ــا إدارة ترام ــا اساس بنجاحه
فتوقفــت جهــود الوســاطة العراقيــة منــذ حوالــي العــام 

ونصــف العــام.
و مــع ســقوط االرعن ترامب الخاســر ذي الحــظ العاثر و 
مجــيء حكومــة  بايــدن و مــا تمخــض عن قمــة “العال” 
ــة ، و  ــعودية – القطري ــة الس ــن المصالح ــة م الخليجي
إبــداء اســتعداد قطر للوســاطة بيــن طهــران والرياض؛ 
ــررت اإلمســاك بعنصــر  ــدو أن حكومــة الكاظمــي ق يب
المبــادرة و اســتئناف جهــود بغــداد الســابقة مــن أجــل 
تحقيــق انفــراج فــي العالقــات الســعودية – االيرانيــة ،  
ال ســيما مــع تزايــد مظاهــر فشــل حكومــة الكاظمــي 
ــوط  ــا لضغ ــا و تعّرضه ــة عليه ــم النقم ــاً و تفاق داخلي

احتمــال  ،و  الشــيعية  النيابيــة  الكتــل  مــن  كبيــرة 
اســتجوابه وعزلــه برلمانيــاً، فقــررت بغــداد بــذل هــذه 
المســاعي الحميــدة لتقديمهــا كامتيــاز و ورقــة ترضيــة 
لطهــران عســى أن توحــي األخيــرة ألصدقائهــا فيوقفوا 
ــي  ــا يات ــي ريثم ــة الكاظم ــقاط حكوم ــاعيهم إلس مس
موعــد االنتخابــات النيابيــة العراقيــة المقــررة فــي 10/ 

10مــن العــام الحالــي.
ــين  ــؤاد حس ــي ف ــة الحال ــر الخارجي ــروف ان وزي و المع
يســير علــى خطــى ســلفه)قبل محمدعلــي الحكيــم( 
هوشــيار زيبــاري فــي التقــرب مــن الرياض و شــقيقاتها 
ــت، و هــو و  ــي نفــس الوق الخمــس و مــن طهــران ف
رئيســه مصطفــى الكاظمــي يعلمان أنهمــا ال يمكنهما 
ــة  ــل البرلماني ــي الســلطة إال برضــى الكت االســتمرار ف
الفتــح و عراقيــون و  القانــون، و  الشــيعية ] دولــة 
ــد مــن اســترضاء طهــران و كســب  ســائرون[ اذن الب
ــة  ــى اصدقائهــا فــي الســاحة العراقي ــر عل وّدهــا للتأثي

معنويــاً.
ــي  ــدة ف ــة مجّم ــواٌل إيراني ــة ام ــر؛ ثم ــب آخ ــن جان م
العــراق هــي عبــارة عــن ديــون بذمــة بغداد،وهــي 

تتكــون مــن قســمين:
ــدى  ــاز ل ــة للغ - االول مــودع بحســاب الشــركة الوطني

المصــرف التجــاري العراقــي
- والثانــي لــم تقــم  وزارة الكهربــاء العراقيــة بدفعهــا و 

تبلــغ حوالــي 5-6 مليــار دوالر.
ــا  ــداد لمنعه ــى بغ ــط عل ــب تضغ ــت إدارة ترام و كان
مــن تســديدها لطهران،إمعانــا فــي خنقهــا اقتصاديــاً، 
ممــا جعــل ايــران تقلــل مؤقتــاً مــن غازهــا و كهربائهــا 

المصــّدر للعــراق .
ولكــن زوال ترامــب االرعــن و ظهــور ارهاصــات تخفيــف 
أو إلغــاء الضغــوط األمريكيــة علــى ايــران و تراخــي 
القبضــة الحديديــة للبيــت االبيــض عــن القــرار العراقــي 
ــى  ــداد عل ــجع بغ ــران ش ــوال لطه ــذه االم ــليم ه بتس
ــا،  ــي بنوكه ــران ف ــدة الي ــوال العائ ــراح االم ــالق س اط
ــغ  ــارع ليبل ــين يس ــؤاد حس ــر ف ــل الوزي ــا جع ــذا م وه
ــم  ــع به ــن اجتم ــن الذي ــؤولين االيرانيي ــك المس بذل
خــالل زيارتــه، ال ســيما وان طهــران بحاجة ماســة حاليًا 
ألموالهــا الســتيراد كميــات كبــرى مــن اللقــاح الروســي 

ــد19. لكوفي
والحــق يقــال فــإن بغــداد كانــت مقتنعــًة و راغبــة 
ــرة  ــوط الكبي ــن الضغ ــران لك ــا لطه ــديد ديونه بتس
العالــم ومنهــا  علــى كل دول  األمريكيــة  للســفارة 

العراق،جعلــت بغــداد ال تتجــرأ علــى ذلــك.
و بتبــدل الظــروف في واشــنطن، و مجــيء إدارة جديدة 
الــى البيــت االبيــض؛ قــررت بغــداد أداء مــا بذمتهــا من 
الديــون الــى طهــران ،و إعطائهــا اموالهــا فهــي حــّق 

. لها
ــن  ــي بي ــط الكهربائ ــن الرب ــاء م ــإن االنته ــم ف و للعل
العــراق و الــدول الخليجيــة يســتغرق مــا ال يقــل عــن 14 
شــهرًا،و ال بــد لبغــداد مــن دفــع ديونهــا كــي تســتمر 
طهــران فــي تصديــر غازهــا و كهربائها الذي بدأ يشــح 
أحيانــاً عــن تلبيــة حاجــة مواطنيهــا ،و طفقــت الكهرباء 
تنقطــع عــن بعــض المــدن )حتــى طهــران أحيانــا( 
لكنهــا مســتمرة بتصديــره للعــراق ايثــارًا، و مــن بــاب 
ــْو َكاَن ِبِهــْم َخَصاَصــٌة(. )َوُيْؤِثــُروَن َعَلــى َأْنُفِســِهْم َو َل

بغداد وطهران..
 مصالح متبادلة ومصير مشترك

د. رعد هادي جبارة

بلينكن: سنفتح ملفات 
حقوق االنسان في الصين
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ــن.  ــة الكافيي ــاح والطمأنين ــن يحمــل هــذا االســبوع االرتي ل
ــد  ــادم. ابتع ــف اآلراء وتتص ــائل وتختل ــأزم المس ــك وتت ترتب

عــن العناد والمشــاحنات والتحديات بســبب أفــكارك المتطرفة 
أوربمــا بســبب عدائيــة المســؤولين تجاهــك. ال تخدمــك الظروف 

الحاليــة وال تســهل عليــك التحــرك يخّيــل إليــك وكأنــك فــي بحــر هائــج وجوعاصف. 

