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كتب المحرر السياسي للمستقل

لــم يكــن اســتعراض  جيــش التيــار الصــدري قواتــه فــي بغــداد 
وعــدد مــن المحافظــات العراقيــة متوقفــا عند الفعل العســكري 
بــل رافقــه نشــاط إعالمــي واســع مــن قبــل المتحدثيــن باســم 
التيــار فــي ظــل تصريحــات زعيــم التيــار الســيد مقتــدى الصــدر 
الــذي اكــد أن الدولــة العراقيــة الهيبة لها وان جيشــها وقواتها 
ــن  ــع وأن المتظاهري ــف والتراج ــن الضع ــة م ــي حال ــة ف األمني
الذيــن وصفهــم بغيــر الســلميين يهــددون تلــك القــوات وأن 
ــام  بمــا  ــار بمــا يملــك مــن قــوة ضاربــة هــو القي واجــب التي

تعجــز عنــه الدولــة العراقيــة علــى حــد قولــه . 
ــي  ــاحق ف ــوز الس ــى الف ــر عل ــرار مبك ــن اص ــك م ــن ذل يتزام
االنتخابــات المقبلــة وتســلم رئاســة الــوزراء ليكتمــل عقــد 
الهيمنــة الصدريــة علــى مقاليــد الحكم فــي العــراق ، فقد صرح 
ــار ان االســتطالعات  ــي التي ــادي ف ــي القي ــم الزامل الســيد حاك
ــل  ــع الكت ــى جمي ــيتفوق عل ــه س ــر بان ــار تظه ــة بالتي الخاص
ــات وأن األوان  ــي االنتخاب ــاركة ف ــات المش ــزاب والجماع واالح

قــد حــان الســتالم رئاســة الــوزراء فيمــا وصفــه مراقبــون بانــه 
بمثابــة القــرار الصــدري الصريــح الســتالم مقاليــد الدولــة 

ــة. ــة العراقي الدول
حركــة الصدرييــن التــي واجهــت الكثيــر مــن االعتراضــات 
والتحليــالت المنفعلــة ضــد مــا جــرى ، انمــا تريــد اظهــار 
ــات  ــرة  المراهن ــي غم ــة ف ــا والغائب ــكوت عنه ــة المس الحقيق
السياســية غيــر الصحيحــة فــي الواقــع العراقــي. فالعــراق اليــوم  
ــدر  ــم الص ــب تقيي ــة حس ــة الهيب ــة ناقص ــر مكتمل ــة غي دول
وليســت موحــدة وليســت ذات رؤيــا مشــتركة مــن قبــل قادتها 
واالحــزاب المهيمنــة عليهــا لــدى جميــع المكونــات العراقيــة، 
وغــدت السياســة العراقيــة او مــا أصطلــح عليــه بالعمليــة 
السياســة ســوقا لالقوياء تحاول كل االطراف تســويق بضاعتها 
وحصــد مكاســبها ممــا يختصر فلســفة الدولــة وادارتهــا بمبدا 
)قــوي تــأكل ضعيــف تــؤكل( بعيــدا عــن التبريــرات التــي تســاق 

ــل .  ــارج والداخ ــية للخ ــاالت السسياس واالح
صمــت حكومــة الكاظمــي يدلــل علــى ان مــا فعلــه الصدريون 
ــة للكاظمــي  ــر معلن ــل قــوة غي ــل ربمــا يمث حــدث طبيعــي ب

ــل العمليــة  ــرى داخ ــي االخ ــوى  مســلحة ه ــن ق المهــدد م
السياســية ولذلــك اســلم امــوره للصــدر بالكامــل ، وهــو مــا 
ــرقية  ــاة الش ــدث لقن ــذي تح ــي ال ــيد الزامل ــرح الس ــززه ط يع
الحكومــة  مــع  بالتنســيق  تــم  االســتعراض  ان   : بالقــول 
وباســتخدام بعــض أآلليــات والعجــالت الحكوميــة ، وهــذا 
مايشــير الــى واقــع أن الصدرييــن باســتعراضهم قوتهــم هــذا 
اليغامــرون الن االطــراف التــي امامهــم ، امــا اطــراف رســمية 
ســاكتة رًضــى أو تواطــوأ ، او اطــراف غريمــة للتيــار لكنهــا غيــر 
ــل  ــباب تتص ــة واالس ــا ان المواجه ــى االن طالم ــررة حت متض
بتهديــدات غيــر واقعيــة مثــل اســتيالء البعثييــن والقاعدة على 
االماكــن المقدســة . لذلــك فــان الجماعــات المســلحة   التــرى 
مشــهدا غريبــا فــي الشــارع وهــي تشــاهد اســتعراض القــوة 
ــة السياســية االساســيين فــي  المســلحة الحــد اعمــدة العملي

الوســط الشــيعي.
كمــا أن الكــرد والســنة ) ونقصــد السياســيين ( لــن يؤثــر ذلــك 
التنابــز بينهــم فــان الدولــة العراقيــة ســواء كانت بيد الصــدر او 
المالكــي او الكاظمــي او الزرفــي فالمســتقر الوحيــد فيهــا هــو 

حصــص الفرقــاء التــي لــن تتغيــر ، طالمــا أن عيــن الصدرييــن 
علــى رئاســة الــوزراء وليــس علــى رئاســة البرلمــان او رئاســة 

الجمهوريــة فــي الوقــت الحاضــر..
ــرف  ــي تبحــث عــن شــكل محت وســواء اعترضــت االصــوات الت
ــة أو طروحــات  ــة بمســارات سياســية منتظم ــة اوالحالم للدول
ــان  ــي. ف ــي الحقيق ــع العراق ــن الواق ــدة ع ــة بعي ــة اخالقي مثالي
ماحصــل هــو ذاتــه مــاكان موجودا منذ عــام 2006 حتــى اليوم، 
وان الصدرييــن ليســوا خــارج المعادلــة وليســت عداواتهــم 
ــوا الســبب  ــل انهــم كان ــك  بدلي مفتوحــة او صداقاتهــم كذل
االول فــي انتخــاب الجعفــري عــام 2006 ومجــيء المالكــي عــام 
2006 كــدورة اولــى لرئاســة الحكومــة واعــادة ترشــيح المالكي 
لــدورة ثانيــة فــي تحالفــات اللحظــة االخيــرة بعــد قــرار متصلب 
جــدا ضــد عودتــه انــذاك . وربمــا يحصــل ذلــك مجــددا اذا مــا 
أســفر العــداء المعلــن بيــن المالكــي الطامــح لرئاســة جديــدة 
للــورزراء والصدرييــن الذيــن مازلوا يذّكرون الجميع بســالحهم 
قبــل الســنتهم : بــأن ملــوك الدولة العراقية المقبلة ســيكونون 

منهــم حصــرا، أو انهــم كعادتهــم صنــاع ملوكهــا.     

الصدريون يشّدون الرحال لتسنم مقاليد الدولة العراقية

قبــل ان يأتــي عيــد الحــب بســنين ُخِصَصــت اغلــب اّيــام الســنة للكراهيــة 
والمــوت والحــزن و َتعــددت أســباب الحــزن فــي حياتنــا، وال يــكاد يمــر يوم 
مــن أيــام العراقييــن دون مناســبة للحــزن ، ومــع ذلــك نقيــم احتفــاالت 
ــغ فيــه ،فنحــن  للمــوت بــكل أريحيــة ونغــدق فيهــا األمــوال بشــكل مبال
بارعــون فــي صناعــة األتــراح ومدمنــون علــى القهــر بأمتيــاز ، ولعــل مــن 
المعيــب ان ُيــرى ســنك ضاحــكا أو ان َيظهــُر الفــرح علــى وجهك فســيأتيك 
مــن يقــول لــك ) أمــورك عدلــه( وهــذه كنايــة عــن االســتثناء فــي قاعــدة 
الحــزن الشــعبي العراقــي. لقــد ُكتــَب علينــا الحــزن كمــا كتــب علــى الذيــن 
مــن قبلنــا أيامــاً وســنين غير معــدودة ، غناؤنا حــزن ، حديثنا حــزن ، بكاؤنا 
حــزن ، أعيادنــا حــزن نبتدأوهــا بزيــارة القبــور نــذرف الدمــوع قبــل ان نأكل 
الحلــوى ونصافــح بعضنــا البعــض ،نشــعل الشــموع علــى القبور فــي ذكرى 
حزينــة لفقــد عزيــز غاٍل ، ونشــعلها مــرة اخــرى ونطلقها في النهر ســائلين 
الســماء عــودة مــن فارقونــا ونشــفع كل ذلــك بالبــكاء والحســرة واأللــم ، 
ولــم يخطــر علــى بالنــا يومــا مــا ان نشــعل شــمعة للحــب والمــودة كــي 
نمســح الصــدأ المتراكــم علــى قلوبنــا ، الن الشــموع رمــز لألمــل والمحبــة 
والســالم والنــور و الحــب والنــور كلمــات اهلل التامــات فـــ ) كلمة الــرب منيرة 
ــماوات واألرض ( »  ــور الس ــدس«، ) واهلل ن ــاب المق ــن ( »الكت ــر العيني تني

قــرآن كريــم«.
اصطنعنــا مواســم للبــكاء كمــا اخترعنــا طــرق للنــواح ، نخشــى مــن الفــرح 
والحــب حتــى تصحــرت أرواحنا ، تاجرنــا بالدموع واألنين، وأفردنا مســاحات 
واســعة لألســى ، فتشــنا فــي القواميــس اللغوية عــن الكلمات التي تســتدر 
ينــا عقــدا اجتماعيــا بعــدم الســماح  الكآبــة والكمــد، الــى جانــب ذلــك أقرَّ
للحــب والفــرح ان يخترقــا أرواحنــا ، فهمــا مــن الممنوعات والمحرمــات التي 

يعاقــب عليهــا القانون. 
ورحم اهلل الشاعر كاظم الخطيب وهو يحاول قلب المعادلة فيقول :

مو عجيبة...
عدنه ناس إتجار باهلل وتسمي العشك بدعه...

وإحنه للميت نوِّج إشموع عشره .....
ولليحب ما نوِّج شمعه...

مو عجيبة...
اللي يحب محبوب عمره..

مو عجيبة...
المايحب اكبر عجيبة...

كان ذلــك قبــل ان يأتــي عيــد الحــب بســنين وســنين ، ودارت االيــام ومرت 
االيــام ومــا بيــن عــراك وخصــام وتدميــر لألحــالم أصبح عيــد الحب حــرام .

ومهمــا تعــددت األســباب ســتبقى مفــردة الحــب غير مستســاغة وممنوعة، 
النهــا تذكرنــا بالحيــاة وتنســينا الحــزن وربمــا تمنحنــا شــئ مــن األمــل فــي 

عالــم ملــئ باإلحباط.
وتتعــدد أســباب التحريــم دينيــا واجتماعيــا زمانيــا ومكانيــاً ويبقــى الحــب 

غائبــاً  وليذهــب فلنتايــن للجحيــم.

عيد الحُب الغـائب
كلمة المســتقل

الخطيب عالء 

إقرأ في هذا العدد

اشهر 8 عمليات 
ص7لتجميل الرجال

عبد الحميد الصائح 
ص12يكتب »وداعا لالرض« 

حني تزرع املنظمة السرية 
ص8عيونها يف الجامعات

عالء مجيد يتحدث 
ص4عن برنامج عراق ايدول

العراقيون يستذكرون 
ص2جريمة قصف ملجا العامرية

بغداد- المستقل

وجــه فــالح مــن قضــاء الزبير مناشــدة عاجلة لرئيس مجلــس النواب 
محمــد الحلبوســي عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي ، لمــا يعانيــه 

الفــالح العراقــي مــن صعوبــات فــي تســويق منتجاتــه الزراعيــة.
وقــد اســتجاب الســيد الحلبوســي مباشــرة اللقــاء بــه واالطــالع علــى 
معاناتــه ومعانــاة زمالئه،ووعــده بدعــم و تســهيل العقبــات التــي 

تعتــرض طريــق تســويق المنتجــات الوطنيــة.
ــي ومحاســبة مهّربــي  ــج المحل مؤكــدًا علــى ضــرورَة حمايــة المنت
المنتجــات الزراعيــة، والعمــل علــى التنســيق مــع الجهــات األمنيــة، 
مشــيدًا بإجــراءات الحكومــة األخيــرة بشــأن تشــكيل فريــق برئاســة 
ــة  ــة االقتصادي ــة الجريم ــة مكافح ــي ومديري ــن الوطن ــاز األم جه
وممثليــن عــن مديريــات الزراعــة واتحــاد الجمعيــات الفالحيــة، 

ــة وضبطهــا . ب ــة المهرَّ ــل الزراعي لمتابعــة المحاصي
كمــا أكــد علــى أهميــة تشــريع قانــون تنظيــم إنشــاء “عــالوي” بيع 
ــتعداد  ــم واس ــيادته دع ــدًا س ــات، مؤك ــر والحيوان ــه والخض الفواك
ــع  ــين الواق ــي تحس ــهم ف ــي تس ــريعات الت ــواب للتش ــس الن مجل

ــي. الزراع
ــع  ــاء م ــس باللق ــس المجل ــيد رئي ــام الس ــدة ق ــذه المناش ــر ه وإث
ــي  ــن ممثل ــددًا م ــة وع ــات الفالحي ــام للجمعي ــاد الع ــس االتح رئي

ــرة. ــة البص ــي محافظ ــن ف ــن والمزارعي الفالحي
واســتمع ، خــالل اللقــاء، إلــى عــرض شــامل للمشــاكل والمعوقــات 
ــوج  ــة المنت ــق بحماي ــا يتعل ــع الزراعــي، منهــا م ــي تواجــه الواق الت
المحلــي ومســتحقات الفالحيــن، وأهم التشــريعات التي تســهم في 

النهــوض بالقطــاع الزراعــي.
وفيمــا يخــصُّ مســتحقات الفالحيــن، أكــد الحلبوســي الــى ســعي 
مجلــس النــواب إلضافــة بنٍد في قانــون الموازنة باعتبار مســتحقات 
الفالحيــن نفقــات حاكمــة، وإلــزام الحكومــة ووزارة الماليــة بدفــع 
مســتحقات الفالحيــن الســابقة قبــل صــرف أِيّ مســتحقات وإنفــاق 

آخــر بــكل مؤسســات الدولــة.

بغداد- المستقل

ــح أن بــالده  أكــد الرئيــس العراقــي برهــم صال
بحاجــة الــى عقــد سياســي جديــد يؤســس 
ــد  ــن اح ــراق م ــذ الع ــة تنق ــة وطني ــى حكوم إل
الخياريــن وهــو التشــتت المذهبــي والقومــي 

ــتقرة.  ــة مس ــاء دول ــدة وبن ــار الوح ــام خي ام
مــن جهتــه أكــد رئيــس الحكومــة مصطفــى 
الكاظمــي وجــود جهــات لــم يســمها تضــع 
ــازات  ــق انج ــه حق ــه وان ــام حكومت ــل أم العراقي
رغــم هــذه العراقيــل آمــال فــي تطبيــق الورقــة 
البيضــاء النقــاذ مايمكــن انقــاذه علــى حــد 

قولــه. 
جــاء ذلــك خــالل احيــاء ذكــرى استشــهاد الســيد 
محمــد باقــر الحكيــم الــذي اغتيــل فــي االول من 

هــذا الشــهر عــام 2003.
الســيد عمــار الحكيــم قــال فــي كلمــة بالمناســبة 
ــاً ال  ــهد ظروف ــرة ونش ــة خط ــر بمرحل ــا نم »انن
تتحمــل المجامــالت والمنــاورات.. ومــا لــم تتغيــر 
بوصلــة األفــكار وآليــات العمــل السياســي فإننــا 
ســنبقى علــى مــا نحــن عليــه. وأن عمليــات 
التصنيــف والتخويــن والقطيعــة علــى أســس 
ــد  ــل وتزي ــل الســم القات ــة تمث ــة ومذهبي فكري

االنقســامات«.
اإلرهــاب  بعــودة  نقبــل  »ال  الحكيــم:  وتابــع 
ــواب وهــذا  مــن النوافــذ بعدمــا طــرد مــن األب
يتطلــب يقظــة ووعــي وجهــد اســتخباري، منوها 
الــى ان االنتخابــات المبكــرة هــي محطــة هامــة 

ــادالت«. ــر المع لتغيي

فالح بصري يناشد الحلبوسي 
النقاذ المنتج الوطني

في ذكرى استشهاد السيد محمد باقر الحكيم:َّ
صالح والكاظمي والحكيم يحذرون 
من االنقسام وعرقلة عمل الدولة

المستقل – صالح الدين

أعلنــت قيــادة عمليــات ســامراء، امــس، عن مقتــل 21 عنصرا من تنظيــم داعش 
اإلرهابــي، بانفجــار ســيارة مفخخــة جنوبي محافظة صــالح الدين وســط العراق.

وقــال قائــد عمليــات ســامراء، اللــواء الركــن جبــار الدراجــي، فــي بيــان، إن 21 
عنصــرا مــن داعــش، قتلــوا بانفجار ســيارة مفخخــة يقودها انتحاري كان يســعى 
لتفجيرهــا فــي إحــدى نقــاط التفتيــش التابعــة للشــرطة االتحاديــة، فــي منطقة 

جــالم ســامراء جنوبــي قضــاء الــدور.

انفجار سيارة فخخها 
دواعش أدى الى مقتلهم

الناصرية - المستقل

تجــددت التظاهرات الشــعبية الجمعة الماضية، 
وبابــل،  قــار  وذي  كربــالء  محافظــات  فــي 
للمطالبــة باإلفــراج عــن الناشــطين المعتقلين 
والكف عن اســتهداف منازلهم ومحاســبة قتلة 

المتظاهريــن.
وتاتــي التظاهــرات الحاليــة بهــدف الحد من 
اســتهداف النشــطاء واخبــار التعذيــب التــي 
تــرد عمــا يتعرضون لــه في المعتقــالت التي 

ســيقوا لها.  
وقــال مصــدر فــي الناصريــة التــي كان التظاهــرات 
ــاس يتصــور أن  ــر مــن الن فيهــا االوســع  أن  الكثي
التظاهــرات انتهــت وأن الناشــطين عــادوا الــى 
بيوتهــم آمنيــن . لكــن الحقيقــة غيــر  ذلــك  فهناك 
اعتقــاالت يوميــة وغيــاب كامــل للدولــة فــي متابعة 
ــر  ــن فــي ســجون ومعتقــالت غي شــؤون المعتقلي
حكوميــة  وطالــب النشــطاء الحكومــة العراقية لفتح 
ملــف التحقيــق بمصيــر الســجاناء والمفقوديــن 
وحمايــة النشــطاء المهدديــن مــن المســلحين في 

هــذه المحافظــات.

متظاهرون في الناصرية وبابل وكربالء  
يطالبون باطالق سراح المعتقلين

بغداد - المستقل

جــدد حــزب الدعومــة تنظيــم العــراق اختيــار خضيــر الخزاعــي أمينــا عامــاً لــه وخالــد االســدي 
نائبــا فــي مؤتمــر عــام عقــد ببغــداد أمــس.

وحضــر المؤتمــر الــذي حمــل اســم الحركة الجديــد ) دعاة االســالم( ممثلــون عن المفوضية 
العليــا لالنتخابــات دائــرة شــؤون االحــزاب كمــا اختــار دعــاة االســالم ســبعة مــن أعضائــه 

كهيئــة قياديــة وتســعة عشــر عضــوا لمجلس الشــورى.

 خضير الخزاعي 
أمينا عاما لدعاة االسالم
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انقرة - المستقل

قــال المتحــدث باســم الرئاســة التركيــة إبراهيــم 
قالــن، إن شــن عمليــة عســكرية ضــد حــزب 
ــي  ــنجار ف ــاء س ــي قض ــتاني ف ــال الكوردس العم

ــًا«. ــزال قائم ــوى »الي ــة نين محافظ
واكــد قالــن فــي مقابلــة تلفزيونيــة مــع محطــة 
ــدم اســتمرار أي  ــى ضــرورة ع ــة عل ــة محلي تركي
أنشــطة ضــد تركيــا انطالقــا مــن أي بقعــة فــي 
األراضــي العراقيــة، وليــس ســنجار فحســب.ونوه 
الــى أن تركيــا قامــت وتقوم بعملياتهــا ضد حزب 
العمــال الكوردســتاني فــي إقليــم كوردســتان 

العــراق، بالتنســيق مــع بغــداد وأربيــل.
وأردف المتحــدث باســم الرئاســة التركيــة قائــال 
»يمكــن تحديــد شــكل ونطــاق وعمــق تلــك 
العمليــات بالتنســيق مــع الســلطات العراقيــة 
بحســب الحاجــة، واتخــاذ خطــوات وفــق ذلــك«.

وأشــار إلــى أن الجيــش وجهــاز االســتخبارات 
التركييــن يقومــان بالتقييمــات الالزمــة كافــة في 

ــار. ــذا اإلط ه
ــة  ــر وقائي ــا تدابي ــاذ تركي ــى اتخ ــن إل ــت قال ولف
ضــد التهديــدات »االرهابيــة« المحتملــة، وأن 
احتمــال تنفيــذ »عمليــة ســنجار« ال يــزال قائمــا.

و أعلــن القنصــل التركــي العــام فــي إقليــم 
كوردســتان هــاكان كاراجــاي يــوم الخميــس أن 
بــالده أبلغــت الجهــات العراقيــة مســبقاً بعمليــة 
»مخلــب النســر 2« العســكرية ضــد حــزب العمــال 
بمحافظــة  »كارة«  جبــل  فــي  الكوردســتاني 

دهــوك.

بغداد - المستقل

ــة، الســبت، عــن وجــود  ــة االقتصــاد واالســتثمار النيابي كشــفت لجن
ــام االدارة الســابقة للهيئــة  مخالفــات وهــدر للمــال العــام، شــاب قي
الوطنيــة لالســتثمار فــي منــح اراضــي ضمــن محيــط مطــار بغــداد 

ــة. ــة ومحلي ــى شــركات اجنبي ــي ال الدول
وقالــت اللجنــة فــي بيــان أن “مــن بيــن تلــك المخالفــات مــا يعــرف 
بمشــروع بــدور بغــداد الســكني الــذي تــم احالتــه الــى احــدى 
الشــركات االســتثمارية وبرعايــة مــن مســؤولين الهيئــة الســابقة”.

وبينــت اللجنــة ان “هيئــة االســتثمار الوطنية الســابقة قامــت بإحالة 
اراضــي بمســاحة )1600( دونــم ضمــن محيط مطار بغــداد الدولي 
ــة  ــة جائح ــة بمكافح ــغال الدول ــتغلة انش ــركة مس ــك الش ــى تل إل

كورونــا وضمــن فتــرة حكومــة تصريــف األعمــال الســابقة”.
ــر حقيقيــة  ــة قامــت باســتدراج عــروض غي واشــارت الــى أن “الهيئ
تــم فتحهــا فــي يــوم عطلــة رســمية هــو 14 تمــوز مــن العــام 2020 
ومنحــت رخصــة اســتثمارية خــالل اســبوع واحــد دون ان تقــوم 
باســتحصال موافقــات الجهــات القطاعيــة وهــي بحــدود 16 جهــة 
بضمنهــا امانــة بغــداد وســلطة الطيــران المدنــي ودون ان يكــون 
هنالــك افــراز لتلــك االراضــي كمــا ان البناء االفقي يتطلب اســتحصال 

موافقــة اللجنــة العليــا للتصميــم االســاس”.
ــوز/2019  ــي 2 تم ــم 30 ف ــي رق ــرار نياب ــود ق ــة “وج ــدت اللجن واك
طالــب الحكومــة بإيقــاف منــح رخــص اســتثمارية لالراضــي الواقعــة 
ــة  ــن التحقــق مــن اللجن ــي لحي ضمــن محيــط مطــار بغــداد الدول

النيابيــة المختصــة”.
واوضحــت ان “لجنــة االقتصــاد واالســتثمار النيابية، طالبــت بإيقاف 
اجــراءات منــح االراضــي الســكنية ضمــن حــدود التصميــم االســاس 
للعاصمــة ببــدل رمــزي لمخالفــة ذلك احكام المــادة )9/سادســا(من 

قانــون االســتثمار رقــم 13 لســنة 2006 المعــدل”.
ولفتــت الــى انــه “تم مفاتحة كل مــن رئيس مجلس الــوزراء واالمانة 

العامة لمجلس الوزراء والهيئة الوطنية لالســتثمار مســؤولية العمل 
ــون االســتثمار  ــف ألحــكام قان بالنظــام رقــم 6 لســنة 2017 المخال
ودعــت الــى تعديلــه لمــت جميــع هيئــات االســتثمار وعقــارات الدولة 
وامانــة بغــداد وجميــع الجهــات القطاعيــة، وان اســتمرار العمــل بــه 
يعنــي ضيــاع اصــول الدولــة بمبالــغ زهيــدة وهدر للمــال العــام يقدر 

بعشــرات المليارات مــن الــدوالرات”.
واســتدركت انــه “كل مــن ديــوان الرقابــة الماليــة االتحــادي ايــد 
بكتابــه المرقــم 12205فــي 28/9/2020 صــواب تشــخيص لجنتنــا 
بوجــود خلــل بالنظــام وانــه يتعــارض مــع أحــكام قانون االســتثمار 
رقــم 13 لســنة 2006 المعــدل فضــال عــن تأييــد مجلــس الدولــة”، 
ــب  ــة قامــت بمفاتحــة مكت ــة االســتثمار الفرعي ــى ان “لجن ــا ال الفت
رئيــس الــوزراء ووزارة الداخليــة ووزارة الماليــة وامانــة بغــداد 
وهيئــة النزاهــة االتحاديــة وطلبــت أيقــاف االجــراءات لكــن دون اي 

اســتجابة”.
وكشــفت اللجنــة عــن قيامهــا بـ”تقديــم اخبــار وطلــب شــكوى الــى 
محكمــة تحقيــق النزاهــة فــي الكــرخ بموجــب الكتــاب المرقــم )93( في 
26/8/2020 والزالــت الدعــوى منظــورة امــام القضــاء وفقــا لمــا جــاء 
بكتــاب مكتب رئيس هيئــة النزاهــة المرقــم، مكتــب/ق.م/33/715 في 

.6/10/2020
واضافــت انــه “بعد تســنم االدارة الحالية للهيئة وفي اول اســتضافة 
لهــا فــي لجنتنــا بتاريــخ 12/10/2020 طلبنــا منهــا تزويدنــا بنتائــج 
التحقيــق فــي الرخــص التــي تــم منحهــا فــي العــام 2020 والرخــص 
الممنوحــة ضمــن محيــط مطــار بغــداد الدولــي وبضمنهــا رخصــة 
مشــروع بــدور الســكني وعدتنــا بارســال نتائج تلك التحقيقــات خالل 
21 يــوم اال انهــا لــم ترســل أيــا مــن تلــك التحقيقــات إلى يومنــا هذا 
رغــم التأكيــدات المســتمرة ومطالبتنــا الهيئــة بإيقــاف ايــة اعمــال 
للرخصــة الخاصــة بمشــروع بــدور بغــداد الســكني لكــي ال تتحمــل 

الحكومــة تعويــض المســتثمر عــن تلــك االعمــال”.
ــاد  ــر االقتص ــد تدمي ــن يري ــك م ــى ان “هنال ــة عل ــددت اللجن وش

العراقــي، حيــث تفاجئنــا اليــوم بقيــام وزيــر الداخليــة بوضــع حجــر 
ــة  ــة الوطني ــن الهيئ ــل م ــدون حضــور ممث االســاس للمشــروع ب
لالســتثمار رغــم كل مــا تــم ذكــره مــن مخالفــات وشــبهات فســاد 
ــة األرض  ــروع إذ ان قيم ــة المش ــابت احال ــام ش ــال الع ــدر للم وه

الحقيقيــة تبلــغ )8( ترليــون دينــار عراقــي تــم تقديرهــا بنســبة )2%( 
مــن قيمتهــا فــي ســرقة للمــال العــام في وضــح النهــار وعلــى مرأى 
ــة  ــة النزاه ــاء و هيئ ــس القض ــوزراء ومجل ــة ال ــن رئاس ــمع م ومس

وديــوان الرقابــة الماليــة ورئاســة مجلــس النــواب.

تركيا ال تستبعد توسيع 
عملياتها العسكرية بالعراق لتشمل سنجار

لجنة تكشف عن شبهات فساد 
بمشروع سكني في محيط مطار بغداد الدولي

وام - المستقل

ــي  ــو ظب ــد أب ــي عه ــان ول ــد آل نهي ــن زاي ــد ب ــث محم بح
مــع الرئيــس العراقــي برهــم صالــح العالقــات بيــن البلديــن 
ــة  ــا اإلقليمي ــن القضاي ــة م ــا، وجمل ــاون بينهم ــة التع وتنمي

والدوليــة ذات االهتمــام المشــترك.
واطلــع ولــي عهــد أبــو ظبــي علــى تطــورات األوضــاع علــى 
الســاحة العراقيــة ومجمــل التحديــات التــي تواجههــا بغــداد 
الحاليــة، مؤكــدا حــرص اإلمــارات علــى  المرحلــة  خــالل 
اســتقرار العــراق وأمنــه وصــون ســيادته ووحدته ومكتســباته 

ومواصلــة دعــم كل مــا فيــه الخيــر لشــعبه الشــقيق.
ــراق وأن  ــتراتيجي للع ــي اإلس ــق العرب ــى العم ــدد عل ــا ش كم
العــراق الشــقيق ركيــزة أساســية مــن أســس العمــل العربــي 

المشــترك.
وتنــاول والرئيــس العراقــي الــذي يــزور اإلمــارات، مســتجدات 
جائحــة  كورونــا » فــي البلديــن والعالــم والجهــود المبذولــة 
اإلنســانية  المســتويات  علــى  تداعياتهــا  مــع  للتعامــل 

واالقتصاديــة والصحيــة.

ولي عهد أبو ظبي يؤكد 
على العمق العربي اإلستراتيجي للعراق

المستقل - وكاالت

قدمــت روســيا دعوة رســمية للعــراق للمشــاركة بصفة 
مراقــب فــي مؤتمــر »أســتانا« الخامــس عشــر والمزمــع 
عقــده فــي مدينــة سوتشــي الروســية األســبوع الجــاري 
والسياســية  األمنيــة  األوضــاع  تطــورات  لمناقشــة 

واإلنســانية فــي ســوريا.
اليــوم  العراقيــة  الخارجيــة  لــوزارة  بيــان  وبحســب 
الســبت، فقــد »التقــى الوكيــل األقــدم لــوزارة الخارجيــة 
نــزار الخيــراهلل، الســفير الروســي فــي العــراق ماكســيم 
ماكســيموف، الخميــس الماضــي وجــرى خــالل اللقــاء 

تبــادل وجهــات النظــر بمختلــف القضايــا الدوليــة 
ــن«. ــم البلدي ــي ته ــة الت واإلقليمي

وأوضــح البيــان أن »الســفير الروســي ســلم دعــوة 
رســمية للعــراق للمشــاركة بصفــة مراقــب فــي مؤتمــر 
ــي  ــده ف ــع عق ــر والمزم ــس عش ــتانا( الخام ــار أس )مس
مدينــة سوتشــي الروســية للفتــرة 16-17 فبرايــر/
ــذي ســيناقش تطــورات األوضــاع  شــباط الجــاري، وال

ــوريا«. ــي س ــانية ف ــية واإلنس ــة والسياس األمني
وأشــار بيــان الخارجيــة العراقيــة إلــى أن الجانبيــن أكــدا 
خــالل اللقــاء »علــى التقارب فــي وجهات النظــر العراقية 
والروســية تجــاه ســبل حــل األزمــة الســورية وضــرورة 

إيجــاد حــل سياســي لهــا مــن خــالل إعــادة مــد جســور 
الثقــة بيــن الســوريين بمختلــف توجهاتهــم ودون 

تدخــالت خارجيــة«.
مــن ناحيــة أخــرى، أشــار البيــان إلــى أن الجانبيــن 
ناقشــا »موضــوع حصــول العــراق علــى اللقــاح الروســي 

ــا«. ــروس كورون ــاد لفي ــبوتنك V« المض »س
العراقييــن  الطلبــة  مســألة  اللقــاء  تنــاول  كمــا 
الروســية،  التعليميــة  المؤسســات  فــي  الدارســين 
ــى  ــروض عل ــر المف ــن الحظ ــتثنائهم م ــة اس وإمكاني
بســبب  الروســية  األراضــي  إلــى  األجانــب  دخــول 

كورونــا. جائحــة 

روسيا تدعو العراق للمشاركة 
في مؤتمر »أستانا« حول سوريا

المستقل -وكاالت

اشــترت شــركة النفــط والغــاز النرويجيــة 
النفــط  عمــالق  حصــة  او«   ان  »دي 
ــل« البالغــة 32  االمريكــي »اكســون موبي
بالمائــة فــي ترخيــص حقــل بعشــيقة في 
اقليــم كردســتان ، مما رفع حصة الشــركة 

ــة . ــى 64 بالمائ ــة ال النرويجي
وذكــر موقــع »اي كــورد ديلــي« فــي 
تقريــر : »ان الشــركة النرويجيــة تخطــط 
لمواصلــة برنامــج االستكشــاف والتقييــم 

علــى الترخيــص مــع تتبــع االنتــاج المبكــر 
مــن اآلبار الحاليــة في عــام2021، بانتظار 

موافقــة حكومــة اقليــم كردســتان«.
ــركة  ــذي لش ــس التنفي ــن الرئي ــل ع ونق
»دي ان او« بيجــان مســافر رحمانــي، 
ــا فــي  ــادة حصتن ــه : »مــن خــالل زي قول
ــا  ــص بعشــيقة اآلن، نظهــر ايمانن ترخي
اســتقرار  وبعــد  النهائيــة  بامكانياتــه 
أســعار النفــط ومدفوعات الصــادرات في 
ــاق  ــتزيد )دي ان او( اإلنف ــتان ، س كردس

ــدة«. ــرص الجدي ــى الف عل

شركة نرويجية تشتري حصة 
اكسون موبيل في بعشيقة

بغداد - المستقل

أكــد مستشــار رئيــس الــوزراء مظهــر محمــد صالــح، 
اليــوم الســبت، أن تشــريع قانــون الموازنــة ســيفصح 

عــن بــدء تطبيــق االتفاقيــة الصينيــة.
وقــال صالح لوكالة األنباء العراقيــة )واع(، إن » تمويالت 
المشــاريع فــي اتفــاق إطار التعــاون مع الصين، تســتقر 
مــن خالل التســهيالت االئتمانية التــي يقدمها الجانب 
الصينــي للمشــاريع االســتثمارية المتعاقــد عليهــا، 
بموجــب االتفاق نفســه، لمصلحة العراق والســيما عند 
انخفــاض عوائــد النفــط وانخفــاض حصــة العــراق فــي 

الصنــدوق العراقــي الصيني نفســه«.
وأضــاف، أن »هنــاك مؤشــرين ايجابييــن لعمــل هــذا 
االتفــاق الــذي يمتــد لحوالــي 20 عامــا، االول، وضعــت 
تخصيصــات فــي الموازنة العامــة االتحاديــة 2021 في 
الجانــب االســتثماري الحكومــي وبنحــو مليــاري دوالر 
لمصلحــة االتفاق ومشــاريعه«، الفتــا الى أن »المؤشــر 
الثانــي، جــرى االعــالن عــن نيــة طيبــة لتنفيــذ 2000 
مدرســة نموذجية حســب االتفاقية العراقية الصينية«.

وأشــار صالــح الى أن »تشــريع قانــون الموازنة العامة 
االتحاديــة للعــام 2021 ســيفصح عــن البــدء بتطبيــق 

االتفــاق واســتئناف العمــل به«.
وكان مستشــار رئيــس الــوزراء للشــؤون الماليــة 
ــابق  ــت س ــي وق ــد ف ــد أك ــح، ق ــد صال ــر محم مظه
لوكالــة األنبــاء العراقيــة )واع(: أن »االتفــاق العراقــي - 
الصينــي، ال يــزال نافــذ المفعــول، ويمتد إلى عشــرين 
ــيادية  ــة الس ــوال العراقي ــى أن »األم ــاً إل ــا«، الفت عام
المتراكمــة لمصلحــة االتفــاق، ربمــا بلغــت نحــو مليار 
دوالر منــذ تفعيــل العمــل بــه فــي منتصــف تشــرين 

ــام الماضــي«. األول مــن الع

مستشار رئيس الوزراء: تشريع قانون الموازنة 
سيفصح عن بدء تطبيق االتفاقية الصينية

المستقل - بغداد

يســتذكر العراقيــون والعالــم اثــار الحــرب المدمــرة 
غــزو   بعــد   1991 عــام  العــراق  شــهدها  التــي 
ــراق  ــه الع ــت ، وماتعــرض ل نظظــام صــدام للكوي
جــراء الحــرب التــي شــنتها الواليــات المتحــدة فيمــا 

ــراء.  ــة الصح ــمي بعاصف س
ففــي غمــرة القصــف واســتهداف المدنييــن تعــرض 
ملجــأ للمدنييــن يقــع فــي منطقــة العامريــة غربــي 
 1991 فبرايــر  مــن  عشــر  الثالــث  فــي  بغــداد، 
ــم  ــن، بينه ــا 408 مدنيي ــن قتلت ــن كبيرتي بقنبلتي
52 طفــال، و261 امــرأة، و26 آخريــن مــن جنســيات 
عربيــة حيــث تناثــرت جثــث االطفــال والنســاء وكبــار 
ــن  ــا م ــون انه ــرى المراقب ــروع ي الســن  بشــكل م
الفواجــع التــي تصاعــدت بســببها االصــوات الداعية 
لتلــك الحــرب.. الجانــب االمريكــي ادعــى فــي حينــه 
بــأن القيــادة العســكرية العراقيــة، تســتخدم الملجــأ 
ــة  ــا، لكــن الســلطات العراقي ــزا إلدارة عملياته مرك

نفــت ذلــك.. 
ــالل  ــن خ ــاروخ األول م ــرات الص ــت الطائ ــد ألق فق
فتحــة التهويــة والــذي كان هدفــه والغــرض منــه 
إحــداث خــرق يولــد عصفــا شــديدا يــؤدي إلــى غلــق 

ــرق الجــدار األول. األبــواب ويخت

وأمــا الصــاروخ الثانــي فمــر مــن خــالل نفــس 
الخــرق أي فتحــة التهويــة ومــن خــالل الخــرق األول 
ــة  ــل النتيج ــق ويكم ــي يحق ــه أي األول ك وصاروخ
المطلوبــة والمــراد منهــا هدفهــا وهــو فتــح أبــواب 
مــن الجحيــم والنيــران القويــة الهائلــة فــي داخــل 
الملجــأ. لهــذا فلقــد وصلــت حــرارة الملجــأ إلــى آالف 
األلــوف مــن الدرجــات الحراريــة المئويــة وأصبــح أو 
تحــول الملجــأ إلــى فــرن حــراري صاعــق وانصهــرت 
ــة الطريــة األطفــال الرضــع  أجســاد األطفــال البريئ
وأجســاد األمهــات والشــابات والشــيوخ والمرضــى 
والهاربيــن مــن قنابــل أمريــكا الذكيــة وقنابــل 
والعنقوديــة  االنشــطارية  والقنابــل  اليورانيــوم 
وتوماهــوك وغيرهــا من أســلحة التجــارب الجديدة.

فــي  تايمــز  الصنــداي  فــي صحيفــة  ورد  وكمــا 
»أن   1991/02/17 يــوم  فــي  الصــادر  عددهــا 
ــان ووزارة  ــا فــي البنتاغــون ابلغهــا ب مصــدرا رفيع
الدفــاع األمريكيــة تعتــرف بارتكابهــا خطــأ فــي 
ــات  ــداد وان المعلوم ــي بغ ــي ف ــأ مدن ــف ملج قص
التــي تــم بموجبهــا تشــخيص المــكان كملجــأ 
عســكري كانــت قديــم«، وحاولــوا تصويرهــا بالخطأ 
وليــس بالقصــف المتعمــد لكنهــا ظلــت واحــدة 
مــن ابشــع الجرائــم االنســانية الخالــدة فــي ذاكــرة 

الشــعب العراقــي..

العراقيون يستذكرون جريمة قصف ملجأ العامرية من قبل القوات االمريكية
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بــات مــن المؤكــد أن تتضمــن زيــارة الحبــر األعظــم  
فرنســيس بابــا الفاتــكان الــى العــراق فــي آذار المقبــل 
لقــاًء تاريخيــاً غيــر مســبوق مــع المرجــع األعلــى آية اهلل 
العظمــى الســيد علــي السيســتاني، اللقــاء الــذي يُنظــر 
ــول  ــة تح ــه نقط ــى أن ــراق عل ــي الع ــون ف ــه المتابع ل
رئيســة فــي تاريــخ مركــز قيــادة الشــيعة فــي النجــف 
مــن العــرب وغيــر العــرب علــى حــٍد ســواء، فالمشــهد 
ســيكون فــي غايــة الوضــوح عندمــا تتجــه انظــار 
العالــم الــى لقــاء تتمثــل فيــه رمــز العالــم  المســيحي 
المســؤول عــن أكثــر مــن مليــار ونصــف المليــار ، مــع 
رمــز آخــر تمثــل فيــه النجــف بــكل مــا تحويــه مــن قــوة 
روحيــة، ومعنويــة، وقــدرات تأثيــر بمختلــف ارجــاء 
ــام،  ــكٍل ع ــة بش ــراق والمنطق ــالمي والع ــم االس العال
وللنجــف  بشــكٍل خــاص باعتبارهــا الحاضــرة العلميــة 

لمــا يزيــد عــن االلــف عــام.
ــر  ــاري والفك ــق الحض ــوة، العم ــيفرض، وبق ــاء س اللق
التنويــري لمدرســة النجــف بــكل مــا تحملــه مــن 
مفاهيــم الحيــاة، والتعايــش، والقيــادة، وســتحمل 
أقــل مــن كل  ليــس  ثقافيــاً  ودينيــا  إرثــاً  معهــا 
الحواضــر المدنيــة الرائــدة اآلن فــي العالــم، وســيكون 
حاضــرًا أيضــاً االمتــداد الدينــي المهيمــن علــى ضمائر 
ووجــدان غالبيــة اتبــاع أهــل البيــت فــي العــراق، 
حينهــا يتعــزز الشــعور باالنتمــاء لربــوع هــذه المدينــة 
بباطنهــا الكوفــي وظاهرهــا النجفــي، ومــا تحمــل 
معالمهــا مــن بقايــا وآثــار تســجل أحداثــاً غيــرت وجــه 
تاريــخ العــراق المعاصــر منــذ تأســيس الدولــة العراقية 

والــى اآلن.
أطلــق رئيــس اســاقفة الفاتيــكان كلمــات الــذي وصــل 
ــتعدادات  ــث االس ــل لبح ــد كام ــى رأس وف ــف عل النج
لزيــارة البابــا فرنســيس اذ قــال: »بابــا الفاتيــكان 

متشــوق لزيــارة العــراق، والنجــف تحديــدًا، ولقــاء 
الســيد السيســتاني«. 