برج الحملبرج الحمل

يبشــر هــذا االســبوع بفتــرة ســهلة وبّناءة ســتكون الســماء 
ــع عليــك الفــرص، بــل ارتبــط بالمواعيــد  حليفتــك ال تضّي

خاللهــا. فــاوض وســاوم وال بــأس فــي تقديــم بعــض 
التنــازالت إذا مّســت الحاجــة. كمــا يجــب ان تســتغل الحــظ 

ــدم .  ــال والتق ــة الب ــي وراح ــدوء االيجاب ــع باله ــرة تتمت ــذه الفت ــروف ه وظ

برج الدلوبرج الدلو

ــاؤل والتشــاؤم  ــن التف ــن موجــة م ــزر تتأرجــح بي ــد وج م
ال تقلــق مــن ضغــوط وال تسســمح لنفســك بالخــوف مــن 

مواجهــة الوقائــع. العشــوائية أو التصــرف الالمســؤول يوقعك 
فــي المشــاكل بســهولة فالحــظ ليــس الــى جانبــك وســوف تالحــظ كيــف أن 

الطــرف اآلخــر قــد يتقــدم عليــك فــي المنافســة.

برج القوسبرج القوس

ال بــد وان تشــعر خــالل هــذا االســبوع بالتقــدم والرغبــة 
الكبيــرة لتغييــر أمــر فــي حياتــك. تتفــق الكواكــب علــى 

وهبــك الفــرص الســعيدة وعلــى كل االصعــدة باالضافــة 
ــن  ــتحققه م ــذي س ــادي ال ــح الم ــى الرب ــز عل ــك ترك ــى ان ال

توظيــف جديــد او اســتثمار واعــد أو ربمــا تتلقــى مســاعدة غيــر منتظــرة.

برج الميزانبرج الميزان

ــات  ــة والعملي ــة والصحي ــس المالي ــن الهواج ــم م بالرغ
االســتثمارية المؤجلــة بســبب تراجــع عطــارد ســوف 
تبــدأ االســبوع بجــو ايجابــي فمعظــم التأثيــرات الفلكيــة 

تــدور لصالحــك وتصــّب فــي مســارك. إذا كنــت فعــالً تريــد 
الوصــول الــى نتيجــة حاســمة يجــب عليــك التحــّرك بفعالّيــة.

برج األسـدبرج األسـد

المنافســات  تتمّتــع بحمايــة فلكيــة تخّولــك خــوض 
ــل  ــال تخج ــداع ف ــة لالب ــة كافي ــك موهب ــار. تمل واالنتص

ــك. ال ترضــخ  ــّرر مواقف ــم وناقــش وب ــا. تكل ــن إظهاره م
للضغــوط ألنــك تملــك الطاقــة الكافيــة للدفــاع عــن مصالحــك 

ــاً. ــل تدريجي ــي العم ــك ف ــن وضع ــروض ويتحّس ــى الع ــك. تتوال وآرائ

برج الثـوربرج الثـور

مبــدع ومتفــّوق. تترّبــع على عــرش المفاوضات السياســية 
والتجاريــة. تســتعيد قدراتك الدبلوماســية وتصبــح عنصرًا 

ــا فــي معظــم التحــركات. يقــدم لــك القــدر  ضروريــاً وملحًّ
عونــاً كبيــر ويســمح لــك بإبــراز أقــوى مــا لديــك مــن قــدرات 

ومّيــزات اســبوع غنــي بالفــرص الذهبيــة ســواء أكنــت عاطــالً عــن العمــل، أم 
موظفــاً، أم صاحــب عمــل حــر . 

برج الحوتبرج الحوت

تهــّدد طباعــك الصعبــة وعنــادك الصــارخ بعــض العالقــات 
فــي محيطــك اضبــط غضبــك واظهــر الطاقــة ولــو كانــت 

مصطنعــة ريثمــا تختفــي هــذه الغيمــة. ال تســتغرب حصــول 
بعــض المواجهــات العابــرة بينــك وبيــن اآلخريــن، وال تفاجــأ 

بنفورهــم وابتعادهــم عنــك هــذه الفتــرة. 

برج العقرببرج العقرب

ســتجد نفســك متقدمــاً درجــات وخطــوات عديــدة. 
تقــوم بغيــر خطــوة ناجحــة تعيــد اليــك الثقــة واالعجــاب. 

وتســير األمــور بصــورة جّيــدة وتقــاوم الضغــوط اليوميــة 
بنجــاح. الحــظ ســيكافئك بالكثــر مــن الفــرص والدعــم، لذلك 

لــن يكــون مــن مســتحيالً تحقيــق أكثــر مــن إنجــاز باهــر.

برج الجوزاءبرج الجوزاء

بدايــة اســبوع دقيقــة وتطــورات مزعجــة تجعــل مزاجــك 
ــك وال  ــك واتصاالت ــي تنقالت ــذرك ف ــف ح ــا ضاع متراجع

تراهــن علــى الحــظ كن متحفظا جــدا وال تصدق الشــائعات 
والعــروض المغريــة قــد تصطدم حياتك الشــخصية بالشــؤون 

ــات لصالحــك  ــر المعطي ــة ســوف تتغّي ــش بعــض البلبل ــة وتعي المهني
وتبــدو الصــورة أوضــح وأفضــل. 

برج الجديبرج الجدي

ــوظ  ــتدعمك الحظ ــام وس ــياب ت ــك بانس ــير أعمال ستس
لتحقــق أهدافــك. ويمنحــك فرصــا كبيــرة القامة حــوار بناء 

ونقاشــات مثمــرة ومفاوضــات ناجحة. ما اكثــر الضغوط وما 
أشــّد وقــع الخالفــات قــد تســود العدائيــة واالزمــات قــد يكــون 

مــن االفضــل عــدم االختــالف علــى اي شــيء.

برج العذراءبرج العذراء

صــرح الفنــان احمــد الركابــي مديــر مهرجــان 
ــينعقد  ــان س ــان المهرج ــينمائي ب ــن الس وط
القــادم  شــباط  ولغايــة   8 مــن  للفتــرة 
جميــع  مــن  فيلمــا   11 فيــه  وسيشــارك 

العراقيــة. المحافظــات 

احمد الركابي

اقيمــت جلســة اســتذكارية للفنــان الراحــل 
ريــاض احمــد علــى قاعــة المتحــف البغــدادي 

ــي. ــة الماض ــوم الجمع ــي ي ــي المتنب ف

رياض احمد

جراحيــة  عمليــة  خضــر  يــاس  الفنــان  اجــرى 
للبروســتات تكللــت بالنجــاح وقــد زاره الكثيــر مــن 
ــين  ــي عبدالحس ــرب الريف ــم المط ــن منه الفناني

الالمــي. فالــف ســالمة ليــاس خضــر.