ــة  ــى معرف ــوي عل ــدًا وينط ــم ج ــر مه ــذا التعبي إن ه
بتحديــد األهميــة فــي الزيــارة، وحجــم اللقــاء فــي 
ــة  ــة، المعرفــة بالقيمــة االعتباريــة العالي هــذه المدين
بنفــوس المســلمين، ربمــا اعتــراف ايضــاً بزعامــة 
العالــم الشــيعي، فالبابويــة والحبــر االعظــم ال تطلــق 
التعبيــرات المجانيــة دون اســناد عملــي مــدروس، 
ولعــل كالم رئيــس االســاقفة فــي النجــف اليــوم وهــو 
الممهــد للزيــارة التاريخيــة حيــن زار مرقــد االمــام 
علــي ابــن ابــي طالــب)ع( اذ قــال »هــذا المــكان معنــي 
ــود  ــا موج ــذا م ــان، وه ــل االدي ــانية قب ــخ االنس بتاري
فــي ذاكرتــي عنــه« فذاكــرة العالــم وقياداتــه الروحيــة 
ــا  ــام، وم ــة بأســفار ورمــوز النجــف وعنوانهــا الع مليئ
يمثلــه خليفــة المســلمين وأميــر المؤمنيــن مــن نهــج 
انســاني أخــذ مســاحة واســعة الضميــر االنســاني، 

ــاء. ــرام ووف ــون باحت ــجله المؤرخ وس
الذاكــرة االنســانية أبضــاً ســجلت مواقــف عديــدة 
لرجــال الديــن وزعمــاء الحــوزات العلميــة، تتعلــق 
مســاحات  وإيجــاد  االديــان  مــع  الحــوار  بتفعيــل 
اعتقــاد راســخ  مــن  انطالقــاً  االخــر  مشــتركة مــع 
مــع  والوقــوف  االزمــات  وحــل  التعايــش  بمبــادئ 
ــتقرار  ــع لالس ــي تتطل ــعوب الت ــم الش ــوم ودع المظل
بغــض النظــر عــن الديــن والطائفــة والعــرق، ويمكننــا 
ان نســجل عشــرات مــن تلــك المواقــف كزيــارة الشــيخ 
آيــة اهلل العظمــى محمــد حســين كاشــف الغطــاء فــي 
خمســينيات القــرن الماضــي للقــدس وإمامتــه للصالة 
فــي مســجدها االقصــى، أو دعــم االمــام الحكيــم زعيم 
الطائفــة فــي منتصــف القــرن العشــرين لحــركات 
التحريــر الجزائريــة، وغيرهــا مــن المواقــف التــي تعبــر 
عــن ثوابــت والتزامــات دينيــة وإنســانية تجــاه مجمــل 

ــم. ــعوب العال ش
هــذه فرصــة أكيــدة لــكل أبنــاء العــراق عامــة والنجــف 
خاصــة فــي إظهــار النجــف وحواضرهــا التاريخيــة 
كنمــوذج راعٍ لــكل فكــر ونهــج يســاهم فــي صناعــة 
ــمحة،  ــماتها الس ــة وس ــا الجميل ــكل معانيه ــاة ب الحي
ــة  ــي عالق ــول ف ــة تح ــتكون نقط ــبة س ــذه المناس ه
بــكل مــا تحملــه مــن ثقــل معرفــي مــع  النجــف 
الديانــة  ســيما  ال  الديانــات  مختلــف  مــع  العالــم 
ــة  ــر عــن رؤي المســيحية، وســتبعث عــدة رســائل تعب
النجــف لإلنســانية ومــا تتمنــاه لهــا مــن ســالم وأمــن 
واســتقرار ، وإبعــاد لــكل مــا يمكــن أن يســوء العالــم 
ــح  ــي أن تنج ــالً ف ــه فع ــا نرقب ــة م ــال، وغاي ــن إقتت م
النجــف فــي إيصــال تلــك الرســائل عبــر هــذه الزيــارة 
ولقائهــا التاريخــي بيــن قطبيــن لــكل منهمــا ســلطة 

ــار. ــة االعتب ــة عالي زوحي

وسام رشيد

بابا الفاتيكان وزعيم الحوزة العلمية في النجف

ــم  ــب حــد األل ــا ُتِح ــك عندم ــزا : » اكتشــفت التناقــض بأن ــول األم تيري  تق
وواصلــت الحــب لــن يكــون هنــاك مزيــد مــن األلــم وإنمــا مزيــد مــن الحب« 
إن المجتمعــات التــي ُتشــيع ثقافة الحب والتســامح دائمــاً ماتكون مجتمعات 
هادئــة ومســترخية ومنتجــة في الوقت نفســه علــى عكس المجتمعــات التي 
تســود فيهــا التفرقــة والحقــد والتمييــز والتــي عــادًة ماتتعــّرض للصراعــات 
والفوضــى وعــدم االســتقرار ، يخطــئ بعــض النــاس عندمــا يختصــر الحــب 
بحبيبيــن الرجــل والمــرأة ، والحقيقــة ان الحــب أوســع واشــمل مــن ذلــك ، 
األيمــان بالحــب وبثقافــة الحــب يجعلــك تحــب مــن حولــك بصــورة عامــة ، 
كل مــن حولــك مــن بشــٍر وحيوانــاٍت وحتــى األماكــن ، الحــب ثقافــة وإيمان 
ومشــاعر واحاســيس تجعلــك تشــعر بالراحــة والطمئنينــة والثقــة ومــن ثــم 

اإلبــداع واإلنتــاج والتألــق.
عيــد الحــب او مايســمى ب ) فلنتايــن ( ليــس إال تحديــد يوم إلشــاعة ثقافة 
الحــب بيــن النــاس  فمــن المفتــرض ان تكــون كل األيــام اعيــادًا للحــب 
والســماحة حيــن تســود بيــن الناس ، لقــد ركزت الكتــب والتعاليــم الدينية 
ــى اشــاعة ثقافــة الحــب فــي التعامــل  ــع الديانــات الســماوية عل فــي جمي
ــم  ــه ل ــاد وربهــم ، حتــى ان اهلل جــّل جالل ــاده وبيــن العب ــرب وعب بيــن ال
يجــد اعظــم مــن لقــٍب يمنحــه الــى رســوله وخاتــم انبيــاءه غيــر الحبيــب ، 
وقــد خاطــب ســبحانه وتعالــى عبــاده فــي مواضــع كثيــرة بكلمــات الحــب 
، وحدهــا ســورة البقــرة بثمانيــة عشــر مــرة ذكــر فيهــا الحــب ومشــتقاته 
واربعــة عشــر مــرة فــي ســورة آل عمــران وهكــذا فــي أغلــب الســور القرآنية 
ــب  ــطين ، اهلل ال يح ــب المقس ــنين ، اهلل يح ــب المحس ــرى ، ) اهلل يح األخ
المعتديــن ، اهلل ال يحــب كل مختــاٍل فخــور ، اهلل ال يحــب الخائنيــن ، اهلل ال 
يحــب المفســدين ، اهلل ال يحــب الظالميــن ( وهكــذا فــي كثيــر مــن اآليات ، 
وكذلــك فــي األحاديــث النبويــة الشــريفة ) َوالذي َنفســي ِبيــِدِه، ال َتدخلوَن 
الجنــَة حتــى ُتؤِمُنــوا، وال ُتؤِمنــوا حتــى َتحابُّــوا ( ومــن مثــل هــذه األحاديــث 
النبويــة الكثيــر ، فــي الديانــات الســماوية األخــرى لــم يكــن األمــر يختلــف 
عــن اإلســالم بالدعــوة الــى الحــب والتســامح ، فــي التــوراة وفــي »نشــيد 
اإلنشــاد« مثــاًل قصــة الفتــاة البدويــة وهــي تقــول ) إذا أعطــى اإلنســان كل 
مــا فــي بيتــه مــن ثــروة بــداًل فــإن الحــب يحتقــر هــذه الثــروة احتقــاًرا ( ، 
وقــول النبــي عيســى عليه الســالم في اإلنجيــل »ِبَهــَذا َيْعــِرُف أْلَجِميــُع َأنَُّكْم 
ــذا  ــا 13: 35( ، وهك ــٍض« )يوحنَّ ــا ِلَبْع ــبٌّ َبْعًض ــْم ُح ــِذي: ِإْن َكاَن َلُك َتاَلِمي
ــار آخــر إن أرادوا العيــش  ــات األخــرى ، ليــس للبشــِر خي ــد الديان األمــر عن
ــذوا كل  ــوا ويتســامحوا فيمــا بينهــم وينب ــة إال ان يتحاب بســالٍم وطمأنين
دواعــي ومســببات التفرقــة والكراهيــة والحقد والتــي لن تكــون نتائجها إال 
الصراعــات والحــروب والدمــار والمزيــد مــن الضحايــا مــن القتلــى واألرامــل 
واأليتــام والمشــردين وهــذا مايحصــل اآلن لألســف فــي كثيــٍر مــن الــدول 
التــي تحتــاج الــى لغــة وثقافــة الحــب والتســامح لتخــرج مــن هــذا الدمــار 

والفوضــى.
بلدنــا العــراق الحبيــب أحــوج مــا يكــون فــي هــذا الوقــت الــى إشــاعة ثقافــة 
الحــب والتســامح ونبــذ التفرقــة والتمييــز التــي لــم تنتج غيــر الدمار والفســاد 
والفوضــى ، ليــس هنالــك خيار غير الحب لمــن أراد ان يعيش بســالم ، وكما 
قــال نجيــب محفــوظ ’’ أمــا المصائــب فلنصمد لهــا بالحب ، وســنقهرها به، 
الحــب أشــفى عــالج ، وفــي مطــاوي المصائــب ، تكمــن الســعادة كفصــوص 

المــاس فــي بطــون المناجــم الصخريــة ، فلنلقن أنفســنا حكمــة الحب“ .

فلنتاين

ناجي سلطان الزهريي

كشكول

يتطلــب تأثيــر الراي العام في صنع السياســات العامــة ان تتوفر 
الحرية ومســتلزمات التعبير عــن االراء لالفــراد الن الفرد لوحده 
او ضمــن مجموعة هو اســاس تكوين الــرأي العــام، اذ ان اتاحة 
الحريــة لالفــراد لالســهام فــي السياســة العامة وفــق قناعاتهم 
ــق  ــراف بح ــا االعت ــة منه ــج جوهري ــان نتائ ــى ضم ــل عل يعم
المعارضــة وحــق النقد واحتــرام حرية التعبيــر والصحافة وعقد 
االجتماعات وممارســة المعتقدات واالعتراف بتعدد التشكيالت 

مثل االحزاب السياســية والنقابــات والتنظيمات 
واالتحــادات التــي تعبــر عــن الــرأي العــام، تعمل 
علــى كل هــذه االمــور علــى تكويــن رأي عــام 
متفاعــل متعــدد االراء واالتجاهــات يســهم فــي 

صنــع وتوجيــه السياســة العامــة للدولة .
وهــذا يظهــر ايضــا مــن خــالل ســعي صنــاع 
عامــة  واراء  اتجاهــات  معرفــة  الــى  القــرار 
ــع  ــد صن ــار عن ــه فــي االعتب المجتمــع لياخذون
ــة ،  ــال الحكوم ــر اعم ــة وتبري ــة العام السياس
بالمقابــل يكــون الفــراد المجتمــع الحــق فــي 
ــة  ــال الحكوم ــول اعم ــام ح ــرأي الع ــن ال تكوي
وتصرفــات المســؤولين وايصالــه لهم بشــكل 
مباشــر او غيــر مباشــر عــن طريق ممثيلهــم او 

ــالم . ــائل االع ــق وس ــن طري ع
هنالــك تاثيــر للــراي العــام فــي السياســة 

العــام للحكومــات ولكنهــا تتبايــن مــن دولــة الخــرى حســب 
طبيعــة النظــام السياســي وااليدولوجيــة التــي يتباهــا القــادة 
والموسســات اضافــة الــى مســتوى التطــور االقتصــادي 
الديمقراطيــة  االنظمــة  فــي  تــزداد  فهــي  واالجتماعــي. 

وتتقلــص وتنعــدم فــي االنظمــة الشــمولية.
وعلــى كل حــال لــم يعــد بوســع اي نظام سياســي ان يتجاهل 
ــرأي العــام وكمــا يقــول اي ان لــورد : »فــي العصــر  وجــود ال

الحديــث اصبــح الــرأي العــام اثــر اقــوى فــي السياســة العامــة 
ــر وضوحــا واعــرض  ــح اكث ــل اذ اصب ــات مــن ذي قب للحكوم
اساســا فتطــور النظــم النيابيــة وانتشــار الحديــث عــن المثــل 
العليــا للديمقراطيــة اجبــر الحكومــات الــى حــد مــا علــى 

االســتجابة الــى توجيهــات الــراي العــام«.
غيــر ان تاثيــر الــراي العــام علــى السياســات العامــة مشــروط 
بالظــروف السياســية للبلــدان وغالبــا مايتاثــر بنوعيــة القيادة 
وشــكل النظــام السياســي ومســتوى وعــي 
الجماهيــر القائــم اذ يعمــالن علــى توجيــه 
الــراي العام عبــر البروباغندا الحزبيــة والماكينة 
االعالميــة والثقافيــة مــن اجــل صقــل توجهات 
تاييــد  تجــاه  ينســجم  بمــا  العــام  الــراي 
سياســاتهم وممارســاتهم الحكوميــة وغيرها، 
واحيانــا تلعــب المعارضــة واالجنــدات الخارجية 
هــذا الدور لتشــكيل توجهــات الــراي العام ضد 
الحكومــات المضــادة لتوجهات تلــك االجندات 
النظــام  علــى  التمــرد  تشــجيع  اجــل  مــن 

السياســي والحكومــة القائمــة.
وبنــاًء علــى ماتقــدم فــان مســالة تاثيــر الــراي 
العــام على السياســة العامة يعتمد على نســبة 
االفــراد الذيــن لديهــم رأي ويشــتركون به في 
عمليــة تكويــن الــراي العــام والمواضيــع التــي 

يعنــى بهــا ووســائل التعبيــر عنه.
المثقفــة والمتعلمــة  النخبــة  الــى اهميــة  اشــير  واخيــرا 
والمتخصصــة فــي الشــان السياســي واالعالمــي »وهــي نخب 
ــة  ــذه الفئ ــا ه ــام، فكاريزم ــراي الع ــن ال ــي تكوي ــرة« ف صغي
تشــكل مايعــرف بالــراي العــام النابــه او القائــد وهــذه الفئــة 
ــه  ــام وتصوغ ــراي الع ــات ال ــرك اتجاه ــور وتح ــي تبل هــي الت

ــددة. ــة ومح ــداف واضح ــاه اه باتج

د.احمد امليالي

دور الرأي العام في صنع 
السياسات العامة

ارض الكوابيس

وانــا نائــم فــي خلفيــة ســيارة إالســعاف، فــي الفســحة الوحيــدة المتبقيــة مــن 
فضاءهــا المزدحــم بيطقــات مضمــدي الوحــدة الطبيــة وصناديــق االدويــة.

وانــا غــارق فــي لحظــة ارهــاق جســدي غيــر مســبوقة بعــد ان امضينــا ثالثــة ايــام 
فــي معركــة ضاريــة مــن اجــل اســترجاع قمــة جبــل اخــذت مــن الجيــش فــي 
اللحظــات االخيــرة قبــل اعــالن القيــادة االيرانية علــى موافقتها على وقــف الحرب.
وانــا محاصــر فــي جســدي الــذي تضــاءل حد االختفــاء في عتمــة ليل الســليمانية 
ــذي  ــي ال ــة، رأس ــام الثالث ــف االي ــظايا وقذائ ــادى ش ــذي تف ــة ال ــي الهش وراس
ســقط شــبه ميــت علــى وســادة مــن بســاطيل وخــوذ مــن فقدناهــم مــن جنود 

الســرية االولــى التــي ابيــدت حتــى قبــل ان تصــل حافــة الجبــل.
وانــا مبلــل بعــرق الحــرب وقميصــي العســكري الــذي حجــب الهــواء عــن رئتــي 
الصدئــة مــن دخــان القذائــف الــذي لــم يتوقــف. وانــا علــى وشــك الدخــول الــى 
مملكــة االحــالم والهــروب الــى فنتازيــا تنقذنــي مــن جنــون االعــوام الثمانيــة 

مــن عمــر الحــرب.
امتــدت يــد خشــنة وهزت كتفــي: دكتور.. دكتــور اكعد.. اآلمــر يريدك.. دكتــور اهلل 
يخليــك.. اآلمــر جــدا عصبي ويريــدك.. كان هذا صوت ســالم مراســل آمــر الوحدة.
شــكد الســاعة؟ كان هــذا اول مانطقــت بــه. لــم اكــن متاكــدا ان كنــت حيــا ام 
ميتــا. اردت ان اعــرف الوقــت النــه بــدا لــي الحقيقــة الوحيدة في ضبــاب اللحظة.

اجــاب ســالم بيــأس ليــس غريبــا عليــه: دكتــور بالثنتيــن الصبــح، اهلل يخليــك 
ــع المســدس وحطــه كدامــه. تعــال ويــاي، اآلمــر كال جيبــه هســه... وطل

كان ســالم يتحــدث مرتجفــا مــن الخــوف الــذي تســرب لــي، نهضــت من ســباتي 
ــة  ــقف عرب ــدم راس بس ــر واصط ــة الفاخ ــرزة الطبي ــاث المف ــى اث ــت عل وزحف
االســعاف، كنــت أنــزف مــن الخــوف، لــم اســأل ســالم عــن تفاصيــل الرعــب الــذي 

ينتظرنــي. هبطــت مــن حلــم لــم يبــدأ الــى ارض الكوابيــس.
مشــيت خلفــه، كان ســالم يقــرأ آياٍت قرآنية احسســت وانا اســمعها مقــدار خوفه 
علــي، ونحــن نقتــرب مــن مقــر الوحــدة الــذي بنــي علــى عجــل بعــد انســحاب 
ــد  ــف الوعي ــدأت أســمع قذائ الوحــدة مــن معركــة خاســرة وباهظــة الثمــن، ب
تنطلــق مــن فــم القائــد الجنــرال، لــم يكن قامــوس شــتائمه بحاجة الــى مؤثرات 
ــة اشــبه  ــى الطاول ــي قــرب مسدســه عل ــرال وكرشــه المتدل ــة، كان الجن صوتي
بممثــل نســي حــواره فــي اهم مشــهد في المســرحية فقــرر االســتعانة بذخيرته 
الحيــة، وقفــت امامــه فــي عتمــة كاملــة، كان هناك ضــوء فانوس خافــت، نهض 

مــن كرســيه، فغطــى ظلــه علــى شــحيح الضــوء القــادم مــن الزاويــة.
قــال: اعدمــك، انــت ســبب خســارتنا للمعركــة اليــوم، اعدمــك بــدون محاكمــة، 

اليــوم. واحسســت بلعابــه يهــدد الهــواء الــذي كنــت بأمــس الحاجــة اليــه.
ــة بخســارة  ــي عالق ــس ل ــرال ان لي ــق تأكــد للجن ــد 10 ســاعات مــن التحقي بع
ــن  ــوا م ــن نزل ــى كثيري ــودا جرح ــت جن ــد اعطي ــت ق ــكرية، كن ــة العس المعرك
جبــل الصــدام اســتراحات فــي مقــر اللــواء الخلفــي، وارســلت جرحــى اخريــن الــى 
مستشــفى الســليمانية. كانــت تهمتــي انني لم أعيــد أي جندي ليكمل مسلســل 

المــوت علــى الجبــل.
هــذا كان ســبب اتهــام امــر الســرية االولــى لــي علــى اننــي الســبب المباشــر فــي 

تســرب الجنــود مــن المعركة.
دافعــت عــن موقفــي واتيــت بالجنــود الجرحــى وكانــوا طابــورا طويــال مــن 
المنهكيــن. حقــق القائــد بــدوره مــع كل واحــد منهــم ليتأكــد انــه ليــس متمارضا 
واســتجوب جنــود المفــرزة الطبية وضبــاط الوحدة ودامت هلوســته الصبــاح كله. 
عــدت الــى ســيارة االســعاف حيــا ارزق واتنفــس، وشــهدت نهايــة الحرب المنســية.

االن وانا في اروقة المشفى في لندن مازلت اسمع صوت سالم الخائف المرتجف: 
دكتور..

يريدك االمر..
اكعد..

دكتور..
االن ابتسم..

الن ارض الكوابيس لم تصادر صوتي...

العبارة والمعنى

ــي عقدهــا مجلــس األمــن  فــي الجلســة التأسيســية الت
 1946 العــام  مــن  الثانــي  كانــون   17 فــي  الدولــي 
العاصمــة  فــي Church House, Westminster فــي 
البريطانيــة لنــدن، خــرج المجتمعــون بتوصيــات أطلــق 
عليهــا )ميثــاق( المجلــس، والتــي انحصــرت فــي نقــاط 
ــا  ــوى أنه ــص والفح ــن خــالل الن ــا م ــط، نراه ــع فق أرب
ارتــدادات عالميــة  جميعــاً ذات مفهــوم أممــي، ذي 

ــة. ــة دول ــة ألي ــت محلي وليس
1. حفــظ الســلم واألمــن الدولييــن. )ارتــدادات عالميــة( 

صريحة.
)ارتــدادات  األمــم.  بيــن  الوديــة  العالقــات  2.إنمــاء 

صريحــة. عالميــة( 
3.التعــاون علــى حــل المشــاكل الدوليــة وعلــى تعزيــز 

ــة. ــدادات عالمية(صريح ــوق اإلنســان. )ارت ــرام حق احت
4.والعمــل كجهــة مرجعيــة لتنســيق أعمــال األمــم. ) 

ارتــدادات عالميــة(.
مــن هــذه المقدمــة البســيطة ،نــدرك أن مجلــس األمن 
الدولــي كيــان أممــي ذو واجبــات موضحــة فــي الميثــاق 
تتعلــق بتنســيق العالقــات بيــن األمــم والــدول، وليــس 
ــم  ــة لألم ــؤون الداخلي ــي الش ــل ف ــه التدخ ــن واجبات م

والــدول.
ــب مــن  ــة أن تطل ــذي دعــا الحكومــة العراقي إذن مــا ال
مجلــس األمــن الدولــي التدخــل، مــرة بإشــراف، وأخــرى 
ــرات  ــق تبري ــرة ،وف ــّميات مبتك ــة بمس ــة، وثالث بمراقب
للبدعــة الجديــدة، فــي االنتخابــات النيابيــة في العــراق..

أنــا لــم أعــرف لحــد اآلن، هــل ان الســيد فــؤاد حســين، 
حيــن تقــدم بطلــب رســمي الــى مجلــس األمــن الدولــي 
بشــأن )الرقابــة االنتخابيــة( فــي الســابع والعشــرين 
مــن كانــون ثــاٍن هــذا العام2021،قــد فعلهــا بوصفــه 
وزيــر خارجيــة دولــة ذات ســيادة علــى أراضيهــا وحقوق 
شــعبها فــي الديموقراطيــة ،التــي تشــكل قــوام نظامها 
السياســي الحالــيـ  رغــم مالحظاتنــا الكثيــرة على شــكل 
وتطبيــق الديموقراطيــة فــي بلدنــا ـ أم أنــه انطلــق من 
ــى  ــرد عل ــي متم ــي قوم ــزب عائل ــي ح ــاً ف ــه قيادي كون
الدولــة االتحاديــة، ويتمتــع حزبــه بعالقــات وثيقــة مــع 
الواليــات المتحــدة األمريكيــة وإســرائيل، فيســتعين 
ــى  ــة( عل ــاف األممي ــاظ واألوص ــي األلف ــة ف بهما)بتوري
شــركائه السياســيين فــي الوطــن بحجــة المخالفــات 

المحتملــة فــي االنتخابــات.
لقــد وقعــت الحكومــة فــي تناقــض صــارخ يكشــف مــدى 

تخبطهــا فــي إدارة أكثــر الشــؤون الداخليــة أهميــة فــي 
المشــهد السياســي والقانونــي للعــراق، اال وهــو شــأن 
االنتخابــات النيابيــة. ففــي الوقــت الــذي اشــرنا إليــه آنفًا 
مــن موقــف وزيــر الخارجيــة، نــرى أن مستشــار رئيــس 
ــة  ــرح لوكال ــات، يص ــؤون االنتخاب ــوزراء لش ــس ال مجل
ــة موجــودة  ــة الدولي ــة)واع(:« أن المراقب ــاء العراقي االنب
فــي كل العالــم ،والعــراق يطالــب بالمراقبــة مــن األمــم 
ــس  ــارة )مجل ــر عب ــل تغيي ــا، ه ــاءل هن ــدة«، أتس المتح
األمــن( الــى )األمــم المتحــدة( هــو تلميــع لصــورة 
الموقــف الحكومــي المتخبــط، أم أنــه تســويق للفكــرة 
ــع  ــيط، م ــي البس ــن العراق ــن المواط ــى ذه ــة ال الغريب

اليقيــن المطلــق مــن أن األول ليــس هــو الثانيــة.
إن االنتخابــات النيابيــة فــي أي بلــد مــن بلــدان العالــم 
ــه  ــل في ــن أن تتدخ ــاً ال يمك ــيادياً خالص ــأناً س ــدُّ ش ُتَع
أيــة جهــة خارجيــة، وإذا طلبــت أيــة دولــة فــي العالــم 
والدعــم  المراقبــة  حيــث  ،مــن  خارجيــة  مســاعدة 
اللوجيســتي واالليكترونــي والتمويــل المالــي إلجــراء 
ــة  ــة، فهــذا يتحــدد بمحــددات وطني انتخاباتهــا الوطني
وبقــرار برلمانــي، بغيــة أن تكــون النتائج نزيهــة وخالية 
مــن التزويــر والمخالفــات والتبعّيــات االجنبيــة. وبوجــود 
ــذ  ــة مســتقلة تقــوم بمهــام التخطيــط والتنفي مفوضي
وتســهيل المراقبــة الداخليــة، فــإن ذلــك نابــع مــن كون 
االنتخابــات قضيــة وطنيــة صرفــة مــن شــأن العراقييــن 
أنفســهم ،وليــس من شــأن جهــات أجنبيــة، مهما كانت 
ــراف،  ــس اإلش ــة ولي ــة المراقب ــة، بحج ــا القانوني صفته
وبذلــك نتســاءل مــع هــذا االفتــراض المشــبوه، مــا 
ــي  ــة الت ــة الوطني ــة العراقي ــبكات المراقب ــل ش ــو عم ه

اندرجــت تحــت عناويــن مســجلة رســمياً، مثــل )شــبكة 
حمورابــي، شــبكة عيــن، شــبكة شــمس ،شــبكة تمــوز( 
لمراقبــة االنتخابــات ، ومــا هــو واجــب الجهــات القانونية 
والقضائيــة فــي هــذا الصــدد، وعلــى راســها المحكمــة 
ــا  ــك، م ــل ذل ــن قب ــراق ،وم ــي الع ــا ف ــة العلي االتحادي
)الــوكالء(  واألحــزاب  الكيانــات  مراقبــي  عمــل  هــو 
ــى  ــة عل ــة ،الموزع ــة انتخابي ــي كل محط ــن ف المزروعي
المراكــز االنتخابيــة فــي عمــوم البــالد؟. لقــد كانــت 
تجربتــي الشــخصية فــي إدارة محطــة انتخابيــة، وإلقــاء 
محاضــرات فــي دورة تدريبيــة إلعــداد مــدراء المحطات، 
ــة  ــة لجه ــة انتخابي ــارج، وإدارة حمل ــات الخ ــي انتخاب ف
سياســية حديثــة، ليســت مــن األحــزاب الكالســيكية فــي 
ــم  ــة لتقوي ــت كافي ــات الداخــل، كان ــي انتخاب ــراق ف الع
عمــل وكالء الكيانــات السياســية وتأثيرهــم الرقابــي في 

ــة. كل محط
ان الدعــوة الــى تدخــل مجلــس األمــن الدولي)علــى 
روايــة وزيــر الخارجيــة(،أو الــى تدخــل هيئــة األمــم 
فــي  الحكومــة(  مستشــار  روايــة  )علــى  المتحــدة 
ــرة  ــوة خطي ــي دع ــا ه ــة، إنم ــراق القادم ــات الع انتخاب
،ولــن يتمخــض عنهــا ســوى فتــح أبــواب جديــدة لرهــن 
الســيادة العراقيــة بأيــٍد خارجيــة، وهــذا يتقاطــع تمامــًا 
ــع  ــن وض ــعبه. وال يمك ــة ش ــد وكرام ــيادة البل ــع س م
ــداف  ــى األه ــر ال ــة دون النظ ــة خارجي ــة جه ــة بأي الثق
ــة  ــة والمفخخ ــوات الغريب المرســومة أصــالً لهــذه الدع

والمشــبوهة.
وُربَّ َقْول ..أْنَفُذ ِمْن َصْول !

ناصريةـ  دورتموند/ألمانيا

محمد الجاسم

البصائر العمّية
في دعوات المراقبة األممّية

د. احمد املشتت

الجمعية االوربية لتعـــارف االديـــان الجمعية االوربية لتعـــارف االديـــان 

 بالحــوار نرتقــي ونتعايش بالحــوار نرتقــي ونتعايش
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سالم ابراهيم 

لســت كاتــب روايــة أحــداث غايتهــا التشــويق ونيــل أعجــاب القــّراء، فمــا أســهل هــذا 
النمــط مــن الكتابة.

ــة  ــة، وفــي خضــم انغمــاري فــي كتاب ــب الرواي ــل أن أكت ــٍت مبكــر وقب أدركــُت بوق
ــدة  ــة الرائ ــوص العراقي ــة للنص ــي الفاحص ــالل معاينت ــن خ ــرة، وم ــة القصي القص
والعربيــة والعالميــة أن القصــص والروايــات اإلنســانية تبحــث فــي ثيمــة محــددة، 
»الجريمــة والعقــاب« لدستيوفيســكي مثــال فــي »الشــعور بالذنــب لــدى اإلنســان«، 
الشــيخ والبحــر« لهومنيغــواي فــي »روح اإلنســان المقــاوم«، »المســخ« لكافــكا فــي 
ــة العظيمــة. هــذا  ــة بعــدد األعمــال الروائي ــراب اإلنســان وانســحاقه«، واألمثل »إغت
األدراك الــذي كان غيــر واضــح تمامــا جعلنــي أبحــث فــي القصــص التــي كتبتهــا فــي 
ثيمــة محــددة تتعلــق بثنائيــات الوجــود، الوجــود وعدمــه، الحيــاة والمــوت، الحــب 

والكــره، الســعادة والتعاســة، الجبــن والشــجاعة، وهكــذا.. 
لــذا تركــزت فكــرة البحــث وأنــا انتقــل لكتابــة الروايــة. ففــي روايتــي األولــى »رؤيــا 
الغائــب« التــي صــدرت عــن المــدى 1996 كنــت أعايــن فداحــة الفقــد الــذي شــعرت 
ــت  ــي بي ــدة ف ــة واح ــي غرف ــاركني ف ــذي ش ــي ال ــي وصديق ــدان أخ ــد فق ــه عن ب
طفولتــي، طالــب الجامعة والتشــكيلي الشــيوعي »كفاح عبــد إبراهيــم« 1983-1957 
ــور، صــورت فاجعــة الفقــد بتخيــل ســاحة اإلعــدام فــي القســم  ــة الدكتات فــي أقبي
األول، وتخيــل العالــم الســفلي لألقبيــة فــي القســم الثانــي، وفــي الثالــث طقــوس 
التشــييع والدفــن وحــزن األمهــات المــّر. لتتحــول الروايــة إلــى صرخٍة تمجد اإلنســان 

فــي وطــن صــار المــوت فيــه ظاهــرة يوميــة عاديــة وإنســانه األرخــص.
فــي روايتــي الثانيــة »اإلرســي« التــي صــدرت عــن دار »الــدار« القاهــرة 2008 بحثــُت 
فــي محنــة العراقــي وهــو يواجــه المــوت فــي زمــن الحــرب من خــالل ثيمة »التشــبث 

بالحيــاة والبقــاء حيــاً بكرامــة« فصــورت مســيرة مــن يســاق قســرًا 
لجبهــات الحــرب فيهــرب ويتخفــى فــي القســم األول المقســم إلى 
ــة تعمــق  ــة ثانوي ــى ثيم تســعة فصــول، كل فصــل منســوج عل
الثيمــة الرئيســية، أمــا فــي القســم الثاني فصــورت حيــاة المختفي 
ــم  ــى ثي ــجت عل ــول، نس ــة فص ــي خمس ــوار ف ــه بالث ــد التحاق عن

ثانويــة تعمــق الثيمــة الجوهريــة للروايــة.
الغائــب« و »اإلرســي« اندمجــت أجوائهمــا  الروايتــان »رؤيــا 
الواقعيــة بأجــواء الكوابيــس والمثيولوجيــا الدينيــة للجنــوب 

العراقــي.
ــدار  ــن ال ــدرت ع ــي ص ــة« الت ــاة لحظ ــة »الحي ــي الثالث ــي روايت ف
المصريــة اللبنانيــة 2010 القاهــرة بنيــت الروايــة علــى فكــرة 
عنوانهــا وهــي ناصيــة مــن يصلهــا يجــد نفســه يعيــش صريحــًا 
يكشــف األســرار، والماضــي التاريخــي والشــخصي لشــخصيات 
ــخوص  ــذه الش ــوم ه ــث تق ــر حي ــة عش ــا الخمس ــص بفصوله الن
بتعريــة ذواتهــا، والتاريــخ العراقــي وتحــاور قناعاتهــا الفكريــة ببنية 
المدينــة الفاضلــة وهنــا فــي النــص »موســكو« مدينــة الشــيوعيين 
الفاضلــة، التــي تتكشــف أقصــد كل مدينــة فاضلــة فــي كل تجــارب 
التاريــخ عــن زيــف هــذه الفكــرة وأن تحققــت فلفتــرٍة وجيــزة، وتتابع 
مصيــر شــخصية الروايــة المحوريــة حتــى اللحظــة التــي يغــادر بهــا 

لحظتــه عنــد عودتــه للعــراق.
لضيــق الحيــز ســأتجاوز الحديــث عــن روايتــي الوحيــدة التــي صدرت 
فــي العــراق عــن وزارة الثقافــة »فــي باطــن الجحيــم« 2013 وهــي 

روايــة وثائقيــة صــورت مأســاة قصــف قــرى الشــمال العراقــي 
باألســلحة الكيماويــة وكنــت مــن المصابين فيهــا إصابة 

بليغــة َعوَقــْت حياتي الجســدية وجعلتنــي أعيش بثلث 
رئــة. لطبيعــة بنيــة وأغــراض مثــل هــذا النمــط مــن 
الروايــات وأتحــدث عــن روايتــي الخامســة »حيــاة 
ثقيلــة« التــي صــدرت عــن دار »األدهــم« القاهــرة 

ــي  ــق للعراق ــوت المالح ــة الم ــي ثيم ــة ف 2015 الباحث
أينمــا حــّل مــن خــالل مالحقــة مصائر ثالث شــخصيات 
تركهــم الــرواي خلفــه فــي العــراق ليعود بعــد االحتالل 

باحثــاً مــن خالل ثالثة أقســام مســتقلة متصلــة صورت 
ــة  ــة باإلضاف ــة ومصائرهــم التراجيدي ســيرتهم الحياتي

إلــى مصيــر الــراوي التراجيــدي أيضــاَ ليخلــص النــص إلــى 
أن العــراق يعيــش زمــن مــن أســوء األزمــان التــي مــرت بــه 

تاريخيــاً حيــث المــوت ال فــكاك منــه.
ــه  ــى مــا ذهبــت إلي أمــا عــن أشــكال تحقــق النــص الروائــي تأسيســاً عل

كــون الكتابــة بحــث حــول موضوعــة جوهريــة مركزيــة فيتعلــق بعوامــل عميقــة 

معقــدة ومركبــة تتعلــق بـــ:
رؤيــاه  تحــوي  التــي  الروائــي  ثقافــة   .1
وفلســفته وحساســيته وغرضــه مــن فعــل 
الكتابــة، واألهــم باعتقــادي هــو بلوغــه إلــى 
نقطــة أســميتها فــي العديــد مــن مقاالتــي 
النقديــة – الحيــاد الموضوعــي - التي تجعله 
منفتحــاً يمّيز الشــر والخيــر ومنحازًا لإلنســان 
فــي كفاحــه مــن أجــل حيــاة عادلــة أفضــل. 
ــات  ــي متاه ــص ف ــقط الن ــك سيس دون ذل
ــو  ــا ه ــي كم ــي والجمال ــرره الفن ــد مب ويفق
حــال األدب الــذي مجــدَّ الحــروب فــي العــراق 
زمــن الدكتاتــور أو َمّجــَد أفــكار أيديولوجيــة 
ــو  ــا ه ــع كم ــع المجتم ــراع م ــي ص ــه ف داخل

ــي. ــال األدب الحزب ح
تحــوي  التــي  الروائــي وموهبتــه  قــدرة   .2
قدراتــه اللغويــة، قدرتــه علــى إلتقــاط األحداث 
التــي تقــدم فــي رويهــا خالصــة حيــاة وتكتنــز 
بالــدالالت التــي تعمــق الثيمــة، مضــاق لقدراته 
ــن  ــي م ــذا يأت ــي وه ــاء الروائ ــي البن ــة ف التقني
المــراس والتجربــة ودراســة التجــارب الروائيــة 

المعروفــة تاريخيــاً.  
أكتفي بهــذا القــدر لمحدودية 
المســاحة وأقــول: مــا ذهبــت 
إليه أســتخلصته مــن تجربتي 
التــي  الروايــة  كتابــة  فــي 
أرتكــزت فيهــا علــى ســيرتي 
الذاتيــة الضاجــة وكل شــخوصي 
مــن  وانتقيتهــم  أســتقيتهم 
الحيــاة، أعرفهــم، عشــُت معهــم، 
أرتبطــت بهــم في عالقات إنســانية. 
لــم أســتِق أي شــخصية مــن الكتــب أو 
ــى  ــة األخــرى. وســعيت عل التجــارب الروائي
مســتوى فنــي لبنــاء الفصــل فــي رواياتــي 
كنــص مســتقل لــه ثيمتــه وبنائــه ممكن 

قرائتــه منفــردا،
والسؤال هل قدمُت رواية ناجحة؟!.

لم أفكر بذلك أبدًا.
وال أدري هل هي ناجحة أم ال؟!.(

خاص – المستقل
 

اثــار ظهــور حلقــات برنامــج التنافــس الغنائــي 
ــعودية  ــاة MBC الس ــه قن ــذي بثت ــدول ال ــراق اي ع

جــدال واســعا فــي االوســاط 
الشعبية والمتخصصة بشؤون 

ــاء.  ــيقى والغن الموس
ففــي الوقــت الــذي اســتقبل 
فيه الجمهــور العربي والعراقي 
خاصــة هــذا البرنامــج باهتمام 
مــأل  كونــه  بالــغ  وتفاعــل 
ــه  ــغلت في ــا انش ــا اعالمي فراغ
القنــوات الفضائيــة عــن برامــج 
الجديــدة  الكفــاءات  لدعــم 
ــة ، واجــه  فــي المجــاالت الفني
البرنامــج انتقــادات مــن بعض 
ــاالت  ــي المج ــن ف المتخصصي
ــل  ــا يتص ــيما فيم ــة الس الفني
بلجنــة التحكيــم التــي تكونــت 
مازالــوا  جــدد  شــباب  مــن 
ــرا  ــابقين عم ــتوى المتس بمس

وتجربــة .
هــذا  حــول  محــددا  حــوارا  أجــرت  المســتقل 
ــس  ــد ، رئي ــالء مجي ــيقار ع ــع الموس ــوع م الموض
اكاديميــة الموســيقى العربيــة في لندن والمشــرف 
علــى اكثــر مــن فرقــة فنيــة والمستشــار فــي وزارة 

ــال : ــراث فق ــيقى والت ــؤون الموس ــالم لش االع
ــه  ــم وفكرت ــوح ومه ــج طم ــدول برنام ــرب اي - ع
فرصــة لظهــور أصــوات عراقيــة جديــدة علــى 

الطريــق الصحيــح، لكــن المشــكلة فــي الــكادر 
 MBC  التدريبــي ولجنــة التحكيــم التــي انتخبتهــا
وهــم مــن المطربين الشــباب عــدا تجربــة العراقي.
ــى  ــدة حت * لكــن الجمهــور بحاجــة لوجــوه جدي
فــي اللجنــة وهــم يفهمــون 
مشــاكل المتســابقين بحكــم 

العمــر والتجربــة.
صالــح  فــي  ليــس  هــذا   -
البرنامــج على المــدى الطويل. 
البرنامــج معني باغانــي التراث 
والمعاصــرة العراقيــة واألمــر 
ــتماع  ــدود االس ــي ح ــس ف لي
واالعجــاب ، بــل ان التقييــم 
وعلــم  درايــة  الــى  يحتــاج 
ــة  ــيقى وتنمي ــرة بالموس وخب
ــح  ــالل مفاتي ــن خ ــوت م الص
للمتســابقين  البــد  واســرار 
مــن  وخروجهــم  تعلمهــا 
ــاتذة  ــن اس ــج كمعلمي البرنام
ــن  ــن فطريي ــس كمطربي ولي

بــدون علــوم.
خبــرة  لديهــم  الذيــن  ان  يقــول  البعــض   *
ينقصهــم اقبــال الجمهــور ، وان جمهــور اللجنــة 

ــار . ــى االنتش ــاعد عل ــدد يس ــباب ج كش
- هــذا رأي ضعيــف ، الن البرنامــج نفســه بحد ذاته 
كعنــوان وشــهرة هــو الــذي يصنــع نجــوم ، وهــو 
ــد ،  ــر جدي ــى الســؤال عــن أي خبي ــع ال ــذي يدف ال
ونالحظ كيف انتشــر اســم الفنان حســن الشــافعي 
مــن جــراء برنامــج عــرب ايــدول اكثــر مــن ســمعته 

التــي جــاءت مــن اعمالــه .وكيــف عــرف الجمهــور 
انــه خبيــر وحــاذق وماتفلــت مــن تحــت يــده اخطاء 

شــائعة فــي الغنــاء .
* لكــن الذريعــة احيانــا ان البرنامــج يقــوم علــى 
تصويــت الجمهــور وليــس علــى تقييــم اللجنــة .

- هــذه يــا اخــي لعبــة البرنامــج ، آراء اللجنــة هــي 
ــس  ــة لي ــور ، واللجن ــي  راي الجمه ــر ف ــي تؤث الت
أو قــول كلمتيــن  المــدح والتشــجيع  مهمتهــا 
ــاهد  ــابق وللمش ــدم للمتس ــة تق ــن ، اللجن عابرتي
البعيــد ثقافة موســيقية وتجارب وحكايــات وتحول 
البرنامــج فعــال الى شــعلة من المعرفة الموســيقية 

والجمــال الغنــي بالفكــر.
* لمــاذا لــم تقدمــوا افكارا لتطوير هــذا البرنامج 

خــال االعــان األولــي عنه وقبل ظهــوره ؟
- ال أعتقــد مــن الالئــق التدخــل بعمل قبــل دعوتنا 
وأخــذ االراء فنحــن لنــا اعمالنــا وانشــغاالتنا أيضــا 
ــا ال  ــن وان ــى اآلخري ــا عل ــرض افكارن ــن ف واليمك

اتحــدث عــن نفســي شــخصيا فقــد تــم االتصــال 
بــي فــي المراحــل االولــى مــن قبــل ســيدة لبنانيــة 
باســم البرنامج وطلبت ترشــيح اســماء للمشــاركة. 
اســتغربت مــن الدعــوة النهــا لــم تصــدر مــن 
ادارة البرنامــج والنهــا تكلفنــي بشــيء فــي الوقــت 

الضائــع .
لكــن الشــيء الطبيعــي والقانونــي هــو ان تشــرف 
نقابــة الفنانيــن أو دائــرة الفنــون الموســيقية على 
هــذا األمــر وتســتحصل موافقــة هــذه الجهــات 
أّن  التدريب.صحيــح  وطاقــم  اللجنــة  الختيــار 
الموضــوع مــن حــق القنــاة كراعيــة للبرنامــج لكــّن 
ــه  ــدد أن ــي مح ــب وطن ــه جان ــوع في ــذا الموض ه
يمثــل تراثــا محليــا خاصــا ،اليمكن تقييمه بشــكل 
ســطحي، ولذلــك نــرى فــي عــرب ايديــول تنوعــا 
ــق  ــدى ان تواف ــا االن ، اتح ــة. ام ــي اللجن ــا ف عربي
نقابــات فنانيــن فــي مصــر او المغــرب او اليمــن او 
لبنــان علــى اختيــار لجنــة تقييــم  مــن جيــل  اقــل 

ــي  ــاء ف ــة بشــؤون الموســيقى والغن ــرة وتجرب خب
بالدهــم . لكــن ذلــك  لالســف يحــدث فقــط مــع 

ــراق. الع
* ممكــن ان يصــف البعــض رايــك هــذا تحامــا 

ًضــد ســيف نبيــل ورحمــة وحاتــم العراقــي.
- معقولــة !! اذا كان كذلــك فهــذا فهــم متخلــف، 
ســيف ورحمه صوتــان جميالن ولهمــا جمهورهما 
وهمــا مهمــا كانــت اصواتهمــا جميلــة قليلــو خبرة 
بدهاليــز االصــوات وتنميتهــا وفرزهــا، وحاتــم 

العراقــي مطــرب محتــرف ولــه جمهــوره.
وانــا ســعيد بظهــور هكــذا برنامــج في هــذا الوقت 
مكــرس للعــراق وتراثــه واحيــي اصحــاب المبــادرة 
فــي اقتراحــه وانتاجــه  لكــن البرنامــج فــي وضعــه 
الحالــي طمــوح كبيــر بــادوات ضعيفــة  فانــا انظــر 
الــى عــراق ايديــول علــى أنه مدرســة تتيــح للتلميذ 
والمعلــم الفرصــة الن يلتقيــا .وليــس برنامــج 

منوعــات للمشــاهدة العابــرة فقــط.