ياس خضر 

اقــام الفنــان التشــكيلي الكــردي صالــح النجــار 
ــر مــن  ــا ضــم اكث معرضــا شــخصيا فــي تركي
فــي  الخاصــة  25 عمــال رســمها بطريقتــه 
اســتخدام نوعيــة خاصــة مــن الخامــات يعمــل 

ــذ 4ســنوات. عليهــا من

صالح النجار 

صدر للشــاعر جاســم العلي ديوانــه الجديد فوانيس 
عتيقــة عــن دار ثائــر العصامــي وضــم اكثرمــن 
قصيــدة خاطفة تجمــع الغزل والبــوح الذاتــي والفرح.

جاسم العلي

يطالعنا الكاتب و الشــاعر نصير الشــيخ بأصداره 
الجديــد )النافــذة والظالل/قــراءات مختــارة فــي 
التشــكيل العراقــي( عــن دار امــل الجديــدة-
ــوم  ــن مفه ــاً ع ــادًا نظري ــن مه دمشــق. تضم
الفــن عبــر التاريــخ وتطــوره عبــر العصــور ومــا 
رافقــه مــن فلســفات دفعــت بــه ألجتيــاز حافــات 

الذائقــة وصــوالً لتخــوم الجمــال.

نصري الشيخ

قحطان جاسم جواد

ــي االداء  ــاذة ف ــه االخ ــى موهبت ــة ال اضاف
الشــعرمن  فــي  الجميلــة  واختياراتــه 
ــر  ــد الذك ــان خال ــب يمتازالفن ــات الكت امه
ناظــم الغزالــي بأنــه كان  صحفيــا مرموقــا 
وعمــل فــي غيرصحيفــة كانــت تصــدر 
ــم  ــة الندي ــا صحيف ــينات منه ــي الخمس ف
عــام 1952، التــي كانــت تنشــرموضوعاته 
فــي  يتنــاول  وكان  نحومســتمر.  علــى 
والمطربيــن  العازفيــن  طبقــات  كتابــه 
والموســيقيين عمومــا لفتــرة 62 عامــا 
مــن الفتــرة 1900 ولغايــة 1962 تنــاول 
خصائــص فنونهــم كمــا كان يوجــه النقــد 
ــح االخطــاء  ــب منهــم تصحي اليهــم ويطل
كمــا كان ال يبخــل بنصائحــه الذهبية لجيل 
ــاب  ــه فــي كت الشــباب.ثم جمــع كل ماكتب
ــة  ــه المفاجئ ــور لوفات ــر الن ــم ي ــف ل لالس
لكنــه تــرك خلفــه العديــد مــن الدفاتــر 
بخــط يــده ويقــال ان كتــاب طبقــات كان 
موجــودا فــي المكتبــة الموســيقية التابعــة 
لدائــرة الفنــون الموســيقية ايــام مديرهــا 
ــر  ــل الده ــن ح ــرف اي ــير. واليع ــر بش مني
بهــا بعــد الحريــق الــذي حــدث فــي وزارة 
ــن  ــن الفناني االعــالم بعــد 2003 . مــن بي
الذيــن تناولهــم الغزالــي اســتاذه ومعلمــه 
ــراق  ــرب الع ــي مط ــد القبانج ــان محم الفن

ــر  ــة تطوي ــي حمل االول ومســانده االول ف
المقــام العراقــي والوقــوف امــام مد التخلف 
والتمســك بالقديــم مــن مطربــي المقــام 
العراقــي فــي االربعينــات والخمســينات. 
فيقــول الغزالــي عــن اســتاذه القبانجــي في 
موضــوع لــه بجريــد النديمــان االســتاذ 
ــى القــدس عــام 1932  القبانجــي ســافر ال
االســتاذ  بقــي  حفلتيــن،  اقــام  وهنــاك 
القبانجــي ثالثــة اشــهر فــي القاهــرة اثنــاء 
انعقــاد المؤتمــر الموســيقي هنــاك وكانت 
ــى حســاب  مصاريــف االقامــة والمــأكل عل
للمؤتمــر  ســجل  المصريــة.  الحكومــة 
خمســا وثالثيــن اســطوانة، لــم يبــق منهــا 
ســوى خمــس او عشــر اســطوانات وبعــض 
االســطوانات محفوظــة فــي معهــد فــؤاد 
االول..ويشــير الــى انــه تســلم االســتاذ 
ــة  ــن حفل ــار ع ــة دين ــي مئ ــد القبانج محم
 .1939 عــام  العاصمــة  امانــة  اقامتهــا 
وهــو اليشــرب القهــوة واليدخــن مطلقــا، 
ــه الخاصــة  يكــره ان  ــى طريقت ــأكل عل وي
ــي  ــرآة ف ــرآة الن الم ــي الم ــه ف ــرى نفس ي
ــو  ــك فه ــر لذل ــوب البش ــر عي ــره تظه نظ
ــه  ــرى نفس ــى الي ــالق حت ــد ح ــق عن اليحل
فــي المــرآة ، بــل يرســل علــى الحــالق واذا 
ســافر القبانجــي خــارج العــراق يطلــب مــن 
الحــالق ان يكــون الكرســي معكوســا. مــن 
ــوج  ــه عــن الديال ــا كتب ــه االخــرى م مقاالت

ــن  ــر مســبوق  حي ــدا غي كاشــفا ســرا جدي
بعــض  الغزالــي  الفنــان  يســتعرض 
الديالوجــات ويشــير الــى فتــرة االربعينيــات 
ومــا حصــل فيهــا مــن ركــود فــي مجــال 
غنــاء الديالــوج الــى ان يقــول: اخيــرا غنــى 
ــق  ــاة دمش ــع فت ــير م ــل بش ــتاذ جمي االس
.1950/9/17 بتاريــخ  غنائيــاً  ديالوجــا 
وهــي معلومــة غيــر معروفــة عــن الملحــن 
والموســيقار جميــل بشــير الــذي لحــن اكثر 
مــن عشــرين اغنيــة. ويضيــف الغزالــي ان 
اول مــن غنــى الديالــوج فــي العــراق هــي 
المطربــة منيــرة الهــوزوز واحــد العواديــن. 
وعنــوان الديالــوج )خنتنــي( وقــد ســجل 
ــى اســطوانة عــام 1934، بعدهــا غنــى  عل
ــن  ــد م ــي وواح ــيد القندرج ــوم رش المرح
ضاربــي الــدف، وال نســتطيع ان نقــول عــن 
ــح إذ  ــى الصحي ــوج( بالمعن ــه )ديال ــذا ان ه
كانــت االغنيــة مــن طبقتيــن: عاليــة جــدا 
وواطئــة جــدا علــى حــد تعبيــر الغزالــي. امــا 
اهــم مــن غنــى الديالــوج بمعنــاه الصحيــح 
والعلمــي فهــو القبانجــي مــع المطــرب 
)المغنــي  بعنــوان  وكان  جــورج  زكيــة 
والهــوى( .كمــا غنــت بعــده ســليمة ومنيرة 
الهــوزوز ديالــوج اخ. كمــا كتــب الغزالي في 
موضوعــات اخــرى عــن االخــراج التلفزيــون 
وعــن بعــض االصــوات ربمــا نتاولهــا فــي 