الدخــول الــى العالــم الروائــي لمحــي األشــيقر يســتدعى مجموعــة 
مــن الترتيبــات الذهنيــة ال تقبــل في مجملهــا التهاون فــي التركيز 
ــة  ــة بطريق ــة منحوت ــه الروائي ــراءة.. فجملت ــاع الق ــالت ايق او انف
ــل القــارئ الكســول او المتهــاون فــي اســتلذاذ  اســتفزازية ال تقب
الكلمــة فتتوقــف الجملــة  فجــأة  عــن االدراك مــا لــم يســتدركها 
القــارئ نفســه ويعيــد نســق القــراءة وفــق مــا مرســوم لهــا بدقــة 
الصائــغ الحاذق..انهــا نــوع مــن التحــدي الــذي يواجهــك حتــى لــو 
كنــت مــن نهــام القــراءة او عبادهــا.. هــذا االســتفزاز كان مدخــال 
لروايتــه )كان هنــاك( التــي تفتــح البــاب امام ســيال مــن االحتماالت  
كشــريط ســينمائي تعمــد المخــرج فيــه رمينــا فــي اتــون الحكايات  

فجــاة ومــن علــو شــاهق!
ســالم الــذي ســيقود حكايتنا يحمل ســمات البطــل الروائي الصلب 
والعاكــس لثقافــة اريــد لهــا ان تافــل او تحجــم او تــزول.. وهــي 
ســمات البطــل الثــوري الســبعيني الــذي رفــض تكمييــم األفــواه 
والرضــوخ الــى مــا تريــده الســلطة فيعمــل علــى اقصــى حــاالت 
االحتجــاج منتقمــا مــن رمــز تلــك الســلطة )هــارون( رجــل االمــن 
الــذي يوغــل بايذائــه والتحقيــق معه اســبوعيا بســبب اختفــاء اخيه 
االكبــر همــام الــذي التحــق بصفــوف الثــورة الفلســطينية فيخطط 
ــم  ــا بوجهــه ث ــذكارا عميق ــاركا ت ــه ت ــه واذالل ســالم لالنتقــام من

يقــرر بعدهــا مغــادرة بــالده التــي يتنفســها حبــا وعشــقا!!
ــة مقدســة )كربــالء(   ــذي خــرج مــن مدين ســالم بطــل الروايــة ال
متلبســا بقيــم البســالة التــي يحملهــا جــده المقــاوم للطغــاة 
والخالــد عبــر العصــور لــم يكــن اختيــارا عشــوائيا او صدفيــا مــن 
ــل كان فعــال مقصــودا يمكــن اســتنطاق  ــه.. ب ــي ذات ــل الروائ قب
دالالتــه مــن مجــرى احــداث الروايــة.. حتــى لــو تماهــى البطــل مــع 
شــخصية الســارد ذاتــه، فالبطــل الملحمــي يختــار مصيــره بدقــة 

ــو كان الــدم القانــي  بــل ويرســم تلــك النهايــة بريشــة حتــى  ل
ســيد المشــهد ومــن امثلتهــا )كأن باوصالــي هــذه تقطعهــا 
عســالن الفــالوت( )األمــام الحســين بــن علــي فــي واقعــة الطــف(  
)مــا اإلنســان دون حريــة يــا ماريانــا؟ قولــي لــي كيــف اســتطيع أن 
أحبــك إذا لــم أكــن حــرا ( )لــوركا لحظــة اعدامه( ومــن هنا فالبطل 
لــدى محــي االشــيقر يختــار مصيــره بنفســه وعلــى درايــة وتعمد.. 
فاختيــار ســالم ان يكــون فدائيــا في منظمــة التحرير الفلســطينية 

لــم يكــن عشــوائيا ايضــا، فقــد ذهــب الــى هــذا الهــدف منــذ 
قــرر مغــادرة بلــده فــي اولــى صفحــات الروايــة طالبا من 
صديقــه ان يفتــح نوافــذ الســيارة كلها ليستشــق الهواء 
بعــد ان تخلــص مــن عســس الطريــق.. تعبيــرا عــن مــا 

ــى  ركام  ــال كل شــيء ال ــراب  اح ــن خ ــه الســلطة م تركت
فاســد.

ــاوي  ــر مأس ــن مصي ــه م ــا يحمل ــة بم ــام للرواي ــو الع ان الج
فــي النهايــة يغــري بمتابعتــه كواقــع هيلوغرافــي يفصلــك عنــه 

حاجــز ضوئــي شــفاف.. فكيــف مثــال ان يواجــه فــردا مثقفــا متعلما 
انيقــا عاشــقا حــرا مناضال..طغــاة او دولــة تملــك احــدث اســلحة 
الكــون وهــو يعــرف تمامــا انــه يواجههــا بقلمــه وحبــه الســرمدي 
للحرية..انهــا مواجهــة خاســرة بالحســابات التقليديــة غيــر انهــا 
ــح البطــل ميزتــه الشــهيرة اال وهــي ســخريته بالمــوت   مــن يمن
كفعــل يوقــف الحيــاة الفيزيائيــة مطلقــا العنــان للخلــود االبــدي.. 
ربمــا تلــك الوصفــة العجيبــة التــي وضعهــا الثــوار فــي جيوبهــم 
وهــم يتقدمــون باصــرار نحــو المــوت.. لــم تكــن  ســوى المــوت 
نفســه فباتــوا ال يخشــونه ابــدا بــل يســتقبلوه بابتســامة كصديق 

قديــم حــل بهــم ضيفــا بعــد فــراق طويــل!!
ــاءت  ــا ج ــر( كم ــق الحري ــة )طري ــي الرواي ــردي ف ــق الس ان الطري
تســميته علــى لســان البطــل نفســه البــادئ فــي الطريــق الموصل 
الــى ســورية عبــر الحدود الصحراوية ســبقته طــرق فرعية متعددة  
تشــير كلهــا  الــى كربــالء المدينــة ذات الــدالالت المتشــظية ثــم 
بغــداد قلــب الســلطة والمركــز المهيمــن مــرورا بالحــدود  التــي 
تتعــدى مكانيــة الحــدث الــى رمزيــة الخــالص ثــم حمــص وبعدها 
دمشــق  الحاضــن الدافــئ  للهاربيــن مــن العراقييــن بحثــا عــن 
األمــان او الــرزق او العشــق مــرورا ببيــروت المدينــة التــي تلخــص 
فكــرة الجمــال  المنتهــك عبــر عصــور النضــال القومــي المؤدلــج! 
هــذا الطريــق  الــذي ســارت عليــه االحــدات شــكل بنيــة معماريــة 
ــذ  ــة من ــهدتها المنطق ــي ش ــاخنة الت ــداث الس ــير االح ــط س لخ
اربعينــات القــرن األخيــر وحتــى  يومنــا هــذا.. واذا كانــت الروايــة 
قــد صــدرت قبــل عشــرين عــام ونيــف فــان قرأتهــا  اليــوم تعطــي 

داللــة تنبؤيــة للمؤلــف تعكــس حســه لمــا كان او ســيكون فــي 
هــذا الخــط الناقــل لالحــداث ذهابــا وايابــا!

غيــر ان المدهــش والمصنــوع بدرايــة فــي المتن الحكائــي للرواية 
ــل  ــخ جي ــي تاري ــة ف ــة مهم ــرة زمني ــق لفت ــا الدقي ــو تصويره ه
ثــوري قــرر ان يعتنــق  شــبابي 
فكــرة الحريــة  بمــا تحملــه 
تلــك الفكــرة مــن ابعــاد 
ويغامــر  رومانســية 
رغــم  بحياتــه 

عشــقهم 

المتناهــي للحيــاة!! وهــو ســؤال ظلــت اإلجابــة  عنــه مبهمــة حتــى 
ــار درب  ــى اختي ــاة ذاك دفعهــم ال ــا هــذا، فهــل عشــق الحي يومن

القصيــر؟ المــوت 
حكايــة ســالم ورجــل االمــن المتســلط فــي مــدن وقــرى الجنــوب 
العراقــي واحــدة مــن االف الحكايــات التــي حدثت بالفعــل، بل انها 
تتخــذ اشــكاال تتــراوح بيــن البشــاعة والالمعقــول واســهاب الكاتب 
فــي رســم شــخصية  هــارون رجــل االمــن وكلماتــه المقــززة  التــي 
يطلقهــا بوجــه النــاس عبــر اكثــر مــن حــدث فــي الروايــة ، شــكل 
بــؤرة ســببية ناجحــة تمامــا فــي مواصلــة البنــاء  المعمــاري  للنص 

الحكائــي للروايــة بمــا حملتــه مــن احــداث جانبيــة ســارت بمنــوال 
مســتقيم نحــو هدفهــا النهائــي كاشــفة عــن عالــم ظــل مخبوئــا 
ــرا  ــبه كثي ــة تش ــي مقارب ــط وه ــرة  فق ــام بالمغام ــن ق ــدى م ل
ــة  ــاذق ســنعرف بمعادل ــب ح ــل منق ــن قب ــم م ــر مه ــاف اث اكتش
ــر او  ــك االث ــى ذل ــه هــو -اي المنقــب- مــن بن ــة ان ســردية عجيب
ســاهم بــه وكان واثقــا انــه يســتطيع ان يميــط اللثــام عنــه بدقــة 

لية. عا
بحــث ســالم عــن اخيــه همــام ودابــه المســتمر  للوصــول اليــه 
ــذي  ــام ال ــص فهم ــن الن ــي مت ــارزا ف ــا ب ــا داللي ــكل منعطف ش
وصلــت اخبــار موتــه مــع بعــض اغراضــه الــى اهلــه فــي العــراق 
ــا  ــه ايض ــه وال اهل ــن بموت ــال االم ــاع رج ــة القن ــن كافي ــم تك ل
ــا  ــوى متتبع ــرورة قص ــالم ض ــل س ــن قب ــه م ــث عن ــات البح وب
اخبــاره مــن الذيــن التقــى بهــم همــام او عــاش معهــم. لكــن 
همــام يبقــى صــورة عائمــة ظلــت معلقــة فــي جــدار الروايــة 
دون ان نجــد لهــا بعــدا فيزيقيــا ســوى ســالم نفســه!!  
ولكــون محــي االشــيقر قــد تملكتــه فكــرة البطــل 
الملحمــي بمــا يحملــه مــن نبــل وشــهامة وابــاء فقــد 
كان المشــهد األخيــر  يحمــل خبــر استشــهاده معــززا 
ــق  ــورة وافــول الجســد  وهــي تتطاب ــود الث فكــرة خل

ــل. ــن قب ــن م ــر كل الخالدي ــع مصي م
غيــر ان الســؤال الــذي يواجهــك خــارج المتــن الروائــي 
لـــ)كان هنــاك( هــو :هــل ان القيــم التــي حملهــا بطــل 
الروايــة )ســالم( وتغربــه عــن وطنــه وحنينــه الراعــف 
ــاعة  ــت س ــها وانته ــاة عاش ــرد حي ــاه كان مج ــع  صب ــه ولمرات ل
استشــهاده ام هــي شــهادة لجيــل مــن الشــباب العراقــي ظلــت  
صــور بطوالتهــم او مغامراتهــم غائبــة عــن امــة بأكملهــا؟ وهــل 
مــا يحملــه مــن نفــد منهم الــى عالــم االغتــراب البعيد لم يكــن اال 
موتــا اخــر مؤجــل  يحمــل فــي نهايتــه الفتــة نعــي ســوداء توضــع 
علــى جــدار لتذروهــا الريــاح  بعــد برهــة مــن الزمــن؟ هــل كانــت 
ــرت دون  ــرة م ــوات عاب ــرد حي ــطورية مج ــرات األس ــك المغام تل
ضجيــج ام حيــوات شــاهدة عــن عالــم يلــغ فــي الســفهاء كمــا تلــغ 

الــكالب فــي صحــن مــن المعــدن الصــدأ؟
وهــل تخيــل اولئــك المغامــرون ان ثورتهــم للخــالص ســتنتهي 
فــي جيــوب المقــاول الثــوري  الــذي سيتســاقط ســمن الخيانة  من 

شــاربه وهــو يتجشــأ عشــائه الســمين ؟!!
وهــل هــذه االســئلة هــي التــي حــدت بمحــي االشــيقر ان يختــار 
اســم )كان هنــاك( كشــطر جملــة  منقوصــة  يمكنــك كقــارئ ان 

تســتنجه بعبــارة مكملــة هــي: ...  ايهــا العالــم الجاحــد!!
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مــن هــو المثقــف؟ هــذا الســوال لطالمــا حيرنــي و جعــل منــي انتقــم مــن نفســي 
احيانــا النــي اعمــل فــي هــذا المجــال، فمــن هــو المثقــف اهــو الشــاعر الكاتــب 
الصحفــي مــن هــو المثقــف، هــل هــو ذالــك الشــخص الــذي يمتلــك معلومــات 
كثيــره، هــل هــو الفنــان، او السياســي او رجــل الديــن او ذالــك الشــخص الــذي 
يتحــدث فــال يفهــم منــه اال القليــل، هــل المثقــف ذالــك الهنــدام الجميــل 
بالمالبــس النظيفــه و المتناســقة االلــوان، أســئلة كثيــره تــدور فــي ذهنــي عــن 

صــورة المثقــف، و أســئلة اخــرى محيــرة فــي تعريــف المثقــف.
المثقف حسب تعريف اكاديمي هو:

ذلــك الشــخص الــذي ينخــرط فــي التفكيــر النقــدي والبحــث والتفكيــر حــول واقــع 
ــي  ــة، وبالتال ــع المعايري ــواًل لمشــاكل المجتم ــا حل ــرح أيًض ــد يقت ــع ، وق المجتم
يكتســب الســلطة كمفكــر عــام، يأتــي المثقــف مــن عالــم الثقافــة ، ســواء كان 
مبدًعــا أو وســيًطا ، ويشــارك فــي السياســة ، إمــا للدفــاع عــن اقتــراح ملمــوس أو 
للتنديــد بالظلــم ، عــادًة إمــا برفــض أو إنتاج أو توســيع أيديولوجيــة ، ومن خالل 

الدفــاع عــن نظــام  مــن القيــم.
لكننــا لــم نجــد هــذا المثقف بيننــا، لم نتعــرف عليه لحــد االن، نرى صــورة المثقف 
بيننــا هــو ذاك الشــخص الــذي يحمــل كتبــا و اوراقــا و يجــوب فــي الشــوارع، او 
الــذي يحضــر فــي المنتديــات و النــدوات و يدلــو بدلــوه عــن درايــه و عــن دونها، 
نجــده مترفعــا علــى النــاس العامــة يكلمهــم بالقطاره كمــا نقول و ينتقد ســلوك 

الفقــراء باســتمرار و يحابــي االثريــاء مــن رجــال السياســة و الديــن و التجار.
المثقــف شــخص فــي تصــوري هــو صانــع االفــكار و مولفهــا و الــذي يفتــرض 
ان يكــون ناقــد و معــارض و مشــخص لالمــراض فــي المجتمــع و يمتلــك روح 
المجازفــة فــي التحذيــر ايــا كان هــذا التحذيــر لرجــال ديــن او سياســه او تجــار، 
يجــب ان يرصــد حركــة المعمــار و توزيــع المنحوتــات فــي المدينــة، يجــب ان يرى 
ــب  ــه المجــرد، فالقل ــك ال يراهــا بعقل ــه المجــرد و كذل ــره ال بقلب االشــياء بضمي
المجــرد يســوق الــى الهــوى و بعــض االحيــان الــى الهاويــة،  و العقــل المجــرد  
جبــار يكــون فــي اغلــب االوقــات دكتاتــور ، عليــه ان يرى االشــياء بضميــر خالص، 

حتــى لــو افترضنــا وضــع لوحــة علــى جــدار، يجــب ان يراهــا بضميــره.
فــي خضــم ضيــاع المعاييــر خصوصــا بعــد انتشــار وســائل التواصــل االجتماعــي، 
اصبــح اســم المثقــف مستســهل جــدا و رخيــص جــدا، اصبــح الكل مثقفــون، الكل 
كتــاب و شــعراء و فنانــون ومجــرد ان يكتــب احدهــم جملــة واحــدة تنهــال عليــه 
الاليــكات وكلمــات المديــح و االطــراء و اصبــح مــن الســهل تســميه هــذا النــوع 
مــن النــاس بالمثقفيــن، انــا لســت ضد انتشــار الوعــي، فالوعــي ضــرورة و حتمية 
ــي ضــد هــذه التســميات  ــة المطــاف، لكن ــة، يصلهــا االنســان فــي نهاي تاريخي
المجانيــة و ضيــاع المعاييــر، فالمثقــف هــو منتــج االفــكار وصانعها فالــذي يضيف 
اليــك ويحــذف منــك فــي ذات الوقــت هــو شــخص اســتطيع ان اســميه مثقــف، 
المثقــف هــو مــن يدافــع عــن الحيــاة المدنيــة ال الــذي يلتصــق بالرجــل الروحانــي 

او يطمــح ان يكــون مســؤال فــي الدولــة او يمســح نعــل الســلطان.
المتوفــر لدينــا مــن المثقفيــن و مــا اكثرهــم، هــم أشــخاص مهادنيــن متملقيــن 
متلونيــن همهــم الوحيــد هو الحصــول االســرع على االمــوال و الممتلــكات، فتارًة 

بحالــي رجــل الديــن و اخــرى يتملــق لرجل السياســة.
ــس العكــس  ــد ولي ــف هــو حــر بمســؤوليه هــو مــن يبســط المعق ــم المثق نع
 والمثقــف حالــه متغيــره حســب ظــروف المجتمــع وحاجاتــه االنيــه والمســتقبلية 
هــو مــن يجعــل االنســان محمــور عملــه او همــه، األنســان كــروح واخــالق، هنــا 
ــا،  نــرى روءيــة المثقــف االوربــي وهمومــه تختلــف عــن المثقــف فــئ مجتمعاتن
جوهــر التفكيــر هــو واحــد لكــن ادوات الطرح او التثقيــف ان قلنا مختلفــة او ادوات 

التغييــر كذلــك متغيــرة.
اذن مــن هــو المثقــف؟ فــي اعتقــادي المثقــف كمــا اســلفت »اقــول هــذا للتذكيــر 
فقــط« مــن يصحــح االخطــاء بضميــره اذا كان هــذا المثقــف فنانــا او شــاعرا او 

سياســيا او حتــى رجــل ديــن.

تعريف المثقف

أمري الخطيب

التفـاتة 

د. حسن السوداني

الموسيقار عالء مجيد للمستقل :
عراق آيدول طموح كبير بأدوات ضعيفة

سالم ابراهيم : رواياتي مزيج من الواقعية والكوابيس والمثيولوجيا الدينية

مثابات االحتجاج في رواية ) كان هناك ( لمحي االشيقر

الكتابــي  اراء  فيهــا  نســتطلع  التــي  املســاحة  هــذه  يف 
الكتابــة. يف  اســاليبهم  و  رؤاهــم  حــول  باقالمهــم 

يتحــدث الكاتــب ســالم ابراهيــم عــن تجربتــه واملؤثــرات 
التــي تكــون ادوات الروائــي وعواملــه.

ســالم هنــا يصارح نفســه يف محــاورة اقــرب اىل امليثولوجي 
ليتعــرف علــى واقعــه الشــخصي ومعاناتــه يف صناعــة 

ــكاره ورؤاه... اف

 انسكب شبيها لروحك

الشــاعر عبــد الكريــم هــداد شــاعر رقيــق يقيــم فــي الســويد منــذ مــا يريــد علــى 
ــوان ) انســكب شــبيها لروحــك...(  ــوان تحــت عن ــه دي ــود، صــدر ل ــة عق الثالث
ذلــك ّعــم دار االدهــم فــي قاهــرة المعــز و شــارك هــذا الديــوان ضمــن 
فعاليــات معــرض القاهــره الدولــي للكتــاب، ضــم الديــوان 46 قصيــدة بالغــة 
الفصحــى، و المعــروف ان هــداد كاتــب الكثيــر مــن االغانــي الشــعبيه التي لحنها 
 ملحنــون كبــار، مثــل طالــب غالــي، فــالح صبــار، كمــال الســيد و ســامي كمــال.

الف مبروك للشاعر المبدع عبد الكريم هداد.
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المصطلــح األكثــر دقــة هــو المــكان فــي الدرامــا - الســينما 
والتلفزيــون لكننــي احــب مفــردة األماكن أكثر ألنها تعطــي دالالت 
وجدانيــة وشــاعرية أكبــر ، لطالمــا ارتبــط المــكان بذاكرة االنســان 
وبتاريخــه وحركتــه البنيويــة االنســانية والمجتمعيــة ، العالقــة 
بيــن المــكان واالنســان حميميــة جــدا وكل مرحلــة مــن مراحــل 
العمــر يتراكــم معهــا خزيــن معرفــي وفكــري وعاطفــي يــزداد مــن 
خاللهــا التعلــق بالمــكان علــى مســتوى الفــرد أو المجتمــع فتبقــى 
كل مفــردات المــكان مرتبطــة بوعيــه وضميــره و وجدانــه طويــال 
والدليــل علــى ذلــك عندمــا يغــادر االنســان مهاجــرا الــى بلــدان 
الغربــة ال تغــادره ذكريــات األماكــن فــي وطنــه وتربتــه خاصــة اذا 

كانــت هجرتــه متأخــرة وليســت فــي ســن مبكــر ، األماكــن دائمــا 
تتجــاوز المعنــى التقليدي للجــدران والشــوارع والمبانــي وال تتوقف 
عنــد االطــار الخارجــي لهــا بل تتحــول الى حالــة وجدانية وفلســفية 

ايضــا.
فــي احــدى المــرات اخبرنــي الصديــق المذيــع فــي قنــاة الجزيــرة 
محمــد كريشــان انــه كان متلهفــا للدراســة فــي بغــداد حيــن تــم 
قبولــه طالبــا فــي جامعــة بغــداد فــي فتــرة الســبعينات علــى مــا 
اظــن وحماســته تلــك جــاءت عمــا ســمعه وعرفــه عــن بغــداد الــف 
ليلــة وليلــة ، بغــداد الحضــارة والثقافــة والفنــون حيث قال »أســم 
ــخ« ،  ــق التاري ــه عب ــم في ــي أش ــي ان يجعلن ــده يكف ــداد لوح بغ
كريشــان كان قــد ســمع وقــرأ عــن بغــداد كمدينــة لكنه لــم يكن 
يعــرف اســماء الشــوارع والحــارات واالماكــن وغيــره كثيــرون ايضا 
ال يعرفــون عــن تلــك األماكــن شــئ لــم يســمعوا عــن البتاويــن 
أو شــارع النهــر أو المتنبــي أو ســوق الشــورجة أو خــان مرجــان ، 
لــم يــروا بابــل و أســدها وبوابــة عشــتار لــم يمــروا بشــارع النهــر 
وشــارع الرشــيد أو يعبــروا علــى ضفتــي نهــر دجلــة ولــم يســمعوا 
بشناشــيل بغــداد أو البصــرة لــم يجلســوا فــي مقهــى الزهــاوي أو 
مقهــى أم كلثــوم ، كل تلــك االماكــن لــم يعرفــوا عنهــا شــيئا ، 
بينمــا فــي المقابــل نحــن جميعــا ســمعنا عــن خــان الخليلــي و حي 
الزمالــك وشــارع الهــرم والنيــل فــي القاهــرة بمصــر وعشــنا داخل 
حــي امبابــة الشــعبي و حــارات حتــى العشــوائيات دون أن نراهــا 
، لمســنا ارابيســك وتشــكيالتها مــن خــالل شــبابيكها وشــرفاتها 

، تعرفنــا علــى طــراز المبانــي والفلــل والشــقق فــي القاهــرة 
واالســكندرية وحتــى بورســعيد ، اكلنــا ترمــس علــى ضفــاف 
النيــل وركبنــا فــي المعديــة وشــربنا الشيشــة والشــاي الكشــري 
ــا  ــرة يوم ــزور القاه ــذا دون ان ن ــاوي ، كل ه ــى الفيش ــي مقه ف
اذن كيــف عرفنــا كل تلــك األماكــن ؟!عرفناهــا مــن خــالل األفــالم 
والمسلســالت والمســرحيات ســمعنا حكايــات وروايــات عنهــا مــن 
اســامة انــور عكاشــة ومحمــد جــالل عبــد القــوي ومصطفــى 
محــرم الذيــن كتبــوا العديــد مــن األعمــال وقدمــوا لنــا شــخصيات 
تعيــش فــي تلــك األماكــن وتعرفنــا إليهــا عــن كثــب فــي ليالــي 
الحلميــة والمــال والبنــون ولــن أعيــش فــي جلبــاب أبــي ، كانــت 
الكاميــرا تتجــول ونتجــول نحــن معهــا فكانــت هــي بمثابــة اعيننــا 
فــي المــكان ابصرنــا فيهــا األحيــاء الشــعبية كالحســين والســيدة 
ــادي ،  ــك والمع ــة كالزمال ــى األماكــن الراقي ــل ال ــم تنتق ــب ث زين
فحفظنــا األماكــن كلهــا أو علــى األقــل أهمهــا ، وهــذا مــا يجعلنــا 
ــي  ــة ف ــة والبغدادي ــن العراقي ــع األماك ــى واق ــى عل ــعر باألس نش
التلفزيــون والســينما فــي العــراق فعلــى الرغــم مــن الموروثــات 
ــد جذورهــا  ــي تمت ــة الت ــة واالجتماعي ــة والفني ــة الثقافي المعماري
عميقــا فــي معظــم المــدن العراقيــة إال أن الدرامــا لــم تتمكن من 
توثيــق وتســويق األماكــن المهمــة فــي بغــداد والبصــرة والنجــف 
والموصــل بشــكل متكامــل ومؤثــر ولــم تقتــرب مــن المشــاهد 
العراقــي فــي ترســيخ الثقافــة والفلكلــور وحفــظ األســماء فــكان 
مــن الطبيعــي بدورهــا أن تفشــل فــي تســويقها الــى المشــاهد 
ــي  ــور” ف ــي “ن ــرض المسلســل الترك ــا ع ــر عندم ــي ، أتذك العرب

عــام 2005 واســمه الحقيقــي “فضــة” باللغــة التركيــة كنــت قــد 
ــد  ــهرته وق ــي اوج ش ــل ف ــا وكان المسلس ــطنبول حينه زرت اس
كان البيــت الــذي تــم تصويــر االحــداث الرئيســة فيــه بيتــا متميــزا 
ــق  ــى مضي ــرة عل ــة المبه ــار واإلطالل ــراز والمعم ــث الط ــن حي م
البوســفور وكانــت الكاميــرا الخالقــة قــد جعلتنــا نستشــعر  عبــق 
المــكان ورائحــة البحــر والــوان المســاحات المحيطــة بالمــكان فــي 
الليــل والنهــار وجعلتنــا نشــتهي تنــاول القهــوة فــي شــرفة الــدار 
حيــث كان يجلــس مهنــد ونــور ، هــذا المسلســل الــذي ّســوق لنــا 
المــكان وســحره جعــل اصحــاب المنــزل يســتثمرونه بشــكل جيــد 
ــول  ــه والدخ ــي زيارت ــون ف ــرب يرغب ــياح الع ــا رأوا كل الس عندم
اليــه فقامــوا بوضــع رســوم لدخــول المنــزل والتجــول فيــه بمقابل 
خمســين دوالر للشــخص الواحــد وهــذا دليــل كافــي علــى نجــاح 
الدرامــا فــي تســويق المــكان ، المــكان ال يعنــي مجــرد جغرافية أو 
جــدران أو محتويــات أو شــوارع ، المــكان قيمــة تعبيريــة وكيــان 
ينبــض بالحيــاة والذكريــات ، األماكــن انتمــاء مــن نــوع فريــد ، ال 
أدري ان كانــت الدرامــا العراقيــة فــي التلفزيــون والســينما ســوف 
ــى  ــا وتعمــل عل ــه وحضــوره يوم ــة المــكان وقيمت تشــعر بأهمي
تســويق أماكــن العــراق ومدنــه الــى المشــاهد العراقــي والعربــي 
علــى حــد ســواء تجعلهــم يتوقــون لزيارتهــا ودفع خمســين دوالر 
تذكــرة دخــول ، قــد يحــدث هــذا لكــن ســوف نحتــاج أوالً الــى ألية 
ومنهــاج ومفــردات تســويق لعــل احدهــا بــل أهمهــا هــو الفنــان 
ــل  ــن اج ــتثماره م ــن اس ــي يمك ــه حضــور كاف ــذي لدي ــم ال النج

تســويق األماكــن دراميــا.

تونس- حكمت الحاج

يهــدف مشــروع »أكتشــُف بــالدي« الــى مســاعدة الشــباب 
ــي  ــى اكتشــاف مواطــن الجمــال ف التلمــذي التونســي عل
مناطقهــم لمزيــد االرتبــاط بهــا والدفــاع عنهــا بطريقــة 
متحضرة وغـــرس روح المواطنة الفاعلة وتقـــديم الحلـــول 
وتثميــن مــا تزخــر بــه مناطقهــم مــن ثــروات وتــراث 
ــداء ومشــاغل ومشــاكل  ــى مكامــن ال ــع عل ووضــع اإلصب

ســكانها.
كمــا يهــدف الــى إيصــال صــوت هــذه المناطــق الــى 
المســؤولين والــى اإلعــالم مــن خــالل هــذه السلســلة مــن 

ــة. ــب واالشــرطة الوثائقي الكت
وتقــف وراء تنظيــم وإطــالق هــذا المشــروع الثقافــي 
الرائــد، مؤسســة منشــورات كتابــي بصفاقــس بالشــراكة 
مــع الجمعيــة التونســية للتربيــة المدنيــة - فــرع صفاقس، 
ــاد  ــن االتح ــول م ــن ( المم ــج ) تفن ــه برنام ــد يدعم بجه

األوروبــي.
 2020 اكتوبــر  فــي  انطلــق  الــذي  المشــروع  يعمــل 
ويتواصــل حتــى شــهر آب أغســطس 2021 علــى إصــدار 

سلســلة كتــب مصــورة موجهة للشــباب بعنوان » أكتشــُف 
بــالدي« وإنتــاج أشــرطة وثائقيــة قصيــرة للتعريف بخمس 
ــة  ــات الجمهوري ــف جه ــن مختل ــدة م ــة وبل ــرة مدين عش

التونســية.
وســيكون كل كتــاب هــو اســتطالع مصــور يعـــرف بإحــدى 
هــذه المــدن او البلــدات، بتاريخهــا، بأهــم معالمهــا، 
واالجتماعيــة  االقتصاديــة  وأنشــطتها  بمؤسســاتها، 
ــوق. ــر ومشـ ــط ومختص ــكل مبس ــك بش ــة وذل والثقافي

هــذا ويمكــن للمتصفــح للكتــاب أن يتجــول مــن خالله في 

المدينــة او البلــدة ليكتشــف فيهــا ســحر الماضــي وعبــق 
الحاضــر ولكــن ليتعــرف أيضــا علــى مشاغـــلها ومشــاكلها 

الحاليــة والحلــول المقترحــة لحلهــا.
ــة  ــن المعلوم ــث ع ــن البح ــا م ــي كل مراحله ــب ف والكت
الــى التأليــف الــى الصــور هــي مــن إعــداد تالميــذ نــوادي 
التربيــة المدنيــة بالمؤسســات التربوية او بالمؤسســات او 
الجمعيــات الثقافيــة وبإشــراف األســاتذة المنشــطين لهذه 
النــوادي وباالســتعانة بأســاتذة التاريــخ والجغرافيــا عندمــا 

يتطلــب األمــر ذلــك.

لندن  - المستقل

ــل  ــكل عم ــا ل ــة دائم ــس خفي ــاك كوالي هن
مــن االعمال الفنيــة و هنــاك كواليس خفية 
وراء نجــاح كل عمــل فنــي، فلــم وصمــة عــار 
للمخــرج العراقــي جعفــر مــراد لــه كواليــس 
عراقيــه بمــا تحمــل الكلمــة مــن معنــى 
ــى  ــرج و عان ــذا المخ ــد ه ــد كاب ــم، فق مؤل
ــج قلــب  ــم الــذي اثل ــرا حتــى ينتــج الفل كثي
مخرجــه فــي نهايــة المطــاف بحصولــه على 

اربعــة جوائــز عالميــة.
قلــت كواليــس مؤلمــة، وهــي حقــا كذلــك 
الن موضــوع الفلــم الوثائقــي هــذا موضوع 
ــى المخــرج  ــم جــدا، فــكان عل انســاني مؤل
ان يذهــب الــى العــراق و يعمــل لقــاءات 
كثيــرة مــع انــاس يرفضــون ان يقابلــوا احد 
لتشــوهات احدثهــا النظــام الســابق لهــم.

الفلــم يحكــي عــن اوالئــك الجنــود الذيــن 
رفضــوا المشــاركة فــي حــرب 1991، حــرب 
تحريــر الكويــت، والذيــن عاقبهــم النظــام 
الســابق بخلــق عاهات مســتديمة مثل قطع 
االنــوف و االذن و مــا الــى ذلــك ليبقــى هــذا 

الفلــم وثيقــة ادنــة للنظــام الدكتاتــوري.

تحــدث مخــرج الفلــم الــى »المســتقل« عــن 
ــية  ــار النفس ــك االث ــم و كذل ــه معه معانات
العميقــة التي تركوها لــه، كان حديثه مولم 
وهــو يــروي قصــص لــم تخطــر علــى بــال 
ــن قابلهــم  ــف يشــيح م ــر كي انســان، تذك
يشــيحوا بوجوههــم الغاضبــة عــن الكاميرا، 
ــش  ــف اجه ــف كي ــديد كي ــم ش ــر بال تذك

بالبــكاء احدهــم.
جعفــر مــراد تحــدث الينــا عــن معاناتــه فــي 
المراحــل االخيــره مــن انتــاج الفلــم، مراحــل 
المونتــاج، حيــث اصيب بالتوتر حين شــاهد 
المقاطــع الموثــره الكثيــره فــي الفلــم و 
يضيــف  »قضيــت ثالثــه اشــهر تقريبــا وانــا 
امنتــج الفيلم والصعوبة بانني كنت اشــاهد 
ماســاتهم وكاننــي اعيش معهم ليــل نهار، 
بصراحــة اصبــت فــي البدايه بتوتــر وبعدها 
عشــت فتــره كئيبــة لــم امــر بهــا مــن قبــل 
ــج  ــا امنت ــة وان مــن جــراء معايشــتي اليومي

الفيلم«.
نجــح  الفلــم نجــاح كبيــرا، لكن تاثيــر اوالئك 
ــرج  ــي المخ ــرج بق ــع المخ ــي م ــا بق الضحاي
يعيــش حالــة اوالئــك الديــن فقــط قالــوا ال 

للحــروب.

صاحب شيرعلي

ــو  ــكا وه ــاه الن ــرًا باتج ــا جس ــى فيه ــة وبن ــذه المنطق ــي ه ــّل ف ــا( ح ــه )رام اإلل
ــه )شــيفا(  ــي لإلل ــد مدينت ــّرس معب ــد ُك ــاذ اآللهــة )ســيتا(، وق ــه إلنق ــي طريق ف
ويحتــوي المعبــد علــى )رمــز قضيــب ذكــري( الــذي ُيعــد رمــزًا للطاقــة والقــدرة 
شــّكلته )ســيتا( بيديهــا وخّصتــه برعايتهــا الكاملــة حيــث تطــوف جمــوع الحجيــج 
بهــذا المعبــد المهــم فــي مدينتــي، بهــذه اللغــة ذات االحتــرام العالــي يتحــدث 
)زيــن العابديــن عبــد الــكالم( العالــم والشــاعر والمهنــدس رائــد برنامــج الهنــد 
الصاروخــي والنــووي والحقــاً الرئيــس المســلم للهنــد متعــددة األعــراق واألديــان، 
ــي  ــة، التجــد ف ــن إمــام جامــع المدين ــرآن واب ــدارس للق يتحــّدث هكــذا وهــو ال
ــة الهندوســي بلغــة األديــب الُمحــب  ــد المدين ــه اي حقــد وهــو يصــف معب داخل
كأهــم معَلــم فــي مدينتــه، كذلــك يتحــدث عــن كنيســة المدينــة .. تحــّدث عــن 
ُأســرته بتفصيــل حميمــي أّخــاذ عازيــاً اليهــا الفضــل فــي تفّوقــه وشــارحاً أهميتهــا 
ــم وعــن النجــاح والفشــل، بهكــذا  ــاء الشــخص واأُلمــة، تحــّدث عــن العل فــي بن

ــدار اأُلمــم، نزاهــة وعلــم وحكمــة .. رجــال ُت

صائب غازي

اكتشاف األماكن من خالل الدراما

بالتعاون مع االتحاد األوروبي مشروع »أكتشف 
بالدي« يواصل فعاليته رغم الظروف المحيطة

احتــرت مــن أيــن إبــدأ قــررت أن ابــدأ مــن حيــث انتهــى مــات وهــو جالــس علــى 
كرســيه الوحيــد فــي غرفتــه المرتبــه والموحشــة المملــوءة بالدخــان.

ســعيد العراقــي ابــو عروبــه ويعــرب وقحطــان فــي عامــه الســابعه والخمســين بعــد 
توقفــت حياتــه منــذ ســبع ســنوات .

اشــار لــي صديقــي هاشــم حيــن كنــت فــي ) كوجــه مــروي ( انــا هــو ســعيد العراقــي 
لــم تعرفــه حجــر بعينيــن واســعتين جامدتيــن شــعره مقصوص بشــكل جيد مشــيته 
المتكبــره نفســها  مالبســه رثــه لكــن نظيفــه  تذكرتــه وهو ببدلتــه الكاكــي ونطاقه 
الجميــل ومسدســه االمــع علــى خصــره حيــن كان يخرج من مقــر المنظمــة الحزبية او 
حيــن كان يأتــي الــى بيتــه الــذي يبعــد عــن بيتنــا بثالث بيــوت لم انســى االلنــد كروز 
التــي كانــت تصــرخ عامــدة حيــن كان يعتليهــا الســائق االســمر كان اكثــر شراســة 
ــف ســعيد، حينهــا كان اوالده يعــرب  ــا المخي ــه جارن ــا من ــه كان خائف ــه ربمــا الن من
فــي الخدمــه العســكريه وقحطــان فــي الجامعــة، امــا ابنتــه البكــر متزوجــه مــن عبــد 
الوهــاب العــزاوي مــن اهالــي ديالــى ضابطــا فــي األمــن القومــي يأتــي بســيارته او 
ســياراته حينهــا المرســيدس الســوداء يصــاب عكدنا باإلربــاك والخوف حتــى األطفال 

تراهــم يهربــون.   
نرجــع الــى ســعيد ابــو عروبــه حيــن اشــار هاشــم انــه ابــو عروبــه لــم اصــدق حينهــا 

لكــن هــو هــو نعــم هــو .
فــي الســاعة الثانيــة بعــد منتصــف الليــل جــاءت مفــرزه مــن عشــرين فــرًدا اقتــادوا 
ســعيد وزوجتــه الــى خانقيــن ومــن ثــم الــى الحــدود حينهــا ابتســم النقيــب جعفــر 
شــريف وقــال وكأنــه يبصــق انــزل عجمــي وهمــس وكأنــه يصــرخ كــم اتمنــى ان 

اقتلــك لكــن األوامــر .
النقيــب جعفــر يكــره ابــو عروبــه وتلــك قصــه قديمــه فــي عــام 63 كان ســعيد انذاك 
مســؤل الحــرس القومــي فــي المنطقــه كان لجعفــر اخ اصغــر اســمه فاضــل شــيوعيا 
قتــل وكانــت ام جعفــر  تبكــي فاضــل ليــل نهــار وتدعــوا علــى ســعيد ) اهلل يحرمــك 
مــن اوالدك وتمــوت غريــب ( لكــن كان جعفــر يخــاف ابــو عروبــه لســلطته وشراســته 
ــد ميــالد القائــد كان ابــو عروبــه  والســبب االخــر فــي العــام الماضــي بمناســبة عي
مســؤل الحفــل وعريــف الحفــل والنقيــب جعفر تحــت إمــرة ابو عروبــه لــذا كان النقيب 

جعفــر يشــعر بالمهانــه .
النقيــب جعفــر مــن عائلــة فقيــره لكنــه كان متفــوق بالمدرســه ومنــذ طفولتــه كان 

يحلــم ان يكــون ضابًطــا وقــد صــار لكــن مــع الحزبييــن يشــعر بالــذل والمهانــه.
باألمس كان سعيد ابو عروبه هو من يأمر وينهى واليوم انزل عجمي.

سعيد كان وطنًيا جًدا .
ــة  ــر اعــدام يعــرب وقحطــان فــي عــام 87 حمل ــه ظهــرا جــاء خب فــي الســاعة الثاني

ــف الســجون . تنظي
ســعيد جالســا بكرســيه الوحيــد بغرفتــه لــم يجــرأ احــد علــى اخبــاره  زوجتــه التــي 
أنفصلــت عنــه النــه جــن كمــا كانــت تقــول دخلــت الغرفــه صارخــت ســعيد، ســعيد 

أعدمــوا يعــرب وقحطــان لــم تبكــي اســتدارت وخرجــت كأنــه لــم يســمع مــا قالــت 
حملــق بالبــاب الــذي ظــل مفتوحــا اراد ان ينهــض لكنــه انطفــأ توقــف قلبــه بقــي في 

كرســيه. 
جــاء محمــود كعادتــه صباحــا رأى البــاب مفتوحــا قــال ربمــا نســيه دخــل، صبــاح الخير 

ســعيد كان كمــا هــو جالســا وعينــاه مفتوحتــان لــم ولــن يجب .
هزهه 

سقط وهو محدق

قصة سعيد العراقي
حسين محمد اسماعيل

احسناُء هل غادر الحبُّ دارْ      وهل ضاع عمٌر وراء انتظاْر؟
وهل كذبتني طيوُف الُمنى؟      فكان مخاض الحياة احتضاْر

ارى اّن اشجار عمٍر مضى      بال ورٍق أصبحت او ثماْر
تساقَط غصُن الهوى عطشاً      واينع في الّصدِّ غصن البواْر

وعاف خميلتنا طائٌر        سقيناه حباً وبالحِبّ طاْر
فهل كان وهماً َتَرُقُبنا        فكنا نظن التراب نضاْر؟

َماِء وعمق البحاْر؟ وهل كنت احبو الى غايٍة       ببعد السَّ
ُترانا ونحن نحثُّ الخطى       وقفنا بمفترق االختباْر

وقد أغلق القلب ابوابُه       وأفسح للعقل فيه مساْر
وما ان اطّلت علينا يٌد       مددنا اليها اياٍد قصاْر

*****
ترقبُت والليل ينهبني      نهار تالٍق يضيء السفاْر

وما كنُت ادري بان دجىً      على الّصدِّ يذبُح ذاك النهاْر
بلى كنت ادري بان الهوى      ضياٌع وان هواِك انتحاْر

ولكنما كوكب العمر في      مدارك يجري بدون اختياْر
وايُّ مداٍر نبا نجُمُه       تحّطَم ُشهباً وانت المداْر
وجذوُة روح الفتى مرًة       تشبُّ فيولُد منها الدماْر

*****
وياجذوًة فارقت سارياً       على التيِه ظّل يجوُب القفاْر
اما كنِت تدرين ما خطُبُه        ومن اي عيٍن تشظى االواْر؟

وكنِت اذا مٌر ظٌل َلُه           تَشعََّب ظلُِّك ثم استطاْر
بكل رواٍق صدى همسٍة          وفي كل ثغٍر بقايا حواْر

وتملُء نهم العيون الظنون           هو المستجيُر هو المستجاْر 
سرى نحو صرُحِك اهُل الهوى          فكنُت القتيَل وكنِت المزاْر

*****
أراهبَة القلِب محراُبُه          تصٌدَع وانهّد منه جداْر

نصبِت صليَب هوانا وقد         تشبثُت ِفيه لعلي ُأجاْر
وثبَّتُّ كفي على لوحه        وكانت يداِك تدقُّ الدساْر

*****
ُأحّبِك تمتدُّ ملء دمي         وينَشِطُر القلُب منها انشطاْر

وح حدَّ القراْر وتزرُع في رئتي صرخًة          تهزُّ بها الرُّ
يقولون تنسى فيا لهفًة           تصاَغَر عن قدرها االصطباْر

مكابرًة ان اقوَل نسيت          وُحبُِّك في القلِب ماٌء وناْر

إحتراق سراب
امجد السواد

 كواليس فلم وصمة عار

هكذا تدار االمم

حنيني الى أهل العراق يهّدني
،  فأشرُق  ودمعي بصمتي  يستبدُّ

 فال قلبَي الملتاع ملَّ  اشتياقُه
 وال من ندى يطفي التياعي فأورُق

 على البعد ما ذقُت السعادَة،  
والمنى

 بحبٍل  من الحرماِن واليأِس  
ُتشنُق 

 نحيبي، وصبري،  واشتداد 
مصائبي،

  وغّصات روحي،  والشغاف يمزُق
 سالٌم الى أهٍل كراٍم وصحبٍة
 ودفِء حناٍن بالمحبة يدفُق...

فستون عاما تمرُ  علينا
ونحن ُنضامُ 

نهّجُر قسراً 
نعّذُب 

نـُقتْل صبرا
ويرحل عنا شباٌب أرادوا حقوقاً  

وبعض حياة
ولكْن 

تمرّ  السنون وهم ُيدفنون،
نضاال، ومنفى، وقهرا، وغدرا

وستون عاما، 
يموت الضحايا وال يحفلون بشئ 

جديد
فال من حقوٍق،  

وال من حياة.
فهل أن يوما يجئ  ليحنو علينا 

القدرْ ؟
يحقق فينا الحياة كما نشتهي

 فننشُد نصرا:
  إذا الشعب يوما أراد الحياة فالبد 

أن يستجيَب القدر !؟

حنيني
 بلقيس حميد حسن
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جميــع  وفــي  والكتــاب  المؤلفيــن  جميــع  يتفــق 
ــم  ــأن عل ــة واألنســانية ب ــة الصرف التخصصــات العملي
التخطيــط الحضــري واألقليمــي الــذي اهتمت بــه الدول 
والحكومــات حديثــا واتخذتــه منهجــا تطبيقيــا سياســيا 
واقتصاديــا واجتماعيــا وعمرانيــا فــي أقاليــم تتــوزع 
عليهــا المــدن واألريــاف تضــع دوائرهــا المختصــة 
خططهــا التنمويــة معتمدة على مــوارد األقاليــم ذاتها.