ــة. ــة اخــرى مــن المفكــرة الفني وقف

ناظم الغزالي صحفيا

ــان هــادي عــن قصــة  يقــول الشــاعر عدن
اغنــي اقــدر اتحمــل كلشــي. انــه كان فــي 
ســوريا اثنــاء فتــرة الطائفيــة. وكانــت لــه 
لقــاءات متعــددة مــع الملحــن علــي بــدر.. 
وعمــال ســوية فــي عــدة اعمــال وفــي 
يــوم مــن االيــام اتصــل الفنــان ماجــد 
المهنــدس بالفنــان علــي بــدر وعندما علم 
بوجــود عدنــان فــي الشــام.. قــال لــه اريــد 
ــه حضــور  منكمــا عمــال مشــتركا يكــون ل
لــدى الجمهــور العربــي والعراقــي وبكــون 
مميــزا.. فكانــت  ايــام عمــل مزدحمــة 
ــان  ــل عدن ــدر.. ظ ــي ب ــاعر وعل ــن الش بي
يكتــب ويمــزق  الــى ان حــدث شــيئا ليــس 
بالحســبان.. حيــن اتصــل عدنــان اتصلــت 
ببغــداد وتكلــم مــع االهــل ماعــدا والدتــه 
ــا عليهــا  ــم يخبروهــا بســفره خوف ــي ل الت
ــاء االتصــال ســمع  مــن الحــزن. ولكــن اثن
ــم  ــكوت فتكل ــتطع الس ــم يس ــا ول صوته
ــا رد  ــي،.. وعندم ــا كل ش ــال له ــا وق معه
عليــه اخــوه لمــاذا قلــت لهــا ســتبكي طول 

الوقــت.. قــال لــه كلشــي اكــدر اتحمــل 
ــا احجــي وياهــا...  بــس مااســمعها وم

بعــد غلــق التليفــون مباشــرة كتــب عدنان 
اغنيــة اكــدر اتحمــل كلشــي.. يوكــف دمــي 
ومــا يمشــي.. واتصــل بعلــي بدر  وســمعه 

الدخــول.. فقــال بــدر.. هــو هذا.. هــو هذا.. 
ومــن ســمعها الفنــان ماجدالمهنــدس 
قــال حبيبــي ياعــراق .. فشــعر عدنــان انهــا 
ــة  ــالم والحبيب ــون ل ــن ان تك ــة ممك اغني

والوطــن.. 

ومباشــرة تــم التســجيل والتصوير وحققت 
نجاحــا كبيــرا وذلــك للحضور الكبيــر للنجم 

العربــي الرائــع ماجــد المهندس. 
وتقول كلماتها:- 

اقدر اتحمل كلشي 
يوكف دمي ومايمشي

وخل عيني تزاعل رمشي
وخل بيه كلشي يصير

لكن من تبعد عني 
احس روحي انفصلت مني

غيابك عني يجنني
ما اعرف دربي، واحير
بيك اتنفس تدريني

صوتك همي ينسيني
تدري انت من تالكين
وتضحكلي انسى االه
لكن من تبعد عني 
فراكك نار وتحركني

انا من تزعل صدكني
 ونبضات كليبه بديك

قصة اغنية

من مفكرتي الفنية

اكدر اتحمل كلشي

فالح الخياط

ركنــا  يمثــل  جميــل  عبــاس  الفنــان 
مهمــا مــن اركان الغنــاء والموســيقى 
فــي العــراق )1927 – 2006(، ولــد فــي 
محلــة بــاب الطــوب مقابــل وزارة الدفــاع 
حاليا.لقــب فتــرة بعمــاس قمــري وقمــر 
هــو اســم جــده ولقبــه بــه معلمــه فــي 

ــكع. ــد االش ــة محم االبتدائي
امتهــن التصويــر فــي بدايــة حياتــه 
وتطــوع فــي الجيــش لفتــرة وشــارك 
فــي الغنــاء مــع الفرقــة التــي ذهبــت 
مــع جيشــنا فــي حــرب فلســطين  عــام 

.1948
ــه بامــر مــن نــوري الســعيد   وتســرح من
ودخــل االذاعــة عــام 1948 وانخــرط 
الجميلــة وعيــن  الفنــون  فــي معهــد 
فــي  والموســيقى  للنشــيد  كمعلــم 

االبتدائيــة.  العوينــة  مدرســة 
تــزوج لمرتيــن اوالده العميــد طــارق 
مــن زوجتــه االولــى وفيصــل والمذيعــة 

ــة.  ــاة دجل ــي قن ســحر ف

ــا  ــرور غنته ــا اســمر مغ ــة لحنه اول اغني
فينــوس عــام1957. واخــر اغنيــة دينيــة 

ياخلقــي. 
الفيلــم العراقــي شــباب  اشــترك فــي 
الريفــي.اول اغنيــة لمائــدة نزهــت هــي 
ــوب غنتهــا فــي  جانــي مــن حســن مكت

ــن.  ــور حس ــم دكت فيل
ــن  ــل جــا وي ــدة خلي ــه لوحي ــرز اغاني واب
اهلنــة التــي وزعهــا الموســيقار الجيكــي 
كوبســتا. امــا زهــور حســين فــكان لهــا 
حصــة االســد مــن اغانــي عبــاس منهــا 
وهبــي  احــالم  يابغداد(.وغنــت  )غنــي 
ــب  ــي طبي ــن ف ــل حس ــري وداخ وحضي
وعبدالصاحــب  كلــف  داللــي  صــواب 
ــدي  ــاء مه ــي وهن ــعدي الحل ــراد وس ش
محمــد  العــرب  المطربيــن  وكذلــك 
وليلــى  ســالمة  ومحمــد  قنديــل 
والعنــود وزينــة  الكويتيــة  عبدالعزيــز 

التونســية.
كرمتــه الجامعــة العربيــة بلقب موســيقار 
ومنحتــه الجماهيــر لقــب عميــد االغنيــة 

والموســيقى العراقيــة.  