ــت  ــي تضمن ــدول بســن الدســاتير الت وقامــت هــذه ال
والتشــريعات  القوانيــن  ووضعــت  األقاليــم  فكــرة 
واألنضمــة التــي تســتطيع مــن خاللهــا الوصــول الــى 
هدفهــا لتحقيــق التنميــة المســتدامة لشــعبها وعلــى 
ــم  ــي كل األقالي ــي ف ــاء الذات ــوال لألكتف ــا وص أراضيه
ــاج  وينتقــل الفائــض مــن اقليــم الــى اقليــم أخــر محت
محققيــن بذلك العمليــة العلمية التخطيطــة التي تقوم 
ــزي  ــزي والالمرك ــط المرك ــن التخطي ــزاوج بي ــى الت عل
ضمانــا لســعادة المواطــن فــي حاضــره ومســتقبل 

ــه. اجيال
ومــن األمثلــة الحيــة علــى نجــاح تطبيــق سياســات 
التنميــة األقليميــة بأتخــاذ مفاهيــم التخطيــط األقليمي 
طريقــا ومنهجــا بــأدارة الــدول، الواليــات المتحــدة 
األمريكيــة، فرنســا، سويســرا، تركيــا، األمــارات العربيــة 
المتحــدة، اليابــان، الســويد، كنــدا، وغيرهــا مــن الــدول 

ــم. التــي أصبحــت تــزداد علــى خارطــة العال
ــا نحــن  ــم تدفعن ــي العال ــارب الناجحــة ف ان هــذه التج
ــن  ــن ع ــزال بعيدي ــذي الن ــث ال ــم الثال ــي دول العال ف
ركــب التطــور والتقــدم الــذي وصلــت اليه هــذه البلدان 
ــة لوضــع  ــاذ الخطــوات الالزم ــا ســرعة اتخ ــب من يتطل
ــا  ــا وواقعن ــي تتناســب مــع مســاحات دولن ــا الت خططن
ــتثمار  ــكاني ألس ــع الس ــي والتوزي ــي واألجتماع الجغراف
ــداهلل  ــرة بحم ــي كثي ــرية وه ــة والبش ــا المادي مواردن
ــة  ــا التنموي ــق خططن ــدء بتطبي ــا اال الب ــاج من وال تحت
الحضريــة واألقليميــة للنشــاطات الزراعيــة والصناعيــة 
والعمرانيــة وتخطيــط النقــل والمواصــالت واألســكان 
ــم والســياحة وكل  ــة والتعلي ــات الصحــة والتربي وخدم

ــة. ــع الضروري ــات المجتم حاج
اذن التخطيــط الحضــري واألقليمــي هــو المطلــوب 
تطبيقــه عمليــا ووفــق مرتكزاته العلمية للبــدء بعمليات 
التنمية المســتدامة لتحقيق الرفاهية للشــعوب في ضوء 

المعاييــر العالميــة المنســجمة مــع واقعنــا األجتماعــي.

عصر التنافس األقليمي 
لونضرنــا الــى خارطــة العالم وتصفحنــا قاراتهــا ودولها 
الفشــل األقتصــادي وتعثــر مشــاريع  بــأن  لوجدنــا 
وخطــط التنميــة التــي تواجههــا الــدول بــدون اســتثناء 
ــرة الســكان او  ــرة كثي ــرة المســاحة كانــت او صغي كبي
ســكانها قليلــون كثيــرة المــوارد او مواردهــا شــحيحه 
رأســمالية الفكــر السياســي او سياســاتها اشــتراكية 
شــرقية الموقــع او غربيــة شــمالية او جنوبيــة اســالمية 
الديــن مســيحية او يهوديــة جبليــة ام ســهلية عمرهــا 
طويــل ام قصيــرة العمــر تحيــط بهــا الميــاه او قاريــة 
ــاك قاســما مشــتركا بيــن هــذه الــدول  ــا ان هن لوجدن
فــي الوقــت الحاضــر ونحــن نعيــش عصــر جائحــة 
كورونــا معانــاة أقتصاديــة وال تــكاد تكــون هنــاك دولة 

علــى ســطح األرض اســتطاعت ان تنجــح فــي تحقيــق 
ــة  ــة والرعاي ــق الرفاهي ــا يحق ــادي بم ــا األقتص نضامه
األجتماعيــة الكاملــة التــي كفلتهــا الدســاتير لمواطنيها 
مــن حيــث األكتفــاء الذاتــي حتــى وان كانــت متقدمــة 
علميــا وتكنولوجيــا ألن هنــاك حقيقة ثابتة بــأن الخالق 
جــل وعلــى وزع الثروات على ســطح وباطــن األرض بما 
يحقــق عدالــة فــي التوزيــع و بــذل الجهــد البشــري مــن 
اجــل اســتثمار هــذه المــوارد ولكــن انه ســوء التخطيط 
هــو الــذي جلــب هــذه الويــالت للشــعوب التــي بــدأت 
تعانــي مــن الفقــر ووصــل الحــال للبعــض مــن ســكانها 
للمــوت جوعــا واننــا نــرى بأنــه حتــى داخــل البلــد 
الواحــد تتبايــن الثــروات فــي توزيعهــا ومواقعهــا مــن 
محافضــة الــى اخــرى ممــا دفــع الكثيــر مــن الحكومــات 
أليجــاد األساســيات ووضــع الخطــط العلميــة مــن أجــل 
ــى  ــكان ال ــوارد واســتثمارها مــن م اســتمرار هــذه الم
اخــر بأســتخدام كل الوســائل التكنلوجيــة المتاحة ألجل 

تحقيــق التنميــة المســتدامة وتحقيق مســتوى معاشــي 
مقبــول لمواطنيهــا اعتمــادا علــى توزيــع المــوارد 
الماديــة علــى مجمــوع الســكان علــى مســاحة الدولــة.

مــن هنــا جائــت فكــرة التخطيــط األقليمي وهو بشــكل 
بســيط )حصــر امكانيــات مســاحة كل مدينــة أو اقليــم 
مــن مــدن الدولــة ومعرفــة مواردهــا الماديــة مــن اجــل 
األســتفادة مــن الفائــض لمســاحة ما لنقله الى مســاحة 
اخــرى تحتاجــه لتحقيــق العدالــة األجتماعية واألســتفادة 
مــن الفائــض لتصديــره للخــارج ســواًء للحصــول علــى 
ــي  ــر ف ــه بســلعة اخــرى ال تتوف ــدا او مبادلت الثمــن نق
ــة  ــة العربي ــة كمــا تفعــل األن دول المنطق هــذه الدول
التــي وهبهــا اهلل الثــروات النفطيــة والغــاز حيــث تقــوم 
بتصديــره الــى الخارج وأســتيراد الســلع التي التســتطيع 

تصنيعهــا الــى شــعوبها (.
التخطيط األقليمي تجارب ناجحة 

ان هــذه العمليــة التــي تــم طرحهــا والتي يطلــق عليها 
التخطيــط األقليمــي هــي خالصــة تجــارب ناجحــة لدول 
ــا أســتطاعت ان تثبــت نجاحهــا  عديــدة قديمــا وحديث
ــا  ــة فرضته ــة ضروري ــت حاج ــا ، واصبح ــا وعملي علمي
بأمــس  نحــن  واألقتصاديــة  السياســية  الضــروف 
الحاجــة لهــا فــي الوقــت الحاضرفهــي تزيــد مــن وحــدة 
الــدول وال تــؤدي للتفــكك او المشــاكل  وتماســك 
والصراعــات الداخليــة للبلــدان وهــي امامنــا كثيــرة 
حيــث يشــكو البعــض مــن ســكانها مــن عــدم توزيــع 
الثــروات بشــكل عــادل ممــا يــؤدي فــي بعــض األحيــان 
الــى المطالبــة بأألنفصــال واحيانــا نــرى ان بعــض 
المحافضــات او األقاليــم ذات الثــروات المتعــددة بأنهــا 
ــة  ــروة واألمثل ــة وتدعــو للتفــرد بالث تشــكو المضلومي
كثيــرة فرأيناهــا فــي اســبانيا وبريطانيــا والعــراق ، أذن 

مــا هــو الحــل أننــا نــرى ان الكثيــر مــن الــدول أعتمــدت 
سياســات التخطيــط األقليمــي كمنهــج فــي توزيــع 
ــي  ــال وه ــا مث ــرا كفرنس ــا باه ــت نجاح ــروات ونجح الث
تشــغل القــوة الرابعــه عالميــا اقتصاديا واصبحــت رائده 
نضريــا وعمليا في التخطيــط األقليمي وكانت الســباقة 
فــي تطبيقــه داخــل فرنســا وفــي جزرهــا التــي تســيطر 
عليهــا سياســيا خــارج فرنســا كمــا هنــاك دول متقدمــة 
ــق المنهــج  ــي تطبي ــرى ف ــا نجحــت هــي االخ اقتصادي
األقليمــي ومتوزعــه علــى كافــة القــارات كالواليــات 
المتحــدة األمريكيــة واليابــان وكوريــا الجنوبيــة وتركيــا 
وهنــاك دول ضهــرت حديثــا علــى الســاحة كســنغافورة 
ودولــة األمــارات العربيــة المتحــدة ولعــل مافعلتــه دولة 
ــة  ــي تنمي ــرة ف ــدة قصي ــالل م ــا خ ــي افريقي ــدا ف راون
مواردهــا الماديــة والبشــرية لعلــه فــي نضــري واحــدة 

مــن المعجــزات فــي القــرن الواحــد والعشــرين.
ــا بعــد هــذه التجــارب الناجحــه للــدول  التــي مــرت. أنن
ــة  ــات اقتصادي ــت سياس ــرى انتج ــدول اخ ــارب ل والتج
مرتبكــه وقلقــه ومســتقبلها األقتصــادي مجهــول رغــم 
انهــا تمتلــك ثــروات ماديــة وبشــرية كبيــرة علينــا 
التوجــه لتطبيــق سياســة التخطيــط األقليمــي ألنــه في 
نضــري قــوة لوحــدة الدولــة وتماســك لشــعبها وليــس 
ضعفــا لهــا كمــا يحــاول العديــد مــن السياســيين فــي 
ــر  ــات غي ــراوح بسياس ــزال ت ــي ال ت ــدان الت ــض البل بع
مســتقرة نســبيا فــي بلــدان العالــم الثالــث بشــكل عــام 
ــا نالحــظ بــأن  والشــرق األوســط بصــورة خاصــة ألنن
األزمــات السياســية واألقتصاديــة واألجتماعيــة فــي 
تزايــد الــى جانــب حالة من التخلــف والتراجع والتشــرذم 
وهجــرة القــوى الشــابة وذوي الخبــرة مــن هــذه الــدول 
لتســد النقــص للحاجــة لليــد العاملــة التي تســود الدول 
المتقدمــة فــي اوروبــا وامريــكا الشــمالية التــي تعانــي 
مــن نقــص بالقــوى العاملــة الشــابة بســبب مــا عاشــته 

ســابقا مــن الحــروب العالميــة.
خالصــة القــول ان هــذا يدعونــا الــى التوقــف واألمعــان 
وبنضــر ثاقــب لمــا ألــت اليــه األوضاع فــي بلداننــا وهي 
غنيــة بمواردهــا البشــرية والماديــة ولكنهــا تعانــي من 
الفقــر المدقــع والنتاحــر والحــروب والمشــاكل بيــن ابناء 
ــة  ــد الواحــد وهــي دون شــك نتيج ــي البل ــع ف المجتم
ــوم  ــم نق ــف ل ــا لألس ــة لكنن ــة وخارجي ــباب داخلي ألس
بدراســتها بشــكل صحيــح وبصــورة علميــة لنضــع 
ــع  ــام الجمي ــرح ام ــذا اط ــل ه ــا ألج ــا لمعالجته خططن
سياســيين واكاديمييــن واعالمييــن اســلوب التخطيــط 
األقليمــي كمفتــاح للكثيــر مــن الحلــول ليكــون منهجنــا 
األقتصــادي كخطــوة أولــى لنجــاح مســتقبلي مضمــون 
ــة  ــاه والتنمي ــق الرف شــعاره التنافــس المشــروع لتحقي
ــة  ــى ثقــة اذا توفــرت الني ــي عل ــة وان والوحــدة الوطني
الســليمة فأننا ســنصل بالمنطقة وشــعوبها الى طريق 

الســالم والتنميــة.
دكتور مالك ابراهيم الدليمي

استاذ التخطيط الحضري واألقليمي 
جامعتي بغداد وصنعاء سابقا

6اقتصاد ومال

اُي حديــٍث عــن االصــالح االقتصــادي منقــوص وغيــر  مكتمل مالم يســبقه االصالح 
االداري هــذا مــا لمســناه علــى مــدى 17 عامــاً  علــى مرحلــة التغيير في العــراق مرت 
كســحابة. غيــر ان هــذه المتالزمــة متفــق عليهــا بين معظم  خبــراء االقتصــاد وفي 

اغلــب النظريات االقتصاديــة المعروفة.
كيــف اذن نســتطيع تحقيــق هــذه المتالزمــة ؟ اليجــاد الحــل علينــا مراجعــة التجارب 
ــة،  ــات المطلوب ــق االصالح ــا تحقي ــن خالله ــدول م ــتطاعت ال ــي اس ــة الت العالمي

ولناخــذ الصيــن مثــال ابــرز للتوضيــح.
تشــير الدراســات الــى ان الصيــن كانــت الــى حــد العــام 1978 مــن الــدول الناميــة 
والتــي تحصــل علــى العملــة الصعبــة مــن خــالل تصديــر الفحــم والقطــن واشــياء 
بســيطة قياســاً بالثــروات الطبيعيــة الــى ان جائها   رئيــس وزراء حازم علــى  احداث  
قفــزة نوعيــة لتحويلهــا  الــى دولــة متطــورة. ما الــذي  فعله رئيــس الــوزراء الجديد 

لينقلهــا الــى مصــاِف الــدول المتقدمة؟
اول شــيئ انــه كان مؤمنــاً بالعلــم وســيلة ابــرز فــي تحقيــق التطــور مــا دعــاه الــى 
ــة  ــة متخصــص بالتنمي ــي مــن جامعــة اكســفورد البريطاني ــر دول اســتقدام  خبي
االداريــة واالقتصاديــة وهــذه الجامعــة كانــت والزالــت مــن اكفــئ جامعــات العالــم 

فــي هــذا التخصــص.
وقصــة اســتقدام هــذا الخبيــر طويلــة اصطدمــت فــي بدايتهــا بمعارضــة شــديدة 
مــن الحــزب الحاكــم فــي الصيــن المجــال لشــرحها هنــا لكنــه اســتطاع ان يقنعهــم 
اخيــرًا بعــد اصــراره الكثــر مــن 7 طلبــات تقــدم بهــا لهــم فحصــل  علــى الموافقــة. 

كيــف ســيتصرف لجــذب هــذه الخبــرة ؟
ــذي يقبــل ان يغــادر نعيــم  ــرة لل ــازات كبي ــرة افــرد امتي لكــي يجتــذب هــذه الخب
اوربــا المتطــورة ويقــدم الــى دولــة ناميــة كالصيــن للعمــل فيهــا، اول االمتيــازات 
اعطائــه خمســة اضعــاف راتبــه الشــهري فــي الجامعــة ويبــدو الرقــم مغــري ومــن 
ثــم بطاقــات ســفر مجانيــة ذهابــاً وايابــاً وســكن مجانــي مــع اجــازة مفتوحــة لمــدة 
شــهرين ســنوياً براتــب كامــل اضافــة الــى دفــع رواتــب اســاتذة جامعــة اكســفورد 
لمــدة ســنة كشــرط لموافقتهــا علــى قبــول  ترشــيح احــد اســاتذتها للعمــل  فــي 

الصيــن. 
مالــذي قدمــه هــذا الخبيــر التنمــوي عنــد قدومــه الــى الصيــن كخبيــر استشــاري 
ــن  ــه وامي ــق وزاري نزي ــار فري ــوزراء اختي ــس ال ــى رئي ــترط عل ــة؟ اش اول للحكوم
ومتخصــص، ادخــال الــوزراء فــي دورات تدريبيــة فــي مجــال  اعــداد  القــادة، تعلــم  
اللغــة االنكليزيــة اجباريــاً، قيــام  الــوزراء بنقــل خبراتهــم الــى العامليــن بمعيتهــم، 
تحريــر العملــة تدريجيــاً لتفعيــل االنتــاج واخيــرًا تقليل الفجــوة بين المــدن الصينية 
وتبــادل الخبــرات فيمــا بينهــا. ومــا كان مــن رئيــس الــوزراء اال القبــول بشــروط 

خبيرالتنميــة هــذه.
مــا النتائــج المتحققــة مــن كل ذلــك ؟ خــالل 3 ســنوات اســتطاع هــذا الخبيــر نقــل 
الصيــن مــن دولــة فقيــرة ناميــة الــى نمــوذج دولــة اشــتراكية مرتبطــة بنظــام 
ــالل  ــن خ ــة م ــس الصحيح ــع االس ــتطاع ان يض ــور. واس ــي متط ــادي عالم اقتص

ــق االصــالح االقتصــادي. االصــالح االداري ليتمكــن مــن تحقي
ــة عظمــى فاقــت بتطورهــا اغلــب دول  الحــظ اليــوم  لقــد اصبحــت الصيــن دول
ــم باقتصادهــا  ــكا بتجارتهــا ومرشــحة لتســيد العال ــا وتنافــس امري ــم واورب العال
المتيــن وتفوقهــا حتــى علــى اميــركا كل ذلــك بفعــل العلــم فالقوة بالعلم وليســت 

بالحــروب.
ــر   ــد خبي ــى ي ــاءت عل ــي ج ــة والت ــة واالقتصادي ــة االداري ــل التنمي ــو فع ــذا ه ه
ــة االهــم انــه عراقــي االصــل اســمه البرفســور  بريطانــي الجنســية لكــن المفاجئ
ــة. ــة االداري ــال التنمي ــي مج ــم ف ــي العال ــاص االول ف ــيركيس االختص ــاس س الي
تجربــة الصيــن لــم تكتشــف حقيقــة ومعــدن العقــل العراقــي والعربــي فــي 
المهجروانمــا هــي حقيقــة قائمــة يعرفهــا القاصــي والداني بــان العراقييــن  قدرات 

ــُر. التعــوض وهــم كث
اذن بنــا حاجــة حقيقيــة لتنفيــذ برنامــج الحوكمــة ) االدارة الرشــيدة ( فــي العــراق 
ابتــداًء مــن خــالل اســتقدام خبــرات فــي التنميــة االداريــة واالقتصاديــة والمتوزعــة 
فــي دول العالــم  المتقــدم وهــا هــم الكفــاءات العراقيــة يصنعــون امجــاد الــدول 
التــي يقطنوهــا وهــم قــادرون علــى اعــادة بنــاء العــراق ولكــن لالســف ال احــد مــن 

الحكومــات  التــي تعاقبــت يحــرك ســاكن باســتمار هــذه الطاقــات الخالقــة.
هذاالحــدث واقصــد الخبيــر كان قبــل ثالثــة عقــود فتعــال االن وانظــر فقــد تحولــت 
ــة  ــة والتنموي ــارات التدريبي ــي االستش ــة ف ــركات متخصص ــى ش ــك ال ــه تل تجربت
والمســالة تحولــت الــى مؤسســات عريقــة  انتشــرت فــي دول العالــم تضــم خبــراء 
ــال ال الحصــر مؤسســة  ــى ســبيل المث ــن ومنهــا عل عــرب ومــن ضمنهــم عراقيي
صنــاع الجــودة العــرب فــي الســويد متخصصــة بتدريــب القــادة فــي مجــال االدارة 
 الرشــيدةولها تجــارب عديــدة وتقودهــا عقول عربية مشــهود لها فــي دول العالم.
مــن اجــل ذلــك قلــت فــي مقدمــة المقــال  ان اي حديــث  عــن االصــالح  االقتصادي  
البــد ان يســبقه االصــالح االداري. ولنــا فــي تجــارب  عالميــة معروفــة كســنغافورة 
واندنوســياوالكوريتين و الــدول العربيــة والخليجيــة كمصــر والســعودية واالمارات  

وغيرهــا  خيــر مثــال.
الســؤال هــل سيســتفيد العــراق مــن هــذه التجــارب واقصــد مــن خبــرات العراقييــن 
ــن..  ــف واي ــى وكي ــه االقتصــادي؟ مت والعــرب فــي المهجــر كــي يخــرج مــن مازق

نراقــب لنــرى...

هل يتخطى العراق 
مأزقه االقتصادي؟!

ياسر املتولي

د. مالك الدليمي

صدى التنمية

بغداد - المستقل

أعلــن الســفير التركــي فــي بغــداد فاتــح يلــدز ارتفــاع حجــم 
ــار  ــى 20.66 ملي ــراق إل ــا والع ــن تركي ــاري بي ــادل التج التب

ــام 2020. ــي الع دوالر ف
وأضــاف يلــدز -فــي تغريــدة لــه علــى تويتــر- أن العــراق 
يأتــي فــي المرتبــة الرابعــة بيــن كبــار مســتوردي الســلع 
والواليــات  وبريطانيــا  ألمانيــا  مــن  بعــد كل  التركيــة 

ــدة. المتح
وفــي فبراير/شــباط 2020 قــال الســفير التركــي لــدى 

العــراق إن حجــم التبــادل التجــاري بيــن البلديــن بلــغ 15.8 
مليــار دوالر عــام 2019.

ويعــّد منفــذ إبراهيــم الخليــل البــري بقضــاء زاخــو التابــع 
المنفــذ  العــراق  بإقليــم كردســتان  لمحافظــة دهــوك 

ــا. ــع تركي ــاري م ــادل التج ــي للتب الرئيس
وكان التبــادل التجــاري )مجمــوع الصــادرات والــواردات( 
ــم  ــيطرة تنظي ــاب س ــي أعق ــع ف ــد تراج ــن ق ــن البلدي بي
الدولــة اإلســالمية علــى ثلــث مســاحة العــراق عــام 2014.
وفــي ديســمبر/كانون األول الماضــي وأثنــاء زيــارة رئيــس 
الــوزراء العراقــي مصطفــى الكاظمي ألنقرة، شــدد الرئيس 

التركــي رجــب طيــب أردوغــان علــى ضــرورة صنــع األرضية 
ــادل التجــاري بيــن البلديــن،  ــم رفــع حجــم التب التــي تدّع
مثــل اتفاقيــة إلغــاء ازدواجيــة الضرائــب، واالســتمرار فــي 
المشــروعات التنمويــة خاصــة قطــاع الطاقــة، ومنهــا 

األنبــوب النفطــي بيــن كركــوك وجيهــان.
وحينئــذ قــال الكاظمــي إن تركيــا مــن أهــم الشــركاء 
التجارييــن للعــراق، وأعــرب عــن رغبــة بــالده فــي مزيد من 
التطــور فــي العالقــات والشــراكة االقتصاديــة مــع تركيــا، 
واالســتثمار بوجــه خــاص فــي القطاعــات التي يحتــاج إليها 

العــراق.

السفير التركي: اكثر من 20 مليار دوالر ميزان 
التبادل التجاري بين العراق وتركيا

كل الــدول اليــوم وســابقا ومســتقبال »تفتخــر« بمــا تقدمه لشــعبها وللبشــرية 
مــن منتــج سياســي وإقتصــادي وإجتماعــي وثقافــي ولعــل أهمهــا هــو المنتــج 
االقتصــادي والــذي ســينعكس علــى باقــي اإلنتاجــات األخــرى لمــا يوفــره مــن 

قــدرة ماليــة ُتغــذي كل مــا ســوف تنتجــه هــذه الدولــة وشــعبها!
وواقــع الحــال خيــر دليــل علــى إن الــدول المتطــورة إقتصاديــا تجدهــا متطورة 
فــي كل مجــاالت حياتهــا كالغــرب وشــرق آســيا ..... وهــذا قانــون حتمــي ولــو 
ــوال  ــت أم ــف لعب ــخ ســنجد كي ــا اإلســالمية ونســتعرض التاري ــا لثقافتن رجعن
خديجــة بنــت خويلــد ســالم اهلل عليهــا فــي نصــرة خاتــم األنبيــاء صلــى اهلل 
عليــه وعلــى آلــه وعملــه ســالم اهلل عليــه بالتجــارة بأمــوال خديجــة وكل هــذا 

وذاك فهــي آليــات لخدمــة أي مشــروع دينــي أو دنيــوي.
ولهــذا ركــزَّ اإلمــام علــي عليــه الســالم فــي دســتوره »عهــد األشــتر« لمصــر 
ســنة 638 ميالديــة علــى موضــوع االقتصــاد وأهميــة اإليــرادات الماليــة التــي 
تدخــل فــي بيــت المــال مــن الضرائــب التــي تؤخــذ مــن المنتجيــن آنــذاك ألنه 
يعــرف ســالم اهلل عليــه مــن إن أي دولــة ال تســتقيم وال تســتقر بــدون »منتج« 
زراعــي وصناعــي وتجــاري... وألنــه هــو المصــدر الوحيــد إليراداتهــا الماليــة 

ولهــذا قــال قولتــه المشــهورة..
ِعيَّــَة َطَبَقــاٌت اَل َيْصُلــُح َبْعُضَهــا ِإالَّ ِبَبْعــٍض َواَل ِغَنــى ِبَبْعِضَهــا َعــْن  َواْعَلــْم َأنَّ الرَّ
َبْعــٍض َفِمْنَهــا ...... فُيعــدد كل طبقــات المجتمع وحســمها بهــذا القول القاطع 

علــى أهميــة طبقة التجــار والزراعييــن والصناعييــن .....:
َناَعــاِت ِفيَمــا َيْجَتِمُعــوَن َعَلْيــِه ِمــْن  ــاِر َوَذِوي الصِّ َواَل ِقــَواَم َلُهــْم َجِميعــاً ِإالَّ ِبالتُّجَّ
ــِق ِبأَْيِديِهــْم َمــا اَل  َمَراِفِقِهــْم َوُيِقيُموَنــُه ِمــْن َأْســَواِقِهْم َوَيْكُفوَنُهــْم ِمــَن التََّرفُّ

ــُق َغْيِرِهْم ــُه ِرْف َيْبُلُغ
والحــظ اليــوم هــذا المفهــوم العظيــم الــذي أصلــه قبــل 1400 ســنة كيــف ال 
زال هــو الفاعــل فــي تطــور الــدول والداعــم لــكل النظريات التــي وضعها علماء 
االقتصــاد مــن نظريــات وآليــات وفنــون ألفضــل قطــاع أعمــال في كل شــؤون 

الحيــاة ويختتــم قولــه الرائــع بدعــم هــذا القطــاع المهــم والحيــوي بقوله:
ــْم  ــِم ِمْنُه ــرًا اْلُمِقي ــْم َخْي ــاِت َوَأْوِص ِبِه َناَع ــاِر َوَذِوي الصِّ ــَتْوِص ِبالتُّجَّ ــمَّ اْس ُث
ــِق ِبَبَدِنــِه َفِإنَُّهــْم َمــَوادُّ اْلَمَناِفــعِ َوَأْســَباُب اْلَمَراِفــِق  َواْلُمْضَطــِرِب ِبَماِلــِه َواْلُمَتَرفِّ
َك َوَبْحــِرَك َوَســْهِلَك َوَجَبِلــَك َوَحْيــُث  ُبَهــا ِمــَن اْلَمَباِعــِد َواْلَمَطــاِرحِ ِفــي َبــرِّ َوُجالَّ
اَل َيْلَتِئــُم النَّــاُس ِلَمَواِضِعَهــا َواَل َيْجَتــِرُءوَن َعَلْيَهــا َفِإنَُّهــْم ِســْلٌم اَل ُتَخــاُف َباِئَقُتُه 

ــْد ُأُموَرُهــْم ِبَحْضَرِتــَك َوُصْلــٌح اَل ُتْخَشــى َغاِئَلُتــُه َوَتَفقَّ
*فلنتعلــم مــن هــذه المفاهيــم العظيمــة وهــي صالحــة ســابقاً واآلن وفــي 

ــه بإنهــا صالحــة لــكل زمــان ومــكان...  المســتقبل وهــذا هــو أقوال

القطاع الخاص محرك 
االقتصاد الوطني

كريم الحلو

ثقافة اقتصادية

التخطيط األقليمي 
طريق التنمية المستدامة للدول النامية

تخطــط شــركة الطيــران األمريكيــة »يونايتــد ايرالينز« 
لشــراء 200 مــن التاكســيات الكهربائيــة الطائــرة، التي 
تأمــل أن تنقــل المســافرين جــوا إلــى المطــارات خــالل 

الســنوات الخمــس المقبلة.
وتعتبــر يونايتــد ايرالينــز مــن أولــى شــركات الخطــوط 
الجويــة الكبيــرة التــي التزمــت بشــراء تاكســيات طائرة.
ــي شــركة  ــز االســتثمار ف ــد ايرالين ــزم يونايت ــا تعت كم
»أرتشــر« للتاكســيات الطائــرة كجــزء مــن صفقة بقيمة 

1.1 مليــار دوالر لتطويــر طائرتهــا.
والبــد أن تحصــل الطائــرة علــى موافقــة الجهــات 
ــراء. ــة الش ــي صفق ــا ف ــي قدم ــل المض ــة قب التنظيمي
ومــن المقــرر أن تتعــاون يونايتــد ايرالينــز مــع شــركة 
ــراء  ــة لش ــة الداخلي ــالت الجوي ــز« للرح ــا ايرالين »ميس
التــي تقلــع وتهبــط  الكهربائيــة،  أرتشــر  طائــرات 

ــار دوالر. ــة ملي ــب بقيم ــن طل ــزء م ــا، كج عمودي
وُينظــر إلــى الصفقــة علــى أنهــا تتويــج لجهــود شــركة 
ــت إنهــا ســتطرح أســهمها  ــي قال أرتشــر الناشــئة، الت
فــي الســوق األمريكيــة لألســهم بعــد إتمــام الصفقــة.

أرتشــر، شــركة  المســتثمرين اآلخريــن فــي  ومــن 
»ســتيالنتيس« لصناعــة الســيارات التــي نشــأت الشــهر 
باندمــاج شــركة »فيــات كرايســلر«  الماضــي مــن 

ومجموعــة »بــي اس ايــه« الفرنســية.
وقالــت يونايتــد ايرالينــز وميســا إنهمــا تتوقعــان 
اســتخدام التاكســيات لنقــل المســافرين جــوا فــوق 

الطــرق المزدحمــة باتجــاه المطــارات.
وســتكون تاكســيات شــركة أرتشــر، التــي تتخــذ مــن 
واليــة كاليفورنيــا مقــرا، قــادرة علــى التحليــق لمســافة 
60 ميــال )95 كيلومتــرا( بســرعة 150 ميــال فــي الســاعة 
)240 كيلومتــرا فــي الســاعة(، كما ســتكون قــادرة على 
ــة  ــون، الناجم ــي أكســيد الكرب ــات ثان ــض انبعاث تخفي
عــن رحــالت المتوجهيــن إلــى المطــار، بنحــو النصــف.

ــد  ــذي ليونايت ــس التنفي ــي، الرئي ــكوت كيرب ــال س وق
ايرالينــز، فــي بيــان إنــه »باســتخدام التكنولوجيــا 
المناســبة، يمكننــا كبــح جمــاح التأثيــر )الســلبي( الــذي 
تســببه الطائــرات للكوكــب، لكــن علينــا تحديــد الجيــل 
المقبــل مــن الشــركات التــي ســتجعل هــذا واقعــا 

ــر«. ــكل أبك بش
ولشــركة يوناتيــد ايرالينــز وشــركة ميســا خيــار شــراء 
طائــرات أخــرى بقيمــة 500 مليــون دوالر بموجــب 

ــة. الصفق
وبســبب تفشــي وبــاء فيــروس كورونــا، اضطــرت 
شــركات الطيــران إلــى تقليــص النفقــات فــي ظــل بقــاء 
ــة  ــع حرك ــع تراج ــارات م ــي المط ــة ف ــرات رابض الطائ

الســفر.
وخســرت شــركة يونايتــد ايرالينــز أكثــر مــن 7 مليارات 
الماضــي، واعتمــدت علــى مســاعدات  العــام  دوالر 
الحكومــة األمريكيــة لتجنــب تســريح آالف العامليــن 

فيهــا.
ويــرى بعــض خبــراء االقتصــاد فــي الوبــاء فرصــة 
الســتخدام هــذه المــوارد التحفيزيــة مــن أجــل الوصول 
إلــى رحــالت جويــة ال ينجــم عنهــا انبعاثــات كربونيــة.

وفــي ســياق متصــل، تخطــط شــركة فولوكوبتــر 
للتاكســيات الطائــرة لتنظيــم رحــالت إلى مراكــز المدن 

ــرة. ــة طائ ــيات كهربائي ــتخدام تاكس باس

يونايتد ايرالينز تسعى الستخدام 
تاكسيات طائرة لنقل المسافرين إلى المطارات

لعملــة  الســوقية  القيمــة  تجــاوزت 
»البيتكويــن« اليــوم الجمعــة، مســتوى 
ـ900 مليــار دوالر، وذلك للمــرة األولى  الــ
فــي التاريــخ، وفقــا لمــا أظهرتــه بيانــات 

ــداول. الت
وجــاء ارتفــاع القيمــة الســوقية فــي ظــل 
وتــم  مؤخــرا،  »البيتكويــن«  صعــود 
اليــوم  »البيتكويــن«،  عملــة  تــداول 

بحلول الســاعة 13:01 بتوقيت موســكو، 
بزيــادة  دوالر،  ألــف   47.449 عنــد 
نســبتها %4.14، بحســب بيانات »كوين 

ديســك«.
ــر  ــة األكث ــة الرقمي ــجلت العمل ــا س فيم
بورصــة  فــي  العالــم  فــي  شــهرة 
دوالر،  ألــف   49 مســتوى   Bitstamp
وهــو أعلــى مســتوى تبلغــه العملــة على 

اإلطــالق، وفــي ظــل ذلــك تجــاوزت 
ــة »البيتكويــن«  القيمــة الســوقية لعمل

دوالر. مليــار   900 مســتوى 
ــة  ــي زادت قيم ــبوع الماض ــالل األس وخ
وتمثــل   .28% بنســبة  »البيتكويــن« 
عملــة »البيتكويــن« حاليــا نحــو 61% 
ــع  ــي القيمــة الســوقية لجمي مــن إجمال

العمــالت الرقميــة.

تكبــد الــدوالر خســائر جديــدة، بعدمــا 
إلــى  العوائــد األميركيــة  أدى تراجــع 
ــج عــن انتعاشــها  ــاف الزخــم النات إضع

ــرة. ــة األخي ــالل اآلون خ
الخزانــة  ســندات  عوائــد  وتراجعــت 
عشــر  ألجــل  القياســية  األميركيــة 
ســنوات أكثــر مــن ســت نقــاط مئويــة 
مــن أعلــى مســتوى فــي عشــرة أشــهر، 

والــذي بلغتــه يــوم الثالثــاء.
وأدى هــذا التحــول إلــى وقــف سلســلة 
مكاســب للــدوالر اســتمرت ثالثــة أيــام.

وفــي مقابــل اليــورو، ســجل الــدوالر 
أكبــر نــزول يومــي فــي أكثــر من شــهر، 
وتراجــع بمــا يزيــد عــن واحد فــي المئة 

مقابــل الجنيــه اإلســترليني.
مــن  اإلســترليني  الجنيــه  واســتفاد 
تقليــل محافــظ بنــك إنجلتــرا المركــزي 
الحتمــاالت فرض أســعار فائدة ســلبية.

مســتوى  أعلــى  اإلســترليني  وبلــغ 
فــي أســبوع عنــد 1.3693 دوالر فــي 
بينمــا  اليــوم،  اآلســيوية  التعامــالت 
دوالر.  1.2214 عنــد  اليــورو  اســتقر 
وارتفع الدوالران األســترالي والنيوزيلندي 
مــن أدنــى مســتوى فــي أســبوع، لتصعد 

العملــة األســترالية فــوق 77 ســنتا مجددا 
ثم اســتقرت عنــد 0.7758 دوالر.

الــدوالر  العوائــد  تراجــع  ودفــع 
لالنخفــاض دون 104 ينــات يابانيــة، 
ليجــري تداولــه عنــد 103.66 ين بحلول 
منتصــف الجلســة فــي آســيا علــى الرغم 

مــن أن التحــركات كانــت ضعيفــة.
واســتقر مؤشــر الدوالر عند 90.004 بعد 
ـ 0.5 فــي المئــة أمســالثالثاء  أن تراجــع بــ
غيــر بعيــد عــن أدنى مســتوى فــي ثالث 
ــذي ســجله األســبوع  ــا ال ســنوات تقريب

الماضــي عنــد 89.206.

ســجل اقتصــاد المملكــة المتحــدة انكماشــا بنســبة 9.9 بالمئــة فــي العــام 2020، مــع تأثر 
النشــاط االقتصــادي بجائحــة فيــروس كورونا.

وقــال مكتــب اإلحصــاء الوطنــي، إن الناتــج المحلي اإلجمالي نما بنســبة 1 بالمئــة في الربع 
األخيــر مــن العــام الماضــي، مــع عــودة الحكومــة البريطانيــة لفرض إجــراءات اإلغــالق على 

مســتوى البــالد فــي محاولــة للحد مــن عــودة انتشــار كورونا.
وكان اقتصاديــون اســتطلعت رويتــزر آراءهــم قد توقعوا انخفاًضا ســنوًيا بنســبة 8 بالمئة، 
مــع توســع فــي الربــع األخيــر بنســبة 0.5 بالمئــة، ويأتــي هــذا بعــد انتعــاش معدل بنســبة 

16.1 بالمئــة فــي الربــع الثالــث إذ تــم تخفيــف القيــود االجتماعية والســفر واألعمال.

البيتكوين يسجل مستويات تاريخية

الدوالر يتكبد خسائر كبيرة

االقتصاد البريطاني   
ينكمش والسبب كورونا
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حاورتها للمستقل - نزهة عزيزي
 

الســيدة امانــي اهــال بــك في علــى صفحات 
المســتقل:  كيــف ننمــي الذكاء عند الشــباب 
هــو مــا تســعى لتحقيقــه المختصــة أمانــي 
جــوزة ســفيرة منظمــة حقــوق األنســان في 
االردن والرائــدة فــي هــذا المجــال علــى 
الســاحة االردنيــة والعربيــة علــى حد ســواء. 
مــن خــالل دورات تدريبيــة حديثــة قائمــة 
ــا معهــا  ــة، جــاء حوارن ــى دراســات علمي عل

حــول الموضــوع كاآلتــي:
الســيدة أمانــي: عملــك فــي مجــال تنميــة 
الــذكاء والقــدرات عــن الشــباب. كيــف 
ــد الشــباب هــل  ــذكاء عن نقيــس نســبة ال
ممكــن ان نعتبــر ان درجــات التحصيــل 
المدرســين  مــع  الشــفهي  والتعامــل 

مقاييــس للــذكاء؟. 
ــم  ــي تصم ــذكاء الت ــارات ال ــاعد اختب - تس
مــن قبــل المختصيــن علــى قيــاس درجــات 

الــذكاء وقــوة التفكيــر لــدى الشــباب.
التنبــؤ  علــى  يســاعدنا  الــذكاء  وقيــاس 
بالســمات الشــخصية والتحصيل االكاديمي 

ــة. ــية واالقتصادي ــة النفس ــى الحال وحت
الن  متعــددة  الــذكاءات  قيــاس  وطــرق 
ذكاء  هنالــك  متعــددة  ايضــا  الــذكاءات 
رياضــي وذكاء عاطفــي وذكاء اجتماعــي 

.. وغيرهــا  طبيعــي  وذكاء 
ــى  ــذكاء إل ــر ال ــوارد عاردن ــم ه قســم العال
عــدة ذكاءات ، لغــوي ، منطقــي، حســابي.... 
»تايــم«  مجلــة  مقاالتهــا  احــد  فــي   *
األمريكيــة اثبتــت خطــأ االعتقاد بأن نســبة 
الــذكاء ثابتــة وال تتغير مامــدى صحة ذلك؟     
- نســبة الــذكاء غيــر ثابتــة وتتغيــر الن 
للقيــاس منهــا  هنــاك معاييــر مختلفــة 
العمريــة  المراحــل  وتطــور  التدريــب 
وغيرهــا.  االنفعالــي  والثبــات  والخبــرات 
التدريــب  فــي  تجربتــك  خــال  مــن   *
ــة  ــي غاب ــذكاء  ف ــف يمكــن أن ننمــي ال كي
المعلوماتيــة، و االنترنــت ومواقــع التواصــل 

االجتماعــي؟ 
ــى  ــة كل ذكاء عل ــن تنمي ــد ممك - بالتأكي

حــده او مجتمعــة مــن خــالل الممارســة 
ــج  ــر المنت ــرة والتفكي ــع الخب ــب وم والتدري
ــد  ــة أح ــة لتنمي ــة الحقيقي ــة الداخلي والرغب
هــذه االداءات فلــو اردنــا تنميــة الــذكاء 
اللغــوي عــادة علينــا حفــظ كلمــات جديــدة 
والقــراءة وتعلــم اللغــات .. وكذلــك باالنواع 
االخــرى ومهــم ان تنمــى الــذكاءات فــي 
بالحريــة  للفــرد  تســمح  ابداعيــة  بيئــة 

ــم. ــز والتعل والتحفي
* ماهــي األدوات المتاحــة لابــاء واألمهــات 
لاستثمار التكنولوجيا لتنمية ذكاء أبنائهم؟

- فــي هــذا العالــم المتســارع والمتطــور 
مهــم التركيــز علــى الممارســات التــي مــن 
شــأنها تنميــة الــذكاء والحــرص على بعض 
الفعاليــات بعيــدا عــن التكنولوجيــا احيانــا : 

كقــراءة الكتــب ، تمرينــات الذاكــرة ، زيــارة 
اماكــن جديــدة ، ممارســة نشــاطات فنيــة ، 

العــاب ذهنيــة ..
ــن  ــا م ــا التكنولوجي ــا تعطين ــة لم باالضاف
زيــارة  الصــور،  علــى  االطــالع  فوائــد  
محاضــرات  ســماع  افتراضيــا   المتاحــف 

. وغيرهــا 
* هــل تلعــب  العاقــات االجتماعيــة دور فــي 

تنميــة الــذكاء عنــد الشــباب ؟
ــدا  ــة ج ــة مهم ــات االجتماعي ــم العالق - نع
ــذكاء العاطفــي واالجتماعــي  ــة ال ــي تنمي ف
هــذا  الن   .. النفســي  التــوازن  وتحقيــق 
مــن  يكتســب  الــذكاء هــو  مــن  النــوع 
البيئــة المحيطــة حيــث يســتقبل العواطــف 
المحيطــة وفهمهــا التخاذ قرارات مناســبة .

مهــم عنــد الشــباب تدريبهــم علــى تنميــة 
مشــاعرهم التــي تــدل علــى حــدث معيــن 
مثــل غضــب احبــاط خــوف توتــر ومعرفــة 
ردات فعلهــم للقــدرة على الســيطرة عليها.

ــر  ــى اعطاءهــم فرصــة للتعبي ــة  ال باإلضاف
وعــدم الســيطرة عليهــم وتقبــل اختالفهــم 
ومســاعدتهم الكتشــاف انفسهم وشغفهم 
وعــدم مقارنتهــم باالخريــن والســماح لهم 
ــزف  ــون الع ــم يحب ــا  نراه ــر فأحيان بالتغيي
علــى الــه معينــة ثــم يقــررون تغيرهــا وهذا 
كلــه يســمح لهــم بحريــة اكبــر فــي التجربة 
بطريقــة  والتصــرف  القــرارات  واتخــاذ 

صحيحــة مبنيــة علــى تجــارب شــخصية .
* فــي صخــب العالــم اليــوم حــول حقــوق 
االنســان اليوم تترشــحين  لتمثيل االردن في 
منظمة حقوق اإلنســان؟ لماذا هــذا االهتمام 

وماهــي الرســالة التــي تريديــن ايصالهــا؟
- بالنســبة لــي أنــا ناشــطة فــي حقــوق 
طفولتــي  مــن  ذلــك  وجــاء   ،، االنســان 
حيــث وجــدت أن القــوة المحركــة لــدي 
والتــي تدفعنــي هــي االيمــان بــأن الحقــوق 
تبــدأ علــى مســتوى الفــرد ثــم العائلــة ثــم 
ــي  ــم .. وانن ــع فالعال ــم المجتم ــط ث المحي
دومــا امــام تحدييــن امــا الشــجاعة فــي 
ــاء  ــان او االختف ــوق االنس ــن حق ــاع ع الدف
وراء التحديــات والخــوف واالنســحاب وكنــت 
ــار الشــجاعة فــي الدفــاع عــن الحقــوق  اخت
كالمســاواة والكرامــة والتعليــم واللعــب 
والصحــة وغيرهــا ..وانــا احــب ان اعلــم 
ــم هــو  ــوق االنســان الن التعلي ــي حق طالب
الحيــاة بصــورة أفضــل  البوابــة لعيــش 
والمطالبــة بالحقــوق وعيش قيــم المواطن 
وتســامح  وســالم  محبــة  مــن  العالمــي 
ــا ان نعرفهــا  وللحفــاظ علــى الخقــوق علين
ونفهمهــا ونثقــف االطفــال والشــباب بمــا 
لهــم مــن حقــوق وماعليهم مــن واجبــات.. 
رســالتي الــى الشــباب مواصلــة الوعــي 
بحقــوق االنســان والكفــاح من أجــل العيش 
بمســاواة وكرامــة وان نشــق المســتقبل 
ــز  ــدم التميي ــل ع ــن اج ــح م ــم ونكاف بالعل

والعدالــة .

فــي وســط العاصمــة المغربيــة الربــاط  ينتصــب مبنى 
ــر  ــو المســرح الكبي ــه , ه ــي تصميم ــب ف ــم وغري ضخ
الــذي صممتــه المهندســة العراقيــة العبقريــة زهــا 
ــل المشــروع  ــم يكتم ــا ول ــت الســيدة زه ــد . مات حدي
لكــن روحهــا حفــزت العامليــن التمامــه. فــكان بحــق 
تحفــة فنيــة معماريــة  ســتبقى شــاهدًا علــى عبقريــة 

ــرأة .  هــذه الم
ــة الربــاط هــو  ــر فــي العاصمــة المغربي المســرح الكبي
مســرح يمتــد علــى مســاحة 7 هكتــار، وتم تشــييده في 

قلــب ضفة نهــر أبي رقــراق، بمحــاذاة معلمتي صومعة 
حســان وضريــح محمــد الخامــس، وقــد تطلــب إنجــازه 
ــون درهــم،  ــار و677 ملي ــدره ملي ــاً ق اســتثمارًا إجمالي
ويشــتمل علــى مســرح يتســع لـــ 7000 مقعــد، وقاعــة 
ــع  ــب جمي ــى جان ــد، إل للعــروض تتســع لـــ 1900 مقع
المرافــق الضروريــة، ويهــدف المســرح الكبيــر للربــاط 
ــص  ــب مخص ــن قط ــاط م ــة الرب ــن مدين ــى تمكي إل
احتضــان  شــأنه  مــن  والترفيــه،  الفنــي  للتنشــيط 
التظاهــرات الفنيــة الوطنيــة والدوليــة الكبــرى وتحفيــز 

بــروز المواهــب، الســيما فــي أوســاط الشــباب. ويعتبــر 
هــذا المســرح كجــزء مــن البرنامــج المندمــج للتنميــة 
ــوار،  ــة األن ــاط مدين ــاط  »الرب ــة الرب ــة لمدين الحضري
عاصمــة المغــرب الثقافيــة«، والــذي أعطــى انطالقتــه 

ــاي 2014. ــي 12 م ــك محمــد الســادس ف المل
المغــرب يســتعد الفتتــاح مســرح الربــاط الكبيــر بحفــل 
يليــق بهــذا الصــرح المعمــاري  الضخــم ، والــذي يعــد 
أضخــم مســرح فــي العالــم العربــي وفــي قــارة أفريقيــا 

بمســاحة تبلــغ 47 ألــف متــر مربــع .

ميسان - المستقل

ال زال الســالح المنفلت يشــكل خطرًا على الســلم الهلي ، فنراه حاضرًا في كل النزاعات والخصومات 
التــي تقــع بيــن العشــائر ، ولضعــف القانــون وعــدم قــدرة الدولــة علــى محاســبة من يحوز علــى هذه 

االســلحة فقــد اصبــح حمل الســالح واســتعماله أمــرًا مألوفاً فــي بعض مناطق العــراق . 
ففــي محافظــة ميســان جنوبــي العــراق لقــي 4 اشــخاص مصرعهــم واصيــب اخــر بجــروح اثــر نــزاع 

عنيــف اندلــع بيــن عشــيرتين، واســتمر لســاعات عديــدة.
 وتداولــت مقاطــع التواصــل االجتماعــي مقاطــع فيديــو للنــزاع الــذي اندلــع فــي ناحية العزيــز جنوبي 
ميســان واســتخدمت فيــه اســلحة خفيفــة ومتوســطة ، مــا اضطــر دائــرة الصحة الى ارســال فــوج من 

ســيارات االســعاف يقــدر ب9 عجــالت ، لنقــل القتلــى والجرحــى والمصابين مــن الطرفين.
وتعتبــر ظاهــرة حمــل الســالح مــن الظواهــر الســيئة التــي تنمــو وســط اعراف تشــجع بعض الشــباب 

علــى ذاك ويعتبرهــا البعــض معلم شــجاعة والبطولة.

ــة مــن األوالد فــي  ــراءة والكتاب ــات أفضــل فــي الق البن
ــدة،  ــة جدي ــه دراس ــت إلي ــا خلص ــذا م ــر« ه ــن مبك س
ــى  ــاع حت ــي اإلتس ــتمر ف ــوة تس ــى أن الفج ــيرة إل مش

ــة. ــة الجامعي ــي المرحل ــى ف ــنة األول الس
ــات  ــى أن األوالد والبن ــام عل ــكل ع ــاء بش ــق العلم يتف
يتشــابهون مــن الناحيــة النفســية أكثــر ممــا هــم 
يختلفــون, لكــن القــراءة تبــدو اســتثناء حيــث أن األدلــة 
المتزايــدة تشــير إلــى أن الكتابــة قــد تكــون علــى نمط 
القــراءة حيــث قدمــت دراســة نشــرت فــي مجلــة علــم 

ــرأي. ــة مدعمــة لهــذا ال ــة أدل النفــس األمريكي
 وقــال ديفيــد راليلــي المؤلــف الرئيســي للدراســة 
األوالد  بــأن  الشــائع  االعتقــاد  تناولــت  الدراســة  إن 
والبنــات يبــدأون دراســتهم اإلبتدائيــة بنفــس القــدرات 

ــة. المعرفي
ــي  ــين ف ــن الجنس ــوة بي ــاك فج ــدو أن هن ــال » يب وق
مهــام الكتابــة تــم التقليــل مــن شــأنها إلــى حــد كبيــر 
وأن علــى الرغــم مــن الجهــود التــي نــادت بالتغييــر فــي 
أســاليب التدريــس إال أن الفجــوة ال تتقلــص مــع مــرور 

الوقــت«.
وكشــفت النتائــج أن صعوبــات التعلم أكثر انتشــارا بين 
األوالد، ويعتقــد الباحثــون أن اإلختالفــات قــد تكون في 

كيفيــة اســتخدام األوالد والبنات لنصفــي الدماغ.
ودرس فريــق مــن جامعــة جريفيــث البيانــات التــي تــم 
جمعهــا علــى مــدار ثالثــة عقــود فــي التقييــم الوطنــي 
للتقــدم التعليمــي, وكانــت البيانــات عبــارة عــن درجــات 
اختبــار ألكثــر مــن 3.9 مليــون طالــب فــي الصــف الرابع, 
والثامــن والثانــي عشــر, وتــم قيــاس القــراءة والكتابــة 
وفقــا لفهــم األطفــال لمجموعة مــن المقــاالت القصيرة 

ــعر. والتقارير والش
وبشــكل عــام كانــت النتائج تشــير إلــى أن الفتيات قمن 
ــة  ــراءة والكتاب ــارات الق ــي اختب ــر ف ــل بكثي ــأداء أفض ب
للصــف الرابــع بالمقارنــة مــع األوالد مــن نفــس العمــر. 
أمــا األطفــال فــي الصــف الثامن والثاني عشــر فقــد كان 

الفــرق أكثــر وضوحــا فــي الكتابــة أكثــر مــن القــراءة.
لكــن مــا ســبب هــذه اإلختالفــات فــي القــدرات؟ يقــول 
الباحثون أن األدلة تشــير إلى أن المشــكالت الســلوكية 

مثــل الشــغب أثنــاء الحصــص أو الميــل إلــى العدوانيــة 
يمكــن أن يرتبــط بأمــور عصبيــة. أو الميــل لإلعتمــاد 
علــى جانــب واحــد مــن الدمــاغ وهــذا يمكــن أن يلعــب 
أيضــا دورا, حيــث يعتقــد أن األوالد يســتخدمون نصــف 
الدمــاغ عنــد القــراءة أو الكتابة بينما البنات يســتخدمن 

. كليهما
ــة  ــي البحــوث التربوي ــج أســتاذة ف ــث توبين ــت كي وقال
ــج ليســت  ــدي » أن النتائ ــة دن ــي جامع ــة ف واإلجتماعي

مفاجئــة تمامــا ألن القــراء األفضــل يصنعــون كتابــا 
أفضــل, لكــن الفجــوة فــي الكتابة بين الجنســين أوســع 
مــن الفجــوة فــي القــراءة, لــذا مــن الواضــح أن شــيئا مــا 

يحــدث هنــا«.
التقــدم  هــل  قولهــا  حــد  علــى  الحــرج  والســؤال 
ــراءة  ــارات الق ــف مه ــه ضع ــان يعوق ــي للفتي األكاديم
والكتابــة األساســية أم اإلفتقــار إلــى الحوافز للقــراءة في 

أوقــات فراغهــم«.

اماني جوزة للمستقل:
زها حديد تضع بصمتها على مسرح الرباط الكبيرقياس الذكاء يساعدنا على التنبؤ بالسمات الشخصية

قتلى وجرحى في نزاع 
عشائري بميسان 

الفتيات اكثر اقباال على القراءة من االوالد

مــن  مدنــي  ،ناشــط  ياســين  ممــد 
محافظــة كركــوك يقــول في ســنة 2014 
وخــالل هجــوم داعــش علــى تلعفــر، 
ــد وصــل  ــات األشــخاص وق اختطــف مئ
بيــن  مــن  شــخص.   1300 عددهــم 
المختطفيــن 470 امــرأة وفتــاة و 130 

طفــل و 700 رجــل.
42  بيــن  مختطــف ومختطفــة أعمارهــم 
ــش  ــن داع ــوا م ــنة نج ــن 18 س ــل م اق
والباقيــن لحد االن مصيرهــم مجهول!«.
ويضيــف ممــد »بعــد مخاطبــات بيــن 
االنســان  لحقــوق  العليــا  المفوضيــة 
ولجنــة حقــوق االنســان وجهــاز مخابرات 
ــر  ــاك اكث ــأن هن ــا ب ــدوا  لن ــي، اك الوطن
مــن 400 امــراة تركمانيــة مخطوفــة 
فــي ســجون ســرية بســوريا. والناجيــن 
أوضــاع  يعيشــون  منهــم  والناجيــات 
صعبــة جــدا  بســبب فقدانهــم الــى 

دويهــم وهــم بحاجــة لدعــم مــادي 
ونفســي«.

ــام نظــم عــدد مــن الناشــطات  ــل أي قب
التركمانيــات بكركــوك وقفــة احتجاجيــة 

يطالبــون بيهــا، بالتحــرك لمعرفة مصير 
المختطفــات والســعي لتحريرهــن.

مصير مجهول للمختطفات التركمانيات 
على ايدي داعش !

لــم تُعــد عمليــات التجميــل تقتصــر علــى النســاء بــل دخــل 
الرجــال علــى الخــط وشــعارهم » ان تحــب جســدك وتريــد 
ان تكــون جميــال يعنــي انــك تحــب الحيــاة« فقــد انتشــرت 
مراكــز تجميــل الرجــال فــي كثيــر مــن دول العالــم واصبحت 
ــد  ــا، فق ــى أصحابه ــرة عل ــاً كبي ــدر ارباح ــز ت ــذه المراك ه
ــون  ــوا االن يخضع ــال واصبح ــوس الجم ــال ه ــك الرج تمل
للعمليــات الجراحيــة للحصــول علــى أجســاد ووجــوه أجمــل. 
اشــارت التقاريــر ان أكثــر مــن 150,000 رجــل فــي بريطانيا 
وحدهــا يختــارون إجــراء عمليــات تجميــل كل عــام. وهــذا 
الرقــم كبيــر إلــى حــد مــا خصوصــاً عنــد مقارنتــه بالماضي.
الســؤال المثيــر لالهتمــام هنــا ماهــي أشــهر عمليــات 
ــة: ــي القائم ــذه ه ــاً؟ وه ــا طلب ــال وأكثره ــل للرج التجمي

1. عمليات نحت الجسم
تمامــاً مثــل النســاء اللواتــي يبحثــن عن أجســام أكثــر أنوثة 
فــإن الرجــال يرغبــون أيضــاً بالحصــول علــى أجســام مثالية 

ورجوليــة المظهر.
ــر  ــان األكث ــا العمليت ــم هم ــت الجس ــون ونح ــفط الده ش
تفضيــالً مــن قبــل الرجــال حاليــاً. وهاتان العمليتــان تزيالن 
ــر المرغوبــة المتراكمــة فــي أماكــن متعــددة  الدهــون غي

مــن الجســم مثــل الخاصرتيــن والبطــن والفخذيــن.
2. جراحة الجفون

ال يمكــن تجاهــل الجفــون المتهدلــة أو المنتفخــة بالنســبة 
لمعظــم النــاس ألنهــا تجعلهــم يبــدون أكبــر عمــرًا. جراحة 
الجفــون عمليــة تجميليــة تعالــج هــذه الحــاالت. وقــد 
أظهــرت هــذه الجراحــة أنهــا مــن أشــهر عمليــات التجميــل 
للرجــال وخاصــًة أولئــك الذيــن تتــرواح أعمارهــم بيــن 30-
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3. جراحة تجميل األنف

مثلمــا هــو اعتيــادي لــدى النســاء فــإن التفتيش عــن عيوب 

الوجــه فــي المــرآة أصبــح أمــرًا يوميــاً لــدى الرجــال أيضاً. 
ــد مــن  ــل العدي ــة مــن قب ــة الشــائعة مرغوب هــذه العملي
الرجــال فــي ايــران وتركيــا أيضــاً، وبينمــا قــد يبــدو غريبــًا 
فــي بلــدك أن تــرى العديــد مــن الرجــال مــع ضمــاد علــى 
أنوفهــم فــي الشــوارع فــإن هــذا مشــهد طبيعــي عندمــا 

تســير فــي شــوارع طهــران. 
4. تصغير الثدي لدى الرجال

تصغيــر ثــدي الرجــل – والــذي يدعــى طبيــاً باســم عمليــة 
ــات التــي  التخلــص مــن تثــدي الرجــال – هــو أحــد العملي

تتزايــد شــعبيتها بشــكل مســتمر منــذ وقــت طويــل. 

5. زراعة الذقن
ــد بجســم  ــة لتول ــه الكفاي ــم تكــن محظوظــاً بمــا في إن ل
رياضــي وخطــوط فــك واضحــة المعالــم فيجــب أن تعلــم 
أنــك محظــوظ بمــا يكفــي بأنــك تعيش فــي عصــر الجراحة 

التجميلية.
ــة  ــة جراحي ــارة عــن عملي ــن عب ــن أو رأب الذق ــة الذق زراع

ــن المجــوف. ــح الذق ــى تصحي تهــدف إل
6. زراعة الشعر

بمــا أن الرجــال يــزدادون صلعــاً أكثــر فأكثــر فــإن الطلــب 
علــى “زراعــة الشــعر” يــزداد حــول العالــم.

أكثــر مــن %25 مــن الرجــال يعانــون مــن داء الثعلبــة الــذي 
هــو حالــة تســبب تســاقط الشــعر بشــكل مبكــر جــدًا بعمــر 
العشــرينات. لــذا اصبحــت زراعــة الشــعر واحــدة مــن أشــهر 

عمليــات التجميــل للرجــال وأكثرهــا طلباً.
7. جراحة األذن

جراحــة األذن والمعروفــة أيضــاً باســم تجميــل األذن هــي 
أحــد الخيــارات الجراحيــة التــي تحســن مظهر وشــكل األذن 
ســواء كانــت أذنــاً بــارزة أم أذنــاً محــددة الشــكل أم اذنــًا 

غيــر متطــورة بشــكل جيــد. 
8. شد الوجه وشد الرقبة

بمــا أن العــدد األكبــر مــن النــاس يتمنــى الظهــور بمظهــر 
ــد  ــه ق ــد شــباب الوج ــات تجدي ــإن عملي ــرًا” ف ــر عم “أصغ
ــغ  ــاء مبال ــال والنس ــق الرج ــوظ. ينف ــكل ملح ــرت بش انش
هائلــة علــى إجــراءات العنايــة ببشــرتهم ابتــداًء مــن 
العالجــات األقــل توغــالً كالليــزر والفيلــر الجلدي وصــوالً إلى 

ــة. ــر توغــالً مثــل شــد الوجــه وشــد الرقب ــات األكث العملي
ــد المرتخــي  ــاران لشــد الجل ــة خي شــد الوجــه وشــد الرقب
وإزالــة الشــحوم واألنســجة الزائــدة حــول الذقــن والفــك، 

ــى تفاحــة ادم.  ــاء عل ولالبق

أشهر 8 عمليات لتجميل الرجال

هــذه العبــارة نراهــا دائمــاً تتكــرر حينمــا نســمع بـــ »مولــود«، وكأنــه مطلــوب من 
المــرأة أن تلــد  الولــد دون غيــره. 

تفضيل المولود الذكر على االنثى
ــا  ــا ومورثاتن ــي ثقافتن ــد جذورف ــي تمت ــا والت ــي مجتمعن ــادات ف ــوء الع ــن أس م
االجتماعيــة وتنعكــس بشــكل ســلبي فــي الســلوك العــام ، ونحتــاج الــى مزيــد من  

التوعيــة  للتخلــص منهــا. 
هــذه الثقافــة او ســِمها الظاهــرة االجتماعيــة الســيئة ، تحــول البعــض مــن النــاس  
فــي كثيــر مــن االحيــان الــى قســاة ال تعــرف الرحمــة قلوبهــم, اذ يتخلــون عــن 
شــريكات حياتهــم ويكســرون قلــوب زوجاتهــم بمجــرد انهــا ال تأتــي بالذكــر لــه.
الدراســات العلميــة تؤكــد علــى مشســؤولية الذكــر فــي تحديــد جنس الجنيــن و ال 

دخــل للمــرأة بذلك. 
شــهدت احــدى مستشــفيات مدينــة الديوانيــة، قصــة حزينــة، إذ شــاهدوا إمــرأة 
ــو  ــت للت ــا وضع ــن انه ــم م ــى الرغ ــت«  عل ــي اتطلق ــول »ان ــرارة، وتق ــي بح تبك
جنينهــا. وكانــت وجــوه النســاء مــن حولهــا حزينــة مكتبئــة، فســألت إحدى النســاء 

عــن الســبب , فــكان الجــواب صادمــاً. 
ــت ان  ــاً  مــن زوجهــا كانــت قــد قال ــت إحداهــن لقــد وضعــت بنــت، و وخوف قال
التصويــر الشــعاعي يقــول انــه ولد، وزوجها  كان ســابقاً قد أقســم بأنه ســيطلقها 
فــي حالــة ولــدت لــه بنــت أخــرى. المــرأة المســكينة ارادت ان تتخلــص مــن ضغط 
الــزوج والعنــف الــذي يمارســه ضدهــا التجــأت الــى الكــذب، لعلــه يعــدل عــن رأيــه 
ويرضــى بقــدر اهلل، او يــرق قلبــه بعــد الــوالدة ، لكــن مــا حــدث ان الــزوج اوفــى 
بقســمه، هــذا العنــف النفســي الــذي يمــارس ضــد المــرأة يتزايــد وتوتفــع وتيرتــه 

هــذه االيــام.   

سؤال سيء كيف نجيب عليه !!   

»ها بشري ولد« ؟

توفــي اليــوم فــي مدينــة كركــوك الكاتــب و الباحــث الدكتــور 
ابراهيــم ســعيد القافلــي الــي كــرس حياتــه فــي كتابــة تاريــخ 
ــن  ــا. م ــا ومحالته ــخصياتها و حوادثه ــوك بش ــة كرك مدين
ــخ  ــا التاري ــوك بانورام ــم كرك ــهورة بأس ــلة مش ــالل سلس خ

واالنســان.
ــاس  ــف الن ــن خــالل سلســله تعري ــاول م ــور ســعيد ح الدكت
بالتنــوع المجتمعــي الــذي عاشــته وتعيشــه أزقــة وأحيــاء 
كركــوك التــي تعتبــر عــراق مصغــر مــن حيــث التنــوع القومــي 

ــي والمجتمعــي فيهــا.  والدين
يقــول أســتاذ محمــد خضــر رئيــس أتحــاد كتــاب وأدبــاء 
ــي  ــاء العلم ــة العط ــي قم ــانا ف ــي » انس ــن القافل ــوك ع كرك

واالدبــي وكان اســتاذا نقتــدي بيــه« 
ــاروق مصطفــى وصــف  ــاءه االســتاذ ف ــك أقــرب أصدق وكذل
هــذا اليــوم بالحزيــن لفقدانــه صديقــه المقــرب القافلــي 

ــه. ــى رحيل ــر عل ــه الصب ــه ومحبي ــى ألهل وتمن
وكان الدكتــور ســعيد قــد كتــب باالضافــة إلــى سلســلته 
ــب  ــه كت ــد كان ل ــخ كركــوك وتنوعهــا فق ــة عــن تاري الثالثي
أضافيــة منها)الطــب فــي كركــوك، طبابــة االســنان فــي 
ــخ كركــوك، الرياضــة  ــة مــن تاري كركــوك، لمحــات اجتماعي

ــوك (.  ــي كرك ف

وفاة صاحب سلسلة تاريخ كركوك
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يمكــن تعريف المشــاعر المحليــة انها تلــك العواطف 
ــزاز بموقعــه  ــي ينســاق لهــا االنســان نحــو االعت الت
المحلــي وجغرافيتــه المميــزة لــه، كان يكــون قريــة 
او محافظــة وهكــذا، ان تنامي هذه المشــاعر ليســت 
ــى االطــالق حيــث تســاهم هــذه  باالمــر الســيء عل
المشــاعر فــي احيــاء تلــك الوحــدة االداريــة او الرقعــة 
ــة  ــن الرغب ــاعر م ــذه المش ــد ه ــا تزي ــة كم الجغرافي
فــي الدفــاع عنهــا بــل واالســتماتة مــن اجلهــا اذا مــا 
ــه هــذه الصفــة فــي  ــزم االمــر، كمــا يمكــن توجي ل
اعمــار واعــادة اعمــار هــذه الرقــع الجغرافيــة الزاخــرة 

بمواطنيهــا المميزيــن بالمشــاعر المحليــة. 
هنــاك عــدة امــور وحيثيــات تســاهم فــي تعزيــز 
وتنامــي المشــاعر المحليــة والتــي مــن الممكــن ان 

ــا :  ــر اهمه نذك
التــي  و  الرقعــة  لتلــك  المميــزة  الجغرافيــة  اوالً: 
ــر  ــى طبيعــة العيــش والكثي تنعكــس بالضــرورة عل

مــن الســلوكيات المجتمعيــة. 
ــك  ــي تل ــن ف ــي للمواطني ــاء المجتمع ــاً: االنتم ثاني
ــدارس  ــن والم ــة ، الدي ــه القومي ــد ب ــة ونقص الرقع

الفقهيــة ، االمتــداد العشــائري . 
ثالثــاً: طبيعــة تواجــد المــوارد الطبيعيــة واالمكانيــة 

االقتصاديــة للرقعــة الجغرافيــة . 
رابعاً: المخاوف و المصالح المشتركة . 

كل هــذا النقــاط اعــاله او غالبيتهــا تســاهم فــي نمو 
ــر مــن االحيــان  المشــاعر المحليــة وتــؤدي فــي كثي
الــى اختناقــات مجتمعيــة ومناكفــات مدنيــة تظهــر 
ــة  ــي قم ــاق ف ــف او اخف ــع اي ضع ــطح م ــى الس عل
الهــرم الي دولــة ذلــك ان المشــاعر المحلية وتحديد 

الحــدود الملموســة موجودة ضمن كينونة االنســان 
فاليمكــن الغاءهــا او تجاهلهــا، عليــه تعمــل الــدول 
التــي ال تريــد لهكذا مشــاعر ان تطغى علــى اولويات 
ادارة الدولــة و ديمومــة وحدتهــا تعمــل علــى تأطير 
هــذه المشــاعر وتقنيــن افرازاتهــا الجانبيــة مــن 
ــات  ــة باعطــاء صالحي ــة متمثل ــراءات اداري خــالل اج
ــتويات  ــدول ذات المس ــي ال ــة ف ــات المحلي للحكوم
االداريــة المتعــددة والمحتويــة على انتمــاءات محلية 
متعــددة )ويبــدو جلياً ان المشــرع العراقــي كان واعيًا 
ــي  ــل ف ــم العم ــه ت ــوي وعلي ــوع الحي ــذا الموض له
الدســتور العراقي علــى االدارة المتعددة المســتويات 
مــن الفدراليــة والالمركزية بشــكل رئيســي، حيث ان 
الالمركزيــة االداريــة فــي المحافظــات تســاهم فــي 

ــاهم  ــت تس ــس الوق ــي نف ــالد وف ــدة الب ــة وح ادام
فــي نمــاء المشــاعر المحليــة وتســخير هذه المشــاعر 
فــي المحافظــة علــى وحــدة البــالد وتقديــم افضــل 
الجهــود فــي محافظاتهــم كرقــع جغرافيــة مميــزة (، 
وتنحــى الــدول المركزيــة الــى تأطيــر هــذه المشــاعر 
مــن خــالل تشــجيع الممارســات المجتمعيــة كانشــاء 
ــة  ــدة اداري ــي كل وح ــة ف ــة المحلي ــرق الرياضي الف

ممــا يســاهم في عمليــة )تنفيس( للمشــاعر المحلية 
مــن خــالل تشــجيع كل مجموعــة مجتمعيــة لفرقهم 
الرياضيــة، كذلــك تشــجيع االعيــاد والمناســبات 
ــك  ــالق تل ــي اط ــا ف ــاهم ايض ــي تس ــة والت المحلي
المشــاعر كنــوع اخر مــن التأطير للحيلولــة دون تغير 

نظــام ادارة الدولــة وعــدم ضيــاع مركزيتهــا. 
المحليــة  المشــاعر  المشــاعر.ان طغيــان  طغيــان 
ســوف تؤثــر علــى غالبيــة مســارات الدولــة ومفاصــل 
الحيــاة ذلــك ان هــذه المشــاعر ســوف تدخــل نفــق 
ــيكون  ــن س ــا الحالتي ــة وبكلت ــاومة والمنافس المس
هنــاك خســائر غيــر محســوبة وذات نهايــات مفتوحة 
غيــر قابلــة للتخميــن، فلــو اخذنــا المســاومة فهــذه 
ــح  ــة رب ــى عملي تعنــي خضــوع اصحــاب المشــاعر ال

وخســارة لمشــاعرهم امــام مــا يعتقــد بانــه قيــادات 
ــان  ــي طغي ــا المنافســة فهــذه تعن ــو اخذن ــا، ول علي
ــي  ــم ف ــتئثار بالمغان ــر واالس ــرف اخ ــى ط ــرف عل ط
ــي  ــاق مجتمع ــاك اختن ــون هن ــس ليك ــح التناف صال

مخيــف. 
اســباب طغيــان المشــاعر.ان اســتمرار االحباطــات 
والتعثــرات فــي دولــة مــا بصــورة عامــة وايضــًا 

عــدم بلــورة اســلوب االدارة فيهــا ، مــع عــدم تمييــز 
الخصوصيــة المحليــة لــكل ادارة مــن جانــب، ومــن 
جانــب اخــر نمــو حالــة االحســاس بعــدم المســاوات 
المجتمعيــة وتأشــير حــاالت غيــر متســاوية للتوزيــع 
ــا  ــكل م ــادي، ف ــتوى االقتص ــالل المس ــادي واخت الم
ذكــر انفــاً ســوف يســاهم فــي طغيــان المشــاعر 
المحليــة والتــي ســوف تؤثــر بالضــرورة علــى اغلــب 
ــا  ــة له ــياقات الحكومي ــة والس ــك الدول ــل تل مفاص
ــة  ــار منظومــة الدول ــة انهي لتكــون النتيجــة الحتمي
ــو  ــة نح ــة الدول ــه دف ــزي وتوجي ــه المرك ذات التوج
اســاليب اداريــة اخــرى كــرد فعــل قــد يكــون ادنــاه 
الفدراليــة فــي كل زاويــة مــن زوايــا الدولــة وصــوالً 
الــى بعثــرة الدولــة كأعلــى احتمــال في حالــة االخفاق 

ــة.  فــي الحفــاظ علــى رؤيــة اداريــة معين
عالقــة االقتصــاد بالمشــاعر المحليــة.ان العامــل 
االقتصــادي يؤثــر علــى كل جزئيــات الحيــاة بــل 
ويتعــدى ذلــك الــى تأثيراتــه في المشــاعر االنســانية 
بصــورة مباشــرة او غيــر مباشــرة فنجــد ان التقلبــات 
االقتصاديــة الي بلــد ســوف تنعكــس مباشــرة علــى 
التخندقــات المحليــة و المقاطعات الجغرافيــة )العراق 

كدولــة غيــر مســتثنى عــن ذلــك(، حيــث ان االقتصاد 
ــر بالرفاهيــة االجتماعيــة والســلوكيات البشــرية  يؤشَّ
فــي التبــادالت الماديــة واالنتــاج واالســتهالك وعلــى 
ــل االقتصــادي فــي  ــان وجــود الخل هــذا االســاس ف
ــة ســوف يســاهم  ــة العراقي ــي للدول المنظــور االفق
بصــورة ال تقبــل الشــك فــي نمــو المشــاعر المحليــة 
وطغيانهــا علــى المــد الوطني، كمثــال ال على الحصر 
ــة الموجــودة فــي  ــالالت االقتصادي ــك االخت هــي تل
البــالد والممثلة بمديونيــة االقليــم والمحافظات مع 
حكومــة المركــز، كذلــك وجود مؤشــرات لــدى بعض 
القيــادات المحليــة ) حســب وجهــة نظرهــم( بعــدم 
االنصــاف فــي االنتــاج النفطي وعائــدات هــذا االنتاج، 
وكمثــال اخــر علــى مســتوى مجتمعــي هــي منظومة 
ــر  ــا تؤشَّ ــر فيه ــي اي تأخي ــة والت ــب الحكومي الروات
كخلــل تنعكس علــى جميع مؤشــرات الحيــاة اليومية 
ــة  ــق بالضــد مــن الدول ــد الحن ــالد ممــا يزي فــي الب

كمركــز اداري وتشــجع تنامــي المشــاعر المحليــة . 
طبعــا ان الجدليــة االقتصاديــة فــي البــالد مســتمرة 
منــذ ســنوات لكــن مــا يميــز هــذه الفتــرة هــي مــا 
مــرت وتمــر بــه البــالد مــن التحديــات الدوليــة 
والتظاهــرات  الداخليــة  واالختناقــات  واالقليميــة 
المطلبيــة ومشــروع الموازنــة لهــذه الســنة وقــرب 
االنتخابــات النيابيــة، جميــع هــذه المتغيــرات تصــب 
فــي المعادلــة االقتصاديــة الحالية والتي ســوف تؤثر 
بصــورة مباشــرة على نمو المشــاعر المحلية وعملقة 
ــى  ــن عل ــى القائمي ــب عل ــا يوج ــاعر مم ــذه المش ه
االمــر العمــل المســتمر في تهدئــة االجــواء وتكريس 
الالمركزيــة والنمــو االقتصــاد المحلــي، فالبــالد امــام 
هكــذا نمــو للمشــاعر المحلية )مــع زيــادة الحنق على 
المركــز ( وفــي هــذه االجــواء المضطربة فانها ســوف 
تنســدل رويــدًا رويــدا نحــو نظــم اداريــة اخــرى قــد 
تكــون الفدراليــة العموميــة احــدى حلولهــا المخمنة، 
بغيــر ذلــك فاننــا ســوف نشــاهد فــي قــادم االشــهر 
ان البــالد امــام خطــوة اســتباقية فــي فلســفة ادارتــه 
ــة مــن حيــث ال  فــي احتماليــن احالهمــا مــر فالدول
تــدري قــد تميــل نحــو التمركــز للســلطة فــي هــدف 
ادامــة االســتقرار وليس االســتئثار بالســلطة وســوف 
تتجــه المشــاعر المحليــة بعكــس تلك و تنحــو باتجاه 
شــعارات الفدراليــة بــل والكونفدراليــة ليكــون البالد 
ـــ  امــام مفتــرق الطريــق فــي ظــل منظومــة )اداريــةـ 

سياســية( جديــدة . 

ان التمفصــالت التــي تميــز المجتمــع والدولــة عليهــا ان تكــون خــارج دوائــر و 
ــدا عــن  ــاج نفســه بعي ــات القســر و اإلمــالء، و ان يتمكــن المجتمــع مــن انت آلي
تلــك المحــددات، فاشــكالية الفهــم الغيــر متضــح للمصطلــح و المفهــوم لــدى 
المتعلميــن و المشــتغلين فــي التخصــص و خارجــه مــن خــالل دمــج مفهــوم 
المجتمــع فــي اطــار الجماعــة والتــي ينتمي إليهــا الفــرد دون اختيــاره حيث يغلب 
عليهــا تالشــي االســتقاللية ضمــن التســييج المحكــم لقواعــد الضبــط الخاصــة 
بهــا عكــس المجتمــع الــذي يتألــف مــن مجمــوع أفــراد لديهــم اســتقالل ذاتــي 
و قــدرة علــى الدخــول فــي تعاقــدات اجتماعيــة و اقتصاديــة ثقافيــة و سياســية، 
و هنــا تنشــأ الدولــة. فالمجتمــع هــو الخــروج عــن الحالــة الطبيعيــة المغلقــة فــي 
الجماعــة حســب انتمــاءات الفــرد المولــودة معــه و المتســيج بهــا، عائلة، عشــيرة 
و قبيلــة، فالمجتمــع ُيبنــى علــى المصلحــة التــي تجعــل مــن وحــدات المجتمــع 
أفــرادا. ان هيغــل طــرح هــذا الشــكل الجديــد لوجود االفــراد االجتماعــي ليصبحوا 
واقعيــا أفــرادا مســتقلين عــن الجماعة و يتخذون من أنفســهم غاية لنشــاطهم، 
ــد ينشــأ المجتمــع و تتفاعــل مصالحهــم  وبصفتهــم أعضــاء وفــق هــذا التعاق
ليكــون اإلنســان فــردا بمــا تعنيــه الفرديــة مــن حريــة، و اســتقاللية و فاعليــة 

محكمــة بينــه وبيــن الدولــة. 
ان المجتمــع ال يمكنــه أن يكــون مغلقــا، فالمجتمــع صناعــة تعاقديــة لمجمــوع 
ــى الخــروج مــن انغــالق  ــة التــي تعمــل عل ــات و الدول ــر نشــأة الهيئ األفــراد عب
الجماعــة و ممارســة الرعايــة و ســيطرة العالقــات العشــائرية و غلــو ضبطهــا الــى 
مفهــوم المواطنــة و تفــرد الفــرد بشــكل فاعــل لعالقــات الهويــة و مؤسســات 

تســتطيع ان تمفصــل التميــز بيــن المجتمــع و الجماعــة، النظــام و الدولــة. 
ان المجتمــع ُيبنــى بتعاقــد حــر و ارادة واعيــة ينتــج دولــة تمتلــك مــن القــوة و 
الحكمــة، االنفتــاح و العقالنيــة، ســيادة القانــون و الحريــة، مــا يجعلهــا تتغلــب 
عــن حــاالت الضعــف و محاولــة اســتحواذ الجماعــة عليهــا و فــرض كليانيتهــا 
المتعــددة عبــر ثقافــة الرعيــة، و مغالطــة رســخ لها المشــتغلون من بيكــون الى 
بوبــر، و فــرض و تاريــخ مــن المعرفــة غيــر متجــدد اعتبــر أن الجماعــة مجتمــع و 
النظــام دولــة و الحريــة انحــالل و المحافظــة رجعيــة و التفــرد ضعــف و الحقيقــة 
وهــم. وكان األجــدر مــن ذاك التدليــل الغيــر مــدرك ان تكــون الترمينولوجيــا 
ــكل  ــة و ل ــكل مجتمــع دول ــى أن ل ــز جــل التمفصــالت، لنصــل إل هــي مــا يمي

جماعــة رجــال. 

مستقبل البالد في ظل االقتصاد 
وعالقته بالمشاعر المحلية

ترمينولوجيا..
المجتمع و الجماعة

د.طورهان املفتي 

رقيق عبد اهلل
كاتب جزائري

تناولنــا فــي الجــزء االول مــن المقــال، الفتــرة الزمنيــة التــي 
ــداث،  ــن اح ــه م ــا حملت ــرز م ــز واب ــاس هوب ــها توم عاش
وفــي هــذا الجــزء ســنركز علــى مســألة التشــابه الظرفــي 
بيــن انجلتــرا )فتــرة تومــاس( و المجتمــع العراقــي فــي ظل 
تعاقــب الســلطات منــذ بدايــة تاريخــه السياســي الحديــث.

فلــو اخذنــا ببديهيــات هــذه المراحــل التــي مــر بهــا هوبز 
بتلــك التــي مــرت علــى العراقييــن، ســنجد ان ثمــة تشــابه 
مــن حيــث متتاليــات الفوضــى والصــراع علــى النفــوذ 
وان اتخــذ نمــط قــد يكــون مختلًفــا فيــه مــن حيــث 
ــن  ــة وم ــد الملكي ــل ض ــردود فع ــدء ك ــي الب ــه كان ف ان
ثــم تطــور فيمــا بعــد هــذا النــزاع ليتخــذ شــكل الجمــوح 
العســكري للســيطرة علــى الســلطة، توالــت هــذه الثنائيــة 
ــة  ــي معادل ــة ف ــون ثابت ــل كادت ان تك ــة ب ــرة طويل لفت
ــذ  ــذي اتخ ــعبي ال ــض الش ــى الرف ــراع، دون ان ننس الص
شــكل االنتفاضــة فــي التســعينات، وهــذه االضــداد كانــت 
ــا  ــذي كان واضًح ــي ال ــر الخارج ــة بالعنص ــزال مدعم والت
ــل  ــذي حم ــد 2003 وال ــد الملكي،وبع ــي العه ــيما ف الس
ســابقة خطيــرة تمثلــت بانعــكاس الصــراع السياســي 
ــه  ــاًل بلمســة نيغربونتي ــذي كان مفتع ــى المجتمــع وال عل
خالصــة )الســفير االمريكــي 2004_2005(، وصــواًل لتفجــر 
االقتتــال االهلــي، ومــن ثــم فــي خــط تصاعــدي بــرز 
الصــراع السياســي وهــذه المــرة لــم يكــن بيــن ســلطة 
وجهــة اخــرى انمــا كان عــراك النــواة المشــكلة لهــا) 
االحــزاب( فتولــد التخبــط وعــدم االســتقرار والننســى 
ــى هكــذا أوضــاع، كل  ــاش عل ــذي يعت عامــل االرهــاب ال
هــذه العوامــل وغيرهــا لــم يكــن ليســلم منهــا اي مجتمــع 

خصوًصــا مــع التجربــة الديمقراطيــة التــي مــن المفتــرض 
ان تنتشــل العراقييــن مــن مغبــة االســتبداديات الماضية.

ــفة  ــن فلس ــي تكوي ــر ف ــكل كبي ــاهمت بش ــروف س فالظ
تومــاس هوبــز فــي السياســة )العقــد االجتماعــي( والــذي 
اعتبــر ان الحالــة الطبيعيــة للبشــر الســابقة لنشــوء الدولــة 
كانــت عبــارة عــن حيــاة عدوانيــة أنانيــة يســودها الشــر 
والــخ....، والســبيل لكبــح جمــاح البشــر اال بحاكــم مســتبد 
ــاس  ــى أس ــون وال عل ــى قان ــه ال عل ــي حكم ــتند ف اليس
تعاليــم دينيــة، بــل االســاس الــذي يســتند اليــه هــو 
العقــد االجتماعــي الناجــم عــن رغبــة االفــراد بالعيــش فــي 

بيئــة امنــة يســودها االســتقرار
وبالتالــي ال يكــون هــذا الحاكــم حتــى طرًفــا بهــذا العقــد 

ــك  ــده ذل ــا فعن ــيء وان كان ظالًم ــاي ش ــزم ب ــر ملت وغي
اهــون مــن حالــة التمــرد والعصيــان التــي تولدهــا حركات 
االحتجــاج والثــورات والتــي يــرى بانهــا تهدد حياة البشــر.