 كريمة الربيعي 

ــبة  ــرا بمناس ــال كبي ــة حف ــمس  األموم ــة ش ــت مكتب أقام
مــرور عــام علــى تأســيس المكتبــة التــي اسســتها للقاصــة 
ســافرة جميــل حافــظ. حضــر الحفــل عــددا مــن االعالمييــن 

والمثقفيــن و النشــطاء. 
بدأاالحتفــال بوقفــة دقيقــة حــداد علــى ارواح شــهداء 
انتفاضــة تشــرينو صاحبهــا النشــيد الوطني.والقيــت بعدها 
عــدة كلمــات ترحيبيــة مــن المشــاركين اضافة الــى قصائد 
ــاء التراثــي العراقــي. وكان لكلمــة  شــعريةواغاني فرقةالغن
صاحبــة المكتبــة القاصــة الرائــدة ســافرة االثــر المحبــب في 

نفــوس الحاضريــن اذ قالــت:- 
اسســنا المكتبــة لكــي نبنــي ثقافة للشــباب نريد الــكل يقرأ 
... ونجعــل مــن المكتبــة دارا لــكل العراقييــن حتــى نتعــرف 
علــى ثقافــة اآلخــر. ونجتمــع ونتحــدث ونناقــش مــن اجــل 
ســموثقافة المجتمــع. ونحــن جــادون فــي ســبيل االرتقــاء 

بجميــع شــرائح المجتمــع. 
هــذه المكتبــة جــاءت مــن اجل ننشــر المحبــة والخيــر والفن 
لدينــا غرفــة للفنــون ممكن يعــرض فيها معرض تشــكيلي 

او فوتغرافي. 
ــم  ــن عال ــي ع ــف تحك ــا للصوروالتح ــد متحف ــا يوج وايض
جميــل فــي زمــن مــا ســنة 1900 فيهــا تــراث حضــاري لــكل 

العصــور.
واقــدم شــكري وامتنانــي لــكل مــن ســاعدني ونظــم وقــام 

بترتيــب هــذه المكتبــة منهــم الدكتــورة خيــال الجواهــري 
فــي علــم المكتبــات األديبــة والقاصــة صبيحــة شــبر 
والصحفيــة كريمــة الربيعي و االســتاذ حازم محمد والشــاعر 

فــراس عبــد المجيــد. 
فــي النهاية الحفل وزعت الشــهادات التقديرية للشــخصيات 

التي ســاندت تاســيس المكتبة.

مطلــع العــام الجديــد، نــال الطالب مهند 
رضــا عبــد الســعيدي شــهادة الماجســتير 
عــن رســالته )جماليــات المــكان فــي 
شــعر أديــب كمــال الديــن( بتقديــر جيــد 
جــدا مــن كليــة اآلداب- جامعــة واســط، 

ــور ســعد الحســني.  وبإشــراف الدكت
تّمــت المناقشــة مؤخــرا وتناولت الرســالة 
التــي قّدمهــا الطالــب مهنــد رضــا عبــد 
الســعيدي دراســًة لجماليــات المــكان في 
شــعر الشــاعر أديب كمــال الديــن، وبيان 
ــة  ــه، وكيفي ــه، وتوظيف ــه، وأنماط داللت
ــة  ــعرية الكامل ــه الش ــي أعمال ــّكله ف تش

التــي صــدرت فــي بيــروت )منشــورات 
ضفــاف( فــي ســتة مجلــدات كبيــرة. 

ــائل  ــن رس ــر م ــر أّن الكثي ــر بالذك الجدي
ُنوِقشــْت  قــد  والماجســتير  الدكتــوراه 
عــن تجربــة الشــاعر أديــب كمــال الديــن 
الصوفّيــة الحروفّيــة  في جامعــات تونس 
والجزائــر  والهنــد  وإيــران  والمغــرب 

والعــراق.
كمــا ســيصدر للشــاعر كتــاب جديــد 
بعنــوان اســلوبية التشــكيل المعاصــر 
فــي شــعر اديــب كمــال الديــن للدكتورة 

ــي. ــة المدن كريم

ضّيــف منتــدى نــازك المالئكــة الثقافــي فــي اتحــاد أدبــاء العــراق الدكتــورة ابتهــال خاجيك 
ــدار العراقيــة لألزيــاء، فــي محاضــرة بعنــوان )الملكــة األســطورة  تكلــالن/ مديــر عــام ال
ــت معلومــات عــن  ــي للحضــارة الســومرية. تضمن ــاء والحل ــات األزي ســميرأميس ومقارب
الملكــة اآلشــورية  االســطورة ســمير اميــس ملهمــة الفنانيــن واألدبــاء كنمــوذج تاريخــي 
لمــرأة عراقيــة مــن تاريخنــا القديــم .وايضــا« تحدثــت عــن األزيــاء والحلــي واالكسســوارات 
التــي اســتخدمت انــذاك وســبب اســتخدامها وباعتبارهــا هويــة حضــارة وميــزات تاريــخ 

حافــل بالحكايــا واألســاطير
ــال  ــواب الجم ــن اب ــخ م ــق التاري ــي عم ــت ف ــوارات توغل ــالت وح ــة مداخ ــت الجلس وتخلل

واالبــداع 
مــع حضــور رائــع ومميــز مــن بينهــم وكيــل وزارة الثقافــة والمستشــار الثقافي. فــي الختام 
ــوح الجواهــري باســم منتــدى نــازك المالئكــة الثقافــي، وباقــة  تــم تكريــم الضيفــات بل
ــاد جاســم.وادارت الجلســة الشــاعرة  ــل عم ــا الســيد الوكي ــة قدمه ــن وزارة الثقاف ورد م

والتشــكيلية غــرام الربيعــي.

عباس جميل.. عميد املوسيقى العراقية

اديب كمال الدين مكتبة شمس االمومة تطفيء الشمعة االول
يف رسالة ماجستري  

تعاكســك الظــروف وتعرقــل بعــض شــؤونك قد تفتقــر الى 
الســالم واالنســجام فــي محيطــك، تبــدو ســريع االنفعــال 

وتســتاء مــن أقــرب النــاس إليــك. ســوف تخطــىء حســاباتك 
إذا كنــت تنتظــر انفراجــاً أو تســوية واضحــة او نتيجــة حاســمة 

ألمــر معيــن ال تنتظــر ردًا وال تســتعجل أمــرًا وال تراهــن علــى الصدفــة.

برج السرطانبرج السرطان

تــم افتتاح مشــروع ) فنيســيا الصيــد/ 2021( الصحــي والرياضــي والترفيهي 
الواقــع ضمــن محرمــات ابنيــة نــادي الصيــد العراقي .

وقــام بأفتتاحــه المهنــدس الدكتــور حســنين فاضــل معلــه، رئيــس الهيئــة 
االداريــة، وقــام بالتجــول فــي ارجائــه وطوابقــه بمرافقــة حشــد كبيــر مــن 

المدعوييــن مــن اعضــاء النــادي واصدقائــه.