وبالرجــوع للحالــة العراقيــة فقــد تولــدت عنــد الكثيــر 
مــن عامــة الشــعب مفاضلــة االســتقرار علــى عمليــة 
ــار الســلطة، نتيجــة ايغــال الفوضــى  المشــاركة فــي اختي
واالرهــاب فــي معظــم مراحــل الدولــة العراقيــة الحديثــة، 
ــراد  ــع واالف ــة المجتم ــان ذهني ــول ب ــا للق وهــذا مايدفعن
المشــكلين لــه اذا مــا اســتمرت فــي العيــش ضمــن بيئــة 
غيــر مســتقرة فــي كافــة المجــاالت، فــان مــن شــأن ذلــك 
ــالص،  ــي للخ ــٍل مفض ــد اي ح ــي تنش ــا لك ــع به ان يدف
ــي  ــة ف ــة الهمجي ــل الحال ــؤدي لتأصي ــى ت ــة الفوض فحال
نظــرة االفــراد لبعضهــم البعــض بــل وتمتــد لترســيخها 
كبنيــة فــي طبيعتهــم، بشــكل يجعلهــم يشــعرون بــان ال 

ــوة. ســبيل لتدجينهــم ســوى بالق
مــا،  لمجتمــع  والقوميــة  العقديــة  التعدديــة  ان  كمــا 
اليضبــط ايقاعــه اال بتوافــر ايمــان ال مجــرد )الوعــي( 
بفكــرة ســمو المواطنــة دون ســواها علــى ان اليمــس 
اصــل هــذه الخصوصيــات العقديــة، هــذا الشــعور اهم من 
ديمقراطيــة النظــام، والدليــل اقــوى مــن هذه الحالــة التي 

ــوة حــاًل اوحــد. ــرز الق ــه تب ــي انعدام نعيشــها، وف
لذلــك نجــد باســتمرار ان مــن يتولــى الحكــم فــي هكــذا 
مجتمعــات دائًمــا مــا يركــن للصــورة التــي تحــاول أشــباع 
نفســية الجماهيــر المتعطشــة لرمزيــة الزعيم القــوي، هذا 
ــة  ــات االعالمي ــم المصروف ــؤدي الن تتضخ ــر ادى وي االم

والعســكرية مقابــل اهمــال بقيــة المجــاالت.
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ــًا  ــة الموصــل خمســَة عشــَر عام ــي جامع ــُت ف عمل
ــي  ــة ف ــة العربّي ــم اللغ ــة قس ــا طلب ــُت خالله درَّس
ــيقى  ــا : موس ــدة، منه ــاً عدي ــة دروس ــة التربي كليَّ
ــة  ــة العربّي ــث، واللغ ــي الحدي الشــعر، واألدب العرب
لغيــر أقســام االختصــاص، والنقــد القديــم، والنقــد 
الحديــث، وأصــول تدريس اللغــة العربّيــة ، وغيرها، 
اللغــة  ماجســتير  لطلبــة  تدريســي  عــن  فضــالً 

ــة اآلداب.  ــي كلّي ــة  ف العربّي
وفــي ســنة مــن الســنوات أنيــَط بــي تدريــس 
الرابعــة،  المرحلــة  لطلبــة  الحديــث((  ))الكتــاب 
فاقترحــُت علــى قســم اللغــة العربيَّــة الــذي كان 
أْن  الجنابــي  طــارق  الدكتــور  العاّلمــة  يرأســه 
تكــون روايــة الطّيــب صالــح ))موســم الهجــرة إلــى 
الشــمال(( التــي تعالــج ظاهــرة الصــراع بيــن الشــرق 
والغــرب رمزيَّــاً هــي األنمــوذج لهــذه الظاهــرة التي 
شــاعت فــي تلــك الحقبــة، وأن تكــون روايتــي : 
))قنديــل أّم هاشــم(( لـــ يحيى حّقــي، و)) أصوات(( لـ 
ســليمان فيَّــاض مكّملتيــن لدراســة هــذه الظاهــرة 

ــاً.  ــي تطبيقّي ــف الفّن فــي التوظي
ــس  ــرة، ألنَّ تدري ــق الرجــل، واستحســن الفك فواف
ظاهــرة أدبّيــة مــن خــالل هــذا الــدرس أنفــع علميَّاً، 
فاقتنــِت الكلّيــُة نســخاً كافيــة مــن الروايــة، وقامــت 
بتوزيعهــا علــى طلبــة المرحلــة الرابعــة مــن قســم 
انــا، وبدأنــا بقــراءة الروايــة فصــاًل  اللغــة العربّيــة مجَّ
ــا بمــا يقتضــي الــدرس مــن تحليــل،  فصــال، وقمن
وتفســير، والوقــوف علــى التوظيــف الفّنــي للظاهــرة 
مــرورًا بروايتــي : يحيــى حّقــي، وســليمان فّيــاض، 

وكيــف عالجــا األمــَر فكرّيــاً، وفنّيــاً. 
انتهــاء  وقبــل  الثانــي،  الفصــل  منتصــف  وفــي 
ــّيد  ــي الس ــاً كلَّمن ــاعة تقريب ــي بس ــدوام الجامع ال
رئيــس القســم بهمــٍس قائــالً : إنَّ الســّيَد العميــد 
ــَه  ــَب أن تجييب ــق طل ــن توفي ــي الدي ــور محي الدكت
علــى ســؤال يتعلَّــق بالجنــس الــذي تشــيعه روايــة 
ــمال((  ــى الش ــرة إل ــم الهج ــح )) موس ــب صال الطّي
التــي تقــوم بتدريســها،وما قــد تســببه الروايــة من 

نشــِر الفاحشــٍة بيــن طــالب الكلّية،مضيفــاً أنَّ طالبًا 
مــن طالبــك قــد رفــع تقريــرًا بذلــك إلــى أميــن ســرِّ 
فــرع الموصــل الســّيد وليــد إبراهيــم األعظمــي)1(، 
وأنَّ أميــن الســرِّ أحــال التقريــر للســّيد العميــد علــى 
نحــٍو ســرّي، لكــوِن عميــد الكلّيــة عضــو قيــادة فــرع 
الموصــل، وينبغــي أالّ يعــرف أحٌد باألمر. فالتمســُت 
مــن الدكتــور رئيــس القســم أن يوجــه لــي الســؤال 
ــون  ــل، لك ــدًا بالتفصي ــه غ ــأجيُب عن ــاً، وس مكتوب
ــى  ــٍت كاف، ونحــُن اآلن عل ــى وق ــاج إل ــي تحت إجابت
وشــك مغــادرة الكلّيــة، فكتــب الرجــُل الســؤال، 

وســّلمه لــي، وخرجــُت مســرعاً. 
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ــُت  ــة، وكن ــة اإلجاب ــي كتاب ــة ف ــَك الليل ــهرُت تل س
دقيقــاً فــي توضيــح ظاهــرة الصــراع بيــن الشــرق 
والغــرب، واستشــهدُت بمقاطــع مــن الروايــة، فضاًل 
عّمــا قالــه نقــاٌد ال معــون فيهــا مــن تمجيــد ؛ وفــي 
صبيحــة اليــوم التالــي ســلَّمُتها للدكتــور طــارق 
ــُر راغبــاً فــي معرفــة مــن كتــب  الجنابــي، وبــدأُت أفكِّ
ــًة  ــام ثقيل ــّرت األي ــر، وانتظــرُت النتيجــة، وم التقري

بطيئــًة مضنيــة.  
إجابتــي  بعــض  فــي  جــاَء  لمــا  وتوضيحــاً 
)االســتجوابّية( التــي رفعهــا العميــُد إلــى أميــن 
ــرِّ ذكــرُت اآلتــي: ...... روايــة المبــدع الســوداني  السِّ
الطّيــب صالح ))موســم الهجرة إلى الشــمال(( تعالج 
قضّيــة الصــراع بين الشــرق الُمســتعَمر)بفتح الميم( 
والغــرب المســتعِمر )بكســر الميــم( أّيــام الســيطرة 
اإلمبريالّيــة، واالحتــالل األجنبــي للبــالد العربّيــة، 
ــزي،  ــالل االنجلي ــاً تحــت االحت فالســودان كان واقع
وســورية كانــت واقعــة تحــَت االحتــالل الفرنســي، 
كذلــك كانــت مصــر قــد تعّرضــت للغــزو الفرنســي 
البلــدان، وحيــن  أّيــام نابليــون، وهكــذا بقّيــة 
اســتطاعت الشــعوب العربّية المســتلبة ردَّ اعتبارها، 
حريَّتهــا،  ونالــت  االســتعمار،  مــن  وتخلَّصــت 
ــن  ــن م ــض المبدعي ــإنَّ بع ــتقاللها، ف ــت اس وأعلن
ــة  ــوا أن يعالجــوا قضّي ــي حاول ــاب الســرد الروائ كّت
اســتالبهم فنيَّــاً، وكان الطّيــب صالــح واحــدًا منهــم 
بوصفــه ســودانيَّاً مغتربــاً، وواحــدًا مــن المســتلبين 

ــل  ــون بط ــرأى أن يك ــزي، ف ــالل اإلنجلي ــام االحت أي
ــن يــردُّ اســتالب شــعبه، فجعــَل  روايتــه واحــدًا ممَّ
بطــَل روايتــِه يوحِّــُد بيــن قضّيتــه، وذكورتــه، كمــا 
يوّحــُد المغتــرب بيــن األنثــى والغــرب علــى وفــق ما 
جــاَء فــي الدراســة النقدّيــة العظيمــة التــي كتبهــا 
ــي  ــف جــورج طرابيشــي ف ــر الســوري الحصي المفّك
كتابــه القّيــم الموســوم بـــ ))شــرق وغــرب: رجولــة 
وُأنوثــة(( وهــو دراســة قيِّمــة نــادرة فــي أزمــة 
الجنــس، والحضــارة فــي الروايــة العربيَّــة، عالــج 
فيهــا قضّيــة المغتــرب بُأســلوب التحليــل النفســي، 
ــة، فضــالً عــن  ــة الجنــس ضــرورة فنّي وجعــل قضّي
ــَل  ــا جع ــق، ممَّ ــي األداء والتطبي ــة ف ــا رمزيَّ كونه
النقــاَد العــرب ُيطلقــوَن علــى الطيِّــب صالــح عبقــرّي 

ــة.   ــة العربّي الرواي
أّمــا الجنــس الــذي يــرُد فــي لهــاِث الســّيدة العجــوز 

الســودانيَّة فــي تلــك الروايــة، فهــو توظيــف رمــزي 
ــى  ــة حيــن تكــون منخــورة مــن الداخــل، وعل لألمَّ
وفــِق هــذا الترميــز الفنِّــي جــرى توظيــف المعالجــة 
ــى  ــرة إل ــم الهج ــة موس ــي رواي ــرة ف ــذه الظاه له

الشــمال. 
لكــنَّ الجنــس الحقيقــي المكشــوف يــرُد واضحــاً في 
أدبنــا القديــم وضــوح الشــمس فــي رابعــة النهــار، 
ولــم يكــْن ثمــَة اعتــراٌض عليــه، مــع أنــه لــم يكــن  
ترميــزًا فنيَّــاً، كمــا فــي المّيــة امــرىء القيــس التــي 

يقــوُل فيهــا : 
تقـوُل وقد مـاَل الغبيُط بنا معـًا 

عقرَت بعيري يا امرأَ القيِس فانزِل 
فقلُت لها: سيري وأرخي زماَمُه 

وال ُتبعديـني مـن جنـاِك المعلَِّل 
فمثُلِك ُحبلى قد طرقُت ومرضـعٍ 

فألهيـُتها عن ذي تمائَم محـَوِل 
إذا ما بكى من خلِفها اْنَصَرفْت لُه 

ِبِشـقٍّ وتحتي ِشقُّها لـْم ُيحوَِّل 
التشــبيب،  هــذا  باســتظهار  طالُبنــا  ويكّلــُف 
يــا  لــي  فاســمحوا  وشــرحه،ومعرفة خصائصــه، 
ســيادة العميــد أْن أقــول، )وأظــنُّ ظّنــاً يــكاد يصــل 
إلــى اليقيــن(: إنَّ لبســاً قــد حصــَل فــي فهــم هــذا 

ــرار.  ــم الق ــر، ولك ــَس غي ــز لي الترمي
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وبعــد أّيــام تــمَّ حفــظ القضّية،وغلقهــا القتنــاع 
العميــد، واميــن ســرِّ الفــرع بمــا كتبــُت، لكنَّنــي 
رجــوُت الســّيد رئيــس القســم أن يوّضــح لــي 
مالبســات التقريــر، ومــن كتَبــُه عنِّــي، كــي أحتــرس 
منــه فــي قابــل األّيــام، فوعدنــي خيــرًا، وبعــد مــّدٍة 
ــور طــارق  ــل الدكت ــة الجلي ــي العالَّم ــرة أخبرن قصي
عبــد عــون الجنابــّي الــذي كان يحمينــي دائمــاً مــن 
ــذي  ــة الخــوف، ومنظَّمتهــا الســرّية، أنَّ ال جمهورّي
ــن المدعــو  ــي العاّقي ــر كان أحــد طالّب ــب التقري كت
ــاً جــّدًا، وســبب كتابتــه  ) غــزوان العانــي( وكان غبيَّ
لذلــك التقريــر هــو رســوبه فــي المــادة التــي كنــُت 
ــّرج  ــه تخ ــاً أن ــنة الرابعة،علم ــة الس ــها لمرحل أدّرس
فــي الــدور الثاني،وجــرى تعيينــه بعــد ذلــك مدّرســًا 
للغــة العربّيــة مكافــأًة لــه علــى غبائــه العلمــي، 
وحقــدِه اللئيــم، ومــا تحملــُه نفســه المريضــة مــن 
ضغينــة علــى أســاتذته، وقــّررت الكلّيــة بعــد ذلــك 
االســتجواب إلغــاء تدريــس تلــك الروايــة، واختيــار 

ــث آخــر.  ــاٍب حدي كت

إحــــاالت : 
ــزب  ــل لح ــرع الموص ــرِّ ف ــن س ــدام أمي ــمَّ إع )1( ت
ابراهيــم  وليــد   ( االشــتراكي  العربــي  البعــث 
األعظمــي( بعــد حيــن مــن الزمــن بعــد أْن اتُّهــَم 
ــي ُعرفــت بـــ مجــزرة  باالشــتراك فــي المؤامــرة الت
الرفــاق فــي 22 تمــوز ســنة  1979م، التــي أمــر 
فيهــا صــدام حســين بإعــداِم اثنيــن وعشــرين مــن 
رفاقه،فضــالً عــن حكمــه علــى ثالثــٍة وثالثيــن مــن 

اآلخريــن بالســجن بأحــكام مختلفــة . 

من ذاكرة الخوف..
حين تزرع المنظمة السرية عيونها في الجامعات

أ.د. عبد الرضا علي 

ــم  ــي العال ــري ف ــي تج ــداث الت ــل لألح ــة وتحلي ــن متابع م
ــي  ــك الدول ــا البن ــي يصدره ــة الت ــرات االقتصادي والمؤش
وصنــدوق النقــد الدولــي فإننــي أتوقــع انهيــارا اقتصاديــا 
االنكمــاش  ويعمــق  يعــزز   2021 عــام  خــالل  عالميــا 
الــى 4.4%  المتوقــع ان يصــل  الــذي مــن  االقتصــادي 
بالســالب للعالــم باكملــه واتوقــع ان يزيــد هــذا االنكمــاش 

وتــزداد حدتــه لألســباب التاليــة : 
ــن  ــل م ــام 2021 ب ــالل ع ــي خ ــن ينته ــروس ل اوال: الفاي
المتوقــع مواجهة ســالالت جديــدة من الفايروســات تضرب 
ــى  ــا ال ــم مجــدًدا وتنتشــر شــيئا فشــيئا مــن بريطاني العال
أوروبــا والواليــات المتحــدة ودول المنطقــة العربيــة وتمتــد 

الــى العالــم باكملــه. 
ثانيــا : دول العالــم باكملــه تواجه انكماشــا اقتصاديا قاســيا 
وســتتجه معظــم هــذه الــدول لالســتدانة وبالتالــي زيــادة 
الديــن وهــذا يعنــي عــبء مالــي كبير علــى األجيــال القادمة 
وهــذا بــدوره ســيحد من النمــو االقتصــادي بالعالــم برمته. 
ــت عجــزه  ــه اثب ــم باكمل ــا : القطــاع الصحــي فــي العال ثالًث
ــم  ــروس رغ ــذا الفاي ــل ه ــع مث ــل م ــي التعام ــوره ف وقص
اكتشــاف عــدد مــن اللقاحــات وبالتالــي ربمــا ســيظهر 
الهلــع والخــوف والقلــق مــن اإلصابــات المتزايــدة وأعــداد 
الوفيــات الكبيــرة بالعالــم باكملــه وهــذا ســيزيد مــن حالــة 
عــدم اليقيــن والتــي تعنــي ضبابيــة فــي الطلــب والعــرض 
علــى الســلع والخدمــات وهــذا يعنــي مخاطــر كبيرة جــراء اي 

اســتثمار ألصحــاب رؤوس األمــوال. 
رابًعــا : مــن المتوقــع ان يؤثــر ذلــك مجــددا علــى البورصات 
العالميــة والعربيــة بشــكل ســلبي وعلــى تراجــع كبيــر فــي 
أســعار النفــط ولكــن ليــس بنفــس التراجــع الكبيــر الــذي 
شــهدناه فــي شــهر نيســان مــن العــام الماضــي، كذلــك 

ارتفــاع كبيــر بأســعار الذهــب كمــالذ آمــن لالســتثمار . 
ــوده  ــه وجم ــياحي بتراجع ــاع الس ــتمر القط ــا: سيس خامس
ــدول  ــن ال ــد م ــم ان العدي ــا يعل ــام 2021 ، وكلن ــالل ع خ
ــة  ــم للعمل ــدر مه ــياحي كمص ــاع الس ــى القط ــد عل تعتم

الصعبــة واإليــرادات وهــذا لــن يتحقــق خــالل العــام القــادم 
فمثــال دولــة مثل تركيــا او البرازيــل او لبنان او مصر كشــأن 
معظــم الــدول ســتتضرر بشــكل كبيــر مــن تراجــع القطــاع 
ــران  ــي قطــاع الطي ــع أيضــا ف الســياحي وسيســتمر التراج
وســيحقق خســائر كبيــرة جــراء عــدم اإلقبــال علــى الســفر 
ــا  ــا مــن الفايــروس.  لالســف الصــورة ســوداوية وهن خوًف
أود ان اســجل اختالفــي الكبيــر مــع صنــدوق النقــد الدولــي 
الــذي يظهــر بمؤشــراته ان العالم ســيتعافى بشــكل ســريع 
ــا  ــون مخطئ ــى ان اك ــام 2021 أتمن ــالل ع ــي %3 خ وإيجاب
ــة  ــا ضمــن منظوم ــه واقعًي ــت ب ــا تحدث ــي اجــد ان م لكنن
عالميــة عاجــزة عــن مواجهــة الفايــروس وعاجــزة عــن 
تقديــم حلــول اقتصاديــة مقنعــة خــالل المرحلــة القادمــة 

تنقــذ الشــعوب مــن الجــوع والفقــر والتعطــل والضيــاع. 
قــوى العالــم ســتتغير واعتقــد ان الصيــن ســتتربع على قمة 
ــتتجاوز  ــم وس ــي العال ــة ف ــوة اقتصادي ــوى ق ــرش كأق الع
ــي  ــا ف ــبب نجاحه ــرة بس ــواًطا كبي ــدة أش ــات المتح الوالي
التعامــل مــع الفايــروس وقدرتهــا الهائلــة فــي التعامــل مــع 
الفايروســات القادمــة ، والســؤال الــذي يطــرح نفســه هنــا 
هــل العالــم ســيفكر بأنمــاط جديــدة مــن شــبكات األمــان 
االجتماعــي إلنقاذ الشــعوب وهل نحن مســتعدون للتفكير؟ 
نأمــل ان نجــد مــن يفكــر بهــذه المفــردات فعراقنــا ليــس 
بقاصــر وألبنــاءه عقــول وأفــكار كانــت والزالــت محــط ثقــة 

ببلــدان متقدمــة. 

ان عمليــة تكريــر النفــط الخــام فــي مصافي متعــدده في العراق ال تســتهلك 
منــه ســوى نســبة ال تتعــدى النصــف مــن كميــة المــواد التــي مــن الممكــن 
انتاجهــا مــن عملــة التكريــر بواســطة وحــدات التكريــر الموجــوده فــي اغلب 
المصافــي العراقيــه و تســتهلك النســبة الباقيــه التــي فــي عمليــة تشــغيل 
 )RCR - مولــدات الطاقــه الكهربائيــة التــي تعتمــد علــى )النفــط االســود
كوقــود تشــغيلي لهــا و ُيســوَّق لهــا بأســعار بســيطه جــدًا، يحتــوي النفــط 
االســود علــى مــواد كثيــرة يمكن انتاجها بواســطة انشــاء وحــدات مخصصة 
لهــا واهــم مــا يمكــن انتاجــه مــن المــواد هــي زيــوت المحــركات واالســفلت 

و غيرهــا.
ان المنتجــات الغازيــة التــي تعتبــر ضمــن المنتجــات خفيفــة باالعتمــاد علــى 
 )Flare - كثافتهــا يتــم حــرق جــزء كبيــر منهــا مــن خــالل )شــعلة االحتــراق
الموجــود فــي المصافــي، الغــاز الــذي يتــم حرقــه في شــعلة االحتراق يســمى 
)الغــاز الُمصاحــب - offgas( الــذي يعتبــر المصــدر االساســي النتــاج )الغــاز 
الســائل - fuel gas(، الــذي ُيســمى فــي المصطلــح المطــروق )غــاز الطبــخ(، 

الــذي يســتهلك بشــكل كبيــر و يومــي فــي كل البيوتــات العراقيــة.
يمكــن انتــاج )الغــاز الســائل( مــن خالل تنصيــب وحــدات تصفية الغــاز وازالة 

المــواد الملوثــه منــه و تنصيــب وحــدات الكبس و ملحقاتها لضغــط الغاز. 
حيــث ســتكون الكميــات المنتجة مــن الغاز الســائل كافية لتغطيــة احتياجات 
ــعر  ــم الس ــى دع ــه ال ــورة الطبيعي ــؤدي بالص ــذي ي ــي ال ــتهالك اليوم االس
االســتهالكي للغــاز الطبيعــي و انخفاضــه الــى اكثــر مــن %60 مــن ســعره 
فــي الوقــت الحاضــر فضــالً عــن امكانيــة تصديــر الغــاز الُمنتــج الفائــض عــن 

الحاجــة االســتهالكية الــى خــارج البــالد. 
يتجــه العالــم نحــو مــا يســمى )الطاقــة النظيفــة - Clear Energy( الــذي من 
المتوقــع ان يكــون اعتمــاد الــدول المتقدمــة فــي العالــم عليهــا كمصــدر 
ــى  ــة ال ــام )2050م(، باالضاف ــي غضــون ع ــدى %75 ف ــه بنســبة تتع للطاق
ذلــك يســاهم احــراق الغــازات فــي شــعلة احتــراق المصافــي النفطيــه فــي 
تلــوث البيئــة المحيطــة بهــا بســبب نواتــج االحتــراق التي تطرح بشــكل كبير 

غــاز )CO2( الــى الجــو.
بلــٌد غنــي بالمــوارد يجــب ان ُتســتغل بشــكل دقيــق مــن خــالل التخطيــط و 
المتابعــه علــى تنفيــذ المشــاريع االســتثماريه التــي تخــدم الواقــع العراقــي و 
ابنــاء شــعبه، يأتــي ذلــك مــن خــالل فتــح ابــواب االســتثمار امــام الشــركات 
العالميــه المختصــة بتوفيــر بيئــة مناســبه لهــا، ولذلــك تبعــات كثيــرة اولهــا 
توفيــر فــرص عمــل للشــباب البطالــه الذيــن اصبحــوا فــي الوقــت الراهــن 

يملئــون البــالد. 
يتطلــع البلــد وابنــاءه خــالل الســنه المقبلــة الفتتــاح مصفــى كربــالء الواقع 
ضمــن الرقعــه الجغرافيــه لمحافظــة كربــالء المقدســة حيــث تم انجــاز اكثر 
ــر تطــورًا  ــف ضمــن المصافــي االكث ــذي ُيصنَّ مــن %85 مــن المشــروع ال
علــى مســتوى الشــرق االوســط بطاقــة انتاجيــة تقــدر ب )140.000( 

برميــل يوميــاً. 

التعافي والعالم يسير 
الى إنهيار اقتصادي في 2021 

محروقات المصافي: 
ثروة ضائعه منذ عقود

اشرف الدهان

فهد الحكاك
مهندس كيمياوي

تجمع عراقي - عربي يعمل على رعاية الحوار المفتوح بين ابنـاء 

الجــاليـة العــراقيــة والعــربيــة عمـومــا ، من مختصين في شــؤون 

الثقــافة والسيــاسة والمعـرفة اليجــاد مسـاحـات مشتـركة  للـتـقــارب 

وتـشــكـيـــل تصورات ازاء التحديات التي تواجه شعوبنا العربية ، حيث 

تداعى نــاشطــون مقيمــون في اوربـــا لتــأسيــس هذا النــادي من 

اجـل العمل المشترك لتحقيق هذه االهداف.
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شــاءت المصادفــة ان تجمعنــي وعــدد مــن األصدقــاء.. وقفــة حواريــة 
مــن نــوع خــاص.. كانــت عبــارة عــن لقــاء يجمــع بيــن أقطــاب )الصحافــة 
والرياضــة والمــال(... التقيــت مــن خاللــه بالخبيــرة االقتصاديــة الدكتــورة 
ــف  ــادي النج ــدرب ن ــمران م ــف ش ــز هات ــن العزي ــم والكابت ــالم سميس س
ــاء  ــتمل اللق ــوري.. اش ــيف المنص ــاب س ــي الش ــي االعالم ــط المدن والناش
علــى حــوارات معمقــة ومفيــدة تناولــت واقــع حالنــا الرياضــي والهواجــس 
المرتبطــه بــه التمثلــة  بالســلبيات المتعــددة وااليجابيــات القليلــة .. لنكون 
قريبيــن مــن ســوق الرياضــة المتقلــب األهــواء والــذي الصــوت يعلــو فيــه 
ــت دورا  ــدم ومازال ــرة الق ــت ك ــد ان لعب ــال.. خصوصــا بع ــر صــوت الم غي

رئيســيا فــي التحــول المالــي الــذي طــرآ علــى الرياضــة بشــكل عــام...
فــي ذلــك اللقــاء اســتمعنا الــى أراء اقتصاديــة مــن مستشــارة ســابقة فــي 
رئاســة الــوزراء ومشــجعة قويــة لنــادي ريــال مدريــد أشــارت مــن خاللهــا 
الــى رؤيتهــا عــن واقــع تطويــر ســوق الرياضــة بعــد وقــوف المــال مصــدا 
ــة  ــه الــى لعبــة إلدارة عجل اساســيا فــي تحويلهــا مــن مجــرد لعبــة للترفي
ــا  ــي حديثه ــاول ف ــة.. لتتن ــيوية وافريقي ــة وأس ــي دول أوربي ــاد ف اإلقتص
ــة نجــاح هــذه  ــا ( وكيفي ــة بـــ) الفيف ــة المــال واالعمــال المتمثل امبراطوري
المؤسســة الدوليــة باإلســتحواذ علــى حوالــي 90 بالمئــة مــن المنظومــة 

الماليــة لكــرة القــدم..
مــن جهتــه تنــاول المــدرب شــمران موضــوع )الصناعــة الرياضيــة( الــذي 
يعتمــد باالســاس علــى المشــجع وعلــى الجمهــور كونهمــا االســاس فــي 
العمليــة كلهــا.. فالجمهــور هــو مــن يشــتري التذاكــر لحضــور المباريــات 

والمنافســات فــي المالعــب..
وهــو كذلــك مــن يشــاهدها فــي التلفزيــون وهــو مــن يشــترك فــي الباقات 

وغيرها..
ــا  ــن بينه ــي م ــة والت ــجيع المتنوع ــوازم التش ــتري ل ــن يش ــا م ــو ايض وه
ــو  ــادي .. وه ــل شــعار الن ــي تحم ــب الت ــالت اللع ــن وفاني قمصــان الالعبي
ــرى المســتثمرة فــي  ــه الشــركات الكب ــذي تســعى الي باختصــار الهــدف ال
االنديــة كونــه  يعــد الحلقــة االخيــرة التــي تحــدد ربحيــة أو خســارة المنتــج 

ــا كان شــكله.. الرياضــي مهم
وعــّرج شــمران علــى دور االعــالم الرياضــي لمــا يحملــه مــن دور بــارز فــي 
اغنــاء تلــك المعادلــة الرياضيــة االقتصاديــة ، لتأتــي بعدهــا مداخلتنــا فــي 
ــي  ــي ف ــراف الرياض ــع االحت ــا واق ــا تناولن ــوي.. حينم ــوع الحي ــذا الموض ه
مالعــب كــرة القــدم تحديــدا ، وكيفيــة نجــاح أنديــة مغمــورة مــن الظهــور 
والقفــز  علــى ســطح االحــداث بشــكل ســريع بعــد قيامهــا بإجــراء التعاقدات 
الصحيحــة مــع عــدد كبيــر مــن ابــرز نجــوم اللعبــة فــي العالــم، ممــا زاد مــن 
ــر مســاحة  ــر ، لتكب ــة وزاد أيضــا مــن أعــداد الجماهي ــك االندي شــعبية تل

االهتمــام االعالمــي بنشــاطاتها  علــى مــدار الســنة..
ــة،  ــا الموزع ــزداد أرقامه ــوع و ت ــرادات تتن ــدأت االي ــدي ب ــكل تصاع وبش
ــان  ــات القمص ــر ومبيع ــبابيك التذاك ــة وواردات ش ــوال الرعاي ــن أم ــا بي م

ــرى.. ــادر االخ ــث والمص ــوق الب ــزات وحق والتجهي
حقــا كانــت جلســة رائعــة الــى الدرجة التــي حفــّزت  زميلنا ســيف المنصوري 
ليتبنــى وضمــن تجمــع شــباب التنميــة والبنــاء الــذي يشــرف عليــه مقترحــا 

بإقامــة ورشــة عمــل تجمــع  الرياضييــن واالقتصاديين.

كرة القدم.. بين الرياضة 
والمال واالعالم

عدنـان السوداني

علــى خط التماس 

كلمــات قليلــة.. قالهــا الكابتن ســامي بحت.. تحمل معانــي كبيرة وكبيــرة جدا.. 
لمــن يتمعــن فيهــا ويضــع تصوراتــه حــول واقعنــا الرياضــي، ومــا يعانيــه مــن 
ظــروف جعلــت البعــض يتحكــم بــه بــال تخطيــط والدرايــة وال أدنــى معرفــة.. 

مواهــب تنتهــي ويذبــل عطاءهــا بســبب االهمــال وعــدم االهتمــام..
الــى متــى يســتمر الحــال.. وتضيــع المواهــب دون أدنــى اهتمــام بهــا.. بســبب 

غيــاب دوري الفئــات العمريــة.. 
كيــف نبنــي فرقــا قويــة فــي أنديتنــا ومنتخباتنــا ، ونحــن نتجاهــل تلــك األعمــار 
ــا..  ــم مــن حولن ــي العال ــا يجــري ف ــا.. عكــس م ــا وال نرعاه ــرة ونهمله الصغي

ومثالنــا فــي اســباير قطــر.. تلــك األكاديميــة الراقيــة بــكل شــيء..

نحن نقتل المواهب

قفــز فريــق الشــرطة الــى وصافــة ترتيــب الــدوري الكــروي الممتــاز اثــر تغلبــه  على 
نفــط البصــرة بهــدف وحيد، بينما فاز النفط بالنتيجــة ذاتها على الكهربــاء، وذلك 

فــي اختتام منافســات الجولة الثامنة عشــرة.
احــرز هــدف القيثــارة الخضــراء الوحيــد الالعــب امجــد عطــوان فــي الدقيقــة 56 عن 
طريــق ركلــة جــزاء مشــكوك فــي صحتهــا احتســبها الحكــم الدولــي مهنــد قاســم 
بحجــة مســك مدافــع نفط البصــرة بيده الكــرة وهي متجهــة الى المرمــى. وبهذه 
النتيجــة رفــع الشــرطة رصيــده الــى النقطــة 38 في المركــز الثاني، فــي حين تجمد 

رصيــد نفــط البصــرة عنــد النقطــة 20 في المركــز 14.

ركلة جزاء مبهمة تمنح 
الشرطة وصافة الدوري

علمنــا مــن مصــدر فــي ادارة نــادي النجــف ، إن العــب نــادي  الرائد الســعودي 
المحتــرف المغربــي ســفيان طــالل قريــب جــدا مــن التوقيــع علــى كشــوفات 
الغــزالن مــن أجــل تمثيلــة فــي دوري الكــرة حيث يجيد ســفيان اللعــب بمركز 
» صانــع ألعــاب «.. وهنالــك محتــرف مــن دولــة غانــا تجــري معــه مفاوضــات 

ألجــل االنضمــام إلــى الفريــق..

محترفون يوقعون للغزالن
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ــة  ــوة الجوي ــق الق ــار االتحــاد اآلســيوي لكــرة القــدم فري أخت
متصــّدر الترتيــب بــدوري الكــرة الممتــاز لدخــول ســباق 
ــة  ــي لمنطق ــون الثان ــهر كان ــق ش ــب فري ــى لق ــس عل التناف
غــرب آســيا لكــرة القــدم الــى جانــب فــرق الوحــدات األردنــي 
والنصــر الســعودي والشــارقة اإلماراتــي والســد القطــري 
والســيب الُعمانــي وتشــرين الســوري والرفــاع البحرينــي فــي 
ــه الرســمي  ــى موقع ــذي طرحــه عل ــري ال االســتفتاء الجماهي
للتصويــت اعتبــارًا مــن الثالثــاء الموافــق التاســع مــن شــهر 

ــاري. شــباط الج
وجــاء اختيــار فريــق القــوة الجويــة لكرة القــدم من قبــل االتحاد 
اآلســيوي لكــرة القــدم نظــرا لكونــه تمّكــن مــن تحقيــق أربعــة 
انتصــارات خــالل شــهر كانون الثانــي الماضي علــى فريق نفط 
ميســان لكــرة القــدم بنتيجــة )3-1( ضمــن منافســات الجولــة 
الثانيــة عشــرة مــن مرحلــة الذهــاب بــدوري الكــرة الممتــاز فــي 
المبــاراة التــي جــرت بينهمــا يــوم األول مــن الشــهر ذاتــه وعلى 
فريــق الكــرخ لكــرة القــدم بهدفيــن مقابــل ال شــيء فــي اللقــاء 
الــذي أقيــم يــوم الســادس ضمــن الجولــة الثالثة عشــرة، وعلى 
ــة بيضــاء ضمــن المواجهــة  فريــق أربيــل لكــرة القــدم بثالثي
التــي كانــت يــوم الســابع عشــر ضمــن الجولــة الرابعــة عشــرة 
وعلــى فريــق النفــط لكــرة القــدم بنتيجــة )4-1( يــوم الحــادي 

ــد  ــادل وحي ــرة وتع ــة عش ــة السادس ــن الجول ــن ضم والثالثي
أمــام غريمــه التقليــدي فريــق الشــرطة لكــرة القــدم بنتيجــة 
)0-0( لحســاب الجولــة الخامســة عشــرة يــوم الثاني والعشــرين 
ولــم يتــذّوق طعــم الهزيمــة األمــر الــذي جعلــه يتســّيد صــدارة 
الترتيــب برصيــد )31( نقطــة وبفــارق نقطــة فقــط عــن فريقــي 
الــزوراء الوصيــف والشــرطة صاحــب المركــز الثالــث بعــد مــرور 
)16( جولــة علــى انطالق المســابقة للموســم الحالي حيث يعود 
الفضــل النتصــارات القوة الجويــة للعديد من عناصــره الممّيزة 
يتقدمهــا مهاجمــه أيمــن حســين الــذي ســّجل )7أهــداف ( مــن 
أصــل )12( هدفــاً أحرزهــا الفريــق في شــباك المنافســين ليقّدم 
نفســه بقــّوة كأحــد أبــرز المنافســين علــى اللقــب الــذي ترغــب 
إدارتــه وجماهيــره بالعــودة الــى خزينــة النــادي مــن جديــد فــي 
ظــّل تواجــد المــدرب الخبيــر أيوب أوديشــو على رئاســة المالك 

التدريبــي .
وأوضــح االتحــاد القــاري أنــه فتــح بــاب التصويــت أمــام 
الجماهيــر الختيــار أفضــل فريــق فــي منطقــة غــرب آســيا لكرة 
القــدم عــن ذلــك الشــهر حتــى الســاعة التاســعة مســاء يــوم 
األحــد الموافــق الرابــع عشــر مــن شــهر شــباط الجــاري بنــاًء 
علــى العديــد مــن المعاييــر وتقــف فــي مقّدمتهــا النتائــج التي 
حققتهــا أو البطــوالت المحليــة التــي تّوجــت بهــا خــالل الفترة 
مــن األول ولغايــة الحــادي والثالثيــن مــن شــهر كانــون 

ــي 2021 . الثان
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عقــدت الجمعيــة العامــة للجنة األولمبيــة الوطنيــة العراقية 
ــا  ــتثنائياً التحاداته ــا إس ــي إجتماع ــاء الماض ــاح االربع صب
األولمبيــة الوطنيــة، االعضــاء األســاس للجمعيــة العامــة.

وأدار االجتمــاع رعد حمودي، رئيس اللجنة األولمبية المنتهية 
واليتــه، فيمــا حضــره عبــر االنترنيــت حيــدر فرمان ممثــالً عن 

اللجنة األولمبيــة الدولية والمجلس األولمبي اآلســيوي.
وقــال مديــر المكتــب االعالمي في اللجنة األولمبية حســين 
علــي حســين: ان االجتمــاع كــّرس لتنفيذ ما ورد في رســالة 
اللجنــة األولمبيــة الدوليــة المرســلة فــي الثالــث عشــر مــن 
ــي الماضــي بصــدد إصــالح المشــهد  ــون الثان شــهر كان
األولمبــي العراقــي. مبينــاً ان مقــررات إجتمــاع االمــس 
اتخــذت بالتصويــت العلنــي المباشــر، حيــث حــازت جميعها 

علــى موافقــة نحــو ثلثــي األعضــاء الحاضريــن.
ــر  ــة تدي ــة ثالثي ــة ســّمت لجن ــة العام وأضــاف: ان الجمعي
العمــل األولمبــي وتهيــئ لالنتخابــات المقبلــة علــى وفــق 
ــة  ــة الدولي ــة األولمبي ــن اللجن ــقط بي ــاق مس ــا إتف وصاي
والعراقيــة ممثلــة برعــد حمــودي، والحكومــة ممثلــة بوزير 
الشــباب والرياضــة العراقــي عدنــان درجــال، باالضافــة 
لرســالتي األولمبيــة الدوليــة فــي الثالــث عشــر مــن الشــهر 

الماضــي والثامــن مــن الشــهر الجــاري.
وأوضــح حســين: ان االجتماع إســتغرق حوارات مســتفيضة 
أفضــت لتســمية اللجنــة الثالثيــة مؤلفة مــن الدكتــور أكرم 
ــيق  ــرة التنس ــام دائ ــر ع ــداوي مدي ــوان الحمي ــم عط نعي
الشــباب، والدكتــور قاســم محمــد  بــوزارة  والمتابعــة 
ــوم الرياضــة  ــة وعل ــة البدني ــة التربي ــد كلي ــي عمي الخاقان
بحامعــة بغــداد، والدكتــور آزاد قــادر التدريســي فــي كليــة 
التربيــة البدنيــة وعلــوم الرياضــة بجامعــة صــالح الديــن.

وبيــن أيضــا: ان المقــررات تضمنــت أيضــا تســمية هيثــم 
عبدالحميــد الشــمري عضــو إرتبــاط بيــن اللجنــة الثالثيــة 
اآلســيوي  األولمبــي  والمجلــس  الدوليــة  واألولمبيــة 

ــا. ــاالت بينهم ــراء االتص ــة اج ــة لمهم باالضاف
ولفــت الــى: ان مقــررات االجتمــاع حددت صالحيــات اللجنة 
الثالثيــة بــاألداء التشــغيلي واالعــداد لالنتخابــات مــن دون 
إســتغراقها فــي صالحيــات رئيــس اللجنــة األولمبيــة او 

المكتــب التنفيــذي.
ان  قائــال:  االعالمــي تصريحــه  المكتــب  وختــم مديــر 
المجتمعيــن حــددوا مــدة خمســين يومــاً تنتهي فــي االول 
مــن نيســان المقبــل موعــدًا النتهاء أعمــال اللجنــة الثالثية 

بعــد التوصــل النبثــاق مكتــب تنفيــذي منتخــب أو العــودة 
الــى رســالتي اللجنــة األولمبيــة الدوليــة فــي 2020/11/20 
و 2021/2/8 فــي حــال لــم تتــم اللجنــة الثالثيــة أعمالهــا 

الموكلــة إليهــا.
تجــدر االشــارة الــى ان االجتمــاع حضــره خمســة وعشــرون 
ممثــالً عــن االتحــادات األولمبيــة الوطنيــة العراقيــة، ونالت 
ــماء  ــى أس ــات عل ــل التصويت ــي إق ــاً ف ــررات 16 صوت المق

اللجنــة الثالثيــة والمقــررات الختاميــة لالجتمــاع.
جديــر بالذكــر أيضــاً ان اللجنــة الثالثيــة ستباشــر أعمالهــا 
الرســمية مطلــع هذا االســبوع بعد إشــعار اللجنــة األولمبية 

الدوليــة بمقــررات اإلجتمــاع .

ــق 3  ــاً بح ــي تحقيق ــاء األرجنتين ــح القض فت
ــة  ــة الصحي ــي الرعاي ــن مقدم ــخاص م أش
بتهمــة القتــل غيــر المتعمــد ألســطورة كرة 
ــي  ــي ف ــذي توف ــا ال ــو مارادون ــدم دييغ الق
ــت  ــا نقل ــق م ــك وف ــر الماضــي، وذل نوفمب
ــي .  ــة عــن مصــدر قضائ الصحــف المحلي

وفتــح مكتــب المدعــي العــام فــي ســان 
نوفمبــر  نهايــة  فــي  تحقيقــاً  إيســيدرو 
ــا  ــل مارادون ــد المســؤولية عــن رحي لتحدي
الــذي توفــي متأثــرًا بمضاعفــات فــي القلــب 
فــي 25 مــن الشــهر ذاتــه عــن عمــر يناهــز 
ـ60 عامــاً فــي منزلــه فــي تيغــري، شــمال  الــ

ــرس.  ــس آي ــة بوين العاصم
وبــدأ هــذا اإلجــراء بعــد إفــادات مــن بنــات 

ـ3، دالما وجيانينــا وجانا، ويهدف  مارادونــا ال
إلــى تحديــد إهمــال محتمــل أو تهــور فــي 
العــالج الطبي للمتــوج بكأس العالــم 1986. 
وكان جــراح األعصــاب ليوبولــدو لوكــي 
والطبيبة النفســية أغوستينا كوزاشــوف أول 
مــن شــملهما التحقيــق، قبــل أن يمتــد اآلن 
إلــى عالــم نفــس وممرضّيــن )رجل وامــرأة( 
كانــوا برفقــة مارادونــا قبل مفارقتــه الحياة. 
وكان الالعــب الــذي قــاد نابولــي إلــى لقبين 
فــي الــدوري اإليطالــي عامــي 1987 و1990 
ــة ورم  ــر إلزال ــة نوفمب ــة بداي ــع لجراح خض
ــة  ــد بضع ــي بع ــرأس، وتوف ــي ال ــوي ف دم
أســابيع نتيجــة نوبــة رئويــة حــادة وفشــل 

قصــور القلــب المزمــن. 

كشــف تقريــر صحفــي، عــن حجــم الضرائــب 
ــل ميســي،  ــي ليوني ــي يســددها األرجنتين الت

نجــم برشــلونة، للســلطات اإلســبانية.
وكانــت صحيفــة »الموندو« اإلســبانية، نشــرت 
تفاصيــل عقــد ميســي بالكامــل الــذي وقعــه 
فــي 2017 مــع برشــلونة وينتهــي فــي الصيف 
المقبــل. ونشــرت »المونــدو« أن العقــد ينــص 
علــى تقاضــي ميســي أكثــر مــن 555 مليــون 
و237 ألــف يــورو بالمتغيــرات، لكــن البرغــوث 
حصــل علــى %92 فقط من قيمة العقــد، والتي 

تبلــغ 511 مليــون و540 ألــف يــورو.
ووفًقا لصحيفة »ماركا« اإلســبانية، فإن األموال 
ــلونة،  ــع برش ــي م ــد ميس ــي عق ــورة ف المذك
تعنــي أن البرغــوث ســدد 370 مليونا للضرائب 
اإلســبانية علــى مــدار 4 ســنوات. وأشــارت إلــى 
أن ميســي يســدد ضريبــة الدخــل الشــخصي 
)المقــدرة بحوالــي 275 مليــون يــورو( وضريبة 
الثــروة، وضريبــة الشــركات علــى حقــوق الصور 

وعقــود اإلعالنــات.
وأوضحــت أنــه وفًقــا للعقــد الــذي أبرمــه ميســي 

مع برشلونة، يكسب ميسي حوالي 
70 مليــون يورو كمبلغ ثابت، لذلك 
يدفــع كل عام مبلًغا يتراوح بيــن 35 

و40 مليون يــورو تقريًبا.
ويتغيــر هــذا الرقــم مــن عام إلــى آخر 
وفًقــا للمتغيــرات التــي يحصل عليها 

ميســي مــن عقــده مــع النــادي 
الكتالوني.

وذكرت  الصحيفة اإلسبانية، 
أن ميســي يســدد 15% 

ــور  ــوق الص ــن حق م
ــح  ــده لصال ــي عق ف

الضرائب اإلسبانية، 
يجعــل  مــا 
البرغــوث أحــد 
المســاهمين 
لرئيســيين  ا
فــي الخزينــة 
مــة  لعا ا

إلســبانيا.

لتاريــخ  الدولــي  االتحــاد  أصــدر 
وإحصائيــات كــرة القــدم ترتيبــاً ألكبر 

التاريــخ. عبــر  األنديــة  هدافــي 
ــابق  ــي الس ــم البرازيل ــدر النج وتص
روماريــو الترتيــب بســتمائة وتســعة 

رفقــة  أحرزهــا  هدفــاً  وثمانيــن 
التــي لعــب لهــا وأبرزهــا  األنديــة 

برشــلونة.
علــى  الالئحــة  فــي  روماريــو  وتقــدم 

مواطنــه األســطورة بيليــه بفارق خمســة 
ــي  ــل النجــم البرتغال أهــداف، فيمــا احت
كريســتيانو رونالــدو المركــز الثالــث 
ــد ســتمائة وواحــد وســتين  برصي
هدفــاً، بفــارق عشــرة أهــداف 
ــل  ــد برشــلونة ليوني ــام قائ أم

المركــز  صاحــب  ميســي 
الخامــس.

النجف - المستقل

عــزا مــدرب نادي النجف  هاتف شــمران 
اســباب تراجــع الخــط البيانــي لفــرق 
انديــة الــدوري الممتــاز والمنتخبــات 
مهميــن  شــيئين  الــى  الوطنيــة  

ــداد  ــب واع ــع تدري ــان بواق يرتبط
ــد  ــى ح ــن  عل الالعبي

ســواء ..!

واضعــا المقارنــة الحقيقيــة بيــن كلمتين اقترنتــا بالتكتيك 
وهمــا ) الفكــر و الفقــر (  ..ليكــون ) الفكر التكتيكــي و الفقر 
التكتيكــي ( هــو المحــرك االســاس لنجــاح أو فشــل تلــك 

الفــرق !
واوضــح قائــال.. ان مايميــز فــرق اوربــا وامريــكا الجنوبيــة 
هــو امتالكهــا العبيــن يحملــون فكــرا تكتيكيــا عاليــا لــم 
يــأت اال مــن خــالل العمــل الطويــل والمتواصــل ومن خالل 
التدريــب الجيــد ومــا يتطلبــه مــن توفيــر كل المســتلزمات 
التــي يحتاجهــا الالعــب منذ دخولــه ميدان كــرة القدم 
ــي ســاحات  ــى ذروة العطــاء ف ــه ال ــى وصول حت
المنافســة  ،عكس الالعــب العراقي  والخليجي 
الــذي يمتلــك )فقــرا تكتيكيــا ( بدرجــة تفــوق 

امتالكــه الــى )الفكــر التكتيكــي (  ..
ــول  ــن الوص ــرة ع ــا متأخ ــل كرتن ــذا ماجع وه
ــن تجــد  ــي حي ــة ، ف ــرة العالمي ــى ركــب الك ال
االنديــة والمنتخبــات االوربيــة تســتحوذ علــى 
االلقــاب والبطــوالت وكرتنــا تتفــرج ولــن يأتــي 
تفوقهــا فــي عدد مــن المباريات والبطــوالت اال 
مــن خــالل ضربــة حــظ  التنتمــي الــى العلميــة 

والواقعيــة بــأي صلــة !
وأشــار شــمران والــذي يعــد مــن المدربيــن الذيــن 
يحملــون رؤيــة علميــة واكاديميــة اقترنــت بالخبــرة 
ــدارس  ــع م ــة م ــة والمعايش ــة المتواصل االحترافي

كرويــة عالميــة
مختلفــة , الــى نوعيــة الالعــب الــذي يحمــل الفكــر 
التكتيكــي العالــي والــذي يصــل الــى درجــة 
الكمــال فــي االداء والمهــارة وتطبيــق الواجبــات 

مــن خــالل وصولــه الــى مســتوى فنــي ومهــاري وخططــي 
عالــي يســتطيع مــن خاللــه أن يهضــم 1000 مبــدأ  
تكتيكــي فــي كــرة القــدم , بعد االهتمــام بموهبتــه واألخذ 
بهــا مــن عمــر 8 ســنوات  حتــى وصولــه الــى عمــر 24 عامــا 
يكــون حينهــا  قــد هضــم المبــادىء التكتيكيــة علــى مــدى 
ســتة عشــر عامــا مــن عمــره الكــروي  , اذا ماعرفنــا ان كل 
مبــدأ يحتــاج الــى اســبوع لغــرض هضمــه والتفاعــل معــه 
، مــا يعنــي اننــا نحتــاج الــى ســبعة  االف يــوم للعمــل مــع 
الالعبيــن كــي يتــم  هضــم المبادىء)االلــف (التــي نوهنــا 

عنهــا !
واضــاف شــمران : ان كــرة القــدم اصبحت اليــوم علما قائما 
بذاتــه يــدرس ويطبــق فــي كل المــدارس واالكاديميــات 
الكرويــة فــي العالــم , ودائمــا مــا تتعامــل الــدول المتطورة 
كرويــا مــع االعمــار الصغيــرة لتكتمــل معهــا صــورة  القمم 
الكرويــة التــي تســتمر علــى مــدى اربعــة اعــوام ، وفــي كل 
قمــة يهضــم الالعب الصغيــر %25 مــن المبادىءالتكتيكية 
,،والتــي تبــدأ معــه مــن عمــر ثمانيــة ســنوات وصــوال الــى 

عمــر 24
ــب دورة  ــل الالع ــد اكم ــر ق ــذا العم ــي ه ــون ف ــنة ليك س

هضــم المبــادىء بنســبة 100% .
ووصــف الكابتــن شــمران حــال المنتخبــات العربيــة التــي 

ــة االمــم شــاركت فــي بطول
االســيوية االخيــرة بالحــال الفقيــر تكتيكيــا مســتثنيا منتخبا 
قطــر واالمــارات مــن ذلــك الوصــف كونهمــا طبقــا قســما 
ــادىء وكان تواجــد الالعــب فــي المنتخــب  ــك المب مــن تل
يمضــي وفــق حالــة التدرج مــن المنتخبات العمريــة وصوال 

الــى المنتخــب االول .