صرح صحي 
في نادي الصيد

االزياء العراقية عبر التاريخ
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انت 
خوش ولد

ــة فــي العــام 1993  ــة اليــدن الهولندي ــرة بمدين ــت اســكن فــي غرفــة صغي كن
وكان يســكن الــى جانبــي شــاب اردنــي محتــرم وطيــب ، وكنــت حديــث عهــد 
بعالقتــي معــه، قلــت لــه ذات مــرة: أنــت خــوش ولــد ، فــرد علــيَّ باســماً بقولــه 
ليــس هنــاك )مــو خــوش ولــد بالدنيــا !!! ( فتعجبــت مــن رده فقلــت : وكيــف ذلك 
ــد  ــي الجي ــه وبالتال ــه ومحبي ــد اصدقائ ــرم عن ــد ومحت ــا جي ــال كل واحــد من ، فق
والســيء مســألة نســبية. فمــا هــو جيــد عنــدك ســيء لــدى اآلخريــن والعكــس 
صحيــح. ثــم اردف قائــالً ال تغــرك المظاهــر ربمــا أنــا إنســان ســيء فــي داخلــي.

فقــد علمنــي هــذا الشــاب ان إطــالق األحــكام بالعموميــات خطــأ ، فمــا اعتقــده 
ال يمكــن ان يكــون حقيقــة ، كمــا مــا يعتقــده غيــري ال يمكــن ان يكــون خطــأ.

فللحقيقة اوجه متعددة ، وهكذا تتعدد وجهات النظر .
ولفــت نظــري الــى اهميــة التعايــش فــي مجتمــع متعــدد ال يمكــن تقســيمه الــى 

ســيء وجيــد اال بعــد التعامــل واالختيــار واالخــذ والــرد معــه .
كمــا عملنــي ان المثــل القائــل ) حــب واحجــي واكــره واحجــي ( هــو مثــل عاطفــي 

ال عالقــة لــه بالعقالنيــة .
فالتقييــم الواقعــي ألي شــخص هــو تقييــم عقلــي ، ربمــا يخالــف مزاجــك ورغباتك 

العاطفيــة ، لكــن الموضوعيــة تحتــم عليــك قــول الحقيقــة والحق .
لــذا حينمــا نريــد ان نحكــم علــى األشــخاص مثــالً يجــب ان نكــون موضوعييــن 

واقعييــن ونبتعــد عــن الســلبية المفرطــة وااليجابيــة المفرطــة .
فــكل انســان لــه مــا لــه وعليــه مــا عليــه، ومــا يثيــر عجبــي وانــا اتابــع االحــداث 
فــي العــراق والشــرق االوســط بشــكل عــام و اتصفــح بعــض الكتابــات واالراء فــي 

مواقــع التواصــل ، أرى الكثيــر منهــا تركــن الــى المزاجيــة والعواطــف .
والبعــض يقيــم حســب مــا يتخيلــه مــن ســوء أو جــودة فــي الشــخص الــذي يريــد 

تقييمــه ، رغــم انــه ال يعرفــه ولــم يتعامــل معــه .
يقولــون ان الســفر والمعاملــة يعكســان حقيقــة اإلنســان , يعنــي ذلــك انــك ال 
يمكــن ان تعطــي رأيــاً دون ان تكــون قريــب مــن الحــدث وان تتعامــل معــه ، لذا 

جــاء فــي الحديــث ) الديــن المعاملــة ( .
ــكام  ــي اح ــا ه ــدر م ــة بق ــكام مزاجي ــت اح ــوش ( ، ليس ــو خ ــوش والم إذًا ) الخ

ــة . واقعي
لكــن لالســف ) الخــوش والمــو خــوش ( اصبحــت ظاهــرة مزاجيــة انتشــرت 
اجتماعيــاً بشــكل خطيــر و تفتشــت مؤخــرًا بيــن النخــب و) المثقفيــن ( عكســت لنا 

ــرديء. ــاً يخلــط االوراق بيــن الجيــد وال واقعــاً إجتماعي
فــكل حــدث ينبــري لــه مجموعــة ممــن يحســبون علــى الثقافــة ويحللــون بشــكل 
مزاجــي ويقســمون مــا يحلــو لهــم مــن تقســيمات ، فهــذا خــوش ولــد واالخــر مو 

خــوش ولــد . حتــى ضاعــت مســطرة التقييــم .
فقــد أغلقــوا بــاب االختــالف الــذي ال يفســد للــود قضيــة وأصبــح يفســد للــود 
قضايــا..، فرغــم ان االختــالف ظاهــرة حضاريــة راقيــة و منتجــة ، لكنهــا محظــورة 

فــي العقــل العراقــي.
ــات  ــن تقييم ــراق م ــي الع ــوم ف ــراه الي ــا ن ــدي ، و م ــي او ض ــون مع ــا ان تك ام
لالحــداث والواقائــع ســواء السياســية او االجتماعيــة منهــا ليســت تقييمــات 

ــة . ــي مزاجي ــل ه ــة ب حقيقي
فكل قوٍم بما لديهم فرحون .

عالء الخطيب

الشارع حديث 

كانــت البدايــة فــي الصيــن حيــث ُأعِلــن عــن ظهــور حــاالت التهــاب ذات الرئــة غيــر 
العاديــة. لكــن هــذا حدث فــي عــام 2002. وكان بطل الدراما هو الســارس )ســارس- 
كوفيــد1( الــذي تســبب فــي حــدوث أول وبــاء فــي القــرن الحــادي والعشــرين. ورغــم 
أن هــذا الزائــر الخطيــر علــى البشــرية آنــذاك تســبب فــي معــدل وفيــات تصــل الــى 
50 بالمئــة فــي األشــخاص البالغــة أعمارهــم فــوق 65 عامــا لكنه انحســر عن مشــهد 

الرعــب فــي مايــو 2004 وكانــت قائمــة ضحايــاه 774 وفــاة.
مــا الــذي حــدث وخلــص العالــم مــن كارثــة وبائيــة يقودهــا فايــروس ال يرحــم؟ 

ســؤال يقودنــا الــى ســؤال اخــر.
واآلن ونحــن نواجــه فصيــالً آخــر مــن فايــروس الكورونــا )كوفيــد 19( تســبب فــي 
وفــاة أكثــر مــن مليونــي شــخص حتــى اآلن، هــل نأمــل بنهايــة مماثلــة لنهايــة 
الســارس؟. هنــاك اعتقــاد خاطــئ لتفســير نهايــة وبــاء الســارس غيــر المتوقعــة هــو 

أن فايــروس الســارس تحــور واصبــح ضعيفــاً وقــرر االعتــزال.
وهــذه الخاطــرة الســعيدة تداعــب خيــال الحالميــن بالعــودة الــى الحيــاة الطبيعيــة 

واختفــاء الزائــر المريــب الكوفيــد 19 الــذي باغتنــا علــى حيــن غــّرة.
الحقيقــة الثابتــة أن الســارس كمــرض تســبب فــي ظهــور أعــراض خطيــرة جعلــت 
مــن الســهل تشــخيص الوبــاء وعــزل المصابيــن ومنــع اختالطهــم. وهــذا مــا قلــل 

انتشــار الفايــروس وجعــل الوبــاء ينحســر ويختفــي بســرعة قياســية.
الكوفيــد 19 قــرر ان يفاجــئ البشــرية بنمــط انتشــار آخــر يختلــف تمامــاً عــن أنماط 
انتشــار الفايروســات األخــرى، ليســجل تاريخــا مختلفــاً. فهــو قــد يصيب اإلنســان وال 

تظهــر أيــة أعــراض علــى الُمصــاب وهــذا أحــد أســباب انتشــاره الخطيــر.
فــي صيــف 2020 بعــد هــدوء مؤقــت لعاصفــة الكوفيــد 19وانفــراج يســير بــدأت 

نظريــة التحــور نحــو ســاللة أضعــف تكبــر مــرة اخــرى لتصبــح هاجســا.
وبــدأ بعــض العلمــاء يثيــرون التفــاؤل ان الكوفيــد 19 ســيندثر مــن خــالل تحــور 
ــزا اإلســبانية انحســرت بســبب  معيــن يضعفــه تمامــاً. التاريــخ ال يكــذب. االنفلون
ــع  ــدام م ــة ص ــم لحظ ــت له ــر كان ــن البش ــن م ــة ألن الماليي ــة المجتمعي المناع

ــرة اخــرى. ــة م ــروس وســعيدوا الحــظ منهــم فقــط تنّفســوا هــواء العافي الفاي
وكذلــك كّفــت االنلفونــزا عــن حصــد أرواح ضحاياهــا ألن معظــم النــاس تولــدت 

لديهــم أجســام مضــادة فــي فتــرة مــن فتــرات حياتهــم.
التاريــخ العلمــي يخبرنــا ان الكوفيــد 19 لــن يختفــي مــن خــالل تحــوره بــل علــى 
العكــس، فهــو يتحــور ليصبــح اكثر انتشــارًا وربمــا أكثر فتــكاً. هو يلعب مع البشــرية 
الضعيفــة إزاءه مســتخدماً التسلســل الجينــي فيضيــف قطعــة هنــاك ويخفــي أخرى.

إنــه فايــروس يحــب العالميــة ويريــد أن يصبــح محليــاً أيضــاً، فلدينــا اآلن ســاللة 
بريطانيــا وســاللة جنــوب افريقيــا والبرازيــل وكاليفورنيــا. فايــروس يريــد تشــكيل 
امبراطوريــة الخــوف وكلمــا تحــور غّيــر مــن النتــوءات علــى ســطحه ليفتــرس خاليانا 
بفاعليــة لــم يعرفهــا غيــره مــن ســالالت الكورونــا. وكلمــا اقتربنــا مــن اســراره اكثــر 

فاجأنــا بأســرار أمــّر.
مــاذا ســيحصل فــي الخريــف القــادم؟ بعــد أن يتــم تطعيــم مجموعــة كبيــرة مــن 
ــات أخــرى. هــل ســنكون  ــد أنهــك مجموع ــروس ق ــد أن يكــون الفاي ــاس وبع الن

ــَف االنفلونــزا، ونتوقــف عــن منحــه تلــك الهيبــة؟ بمأمــن منــه ونصنفــه تصني
أم ســنظل نحــور اللقاحــات كــي تواكــب تحوراتــه الخطيــرة؟ وباء الســارس لم ينضج 

ليصبــح جائحــة، أمــا الكوفيــد ١٩ فقد احتل عرشــها بتيجانه القاســية بكل جــدارة.

مصير كوفيد19
بين التحور 

والمناعة
د. احمد املشتت

العبارة والمعنى

اجــراه  الــذي  اللقــاء  اثــار 
ــة  ــة المصري ــع الفنان ــارس م ــزار الف ن
ــبب  ــعاً بس ــدال واس ــف ج ــا يوس راني
 ، للحيــاء  خادشــة  مثيــرة  كلمــات 
وقــد نالــت المقابلــة كثيــرًا مــن النقــد 
واالســتهجان فــي وســط االعالميــن 
ــة  ــع الفنان ــا دف ــري، مم ــي والمص العراق
المصريــة المثيــرة للجــدل الــى اصــدار 
بيــان قالــت فيــه ان اقوالهــا التــي انتشــرت 

كانــت مجتــزأة .
وجــاء فــي بيــان رانيــا يوســف : انهــا ســتلتقي 
وزيــر الثقافــة العراقــي الدكتــور حســن ناظــم التــي 

ــكواها. ــه ش ــث ل ــالم« لتب ــر االع ــه »بوزي وصفت
وقــد تواصلــت جريــدة »المســتقل« مــع المكتــب 
االعالمــي للســيد الوزيــر للوقــوف علــى حقيقــة اللقــاء 
المرتقــب ، لكــن مصــدر مقــرب مــن الســيد الوزيــر أكــد 
ان ليــس هنــاك طلــب مــن هــذا النــوع امــام مكتــب الوزير .

فقــد اوضــح المكتــب االعالمــي للدكتــور ناظــم »للمســتقل« 
ــر  ــب الوزي ــارس اتصــل بمكت ــزار الف ــي ن ــي العراق ان االعالم
لشــرح الموقــف ، فأمــر الســيد الوزيــر احالــة القضيــة الــى نقابــة 

ــن العراقيين. الصحفيي
ــي  ــد الالم ــتاذ مؤي ــن االس ــب الصحفيي ــدر ان نقي ــار المص واش

ــى مالبســات الشــكوى. ــرف عل ــارس ليتع ســيلتقي الف
ــا  ــت ان كالمه ــا يوســف إدع ــة راني ــة المصري ــر ان الفنان يذك
التــي قالتــه فــي اللقــاء قــد اجتــزأ وقطِّــع ووضــع في غيــر محله ، 

وقالــت بانهــا تعرضــت للخــداع مــن قبــل المقــدم.
وذكــرت إنهــا وافقــت على إجــراء الحوار دون مقابــل بعد الحاح 
مســتمر فقــد ارســل هذا المذيــع رســائل كثيرة وملحــة قائال: 
ان لقائــي مــع قناتــه ليلــة رأس الســنة ســيكون نصــرا كبيــرا 
لــه فــي مجــال عملــه وان القنــاة ال تملــك الميزانيــة التــي 
تجعلهــا تدفــع المبالــغ التــي يحصــل عليهــا الشــخصيات 
العامــة والفنانيــن«. ووافقــت علــى اجــراء اللقــاء دون اي 
مقابــل مالــي تقديــرا للجمهــور العراقــي الكبيــر. ولكنــه 
فاجئني باســئلة ســمجة فأجبت بســخرية ، لكنه اجتزئها 

وجمعهــا مــن اجــل الترنــد .
مــن الجديــر بالذكــر ان هــذه ليســت المــرة االولــى التي 

تثيــر الفنانــة رانيــا يوســف مثــل هــذه الضجــة االعالميــة 
حــول مالبســها وردودهــا الصحفيــة .