الجوية ينافس فرق غرب آسيا على لقب األفضل

لجنة ثالثية إلدارة العمل األولمبي في العراق

التحقيق مع 3 أشخاص جدد في قضية وفاة مارادونا 

ميسي يسدد مبلغا ضخما 
للضرائب اإلسبانية

الهداف التاريخي 
لألندية ليس 

بيليه أو رونالدو!

مدرب كرة النجف السابق الكابتن هاتف شمران : 

الفقر التكتيكي لالعبين سبب تأخرنا عن الكرة العالمية

بغداد - المستقل

أكــد الطبيــب األنكليــزي الفريــد خــوري الــذي أشــرف علــى 
العمليــة الجراحيــة لنجــم القــوة الجويــة الشــاب محمــد 
ــى ســتة أشــهر  ــة إل ــف أن الالعــب بحاج قاســم نصي
للعــودة إلــى المالعــب. وقال الخــوري أن العملية تمت 
بنجــاح لالعــب محمــد قاســم وســيبدأ بعدهــا عمليــة 
التأهيــل التــي تشــمل برنامــج متكامــل مــن بينــه 
الســباحة والجــري ومنهــاج متكامــل ســيخضع لــه 
الالعــب لمــدة شــهرين ونصــف منهــاج التأهيــل. 
ــدة  ــب لم ــزا للع ــيكون جاه ــب س ــن أن الالع وبي

تقــارب ســتة أشــهر، مــا يســاعد محمــد قاســم أنــه 
العــب شــاب قــادر علــى تجــاوز اإلصابــات ونأمــل أن 
يســتجيب ســريع للتأهيــل والعــودة إلــى المالعــب. 
يشــار إلــى أن محمــد قاســم تعرض لقطــع بالرباط 
الصليبــي فــي مبــاراة فريقــه أمــام الشــرطة ضمــن 

منافســات دوري الكــرة.

محمد قاسم يغيب 
عن الجوية لستة أشهر

بغداد- المستقل

تشــيُر االنبــاء الــى ان رجــل االعمــال 
الدكتــور عقيــل الجميلــي وعضــو 
اتحــاد كــرة الســلة الدكتــور 
يســعيان  ســلمان  محمــد 
الــى االســتثمار فــي نــادي 
الطلبــة خــالل المرحلــة 
المقبلــة وعقب انتهاء 
حقبــة رئيس الهيئة 
الســابق  االداريــة 
عــالء كاظــم ، وتؤكد 
المصــادر ان تحــركات تجــري حاليــا 
ــباب  ــات وزارة الش ــتحصال موافق الس
العالــي  التعليــم  ووزارة  والرياضــة 
علــى تشــكيل لجنــة تدير العمــل في 

الطلبــة  نــادي 
اجــراء  لحيــن 

االنتخابــات.
ــلمان  ــد س واك
فــي تصريحــات 

ــه تــم  ــة ان صحفي
وزارة  مــع  االتفــاق 

التعليــم علــى جميــع االجــراءات وســيبدأ 
العمــل فعليــا خــالل االيــام المقبلــة ، مبديــا 
عزمــه مــع رجــل االعمــال الجميلــي واالدارة 
الجديــدة علــى اجــراء العديد مــن التغييرات 
والبدايــة ســتكون مــن البنــى التحتيــة 
واهمهــا الملعــب بغيــة اعــادة النــادي الــى 
الواجهــة مــن جديد واحيــاء االلعــاب االخرى 
التــي اهملــت طيلــة الســنوات الماضيــة الى 

ــدم. ــرة الق ــب ك جان

محاوالت جدية 
لالستثمار نادي الطلبة

بغداد - المستقل

الحالــي  بالموســم  الممتــاز  الكــرة  دوري  دخــل 
موســوعة غينيــس لألرقام القياســية بعــدد المدّربين 
منافســات  بختــام  المشــاركة  للفــرق  المغادريــن 
ــد  ــاب بع ــة الذه ــن مرحل ــرة م ــة عش ــة الثامن الجول
تقديــم الكرواتي رادان غاســاتين اســتقالته الرســمية 
الــى إدارة نــادي أربيــل الرياضــي بعــد الخســارة أمــام 
فريــق الصناعــات الكهربائيــة بنتيجــة )0-1( علــى 
ــي ســاهمت فــي  ــادي التاجــي الرياضــي الت ملعــب ن
ــب  ــي الترتي ــر ف ــس عش ــز الخام ــى المرك ــع ال التراج

ــة . ــد 19 نقط برصي
ترتيــب  فــي  عشــر  الرابــع  المــدرب  رادان  وأصبــح 
المســتقلين أو الُمقاليــن من قبــل أنديتهم فــي الدوري 
بعــد كل مــن حــازم صالــح وســعد حافــظ وقصــي 
منيــر )الديوانيــة( وعبــد الغنــي شــهد )الشــرطة( وغالــب 
عبدالحســين )الســماوة( وباســم قاســم )الــزوراء( وأحمد 

خلــف )الطلبــة( وحســن أحمــد )النجــف( وجاســم جابــر 
)القاســم( وجمــال علــي )نفــط الوســط( وتيتــا فاليريــو 

حســين  وعمــار  )المينــاء( 
وعمــاد  الجنــوب(  )نفــط 
عودة )الصناعات الكهربائية( 
فيمــا بــات المــدرب ســمير 
كاظــم مرشــحاً لإلقالــة حيث 
ســيرتبط مصيــره بنتيجــة 

اللقــاء المصيري الذي ســيلعب 
فيــه فريقــه أمــام جــاره 
علــى  الســماوة   فريــق 
المحليــة  اإلدارة  ملعــب 
ــي محافظــة القادســية  ف
بافتتــاح الجولــة التاســعة 

ــرة. عش
وشــكل تواجــد مــدرب 
األولمبــي  المنتخــب 

الســابق لكــرة القــدم عبــد الغنــي شــهد حدثــاً فريــدًا 
ألول مــّرة مــع الفــرق المحّليــة بقيادتــه ثالثــة منهــا 
خــالل موســم واحــد فقــط حيــث أشــرف علــى رئاســة 
المــالك التدريبــي لفريــق الشــرطة لكــرة القــدم خالل 
الجــوالت الثــالث األولــى مــن ُعمــر المســابقة قبــل أن 
ينهــي ارتباطــه بالتراضــي ويتــم تســميته مــن قبــل 
نــادي المينــاء الرياضــي لقيــادة فريقهــا الكــروي خلفًا 
لتيتــا ليقــّدم اعتــذاره عــن تولــي الَمهّمــة لعــدم 
تلبيــة مجلــس اإلدارة الشــروط التــي وضعهــا علــى 
طاولتهــا ليكــون مــن أبــرز المدّربين المرّشــحين 
ــدم  ــرة الق ــط لك ــط الوس ــق نف ــب فري لتدري
بعــد اســتقالة المديــر الفنــي جمــال علــي 
ــارع  ــي الش ــرة ف ــة كبي ــت ضّج ــي أحدث الت
الرياضــي الكــروي بحكــم النتائــج الرائعة 
التــي تحّققــت خــالل فتــرة توّليــه منــذ 
الجولــة األولــى وأســتلم شــهد بعــد 

ذلــك منصبــه بــدالً عنــه .

رادان ينضم الى قائمة ضحايا كرة الممتاز
خاص - المستقل

فــي مالعب الكــرة.. وفــي المالعب 
االخــرى  الرياضيــة  والســاحات 
االنظــار  ماتتوجــه  دائمــا 
ــن  ــات الالعبي ــو ابداع نح
والحــكام..  والمدربيــن 
لنجــد أن االضواء تكون 
عليهــم  مســلطة 
مباشــر..  بشــكل 
ــود  ــد جن ــم تواج رغ
مجهوليــن فــي تلك 
المالعــب يرصــدون 
شــاردة  كل  لنــا 
متحمليــن  ووارده 
حــرارة الصيــف وبرد الشــتاء.. 
ومتحملين كل االحوال الجوية 

ــب. ــة بالملع المحيط
هؤالء هــم المصورين 
الرياضيين المواكبين 
لالحــداث أينمــا كانت 

وتكون من خالل احساســهم ومشاعرهم وروحهم الرياضية 
ــات ومــن خــالل عدســاتهم..  وتفاعلهــم مــع أجــواء المباري

عيونهــم االخــرى الناطقة بالفــن واالحســاس واالبــداع.
ــى  ــا نتعــرف ســابقا عل ــرة وبينمــا كن وفــي الســنوات االخي
أســماء محــددة من كبــار المصورين الرياضييــن، وجدنا إن 
الــدور جــاء الــى الشــباب لتصبــح موهبــة التصويــر الرياضي 
قريبــة مــن الكثيريــن منهــم واصبحــت بالنســبة للبعــض 

المهنــة المحببــة االولــى رغــم تداعياتهــا وصعوباتهــا.
ــد محطــة المصــور  ــوم عن ــف الي مــن هــؤالء الشــباب نتوق
ــن  ــار أحــد المصوريــن المبدعي الرياضــي الشــاب أحمــد جب
فــي محافظــة النجــف االشــرف الــذي ســجل بصمة طيبــة في 
عالــم االبــداع مــن خــالل لقطاتــه الجميلــة الســاحرة ومــن 
خــالل تواجــده فــي غيــر ملعــب وتفاعلــه الطيــب مــع حــركات 
وانفعــاالت الالعبين والمدربين والحكام والجماهير الرياضية.
ــار.. دخــل مجــال التصويــر الرياضــي فــي العــام  احمــد جب
ــة الوحيــدة القريبــة مــن تطلعاتــه  2014 واعتبرهــا المهن
ــك  ــن ذل ــدأ م ــدم ويمارســها، ليب ــرة الق ــه يعشــق ك كون
التاريــخ رحلــة كفاحــه مــن أجــل صناعــة اســمه وتحقيــق 
غاياتــه ليكــون واحــدا مــن المصوريــن الذيــن يشــار لهــم 
بالبنــان. وبالفعــل جــاءت مســيرته بمهنــة التصويــر ورغــم 
قصــر المــدة  مرســومة بحروف متوهجة بالعطــاء  في لوحة 

ناصعــة البيــاض، مقترنــة بمضاميــن جميلــة وطموحــات 
ــداع والرقــي والفــن  ــرأ فــي تفاصيلهــا لغــة االب ــرة نق كبي
والتميــز ، المكلــل بلقب مهــم بحصوله على المركــز الثالث 
فــي مســابقة وطنيــة كبــرى إلختيار أفضــل مصــور رياضي.
ولعلهــا مــن المواقــف والشــواهد التــي لــن ينســاها فــي 

ــر الرياضــي. ــه فــي مجــال التصوي مشــوار عمل
أحمــد جبــار.. ســجلت عدســته لنــا ولــكل الرياضييــن أجمــل 
اللقطــات وأروعهــا وهــو يتنقــل فــي مالعــب كــرة القــدم 
ــع  ــي جمي ــوى ومالعــب الخماســي وف ــاب الق والســلة والع
ســاحات الفــرق الشــعبية. وتــراه و ألجــل تطويــر موهبتــه 
وبســبب حبــه لالعــالم اتخــذ طريــق الدراســة االكاديميــة 
فــي مجــال االعــالم ليكــون أحد طلبة قســم االعــالم جامعة 

االمــام الكاظــم.
ــل  ــه بالعطــاء والعم ــاده وتواصل ــن اجته ــم م ــى الرغ وعل
بشــكل مجانــي رغــم معاناتــه الماديــة والصعوبــات التــي 
تواجهــه فــي شــراء معــدات التصوير الباهضــة الثمــن، تراه 
مســتمرا بعملــه ومكافحــا مــن أجــل أن يكــون رقمــا صعبــا 
فــي مجــال التصويــر الرياضــي.. ولســان حاله يقــول: النريد 
منكــم شــيء.. فقــط انصافنــا ألننا أصحــاب مواهــب وجنود 
مجهوليــن في ســاحات المالعــب.. وتوفير الدعــم  المعنوي 

لنــا ، بعــد أن تكفلنــا بدعــم انفســنا ماديــا.

المصور الرياضي الشاب أحمد جبار على طاولة الحوار :

طموحي أن أكون رقما صعبا في مجال التصوير الرياضي



Sunday 14 February 2021 - Issue no.7
األحد 14 شباط )فبراير ( 2021 - العدد 7

10عربي وعاليم

ــة مثلمــا  ــة االمريكي ــة السياســة الخارجي ــم بأهمي ــم نكــن نعل ل
نعلمهــا حاليــاً لجهــة التفاصيــل التــي نســتلمها مــن هــذه الجهة 
او تلــك . ربمــا ألن هــذه السياســة باتــت أكثــر وضوحــاً لنــا 
ــذي  ــر ال ــاح الكبي ــك االنفت بســبب عوامــل متعــددة ، أهمهــا ذل
ســببه االعــالم الجديــد والنظــم التقنيــة والفنيــة ، اضافــة الــى 
التفكيــر بصــوت مرتفــع للشــخصيات السياســية . والبــد أن 
ــب  ــد ترام ــي الســابق دونال ــس االمريك ــف كان الرئي ــر كي نتذك
ــر قبــل ان  ــر حســابه فــي تويت ــا مواقفــه السياســية عب ينقــل لن
ــرًا او يطــرد آخــر  ــل وزي ــف ُيقي ــه ! أو كي ــوزارة خارجيت ينقلهــا ل
مــن البيــت االبيــض قبــل ان يعلــم صاحــب الشــأن كمــا فعــل مع 

ــون« . ــون بولت ــون« او »ج ــس تيلرس »رك
كثيــرة هــي الفــوارق بيــن الرئيســين االمريكييــن دونالــد ترامــب 
ــي  ــة الت ــا يخــّص السياســة الخارجي ــدًا م ــدن ، وتحدي و جــو باي
تهمنــا - نحــن شــعوب العالــم – و تهــّم قضايانــا التــي ال تنتهي.

ــة ،  ــى وزارة الخارجي ــى مبن ــخصياً ال ــب ش ــدن ذه ــس باي الرئي
ــه دعمــه للدبلوماســية  ــام فــي خطاب ــن بوضــوح ت و منهــا اعل
كطريقــة اساســية فــي صــوغ السياســة الخارجيــة االمريكيــة فــي 

عهــده . 
زميــل فــي احــدى الــدول الخليجيــة قــال ان الرئيــس ترامــب تــرك 
ــاص ؛ اســتخدم اســاليب ال  ــات المتحــدة تحــت الب ــاء الوالي حلف
تليــق بدولــة مثــل الواليــات المتحــدة .. اال ان الرئيــس بايــدن 
ــال  ــدن ق ــم . باي ــادة العال ــد االمريكــي لقي ــد العــودة للتقلي ُيري
فــي خطابــه بــوزارة الخارجيــة االمريكيــة : ان الواليــات المتحــدة 
ــم . ال ادري هــل يســتطيع  ــادة العال ــد قي العــب أساســي ، وتري
ذلــك فعــالً بعــد كل الــذي اقــدم عليــه الرئيــس ترامــب ، 

ــن  ــرن م ــف ق ــت نص ــرى عكس ــة اخ ــى مقارب ــه اعط ام ال ؟ لكن
الخبــرة السياســية فــي العمــل بالكونغــرس و البيــت االبيــض . 
ــت ، و  ــب انته ــة ترام ــول ان سياس ــى ان يق ــرص عل ــدن ح باي
ســتنتهي معــه الحــروب ، وهــي رســالة اليــران للتهيــؤ لتفعيــل 
الدبلوماســية ، وايضــا للســعودية بضــرورة انهــاء حــرب اليمــن 
العبثيــة . واختيــاره مبنــى وزارة الخارجيــة فــي إلقــاء خطابه ، كان 
لــه دالالت معينــة ؛ فهــو لــم يذهــب اوالً الــى مؤسســة امنيــة او 

للبنتاغــون ، وانمــا لمبنــى الدبلوماســية .
فــي قــراءة اوليــة لخطابــه ، ركــز بايــدن علــى عودتــه التفاقيــة 
المنــاخ ، النهــا تهــم المجتمــع الدولــي ، وإلغــاء قــرار حظــر دخول 
ــات  ــلمة للوالي ــة المس ــدول ذات االكثري ــن ال ــدد م ــي ع مواطن
ــرص  ــه ح ــة . ان ــة العالمي ــة الصح ــودة لمنظم ــدة ، والع المتح
علــى تحســين الصــورة االمريكيــة فــي المجتمــع الدولــي . وألول 
مــرة يتــم تعييــن مبعــوث للواليــات المتحــدة فــي الشــان اليمني 
. فهــل يريــد إضعــاف الســعودية بهــذا اإلجــراء ؟ ال اعتقــد ذلــك . 
الن الســعودية ال تعيــش علــى الهامــش في القامــوس االمريكي 
ــاكل  ــن دون مش ــازال ؛ لك ــف كان و م ــعودية حلي ــل ان الس ؛ ب
ــدن  ــت – وكان باي ــا وافق ــاراك اوبام ــس االســبق ب . ادارة الرئي
فــي اطــار هــذا القــرار - علــى اعطــاء الســعودية صالحيــة تنفيــذ 
ــي 2216 بشــان اليمــن ، وكان مــن  ــرار مجلــس االمــن الدول ق
ــي خمســة اشــهر ال  ــات العســكرية ف ــم العملي ــرض ان تت المفت

خمــس ســنوات !.
ــي  ــل تصوراتــه للســلك الدبلوماس ــس بايــدن حــاول نق الرئي
ــة  ــوات االمريكي ــة الق ــة ، وان سياس ــات الخارجي ــة العالق بأهمي
ــرق  ــا الش ــم ، ومنه ــن العال ــددة م ــق متع ــي مناط ــرة ف المنتش
االوســط ، يجــب ان تكــون انعكاســاً للسياســة الخارجيــة وليــس 
العكــس . هــي مراجعــة لكافــة السياســات التــي انتهجهــا ترامــب 
فــي دعــم بعــض االنظمــة بطريقــة عميــاء و، التــي كانــت مدمرة 

لالمــن فــي عديــد المناطــق الســاخنة .
ــط  ــرق االوس ــة الش ــاء منطق ــن ابن ــا - نح ــات تهمن ــة ملف أربع
ــي  ــا ؛ وه ــم يذكره ــدن ، ول ــس باي ــا الرئي ــدث عنه ــم يتح - ل
»اســرائيل« و ايــران و اليمــن و العــراق . لكنــه شــدد علــى تقاليد 

ــة . ــة االمريكي السياســة الخارجي
ــن كل  ــزف م ــذي ين ــح ال ــد الجري ــذا البل ــر ه ــم يذك ــاً ؛ ل عراقي
اطرافــه . ربمــا النــه كان لديــه موقــف عندمــا كان نائبــا للرئيــس 
مثــل تقســيم العــراق الــى ثــالث دول الــذي القــى معارضــة 

ــع االطــراف. ــل جمي ــن قب ــة م ــادات قوي شرســة وانتق
بالنســبة لـ»اســرائيل« ؛ لــم يتحــدث عنهــا فــي خطابــه .. لكــن 

ليــس مــن المتوقــع ان ُيغّيــر بعــض قــرارات ترامــب مثــل 
االعتــراف بالقــدس عاصمــة للكيــان ونقــل الســفارة االمريكيــة 
لهــا ؛ لكــن الواضــح انــه يدعــم »حــل الدولتيــن« وال يســير بـــ 

ــرن« . ــة الق »صفق
الملــف االيرانــي ايضــا لــم يتطــرق لــه ، علــى الرغــم مــن اعــالن 
رغبتــه العــودة الــى االتفــاق النــووي الــذي انســحب منــه الرئيــس 
ترامــب. ربمــا الن صــورة العــودة لهــذا االتفــاق غيــر مكتملــة ، 
وهــو ال ُيريــد اتخــاذ موقــف رســمي قبــل معرفــة نتائــج مســاعي 
الحلفــاء االوروبييــن ، اضافــة الــى الموقــف االيرانــي الصريــح من 

االتفــاق ومــا بعــده .

امــا الملــف اليمنــي فانــه انتقــد بشــدة الحــرب علــى اليمــن 
مشــيرا الــى العــدد الهائــل مــن الضحايــا المدنييــن ، معلنــا 
تجميــد صفقــة الســالح لــكل مــن الســعودية واالمــارات وتقليــل 
بعــض العقوبــات علــى الحوثييــن واخراجهــم مــن قائمــة الحظــر 

ــي وضعهــم فيهــا ســلفه الرئيــس ترامــب . الت
ســؤال : هــل ان بايــدن ســينجح فــي تلميــع الصــورة االمريكيــة 
التــي ســّودها ســلفه ترامــب ؟ ال اعتقــد . وهــل سيشــعل ضــوًء 

نــراه فــي آخــر النفــق ؟ ال ادري.

U2saleh@gmail.com

 مالمح غير مكتملة 
عن السياسة الجديدة للخارجية االمريكية

محمد صالح صدقيان

كان أول خطــاب للمفوضيــة األوروبيــة منذ الوباء متوقًعا 
للغايــة مــن قبل جميــع مواطني كتلــة االتحــاد األوروبي. 
ــر  ــان دي فــي 16 ســبتمبر ، أخــذت الرئيســة أورســوال ف
ليــدن علــى عاتقهــا الكشــف عــن خارطــة طريــق االتحــاد 
األوروبــي لعالــم مــا بعــد كوفيــد )C-19( بعــد الموافقــة 
علــى أمــوال التعافــي فــي يوليــو الماضــي والتــي شــكلت 
ــث التماســك  ــب مــن حي ــا وأرســلت إشــارة ترحي اختراًق

والتضامــن مــن جانــب األعضــاء الســبعة والعشــرين.
بصــرف النظــر عــن اإلشــادة بالقــوى العاملــة فــي 
الخطــوط األماميــة لدينــا والثنــاء علــى الشــجاعة والــروح 
اإلنســانية التــي أظهرهــا الجميــع فــي مواجهــة انتشــار 
الفيــروس ، حــددت فــان ديــر اليــن مــا أســمته ؛ حركــة 
لبــث روح جديــدة فــي االتحــاد األوروبــي ولكــن األهــم 
مــن ذلــك أيًضــا التكيــف وقيــادة الطريــق نحــو تشــكيل 
عالــم الغــد. مــن خالل خطابها ، ســلطت الرئيســة الضوء 
علــى مــا يقــرب مــن 8 موضوعــات رئيســية ســتكون في 
قلــب أجنــدة هــذا العصــر األوروبــي الجديــد لألشــهر الـــ 
12 المقبلــة ، وفًقــا للمبــادئ األساســية للثقــة والتســامح 
وخفــة الحركــة. بعبــارة أخــرى ، ســيتم توجيــه 750 مليــار 
يــورو مــن امــوال التعافــي التــي تــم جمعهــا بشــكل غيــر 

عــادي نحــو المجــاالت التاليــة:
1. االقتصــاد: يجــب علــى جميــع أعضــاء االتحــاد تربيــة 
االقتصــادات التــي توفــر الحمايــة واالســتقرار والفــرص 
فــي مواجهــة األزمــة الصحيــة المســتمرة مــع رغبــة 
محــددة يتــم التعبيــر عنها لتكويــن اتحاد صحــي أقوى - 
وبالتالــي امتــداًدا الختصاصــات االتحــاد فــي هــذا الشــأن 
- ولكــن وكذلــك ظهــور الحــد األدنــى لألجــور األوروبية.
2. الثــورة الخضــراء: ســيتبنى االتحاد مواقــف أكثر جذرية 
تجــاه التخفيــف مــن تغيــر المنــاخ وحمايــة كوكبنــا ، بــدًءا 
مــن الهــدف الطمــوح المتمثــل فــي أن تصبــح أول قــارة 
محايــدة مناخيــاً بحلــول عــام 2050 مــن خــالل االتفاقيــة 
ــا يســمى بالمشــروعات  ــي. م ــاد األوروب الخضــراء لالتح
ــارة«  ــن »المن ــى الهيدروجي ــة عل ــر والقائم ــة التأثي عالي

ســتصبح محــور تركيــز إضافــي.
3. التكنولوجيــا: يتعيــن علــى أوروبــا أن تصعــد مــن 
ــن  ــالل تأمي ــن خ ــة م ــدة رقمي ــح رائ ــا وأن تصب لعبته

ــكار. كمــا  ــة واســتخدامها لدعــم االبت ــات الصناعي البيان
ــالل  ــن خ ــي م ــذكاء االصطناع ــتخدام ال ــد اس أن تحدي
تنظيــم المجــال ، وإنشــاء هويــة إلكترونيــة آمنــة لالتحاد 
ــة المناطــق  ــان نشــر االتصــال لتغطي ــي ، وضم األوروب

ــة. ــى رأس القائم ــا عل ــل ، هــي أيًض ــة بالكام الريفي
4. إدارة اللقاحــات: يشــيد االتحــاد بالنهج المفتوح المتبع 
حتــى اآلن فــي مواجهــة الفيــروس بينمــا اختــار العديــد 
ــد أن  ــاون. بع ــض التع ــن االنســحاب وتقوي ــن اآلخري م
ــاث  ــق بأبح ــا يتعل ــال فيم ــي كمث ــاد األوروب ــدم االتح خ
اللقاحــات وتمويلهــا ، يجــب أن يلتــزم بسياســته حتــى 
ــكل  ــة الوصــول إليهــا ل ــة ويضمــن إمكاني خــط النهاي

مواطــن فــي جميــع أنحــاء العالــم.
5. تعدديــة األطــراف: يحتــاج النظــام الدولــي الحالــي إلى 
بعــض إعــادة التفكيــر وتحتــاج المؤسســات الدوليــة إلــى 
اإلصــالح مــن أجــل إزالــة الشــلل مــن عمليــة صنــع القرار 
الحاســمة فــي المواقــف العاجلــة. يبــدأ هــذا مــع اتخــاذ 
االتحــاد األوروبــي مواقــف أحاديــة أســرع بشــأن القضايــا 
العالميــة )هونــك كونــغ، وموســكو، ومينســك، وأنقــرة( 
والدعــوة بشــكل منهجــي وغيــر مشــروط ألي انتهــاكات 
للمــوارد البشــرية مــع البنــاء علــى الشــراكات الحاليــة مــع 

حلفــاء االتحــاد األوروبــي ذوي التفكيــر المماثــل.
6. التجــارة: ســتظهر أوروبــا كشــخصية للتجــارة العادلــة 
مــن خــالل الضغــط مــن أجــل اتفاقيــات الوســيط بشــأن 
المناطــق المحميــة ووضــع األخالقيــات الرقميــة والبيئيــة 
فــي طليعــة مفاوضاتهــا. ســوف تتطــور التجــارة العالمية 

بطريقــة عادلــة ومســتدامة ورقميــة.
7. الهجــرة: ســُيطرح ميثــاق جديــد بشــأن الهجــرة قريًبــا 
للعمــل والمضــي قدًمــا فــي هــذه القضية الحاســمة التي 
طــال أمدهــا ؛ فــي هــذا الصــدد ، تتوقــع كل دولــة عضــو 
تقاســم المســؤولية والمشــاركة بمــا فــي ذلــك تقديــم 
الحلــول الوســط الالزمــة لتنفيــذ إدارة مناســبة وكريمــة. 
ــة  ــة واألخالقي ــات القانوني ــا: الواجب ــا موقًف ــذ أوروب تتخ
الناشــئة عــن أوضــاع المهاجريــن غيــر المســتقرة ليســت 

اختيارية.
8. ضــد الســلوكيات والتمييــز المســتوحى مــن الكراهية: 
أعــاد االتحــاد التأكيــد علــى سياســة عــدم التســامح 
المطلــق مــن خــالل توســيع قائمــة الجرائــم الخاصــة بــه 
لتشــمل جميــع أشــكال جرائــم الكراهيــة أو الخطــاب بنــاًء 
علــى أي مــن المعاييــر الحساســة وتخصيــص الميزانيــة 

لمعالجــة التمييــز بحكــم الواقــع فــي الحــاالت الحساســة 
مجــاالت المجتمــع. لقــد حــان الوقــت للتوصــل إلــى 
ــات األســرية  ــادل بالعالق ــراف متســاو وعالمــي ومتب اعت

ــي. ــة االتحــاد األوروب داخــل منطق
مــن المؤكــد أن »توقعــات األولويــات« األوروبيــة تبــدو 

علــى مــا يــرام وتتركنــا تقريًبــا نتنهــد مــن االرتيــاح ألنها 
ــع موجــودة  ــا. المواضي ــى حــد م ــوق إليهــا إل ــت تت كان
علــى الفــور ، والكلمــات الجذابــة موجــودة ، وصياغــة كل 
قســم ليســت أقــل من التحفيز مــع التأثيــر المقصود على 
األرجــح وهــو تعزيــز القــوات ورفع الــروح المعنويــة الحًقا. 
عنــد النظــر عــن كثــب إلــى األدوات المعلنــة لــكل هــدف 
ــتراتيجيات  ــوى اس ــد س ــه ال يوج ــدو أن ــي ، يب موضوع

مجــردة وبعيــدة للوصــول إلــى هنــاك.
ــي  ــن الخطــوات الحاســمة الت ــًرا م ــدًدا كبي ــك ألن ع وذل
يرغــب االتحــاد فــي اتخاذهــا تعتمد على مشــاركة مختلف 
ــي  ــط ف ــد فق ــي ال تعتم ــة. فه ــات الفاعل األدوات والجه
الغالــب علــى المصالــح والقــدرات واالســتعداد المتقــارب 

للــدول القوميــة )داخــل وخــارج منطقــة اليــورو( ، ولكنهــا 
تعتمــد أيًضــا علــى العديــد مــن الطبقــات والهيئــات 
المعقــدة لالتحــاد نفســه. وعندمــا يعتمــد قــدر هائــل من 
المبــادرات المقترحــة إلعــادة اإلعمــار األوروبيــة علــى مثل 
ــا  ــن األحــداث ، فإنه ــدى م ــدة الم هــذه السلســلة البعي
ببســاطة تثيــر التســاؤل حــول احتماليــة تحقيــق التدابيــر 
واألهــداف المذكــورة - أو علــى األقــل فــي أي إطــار زمنــي.

قــد يتســاءل المــرء بعــد ذلك عن حــق عمــا إذا كانت قوة 
اإلرادة الجيــدة والقوية المقترنة بتوقعات شــاملة يمكن 
أن تكــون كافيــة. وربمــا على نفــس المنوال ، مــا إذا كان 
بإمكاننــا االنتظــار والســماح لهــا بالعمل مــن أجل معرفة 
ــت ،  ــز ميري ــل جايل ــرة ، يمي ــه األخي ــي كتابات ــك؟ ف ذل
مؤســس منصــة »أصدقــاء أوروبــا« إلى اإلشــارة إلــى أننا 
بالتأكيــد ال نتمتــع برفاهيــة انتظــاره وعــدم دفــع التفكير 
ــه ، يمكــن  ــع ، حســب قول ــي الواق ــر. ف ــام أكث ــى األم إل
ألوروبــا وينبغــي لهــا أن تفعــل المزيــد. أكثــر مــن مجــرد 
دعــوة للعمــل والتغييــر قد ينتهي بهــا األمر إلــى الصدى 
والتالشــي فــي أعمــاق بيروقراطيــة االتحــاد األوروبــي ، 
مــن المتوقــع أن يدعــم االتحــاد نوايــاه الطموحــة مــن 
خــالل إنشــاء وكالــة تخطيــط مســتقلة..  لضمــان األفكار 
ــم  ــرض ان يت ــن المفت ــي م ــة و الت ــاريع التعبوي والمش

تنفيذهــا بســرعة ›، علــى حــد تعبيــر ميريــت.
فــي حيــن أن إعــالن فــان ديــر اليــن كان واعــًدا وفعــااًل 
مــن حيــث أنــه أرســل رســالة مهمــة - يرغــب االتحــاد 
ــط  ــد الســائق - فق ــى مقع ــي الحصــول عل ــي ف األوروب
المتابعــة بحــركات جذريــة مثــل إنشــاء أداة متاحــة 
بســهولة للتنفيــذ الســريع والمؤثــر يمكن للتغييــرات أن 
تدعــم االدعــاء بــأن أوروبــا فــي وضــع يمكنهــا مــن حــل 
التحديــات الداخليــة والخارجيــة الحالية لالتحــاد األوروبي 
، وبشــكل عــام للتعافــي مــن التراجــع المعتــرف بــه الــذي 

عانــى منــه فــي العقــود األخيــرة.
فــي واقــع األمــر ، كان الدبلوماســي الــالي غوتالــي 
والبروفيســور باجريكتاريفيتــش أول مــن أجــروا تحليــاًل 
بهــذا المعنــى عندمــا صاغــوا اقتراحهــم بشــأن منظمــة 
التعــاون اإلســالمي )OIC( فــي وقت ســابق. فــي مواجهة 
تحديــات مماثلــة والحاجــة إلــى تفكيــر وأدوات أكثــر حدة 
مــن أجــل أن تكــون فــي طليعــة التحديــات االقتصاديــة 
والتكنولوجيــة المقبلــة ، اعتمــدت منظمــة المؤتمــر 
اإلســالمي بشــكل كبيــر علــى لجنتهــا المعنيــة بالتعــاون 
العلمــي والتكنولوجــي وإصــالح جــدول األعمــال لتعزيــز 

تعاونهــا وقدراتهــا االبتكاريــة.
ومــع ذلــك ، شــعرا كل مــن غوتالــي وباجريكتاريفيتــش 
بالفعــل منــذ شــهور أنــه يجــب اتخــاذ خطــوات إضافيــة 
حتــى تتمكــن منظمة المؤتمر اإلســالمي من االســتجابة 
بســرعة وإعــادة التأكيــد علــى تفويضهــا بتســهيل 
ــم  ــة ، ت ــذه الغاي ــتركة. وله ــية المش ــراءات السياس اإلج

اقتــراح آليــة لتنســيق السياســات فــي األوقــات الحرجــة - 
قــدرة التفاعــل الســريع - المســؤولة فــي المقــام األول 
عــن إدارة اللقاحــات وتطبيقــات الــذكاء االصطناعــي. 
عــالوة علــى ذلــك ، مــن الواضــح أن المخاطــر الكامنــة 
وراء الحاجــة الملحــة لتعزيــز نظامنــا الدولــي مــن خــالل 
المســاعي المتماســكة هــي نفســها بالنســبة لــكل مــن 
االتحــاد األوروبــي والعالــم العربي. وهــذا يعني أن نتخلى 
ــى  ــم عل ــف قائ ــي زائ ــف تنافس ــن موق ــم ع ــكل دائ بش
القوميــة ليــس ســوى بقايــا مــن الماضــي ولــم يحقــق 

.C-19 ــر فــي ســياق الكثي
ومــن ثــم ، إذا تــم إنشــاء مثــل هــذه الهيئــة المســتقلة 
ــى أنــه يمكــن أن يجمــع  ، يتفــق المؤلفــون الثالثــة عل
القــوة والمــوارد السياســية التــي ال غنــى عنهــا لتنفيــذ 
اإلصالحــات المطلوبــة بشــأن التعدديــة والبنيــة التحتية 
أو   C-19 التعافــي وتدابيــر   ، والرقميــة  اإللكترونيــة 
الشــراكات الجيوسياســية يمكن أن تتكون هذه الهيئات 
اإلقليميــة الجديــدة ، التــي تــم تبســيطها بالضــرورة من 
أجــل تجنــب الحصار غيــر المبرر ، مــن مفكرين متقدمين 
نشــطين عبــر القطاعيــن الخــاص والعــام مخولين رســم 
االســتراتيجيات المناســبة والعمل على أساســها لعالم ما 
بعــد C-19. هــذا ألننــا جميًعــا نتشــارك نفــس الهــدف: 
ــورق أو كشــعار  ــى ال تحقيــق التضامــن ليــس فقــط عل
ــت  ــي الوق ــة وف ــاة الواقعي ــي الحي ــن ف ــي ولك مفاهيم
الفعلــي. وبعــد كل شــيء ، ألــم تتفــق فــون ديــر اليــن 
بنفســها مــع هــذا االتجــاه مــن التفكيــر ألنهــا طلبت من 
الــدول األعضــاء التحــرك نحو تصويــت األغلبيــة المؤهلة 

لتجنــب عمليــات صنــع القــرار البطيئــة والمرهقــة؟
يبــدو واضًحــا جًدا بالنســبة لــي أن مثل هذه المناقشــات 
والحواجــز  اإلجــراءات  فــي  بالعدوانيــة  يتعلــق  فيمــا 
البيروقراطيــة المحتملــة قــد تثير أســئلة قديمــة لكنها ال 
تــزال مهمــة للغايــة: هــل ينبغــي لنــا ، نحــن أوروبــا ، أن 
نكــون مســتعدين للمخاطــرة بفقــدان بعــض الشــرعية 
أم الجوانــب الديمقراطيــة ألجســامنا السياســية مــن أجل 
تحقيــق الســرعة والكفــاءة فــي أوقــات األزمــات؟ وإذا لــم 
يكــن األمــر كذلــك ، فبالنظــر إلــى احتضــان بعــض أفعال 
ــى أســس متزعزعــة ،  ــة بالفعــل عل ــا فــوق القومي كيانن
كيــف يمكننــا ضمــان أن مثــل هــذه اإلجــراءات الجريئــة 
قــد تظــل متوافقــة مــع أقصــى قــدر مــن الشــرعية نظــًرا 

لحاجتنــا الملحــة إلــى الوحــدة؟

نـورا عـالف

نحو سلطة مستقلة جديدة.. اوربا و العالم االسالمي مثاال

بعــد التصريــح االخيــر للرئيــس االمريكــي جو بايــدن بتدقيق 
ملــف حقــوق االنســان فــي الســعودية ، وبعــد الضغــوط التي 
وجههــا مســؤولون امريــكان للســعودية ، قامــت المملكــة 
باالفــراج عــن معارضيــن وناشــطين ســعوديين وتوجهــت 

باالفــراج عــن اخريــن.
فقــد لعبــت الصحافــة االمريكيــة واالنتقــادات التــي وجههــا 
نشــطاء لــالدارة االمريكيــة ازاء محاباتهــا للســعودية، وكذلك 

المطالبــات الدوليــة دورًا كبيــرا فــي عمليــة االفــراج.
فقــد طالــب 29 دولــة أمــام مجلــس حقــوق اإلنســان التابــع 
لألمــم المتحــدة فــي جنيــف بإلــزام الســعودية إطــالق ســراح 
جميــع المعارضيــن السياســيين ونشــطاء حقــوق المــرأة، 
ونــددت بانتهاكات الســعودية لحقوق اإلنســان وبينها اغتيال 
الصحفــي جمــال خاشــقجي. واالعتقــاالت التعســفية واالخفــاء 
المتعمــد واالنتهــاكات الخطيرة لحقــوق االنســان كما وصفها 

ســفير الدانمــارك كارســتن ســتور فــي بيــان جنيــف.
ومــن المعــروف ان حكومــة الريــاض وفــي عهــد الملــك 
ســلمان ونجلــه ولــي العهــد والحاكــم الفعلــي للبــالد األميــر 
محمــد اعتقلــت مئــات الشــخصيات المعارضة من رجــال دين 
وافــراد مــن العائلــة المالكــة ونشــطاء المجتمــع المدنــي كـــ 

لجيــن الهذلــول واحمــد المشــيخص و عبــد العزيــز الشــبيلي 
وعيســى النخيفــي وغيرهــم.

ورغــم مطالبــات دولية كثيــرة باالفراج عن المعارضيــن إال ان 
الســعودية لــم تعــر لهــذه المطالبــات اذان صاغيــة فــي عهد 

الرئيــس ترامب.
اال ان سياســة الرئيــس بايــدن تجــاه المملكــة تغيــرت رغــم 
تعهــد الواليــات االمريكيــة باســتمرار دعــم الســعودية 

ــدات. ــه التهدي ــي وج ــا ف ــوف معه والوق
ــد وان كان  ــون ان التوجــه الســعودي الجدي ــرى مراقب ــذا ي ل

بضغــوط امريكيــة إال انــه خطــوة باالتجــاه الصحيــح.
الناشــطين  الريــاض عــن الئحــة باســماء  اعلنــت  فقــد 
والمعارضيــن اللذيــن ســيتم االفــراج عنهــم قريبــاً أو ممــن 

أطلــق ســراحهم بالفعــل.
مثــل الطبيــب وليــد فتيحــي مؤســس مستشــفى كبيــر فــي 
جــدة الــذي ظــل قرابــة العاميــن فــي المعتقــل وهــو يحمــل 

الجنســية االمريكيــة.
صــالح الحيــدر حامل الجنســين االمريكية والمتهــم باالرهاب 
وهــو نجــل الناشــطة البــارزة فــي مجــال حقــوق المــرأة عزيــزة 

اليوســف، والمعتقلــة هــي االخرى.

بــدر اإلبراهيــم، طبيــب وكاتــب يحمــل الجنســية األمريكيــة ، 
ويواجــه تهمــا متعلقــة باإلرهــاب.

علــي النمــر وداود المرهــون وعبــد اهلل الزاهــر، شــباب ثالثــة 
ــن،  ــا قاصري ــوا حينه ــوا وكان ــيعية ، اعتقل ــة الش ــن االقلي م
ووجهــت إليهــم تهــم متعلقــة باإلرهــاب لمشــاركتهم فــي 
احتجاجــات ضــد الحكومــة إبــان احتجاجــات »الربيــع العربــي«. 
وحكمــوا باالعــدام وخففــت احكامهــم وســيطلق ســراحهم 

الحقــاً .
ــة الســعودية النتقــادات  ولطالمــا تعرضــت المملكــة العربي
حــادة مــن منظمات حقوق اإلنســان بســبب معــدالت اإلعدام 

المرتفعــة ونظامهــا القضائي.
ــال  ــعودي جم ــي الس ــال الصحف ــة اغتي ــد عملي ــك بع وكذل
خاشــقجي الــذي اصبحــت قضيــة رأي عــام عالمــي ، لــذا 
ــر ان ضغــوط الرئيــس بايــدن قــد اســفرت عــن  يــرى الكثي
تبــدل فــي الموقــف الســعودي المتشــدد تجــاه المعارضيــن 
ــول ورفاقهــا  ــن الهذل ، ولربمــا سيؤشــر  اطــالق ســراح لجي
بدايــة لتحســين صــورة المملكة في ســجل حقوق االنســان ، 
ًوسنشــهد فــي االيام القادمــة االفراج عن االمــراء المعارضين 

وتحــوالت اخــرى. 

وكاالت - المستقل

ــات للقــوات  ــوري اإليرانــي، ، تدريب بــدأت قــوات الحــرس الث
البريــة بالقــرب مــن الحدود العراقيــة، حســبما أورد التلفزيون 

الرسمي.
ونقلت أسوشــيتد برســم عن المصدر إن التدريبات الســنوية 
التــي يطلــق عليهــا اســم »الرســول األعظــم« مســتمرة فــي 
جنــوب غــرب البــالد وتهدف إلــى االســتعداد وتقييم القــوات.
ومــن المقــرر اســتخدام طائــرات بــدون طيــار ومروحيــات في 

التدريبات.
وقــد زادت إيــران فــي األشــهر األخيــرة مــن تدريباتهــا 
العســكرية فــي محاولــة للضغط علــى الرئيــس األميركي جو 
بايــدن بشــأن االتفــاق النــووي، الذي قال إن واشــنطن يمكن 

أن تدخلــه مــن جديــد.
فــي ينايــر الماضــي أجــرى الحــرس الثــوري اإليرانــي منــاورة 
وأطلــق صواريــخ باليســتية مضــادة للســفن الحربيــة علــى 

هــدف تــم محاكاتــه فــي المحيــط الهنــدي.
قبــل ذلــك بأســبوع، أطلقــت البحرية اإليرانيــة صواريــخ كروز 
فــي إطــار منــاورة بحريــة فــي خليــج عمــان، حســبما ذكــرت 
وســائل اإلعــالم الحكوميــة، تحــت مراقبــة ما بدا أنهــا غواصة 

نوويــة أميركية.