وزارة الثقافة للمستقل: 
احلنا موضوع 
رانيا يوسف 

الى نقابة الصحفيين
- اخر عمل لك؟

برنامج عائلتي تربح.
- اخر كتاب قراته؟

الديــوان الشــعري ) ياعــراق ( للشــاعر عبــد الــرزاق 
عبــد الواحــد.

- اخر فيلم شاهدته؟
ــرة  ــريف للم ــر الش ــو ( لعم ــور زيفاج ــم ) الدكت فل

ــة. الثالث
- سياسي عراقي مفضل لديك؟

رئيــس الــوزراء العراقــي الثنــي عشــرة مــرة الســيد 
نــوري الســعيد.

- شاعرك المفضل؟
عبدالــرزاق  الراحــل  الكبيــر  العراقــي  الشــاعر 

مثــواه. وأحســن  اهلل  رحمهــا  عبدالواحــد 
- مطرب عراقي مفضل لديك واجمل اغانيه؟

الفنــان الكبيــر كاظــم الســاهر ..وأغنيتــه ال يــا 
ــان  ــار والفن ــد الجب ــد عب ــان محم ــي والفن صديق

ــر مــن ســالطين الطــرب  ريــاض احمــد والكثي
العراقــي.

- مطــرب غيــر عراقــي مفضــل لديــك واجمل 
اغانيه؟

الموســيقار محمــد عبــد الوهــاب وأغنيتــه 
) مــن غيــر ليــه (.. والفنــان عبدالحليــم 

ــركات.  ــم ب ــان ملح ــظ والفن حاف
- ممثل يعجبك؟

الفنــان العراقــي الراحــل خليــل شــوقي 
والفنــان المصــري الراحــل احمــد زكــي 
ــان  ــان العالمــي عمــر الشــريف والفن والفن

نورالشــريف. الراحــل 
- ممثلة تعجبك؟

حســني  ســعاد  الراحلــة  المصريــة  الفنانــة 
والفنانــة العالميــة صوفيــا لوريــن والفنانــة 

مــي شــوقي. العراقيــة 
- احب البلدان لديك غير العراق؟

سوريا وتونس.
- حكمة في حياتك؟

حكمة االمام علي بن ابي طالب عليه السالم :
ــم  ــا فل ــات كله ــت الطيب ــي ذق إن

مــن  اطيــب  اجــد 
 . . فيــة لعا ا

وذقــت المــرارات كلهــا فلــم أجــد أمــر مــن الحاجــة 
ــم أجــد  ــب فل ــد والصل ــت الحدي ــى الناس..ونقل ال
أثقــل مــن الديــن.. الدهــر يومــان، يــوم لــك، 
ويــوم عليــك.. فــإن كان لــك فالتبطــر..  وإن كان 

ســينحر. فكالهمــا  فأصبــر..  عليــك 
- امنية خاصة؟

ــرة..  ــي الصغي ــع عائلت ــان م ــش بأمــن وأم أن أعي
زوجتــي عاتكــة وأبنــي علــي الكــرار وإبنتــي أميمــة 

وأنــا جوادالشــكرجي.
- امنيه عامة؟

أن ارى وطنــي العــراق حــرًا وآمنــاً وأمينــاً وســعيدًا 
وقوياً.

الفنان جواد الشكرجي
وقفة مع

تبــرع شــخص رفض الكشــف عن اســمه بمبلغ 15 
مليــون دوالر لجامعــة UCL فــي لنــدن، لدراســة 
الحضــارة  الرافديــن  وادي  ولغــات  حضــارة 
ــم.  ــراق القدي ــخ الع ــة، وتاري ــة القديم العراقي
ــي  ــم البريطان ــار العال ــع اخب ــك موق ــر ذل ذك

.»the national news«
ــذا  ــر ان ه ــل الخب ــذي نق ــع ال ــح الموق واوض
التمويــل ســيعزز عمــل الباحثيــن العراقييــن 
ــر عقــود مــن  ــراث لمعالجــة تأثي ــراء الت وخب

الصــراع والحــرب واإلهمــال.
وقــال الموقــع ان التمويــل سيســاهم فــي 
انشــاء شــبكة نهريــن التــي ستســعى إلــى 
إنهــاء االســتبعاد المنهجــي للبحــث فــي 
ــي  ــره ف ــط وتذكي ــرق األوس ــخ الش تاري

ــا. ــع نطاق ــة األوس ــراق والمنطق الع
وتســعى الشــبكة أيضــا إلــى معالجــة 
- ال  الكبيــر  الســكاني  النمــو  أثــر 
ســيما فــي ســياق عــدم االســتقرار 

ــباب. ــن الش ــة بي ــر والبطال والفق

مجهول  يتبرع لدراسة 
حضارة وادي الرافدين

عراق أيدول.. 
عراقيون على طريق االبداع والفرح

المستقل – خاص

فــي أول ظهــور للعــرض المباشــر انطلــق الخميــس الماضــي 
برنامــج التنافــس الفنــي العراقي الكبير عــراق ايديــول برعاية 
قنــاة MBC عــراق وباشــراف مــن المخــرج المبــدع آوس 

الشــرقي. 
بعــد ان قدمــت القنــاة الرئيســية برنامــج »أراب آيــدول« الذي 
كشــف عــن المواهــب العربيــة وبثــت منــه مواســم عــدة قبــل 

أن يتوقــف عرضــه قبــل ثالثــة أعــوام تقربياً.
ــة  ــل  انتكاس ــي ظ ــي ف ــه يات ــول ، ان ــراق ايدي ــز ع ــا يمي م
اعالميــة مريعــة فــي العــراق للعنايــة باالصــوات الشــابة 
الجديــدة وانتشــار برامج المســابقات الســطحية فــي مواضيع 

التعنــى بتــراث العــراق الفنــي عمومــا والغنائــي بوجــه خــاص  
وكثــرة القنــوات ذات االمكانيــات الشــحيحة التــي تركــز علــى 
) المنوعــات السياســية ( التــي يظهــر فيهــا السياســيون  ضد 
بعضهــم بصــورة طريفــة . كذلــك ياتــي هــذا البرنامــج 
والعراقيــون  يمــرون بظــروف اقتصاديــة وسياســية معقــدة 
ممــا يفتــح نافــذة للفــرح العراقــي واالمل لجيــل جديد بحفظ 
تــراث بلــده واتاحــة الفرصــة الظهــار امكانياتــه الحقيقيــة . 
ــن  ــول للمتالقي ــراق ايدي ــكادر ع ــروك باســم المســتقل ل مب
ــي  ــم العراق ــل وحات ــة وســيف نبي ــن رحم ــن المبدعي الفناني
والملحــن المبــدع علــي بــدر الــذي اشــرف على تدريــب جميع 
ــار  ــف جّم ــف تقط ــت كي ــي عرف ــاركين  ولـــ MBC  الت المش

العــراق مــن  نخيلــه.