الخرطوم - المستقل
  

القضــارف  واليــة  شــرطة  أوقفــت 
بالســودان 30 شــخصية بيــن القياديين 
عمــر  المعــزول  الرئيــس  نظــام  فــي 
البشــير، بنــاء علــى مذكــرة صــادرة عــن 

النيابــة العامــة.
وقيــدت النيابــة العامــة إجــراءات قانونية 
بحــق عناصــر نظــام البشــير بموجــب 
مــواد مــن قانــون مكافحــة اإلرهــاب 
وغســيل األمــوال، إضافــة إلــى مادتيــن 
من القانــون الجنائي المتعلقة بتقويض 
ــارة الحــرب ضــد  النظــام الدســتوري وإث

ــة. الدول
وأصــدرت النيابــة العامــة فــي واليــة 
القضــارف أوامــر القبــض، بنــاء علــى 
خطــاب صــادر من لجنــة التفكيــك وإزالة 
التمكيــن التــي تتهــم أنصــار النظــام 
الســابق بالتحريــض علــى عمليــات نهب 
وإحــراق ســيارات ومقــرات حكوميــة فــي 

األســبوع  وكردفــان  دارفــور  واليــات 
ــي. الماض

ــر  ــى أن أوام ــة إل وأشــارت مصــادر عدلي
ــادة  ــن ق ــق 56 م ــادرة بح ــف ص التوقي
نظــام البشــير فــي الواليــة الشــرقية، 
لكــن الشــرطة أوقفــت حتــى اآلن 30 
منهــم فقــط، منهــم 11 شــخصا ســلموا 

ــل توقيفهــم. أنفســهم قب
فــي  الســودانية  الســلطات  وبــدأت 
ــرى  ــات األخ ــة الخرطــوم والوالي العاصم
ــت إنهــا »ســتطال  ــاالت، قال ــة اعتق حمل
جميــع عناصــر النظــام الســابق بنــاء على 

ــك«. ــة التفكي ــن لجن ــادر م ــاب ص خط
المؤتمــر  »حــزب  نفــي  جهتــه،  مــن 
الجمعــة،  أمــس  المحلــول،  الوطنــي« 
تــورط عناصــره فــي أعمــال النهــب 
والتخريــب التــي طالــت محــالت تجاريــة 
ومقــرات حكوميــة بمــدن عديــدة، مــن 
بينهــا الفاشــر ونيــاال والجنينــة واألبيض 

روابــة. وأم 

لندن - المستقل

ذكــرت وســائل إعــالم بريطانيــة اليــوم الســبت أن الجيــش ســوف يخفــض عــدد منتســبيه 
بواقــع نحــو 10 آالف فــرد ليصــل إلــى 72 ألفــا و500 فــرد بــدوام كامــل علــى مــدار العقــد 

المقبل.
وذكــرت صحيفتــا »ذا تايمــز« و«ديلــي تليغــراف« أن الوفــورات الناجمــة عــن تقليــص العدد 
ســوف تســتخدم لتمويــل شــراء معــدات عســكرية إضافيــة وأن خفــض عــدد األفــراد ســوف 

يتــم مــن خــالل عــدم التعيينــات فــي المناصــب التي ســتصبح شــاغرة.
ولــدى جيــش بريطانيــا العضــو بحلــف شــمال األطلســي، 82 ألــف جنــدي حتــى األول مــن 
أكتوبــر 2020، فيمــا بلــغ العــدد الفعلــي 80 ألفــا و760 باإلضافــة إلــى نحــو 33 ألفــا مــن 

ســالح الجــو والبحريــة.

ضغوط بايدن تأتي أُكلها 
باالفراج عن معارضين سعوديين

مناورات عسكرية ايرانية قرب الحدود العراقية

توقيف 30 قياديا سودانيا 
من حزب البشير بتهم تمويل اإلرهاب

بريطانيا  تسّرح 10 آالف 
عسكري من منتسبيها
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فريــق  مــن الكواكــب بمنــزل المشــروعات يســاعدك علــى 
تحمــل المســؤولية وبــذل جهــود مضاعفــة..  اإلثنيــن 

ــبت  ــط الس ــول، فق ــاد حل ــة إليج ــرص متاح ــاء: الف والثالث
ــك،  ــة خطوات ــم بمراجع ــة: اهت ــاء للجمع ــن األربع ــد وم واألح

ــت. ــي صم ــل ف ــت: اعم ــوال الوق وط

برج الحملبرج الحمل

ــاز  ــى إنج ــاوم التشــوش واحــرص عل هــذا األســبوع ق
بحســاباتك  واعتــن  خططــك،  تعلــن  ال  واجباتــك.. 

وخياراتــك، وال تبــدد طاقتــك، ومــع ذلــك تتمتــع يومــي 
اإلثنيــن والثالثــاء بطاقــات مهنيــة جيــدة وتتيســر خطواتك 

ــة. ــج اإليجابي ــل جهــودك بالنتائ وتكل

برج الدلوبرج الدلو

ــرة للتصــرف  ــك فرصــة كبي ــة: لدي ــن للجمع مــن اإلثني
بوعــي وكياســة، وســتكون لديــك قــوة فكريــة عليــك أن 

تســتغلها، لكــن الســبت واألحــد: يجــب أن تنظــم أفــكارك 
ونفقاتك وتأن في البيع والشراء، وفكر في عاقبة قراراتك.

برج القوسبرج القوس

ــتطيع أن  ــك، وتس ــك وطاقت ــم أعمال ــمس« تدع »الش
تتفــاوض جيــدا وتحقــق مكاســب.. تعــرض أفــكارا 

ــى  ــل عل ــتقبلك وتحص ــة لمس ــط بحكم ــة وتخط جذاب
ــل  ــرا واعم ــن مثاب ــط ك ــهولة، فق ــن بس ــم المخلصي دع

ــاء. ــن والثالث ــي اإلثني ــك يوم ــه لحقوق ــة وخشــونة وانتب بدق

برج الميزانبرج الميزان

مواجهــة الكواكــب تضــع التعقيــدات فــي طريقــك، ومع 
ذلــك يمكنــك من الســبت للثالثــاء أن تتحمــل الضغوط 
بشــجاعة وأن تتخطــى العقبــات، فقــط انتبــه فــي توقيع 

األوراق والعقــود طــوال الوقــت وضاعــف الحــذر مــن 
األربعــاء للجمعــة.

برج األسـدبرج األسـد

رغــم الضغــوط.. تتقــدم علــى علــى أســس بنــاءة وقــد 
تنفتــح أمامــك آفــاق جديــدة.. بإمكانــك أن تســتخدم 

ويســاعدك  مواهبــك،  الســتغالل  طاقاتــك  أقصــى 
ــط  ــك، فق ــور تهم ــة أم ــيطرة ومعرف ــى الس ــادك عل اجته

ــا. ــا ومتحفظ ــن يقظ ــاء: ك ــن والثالث اإلثني

برج الثـوربرج الثـور

ــاوض  ــى التف ــدرة عل ــة وق ــك ثق ــي يمنح ــع الفلك الوض
وتكســب احتــرام الجميــع، وفــي المحصلــة تأكيــد للــذات 
وخطــط فعالــة وتظهــر قدراتك، فقــط اإلثنيــن والثالثاء: 

ع، وطــوال الوقــت: اعمــل بعيــدا عــن العيــون  احــذر التســرُّ
واهتــم بتنظيــم جهــودك.

برج الحوتبرج الحوت

مــن الســبت للثالثــاء: تتحــرر مــن بعــض الضغــوط 
وتتمتــع بذهــن حاضــر يســاعدك علــى تحديــد اتجاهاتك 

ــم أفــكارك وأولوياتــك، بشــرط طــوال الوقــت: ال  وتنظي
تغامــر فــي أي قــرار، ومــن األربعــاء للجمعــة: اتخــذ مزيــدا 

مــن الحيطــة.

برج العقرببرج العقرب

ــى  ــذكاء وتحافــظ عل ــك ب ــف تفــرض إرادت تعــرف كي
هدوئــك وتضــع خطــة ماليــة متوازنــة ويســاعدك 

ــبت  ــط الس ــرص، فق ــاط الف ــدم والتق ــى التق ــك عل ذل
ــرع  ــذرا وال تتس ــن ح ــة: ك ــاء للجمع ــن األربع ــد وم واألح

ــان. ــزم الكتم وال

برج الجوزاءبرج الجوزاء

»المريــخ« يمنحــك إصــرارا وتزدهــر مواهبــك، فقــط 
اإلثنيــن والثالثــاء: احتــرس فــي إدارة أموالــك وأعمالــك، 

وال تبخــل علــى نفســك بوقــت للراحــة واصبــر أمــام النقــد 
واالســتفزاز، لكــن ال تهمــل حقوقــك وكــن ملتزمــا فــي 

النواحــي القانونيــة.

برج الجديبرج الجدي

مــن اإلثنيــن للجمعــة: تقــوم بنشــاطات مفيــدة وتهتــم 
ــا أن  ــك. كم ــرض إرادت ــالك وتف ــرات وأم ــة مدخ بتنمي
»المريــخ« يمنحــك منتهــى الحمــاس، فقــط الســبت 

واألحــد: مــن المهــم أن تنتبــه فــي توقيــع أي أوراق وتحّكــم 
في نفقاتك.

برج العذراءبرج العذراء

هافــال  الكــردي  المطــرب  ســجل 
خانقنــي كليــب جديــد يتحــدث عــن 
االمــل والتســامح والحــب منكلمــات 
ــار.  ــاد جب ــراج اي ــزي واخ ــة كاري جمع
ــن  ــي باللغتي ــال يغن ــر ان هاف ويذك

العربيــة والكرديــة.

هافال خانقني

وقعــت االعالميــة هنــد احمــد نســخا 
مــن كتابهــا الجديــد حــوار مــع الروح 
فــي وزارة الثقافــة فيجلســة قدمهــا 

الفنــان قاســم اســماعيل.

هند احمد

الفنــان خليل فاضل يعــود للتلفزيون 
تأليــف   جديــد  عراقــي  بمسلســل 

ــي. ــراج عل ــي واخ ــى الركاب مصطف

خليل فاضل

ــر  ــر محمــد خضي وقــع القــاص الكبي
ــة  ــه القصصي ــر مجموعت ــدا لنش عق
شــهريار  نشــر  دار  مــع  )المحجــر( 

لصديقنــا الكاتــب صفــاء ديــاب.

محمد خضري

صــدر للدكتــور زهيــر غــازي زاهــد 
كتابــا بعنــوان ثالثــة افــاق لســماء 
واحــدة تناول ثالثــة اســماءادبية اخوة 
مــن عائلــة ال العطيــة هــم الدكاتــرة 
جليــل وخليــل واخوهم نبيــل والثالثة 
ــة  ــق وكتاب ــل التحقي ــي حق يعملونف

ــة. ــاالت االدبي المق

زهري غازي زاهد

قحطان جاسم جواد

هنــاك عالقــة قويــة وحميميــة بين الشــعر والرســم،واال ماقال الرســام ليوناردوفنشــي 
)الرســم شــعر يــرى واليسمع،والشــعر رســم يســمع واليــرى(. اي بمعنــى كمــا يقــول 

الناقــد حاكــم حــداد ان العالقــة بيــن الفــن البصــري والفــن وثيقــة جــدا.
فالرســام يحــاول اســتنطاق وترجمــة افــكاره ورؤآه وجعلهــا متجســدة علــى اللوحــة عبر 
الــوان فرشــاته. فــي حيــن يفعــل الشــاعر عبال قصائــده نفس الفعــل. لذلك النســتغرب 
ان الكثيــر مــن الشــعراء يرســمون او يحبــون الرســم ومنهــم الشــاعر مظفــر النــواب. 
فقــد نشــأ فــي عائلــة مثقفــة تحــب الشــعر والرســم والموســيقى الســيما امــه. وبانــت 
موهبــة النــواب بالرســم في الجامعــة. فيقــال كان مالزما لمرســم الجامعة، الــذي يديره 
الفنــان حافــظ الدروبــي. وانضــم الــى االنطباعييــن ووقــع معهــم علــى بيان التأســيس 
عــام 1952 مــع )ضيــاء العــزاوي وحافــظ الدروبــي وســعدي الكعبــي وغــازي الســعودي 
وياســين شــاكر وعالء حســين بشــير(. لكنه ابتعد عنهم واهتم بالفقراء والمســحوقين. 
وكان الدروبــي معجبــا برســوم وطريقــة النــواب. وقــال عنــه )اجــد عنــدك قــدرة عجيبة 

علــى اســتخدام االلــوان مــن خــالل الفرشــاة في الرســم(.
ويقــول احمــد عثمــان بكــر فــي عــام 1960 عــن معــرض لالنطباعييــن )الدروبــي هــو 
االبــن البكــر لهــذا الشــعب بــدون شــك، والنــواب شــقيقه االصغــر الــذي كان الرســم 

بالنســبة اليــه عالمــا حلميــا اليمكــن االبتعــاد عنــه حتــى فــي اصعــب الظــروف(.
ويشــير حاكــم الحــداد فــي كتابــه عــن مظفــر النــواب: هــذه الروايــة يؤكدهــا الفنــان 
ــه ويضيــف )ان العانــي اســس مســرحا فــي  يوســف العانــي فــي رســالة شــخصية ل

المخيــم الكشــفي الحكومــي الــذي جمع المفصولين الســباب سياســية مــن وظائفهم 
فــي منطقــة الســعدية وكان النــواب فيــه ايضــا واســس مرســما(.

وكان يمــارس الرســم فيــه ويــكاد اليفارقــه ابــدا ويامــا خرجــت منــه لوحــات جميلــة 
بريشــته. حتــى قصائــده كأنهــا لوحــات رســمت بالكلمــات نتيجة رؤيــاه االدبيــة. حتى 
اشــعاره العاميــة فيهــا صورا تشــكيلية معبــرة التجدها عند غيــره. او كما يقــول الحداد 
فــي كتابــه )مظفــر النــواب الكلمة المنغمــة.. حيــاة وابــداع(، )ان ما فعله النــواب يدخل 
فــي بــاب التعبيريــة التأثيريــة التــي ســادت الشــعر العربــي الحديــث منــذ الســتينات(. 

ويعطــي مثــاال علــى تداخــل الرســم والشــعر لــدى النــواب في هــذه القصيــدة:-
من تجزي والف نمام.. يتحنه..

بترف جدمينك اطير ن فوك.. فوك الفوك..
اكتن على الورد.. مزنة 

من اشوفك انذر النجمات.. ترجيةلسوالفنة
ووديلك هوه شكابين...وتردني بطرك ونه..

وقــد تــرك النــواب كثيــرا مــن لوحاتــه الحالمــة اضافــة الــى قصائــده الجميلــة لــدى 
ــه:- )الوحــدة بيــن الشــعر  ــاء. وقــال الناقــد الراحــل عــادل كامــل عــن لوحات االصدق
ــة المعاصــرة.  ــة  العربي ــم الحداث ــواب متطابقــة مــع مفاهي ــة الن والرســم، فــي تجرب
فهنــاك محاولــة دائمــة لجعــل الصــدق متوازنــا مــع التكنيــك النهمــا يندمجــان بخلــق 
المشــهد الفنــي بعناصــره الكونيــة والذاتية(. وحتى في ســجن الحلة حين حــل النواب 
معتقــال كمــا يذكــر صديقه عقيــل عبدالكريم حبــش في كتابــه طريق الحريــة.. كانت 

لديــه غرفــة خاصــة للرســم وكتابــة قصائــده. 

مظفرالنواب... رسامًا من مفكرتي الفنية

ــد  ــة وق ــد والحرك ــط والتجدي ــة للتخطي ــروف مواتي الظ
ــا  ــي إنجازه ــح ف ــال تنج ــروعات وأعم ــك مش ــون أمام تك

ــخ«  ــا أن »المري ــا. كم ــك تحقيقه ــة يمكن ــب مالي ومكاس
يدعــم نشــاطاتك، فقــط اإلثنيــن والثالثــاء: ال تتعجــل فــي 

ــك. ــه لصحت ــك وانتب ــك وأقوال قرارات

برج السرطانبرج السرطان

أصوات عراقية

فالح الخياط 

ولــد الفنــان ســعدي توفيــق البغــدادي فــي زقــاق تبــة الكــرد بمدينــة الفضــل مــن بغــداد 
عــام 1941. وفقــد بصــره وعمــره اربــع ســنوات. دخــل معهــد المملكــة للمكفوفيــن عــام 
1949 ونــال شــهادة الدبلــوم 1958. تعلــم فــي المعهــد اصــول الموســيقى والعــزف على 

آلــة النــاي وآلــة العــود. 
عــام 1961 شــارك فــي برنامــج -ركــن الهــواة- الــذي كان يعــده ويقدمــه كمــال 
عاكــف، االمــر الــذي اتــاح لــه اللقــاء بكبــار الملحنيــن والموســيقيين، عمــل فــي الســتينات 
فــي ســتوديو الموســيقار الراحــل جميــل بشــير، وتــم تعيينــه كعــازف نــاي فــي االذاعــة 

ــام 1973.  ــون ع والتلفزي
وفــي العــام التالــي دخــل عالــم الغنــاء مــن خــالل اغنيــة -هلــة هلــة يــا وهــب- التراثيــة، 
وذلــك عــن طريــق الكاســيت، ولكنــه ســجل اول ألبــوم لالغانــي الخاصــة عــام 1984وهــو 

يغنــي كل االلــوان المدينيــة والريفيــة والبدويــة والمقاميــة وبأجــاد تامــة.

سعدي توفيق البغدادي

ــت  ــا غرق ــام 2019 عندم ــمها ع ــداوي رس ــين البل ــان حس ــة للفن ــذه اللوح ه
عبــارة الموصــل وهــي تذكرنــا بغــرق باخــرة ميــدوزا فــي البحــر االطلســي قــرب 
ــو( وراح  ــي )تيودورالجريك ــان الفرنس ــمها الفن ــي رس ــا، الت ــواحل موريتاني س
ضحيتهــا العديــد مــن االبريــاء. لوحــة ميدوزاالحدبــاء قيــاس 100 فــي80 ســم 

مرســومة بمــواد مختلفــة علــى كانفــاس.

ميدوزا الحدباء
وطــن  مهرجــان  فعاليــات  اختتمــت 
الروائــي  للفيلــم  االول  الســينمائي 
والوثائقــي/ دورة الشــهيد،الذي اقامتــه 
قنــاة الفــرات الفضائيــة بحضــور متميــز 
مــن المخرجيــن والنقــاد والفنانيــن. وقد 
عــرض المهرجــان، الــذي ترأســه الفنــان 
عمــار يســر، خــالل يوميــن اكثــر مــن 25 
فيلمــا عــن الشهادةوالشــهداء .وفــاز 
بجوائــزه كمــا قــال للمســتقل الفنــان 

ــان:- ــر المهرج ــي مدي ــد الركاب احم
الجائــزة االولــى مناصفــة  بيــن فلــم دل 
دل  للمخــرج علــي الجابــري وفلــم عمــر 

الســعدون للمخــرج مهنــد حيــال.
الجائــزة الثانيــة مناصفة الشــهيد الطائر 
االخيــرة  واالنفــاس  شــدهان  لســالم 

ــد الســوداني.  ــرج مهن للمخ
الجائــزة الثالثــة الشــيخ نؤيــل لســعد 

العصامــي. 
جائــزة أفضــل اخــراج للمخــرج ســرمد 
ياســين عــن فلــم انهــا بيضــاء. وجائــزة 
والء  للسيناريســت  ســيناريو  أفضــل 
ــزة  ــراء وجائ ــا حم ــم انه ــن فل ــع ع المان
الفلــم الوثائقــي لفلــم الســاعة االخيــرة 
ــم  ــة التحكي ــزة لجن ــي وجائ ــرج عل للمخ
حســين  للمخــرج  الشــاهين  لفلــم 

االســدي.
يذكــر ان لجنة التحكيم برئاســة الدكتور 
صالــح الصحــن وعضويــة الناقــد كاظــم 

الســلوم والمخرج حســينالهاني. 
ــم  ــى للفيل ــزة االول ــة الجائ ــت قيم وبلغ
الروائــي خمســة مليــون دينــار والثانيــة 

2 مليــون والثالثــة مليــون. فيمــا بلغــت 
قيمــة جائــزة الفيلــم الوثائقــي 3 مليــون 

ســيناريو  وافضــل  مخــرج  وافضــل 
ــم. ــكل منه ــف ل ــة 500 ال ــزة لجن وجائ

جوائز مهرجان وطن السينمائي

الشــاعر المجتهــد صاحــب الكلمــات المعبــرة داود الغنام 
ــيس  ــة ذات االحاس ــفافة والكلم ــردة الش ــز بالمف يتمي
المرهفــة. كلماتــه تصــل الــى االســماع بدون اســتئذان. 
تعامــل مــع العديــد مــن المطربيــن العراقييــن والعــرب 

وفــي مقدمتهــم القيصــر كاظــم الســاهر.
في لقاء قصير معه قال:-

* العمل االول كما الحب االول يبقى في الذاكرة طويال؟
- نعــم وكان اول عمــل اغنيــة يلومونــي خلــي يلومونــي 

لفاضــل عــواد والحــان ذيــاب خليــل.
ــى  ــك عل ــن جســدوا اغاني ــن الذي * مــن اهــم المطربي

نحــو جيــد؟
- اليوجــد مطــرب واحــد بــل هنــاك غيــر مطرب جســدوا 
اغنياتــي علــى جيــد وكبيــر وهــم يــاس خضــر وكاظــم 

الســاهر وفــؤاد ســالم وقحطــان العطــار.
* كم هو عدد اغنياتك؟

- واهلل  ال اعرف عدد االغنيات ، لكنها كثيرة جدا.
*اية اغنية لها قصة حقيقية؟

- اغنية شخص ثاني للقيصر الفنان كاظم الساهر.
*ما الفارق بين اغنية اليوم واالمس؟

- اغنيــة االمــس اغنيــة جيــل الوعي والثقافة والمســؤلية 
امــا اليــوم اغانــي المزعطــة والسبوالشــتم مــع احترامــي 

للبعض.
* هل شكلت ثنائيا مع مطرب معين؟

-تعاملت مع الجميع ولم اشكل ثنائيا مع احدهم.
* الم تشكل ثنائيا مع رياض احمد؟

-لم اشكل ثنائيا مع رياض وبصراحة ال احب صوته.
*مع من تتواصل من الفنانين؟

- الفنــان قحطــان العطــار صديقــي جــدا وتواصلنــا عــن 
بعــد وفــي فتــرات متباعــدة. 

وكذلــك البقيــة لكــن قبــل ايــام كنــت فــي دبــي بدعــوة 
مــن قنــاة ام بــي ســي عــراق، واتصلــت بالفنــان القيصــر 
كاظــم الســاهر فجــاء لمحــل ســكني بعــد نصــف ســاعة 
وهــو موقــف احترمــه واقــدره.. ويعنــي ان هــذا الفنــان 
ــلوكه  ــه وس ــي اخالق ــل ف ــب ب ــه حس ــرا بفن ــس كبي لي

االجتماعــي.
* ما جديدك؟

- لــدي اغــان جديــدة لــم تســجل لــالن تحمــل اســلوبا 
جميــال وجديــدا لكنــي لــم اجــد مــن يغنيهــا.

* هــل تقبــل بتغييــر كلمــات اغانيــك مــن بــل المطــرب 
او الملحــن؟

- طبعــا يحــدث تغييــر فــي كلمــات االغنيــة ،لكــن بعــد 

موافقتــي وانــا اقــوم بالتغييــر.
* هل تذكر اغنية جرى فيها تغييرات؟

-لم يحث من قبل اية تغييرات في اغنياتي.
* اخر اعمالك؟

-اخــر اعمالــي مجموعــة اغنيــات للقيصــر ويــاس خضــر 
وعبــد فلــك وبعــض المطربيــن الشــباب مــن العراقييــن 

والعــرب.

داود الغنام..
جيلنا يتمتع بالوعي واملسؤولية والثقافة
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وداعـًا 
لألرض

عبد الحميد الصـائح

فاجأنــي ابنــي ذو األحــد عشــر عامــاً بالقــول : »بابــا الناس المفــروض تدرس لو تشــتغل 
وتســافُر وتلعــب، أشــو هســه الواحــد بــس يريــد يعيــش!!« هــذا مــن كثــر مــا أصبحــْت 
أخبــار العائلــة واألصدقــاء تــدور بيــن اإلصابــة والشــفاء واللقــاح وتــداول مشــاعر األســف 
او الفــرح او التهنئــة فــي ضــوء ذلــك ..انشــغال ومحــددات تجعــل مــن كوكــب األرض 
وكأّنــه لــم يعــْد صالحــاً للســكن خاصــة بعــد أن اكتشــفناه مجــرَد خــرزة خضــراء بيــن 
مالييــن القالئــد المضيئــة يحتــاُج الــى  صيانــةٍ  كبــرى بعــَد ماجــرى عليــه مــن كــوارَث 

بيئيــة وحرائــق وحــروٍب ومقابــر منــذ تشــّكله حتــى اليــوم.
وألن صيانــة بهــذا الحجــم اليمكــن أن تعتمــد على نشــطاء البيئــة وحزب الخضــر،  تكّفلت 
الطبيعــة ذاتهــا بمــداواة هــذا الكوكــب وعالِجــه وأخــِذ الثــأر له من جميع محطــات البانزين 
ومصانع الســالح ومشــعلي الحروب وســباق التســلح النــووي ومختبــرات التحوير الجيني في 
العالم. فَنشــَر الفيروس الجديد قواته على مســاحة الكوكب األخضر ليفرض ســيطرته على 
البشــر تحديــداً ويجعــل األباطــرة والملــوك يختفون خلــف الكمامــات، معلنــاً أن األرَض بعد 
اليــوم آمنــة للحيوانــات فقــط وأّن اإلصابــات تســتهدُف فقــط اإلنســان  الــذي طغــى وبغى 
واّدعــى بأنــه ســيغّير شــكل واتجاهــات الوجــود وتخليــق الكائنــات وربمــا عــالج الشــيخوخة 

والتوصــل الــى أســرار الخلود.
مؤشــرات نتائــج هــذه الصيانــة الشــعواء حتــى اآلن  تؤكــد فــك االختنــاق عــن كوكــب 
األرض بعــد تقاريــر علميــة تشــير الــى انخفاض نســبة غاز ثاني أكســيد الكربــون عالمًيا 
ألقــل مســتوياتها منــذ 30 ســنة  وتعافــي طبقــة األوزون وتضييــق الثقــب األســود الــى 
حــدود قياســية، وانتعــاش الغابــات الكبــرى فــي الشــرق والغــرب بعدمــا شــهدت حرائــق 
ضخمــة. كذلــك عــودة الســيادة لألشــجار والبحــار والســماء الصافيــة التــي تخلصــت من 
ضغــط الشــوارع وفضــالت النــاس وفضــالت عرباتهــم التــي اختصــرت مــع أجــواء الحظر 

والتنظيــم كثيرا.
ورغــم تصاعــِد الحــرب العالميــة الدائــرة اآلن بيــَن  الفيــروس واللقــاح المضــاد، وهــو مــا 
أنعــَش آمــاَل النــاس باإلفــالت مــن قبضــة تنيــن العصــر الــذي الٌيــرى وال يتفاهــم،اال أن 
الحيــاة التقليديــة الســابقة لــن تعــود الــى عهدهــا ببســاطة. بعــد أن أصبــح اإلنســاُن 
مهــددًا مــن يــِده وعينيــه والســالِم مــن أحــٍد عليــه، والخــوُف كُل الخــوف مــن أن ينتقــَل 
عمــُل الفالحيــن وصّيــادي األســماك الــى منصــة زووم أيضــاً!. فيمــا بــدأ التفكيــر جديــًا 
بالبحــث عــن مــكان آمــن وانتقلــْت غايــة بحــوث الفضــاء مــن التــرِف العلمي الــى الحاجة 

الملّحــة اليجــاد بديــل مســتقبلي لكوكــب االرض.
فمــاذا لــو تــم العثــور علــى  الكوكــب البديــل -  والمريــخ كمــا يقــال هــو المرشــح االول 
لذلــك بعــد العثــور علــى مؤشــرات تشــابٍه في المكونــات البيئيــة بيــن االرض و الكوكب 
األحمــر-؟ فــي مثــل هــذي الحــال تكــون البشــرية القادمــة قــد عثــرت علــى مــكان أكبــر 
حجمــاً بكثيــر، جديــد، نظيــف، يمكــن أن تقام عليه حضــارة بال أخطــاء وال كــوارث . فيما 
يتحــول كوكــب األرض الــى مخــازن ومكــِبّ للنفايــات ومنــازل عشــوائية للفقــراء الذيــن 

التوجــُد مركبــات كافيــة تحملهــم الــى هناك.
ــا أْن هــذه المحــاوالت الجديــة الكتشــاف المريــخ، لــن تكــون بيــد  ومــن نعــم اهلل علين
األجانــب فقــط فثمــة يــد عربيــة قــررت االفــالت مــن كســل ونعــاس العــرب وخالفاتهــم 
العشــائرية والدينيــة واإللتحــاق بركــب البحــث عــن الَمــكان البديــل واإلنشــغال مــع علماء 
األرض فــي البحــوث الجاريــة علــى هــذا الكوكــب ،حيــث انطلــَق مســباُر األمــل األماراتــي 
كأّول مشــروع عربــي للعمــل على استكشــاِف المريخ لدراســته واإلفادة مــن نتائج البحوث 
بمايعــوُد مــن فوائــَد بشــرية واقتصاديــة وربمــا اإلطمئنــان الــى مــكاٍن آمٍن جديــد بعيدًا 

عــن األرض، خشــية حــدوث مفاجــآت أو جوائــح أخــرى الُتحَمــد عقباهــا.

األسبوع نهاية 

ــُه: )التعليــُم الفاشــُل..ُينِتُج  كتبــُت قبــل 5 ســنوات إلــى  خبيــرة أوربيــة بالتعليم مــا َنصُّ
طبيًبــا و مهندًســا قاتــاًل ..و قــاٍض غيــر عــادٍل ..و مجتمــعٍ غيــر عامــٍل(.

ــُه: )التعليــُم الفاشــُل يعنــي َغــشُّ المجتمــع؛ فيجعلــَك ال تثــق بعالج  ردَّت َعَلــيَّ بمــا َنصُّ
الطبيــب وال بنــاء المهنــدس وال ِحكمــة المعلِّم(..

تضخَّمــت فــي الســنة األخيــرة عديــد الطلبــة المتخرجيــن مــن المرحلــة اإلعداديــة و 
بشــكل غريــب ظهــر أكثــر مــن ســتة آالف طالــب حصــل علــى معــدل %100 فــي أول 
ــَر َهشاشــة التعليم في  ــا أشَّ مــرة فــي تأريــخ البشــرية والعــراق رغــم جائحــة كورونا ممَّ
وزارة التربيــة.. ونظــًرا لمحدوديَّــِة كليــاِت الطِّــبِّ و الصيدلــة و ِطبِّ األســنان، إضطَّرت 
وزارة التعليــم تحــت ضغــط الشــارع إلــى الموافقــة علــى فتــح اســتحداٍث فــي جامعــة 
ســومر الحكوميــة ووارث األنبيــاء األهليــة و كليــة صيدلــة بغــداد األهليــة بالرغــم مــن 
ُل انتكاســًة لمســتوى التعليــم فــي  ــا ُيشــكِّ عــدم إكمالهــم متطلبــات اإلســتحداث، ممَّ

المجــال الطِّبِّــي والــذي يعانــي أصــاًل مــن مشــكالٍت كبيــرٍة..
يجــي كليــاِت  وردتنــا تقاريــَر ُتشــيُر إلــى أنَّ المنظمــة العالميــة ســتوِقُف اإلعتــراَف بخرِّ
الطــبِّ فــي العــراق عــام 2023؛ أو إنَّ َســحَْب اإلعتــراف بالجامعــات العراقيــة ســيدخُل 
حّيــَز التنفيــذ فــي عــام 2024 وذلــك بســبب إفتتــاح الكليــات األهليــة لألقســام الطبيــة 

و عــدم اإللتــزام بالشــروط و المعاييــر الدوليــة فــي هــذه الكليــات..
ٌة بالتهديــم بشــكٍل كبيــٍر و  و الُملفــُت للنَّظــِر أنَّ قيــاداٍت فــي وزارة التعليــم مســتمرَّ
ــُع ُمَمنَهــجٍ فــي موضــوع إســتحداث األقســام الطبيــة .. و ُيَعــدُّ عــدُم اإلعتــراِف الُمتوقَّ

ا لطلبــة الطــبِّ فــي العــراق وال ســيما  الذيــن مازالــوا يدرســون  ــٌر جــدًّ ــاٌس ومؤثِّ َحسَّ
ًدا فــي  فــي كليــات الطــب، و قــد يحــول َســحُب اإلعتــراف إلــى 2024 )و الــذي كان محــدَّ

2023 لكــن تــمَّ تأجيلــه إلــى 2024 نتيجــًة لوضــع الكوفيــد19(.
نظََّمــت فــي  2010 ُمنظََّمــُة ECFMG وهــي منظَّمــة أمريكيــة ُتَنظِّــُم اإلعتــراف 
ــاء  ــة األمريكيــة للطــالب واألطب بالجامعــات و امتحانــات USMLE )إمتحانــات المعاَدَل
خــارج أمريــكا( بعــض الشــروط للجامعــات حــول العالــم لتنــاَل اإلعتــراَف حتــى يمكــن 
دت بداية ســنة  لطلبتهــا الدخــول و التســجيل فــي امتحانــات المعادلــة األمريكيــة وحدَّ
2024 كآِخــِر موعــٍد لَنيــِل اإلعتــراف، و فــي حالــة لــم يحــدث ذلــك )و هــو مــا ســيحدث 
يجــو هــذه الجامعــات مــن الدخــول إلــى  لألســف  فــي العــراق( فإنــه ســُيمَنُع طلبــُة وخرِّ
إمتحانــات USMLE ... و تعمــل ECFMG بالتعــاون مــع كندا وجنوب إفريقيا، و بالتالي 
لــن يمكنــَك التقديــم علــى الماتــش و التدريــب فــي أمريــكا و تضيــع فرصــة العمــر !..

المطلــوب مــن وزيــر التعليــم العالي و بالتعــاون مــع وزارة الصحة تشــكيل لجنة عالية 
المســتوى بعيــًدا عــن قيــادات وزارة التعليــم الفاشــلة للخــروج مــن انتكاســة التعليــم 
فــي المجــال الطبــي و تدهــور الشــهادة العراقيــة و عــدم رصانــة التعليم الســيما و أنَّ 
مجمــوع الكليــات و األقســام الطبيــة فــي الجامعــات األهليــة تجــاوز 289 فــي حيــن أنه 

ال يتجــاوز الـــ 100 في الجامعــات الحكومية..
ــا.. أنــَت موالنــا  ــا.. اللُهــمَّ أبِعــد األشــرار عنَّ اللُهــمَّ ال تؤِخذنــا بمــا َفَعــَل الســفهاُء منَّ

..ِنعــَم المولــى و ِنعــَم النَّصيــِر ..

يا وزير.. 
األمُر خطيٌر

العبارة والمعنى

 اذا امكــن االجابــة باختصــار فــي هــذه 
الزاويــة التــي تســتطلع اراء النخــب 

ــة. المختلف
 - اخر عمل لك؟

* باب الشيخ.
 - اخر كتاب قراته؟

* القران الكريم.
 - اخر فيلم شاهدته؟

 The Irish man *
 - سياســي عراقي او غير عراقي مفضل 

لديك؟
* غاندي.

 - شاعرك المفضل؟
* المتنبي.

 - مطــرب عراقــي مفضل لديــك واجمل 
 اغانيه؟

* ريــاض احمــد. واجمــل اغانيه 
باعتقــادي »عرفت روحــي انا«.

 - مطــرب غيــر عراقي مفضل 
لديك واجمــل اغانيه؟

احــب  وســوف.  جــورج   *
القمــر«.  »حلــف  اغنيــة 

 - ممثل يعجبك؟
* ســامي عبــد الحميــد، 

.Al Pacino

 - ممثلة تعجبك؟
Hilary swank ،هند كامل *

 - احب البلدان لديك غير العراق؟
* سوريا.

 - حكمة في حياتك؟
* ال تشكو للناس جرحاً انت صاحبه

ال يؤلم الجرح اال من به االلم
 - امنية خاصة؟

* حفٌظ من اهلل.
 - امنيه عامة؟

* يحفظ الطيبين والصالحين.
 مع تحياتي لصحيفة المستقل

الفنان غالب جواد
وقفة مع

جائحــة كورونــا القــت بظاللهــا علــى كل مفاصــل 
ــم ،  ــن حركته ــددت م ــم وح ــي العال ــاة ف الحي
ــوك  ــخصيات والمل ــار الش ــك كب ــي ذل ــا ف بم
والرؤســاء ولــم تســتثني احــد ، فقــد اجلــت 
ــت  ــات وتحول ــت االجتماع ــرات والغي المؤام
الحيــاة الــى حيــاة افتراضيــة عبر الشاشــات 

.
الملكــة اليزابيــث الثانيــة ملكــة بريطانيــا 
، بقيــت فــي قصرهــا واقتصــرت حركتهــا 
ــاًء  ــروج بن ــت الخ ــر، ورفض ــل القص داخ
ــا  ــي، لكنه ــا الطب ــح فريقه ــى نصائ عل
ــم  ــة ل ــة الملك ــدو ان جالل ــا يب ــى م عل
، فبعــد احــد عشــر  تصمــد طويــالً 
شــهرًا شــوهدت خــارج جــدران القصــر 
للمــرة األولــى ، ففــي صــورة أصدرهــا 
قصــر باكنغهــام ظهــرت فيهــا وهــي 
تســتمتع بواحدة من وســائل التســلية 

المفضلــة لديهــا وهــي ركــوب الخيــل.
ــي  ــي تمتط ــاً( وه ــة )94 عام ــر الملك ــم تصوي وت
مهــرًا عمــره 14 عامــاً فــي حديقــة قلعــة ويندســور، 
حيــث كانــت تقيــم خــالل جائحــة فيــروس كورونــا.
وارتــدت الملكــة فــي الصــورة وشــاحاً ورديــاً وســترة 

خضــراء وقفــازات بيضــاء.
وتــم التقــاط آخــر صــورة علنيــة للملكــة فــي 19 مــارس 
الماضــي حيــن تــم نقلهــا بعيــدًا عــن مقــر إقامتهــا فــي قصــر 
باكنغهــام إلــى قلعــة وندســور كإجــراء احتــرازي لحمايتهــا مــن 

ــد 19. ــدوى كوفي وصــول ع
وكان أطبــاء الملكــة قــد وضعــوا خطــة بديلــة تتمثــل فــي وضــع 

ــي   ــر الصح ــي الحج ــب ف ــر فيلي ــا األمي ــة وزوجه الملك
فــي ســاندرينغهام، وهــي قريــة وأبرشــية  تقــع شــمال 
بموقــع  وتشــتهر  اإلنجليزيــة  نورفولــك  مقاطعــة 
ــل  ــالت المفض ــت العط ــاوس” بي ــاندرينغهام ه “س

للملكــة.

المستقل : خاص

بدعــوة مــن األكاديميــة الملكيــة الدوليــة للعلــوم )RASIT( والبعثــات الدائمــة فــي 
األمــم المتحــدة شــارك الفنــان والباحــث وعــازف العــود العراقــي البــارز احمــد المختــار 

فــي احيــاء الحفــل الختامــي للمؤتمــر الدولــي الخــاص بيــوم المــراة العالمــي.
المســتقل التــي احتفــت بهــذه المشــاركة الفنيــة لفنــان عراقــي فــي محفــل دولــي 
والتقــت المختــار بســؤاله عن طبيعة مشــاركته واهميــة المؤتمر على الصعيــد الدولي 
فاجــاب: »مشــاركتي كانــت فــي الحفــل الختامي للمؤتمــر الدولي حيــث خصص للعود 

المنفــرد رافقتنــي فيــه مجموعــة مــن الوتريــات لتقديــم عــدد من اعمالــي« .
- هل  شاركت دول عربية في هذا التجمع الدولي؟ 

ــي تخصــص  ــى الت ــرة االول ــرب باســتثنائي  وهــي الم ــون ع ــك فنان ــس هنال * ال لي
لعــزف الــة العــود فــي هــذا المحفــل العالمــي وقــد قدمــت اعمــاال مناســبة لموضوعات 

المؤتمــر فيمــا يتصــل بالمــراة والطفولــة والســالم .
- بماذا تميزت هذه االعمال؟

* ابــرز االعمــال كانــت معزوفــات »حــوار - تجــوال – طفولــة - ســالم - امومــة، منهــا 
تنتمــي الــى الجانــب الروحــي التاملــي الموســيقي مثــل ســالم و حــوار ومنهــا تنتمــي 
الــى موضــوع انســاني تاملــي مثــل طفولــة، وقــد حظيــت بتفاعــل كبيــر مــن قبــل 

الجمهــور اســعدني وزمالئــي الذيــن رافقونــي كثيــرا.
- ماهي ابرز بحوثك العلمية في مجال الموسيقى؟  

* توصلــت مــن خــالل البحــث المختبــري الــى ان االســتماع للموســيقى الصــرف يقلــل 
التوتــر و يحافــظ علــى االســتقرار و الهــدوء و يذهــب التعــب بتقليــل جاذبيــة االرض 
عــن االنســان و يخفــض الطاقــة الســلبية. لــذا فهــي تطــرح فكــرة ان اي انســان فــي 
اي مجــال البــد ان يســتمع للموســيقى النهــا تزيــد و تحســن مــن االنتــاج وقــد قدمت 
مــا يعــّرف بالموســيقى العربيــة وانواعها الســيما تلــك التي 

.)spiritual meditation( تتيــح التأمــل و الروحيــة
يذكــر ان هــذا المؤتمــر الدولــي الــذي تســاهم 
فيــه دول المجــر وكينيــا ومالطــا والمكســيك 
وبولندا والبرتغال وبنغالديش وســلوفاكيا 
وســلوفينيا والجبل األســود وكوســتاريكا 
ــاد  ــن االتح ــا م ــو مدعوم ــان مارين وس
األفريقــي واالتحــاد الدولــي لالتصــاالت 
)ITU( والمنظمــة العالميــة للملكيــة 
الفكريــة )WIPO(، يعــد تظاهــرة دوليــة 
مهمــة لدعــم المــراة والطفولــة العالــم 
وتحقيــق المســاواة فــي مجــاالت العلــوم 
والتكنولوجيــا واالبتــكار مــن أجــل التنمية 

االجتماعيــة واالقتصاديــة المســتدامة.

اســرة صحيفــة المســتقل تبــارك للزميل اميــر الخطيب النتخابه رئيســاً لشــبكة 
الصحفييــن االوربييــن فــرع فنلنــدا للمــرة الثانيــة علــى التوالــي ، فقــد عقــد 
الهيئــة العامة لشــبكة الصحفييــن االوربييــن اجتماعها يوم الجمعة 12 شــباط 
وقــررت اعــادة انتخــاب الزميــل اميــر الخطيــب كرئيــس للشــبكة . يشــار الــى ان 
ــر الخطيــب هــو محــرر الصفحــات الثقافيــة والفنيــة فــي صحيفــة  الزميــل امي

المستقل.
يذكــر ان شــبكة الصحفييــن االوربييــن هــي إحــدى هيئــات االتحــاد األوربــي 
ومقرهــا بروكســل ، ولديهــا فــروع فــي اغلــب الــدول االوربيــة، وهــي شــبكة 
مســتقلة ، قــد تأسســت عــام 1962 فــي ســت دول علــى يــد 70 صحفــي اوربــي 
، ثــم توســعت لتغطــي اكثــر مــن 23 دولــة . تعقــد اجتماعاتهــا بشــكل ســنوي 
الختيــار رئيســها وهيئتهــا االداريــة. كما تســاهم شــبكة الصحفييــن االوربيين 

فــي دعــم الصحفييــن والدفــاع عنهــم فــي نشــر الكلمــة الحــرة.

فايروس كورونا يمنع 
ملكة بريطانيا من الخروج

أحمد المختار للمستقل : 

عزفت للطفولة والسالم 
في المؤتمر الدولي 
ليوم المراة العالمي

الخطيب رئيسًا لشبكة
 الصحفيين االوربيين في فنلندا

أ.د. ضياء واجد املهندس

85 عاما على تأسيس االذاعة العراقية
فــي يــوم االذاعــة العالمي 13 شــباط 
الــذي تحتفــل بــه اغلــب دول العالــم ، 
البــد لنــا ان نتذكر االذاعــة العراقية أو 
» إذاعــة بغــداد » ثاني محطــة اذاعية 
عربيــة بعــد اذاعــة القاهــرة ، و التــي 
تأسســت عــام 1936 علــى يــد الملــك 

غــازي وكان مقرهــا بقصــر الزهور.
كمــا نســتذكر الــرواد االوائــل الذيــن 
وضعــوا االســس األوليــة لالعــالم 
العراقــي، وســاهموا بوضــع اول منبــر 
لنشــر الكلمــة المهذبــة والمفــردة 
االنيقــة ، بجانبنــا كان يقــدم مــن 
ــوان الفــرح والجمــال والموســيقى. ال
اليــوم العالمــي لالذاعــة هو اســتذكار 
لمرحلــة مهمــة فــي تاريــخ البشــرية، 

ونقلــه نوعية لالنســانية.

اســرة  تتقــدم  المناســبة  بهــذه 
صحيفــة المســتقل بتعطــر التهانــي 
لــكل العامليــن فــي الحقــل االذاعــي 
وكل الذيــن ســاهموا وشــاركوا فــي 
والدة االذاعــة العراقيــة الــى يومنــا 

ــذا . ه
85 عامــاً مــر علــى تأســيس اذاعــة 
بغــداد ، هــذه االذاعــة التــي عكــس 

تطــور العــراق وتوقه للتحديث 
تســخير  فــي  والتجديــد 

التكنولوجيا لرقــي البلد، 
الملــك  اهلل  رحــم 

ــازي صاحــب هــذا  غ
المشــروع الكبيــر 

في حيــاة العــراق 
ــن. والعراقيي


