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»ايــران – تركيــا – الجماعــات المســلحة – عمــل تخريبــي 
داخلــي«، هــذه هــي الرباعيــة التــي توجهــت لهــا االتهامــات 
ــل  ــار اربي ــخ لمط ــتهداف بالصواري ــن  اس ــل م ــا ماحص فيم
وقاعــدة الحريــر االمريكيــة المحاذيــة لــه، حيــث بــدا التوظيف 
السياســي مــن اللحظــة التــي وقــع فيهــا القصــف ليلــة 
الثالثــاء الماضــي، ممــا اثــار هلعــا وردود فعــل سياســية 
غيــر مســبوقة منــذ عــام 2013 ، حيــن تعرضــت اربيــل الــى 
ــي..  ــش االرهاب ــم داع ــل تنظي ــن قب ــرات م ــات وتفجي هجم
مراقبــون وصفــوا الــردود الدوليــة والمحليــة بانهــا ذات 
اغــرض سياســية متباينــة وتوظيــف يعكــس النزاعــات الدائرة 
فــي المنطقــة ، الواليــات المتحــدة كانــت اول المبادريــن 
التهــام ايــران ومــا مطالبتهــا باجــراء تحقيقــات فــي الحــادث 
ــل رســمي لهــذا االتهــام..  ــى دلي اال مــن اجــل الحصــول عل
مؤكــدة مــن  خــالل بعثتهــا فــي االمــم المتحــدة  علــى  
تمســك إدارة الرئيــس األميركــي، جــو بايــدن، بمواصلــة 
جهودهــا لمواجهــة الوجــود اإليرانــي فــي العــراق. فضــال عــن 
اســتعراض ريتشــارد ميلــز ، نائــب المنــدوب األميركــي الدائم 
لــدى األمــم المتحــدة خــالل جلســة لـــمجلس األمــن الدولــي  
ــا  ــى م ــيًرا إل ــال، مش ــذا المج ــي ه ــدن ف ــات إدارة باي أولوي
اســماه بمشــكلة الميليشــيات التــي تعمــل بدعــم إيرانــي، وما 
وصفــه بعمــل إيــران علــى زعزعــة االســتقرار فــي العــراق وهو 
توظيــف يتناقــض مــع ما اشــار لــه الناطق باســم القائــد العام 
ــخ  ــن أن الصواري ــول م ــى رس ــواء يحي ــلحة الل ــوات المس للق
التــي ســقطت فــي أربيــل أطلقــت مــن داخــل حــدود  إقليــم 
ُكردســتان. محــددا عددهــا باحــد عشــر صاروخــاً اطلقــت مــن 
منصــة تبعــد تُبعــد أكثــر مــن 5 كيلومتــرات عــن مركــز أربيل. 
معلنــا العثــور علــى العجلــة وقاعــدة إطــالق الصواريــخ، الفًتــا 
إلــى أن 4 مــن الصواريــخ ســقطت داخــل حــرم مطــار أربيــل 

وأخــرى ســقطت علــى مدنييــن.
ولعــل الــردود الدوليــة واإلدانــات وتحشــيد مراكــز القــرار 
ــاق  ــى نط ــف عل ــار القص ــور آث ــر ص ــة ونش ــة والعربي األوربي
ــع  ــل م ــن تتعام ــدة ل ــات المتح ــى ان الوالي ــير ال ــع. تش واس
ــة  ــد بداي ــدة االس ــرب قاع ــع ض ــت م ــا تعامل ــر كم ــذا األم ه
الماضــي، وانمــا تقــوم بحملــة دعائيــة سياســية  العــام 
واعالميــة شــديدة المبالغــة كمــا هو معتــاد فــي التمهيد  الي 
رد عســكري اليعــرف حجمــه أو نوعــه، هــل هــو فــي حــدود 
الرســالة الخاطفــة ام أنــه عمــل فعلــي علــى األرض العراقيــة 
باســم التحالــف الدولــي لعلهــم يطالبــون بمعاملــة الجهــات 
التــي اطلقــت الصواريــخ معاملــة تنظيمــات داعــش فــي 
العــراق وبذلــك يكــون التحالــف الدولــي المكلــف أصــال بهــذه 
المهمــة مواصــال اياهــا فــي عمليــات عســكرية جديــدة دون 

ــد.  ــى تفويــض جدي الحاجــة ال
ــكري  ــل عس ــاه عم ــف باتج ــد الموق ــراء لتصعي ــة الحم الحمل
ادركــت جديتهــا جهــات عراقيــة فــي مقدمتهــا الحشــد 
الشــعبي الــذي بحــث رئيــس أركانــه عبــد العزيــز المحمــداوي 
مــع الرئيــس برهــم صالــح يــوم االربعــاء الماضــي، ابعــاد هذا 
التصعيــد رغــم ان جــدول المباحثــات المعلــن كان تحــركات 
الحشــد الشــعبي لضبــط األمــن فــي كركــوك وغــرب نينــوى، 
ملمحيــن الــى اســتنكار الحشــد لما ســمي باألعمــال التخريبية 

والمقصــود تحديــدا هنــا هــو ماتعــرض لــه مطــار اربيــل مــن 
قصــف صاروخــي. 

ــرون ان  ــن ي ــان المراقبي ــع ف ــات والذرائ ــت التحقيق ــا كان واي
بايــدن يبحــث عــن فرصــة الظهــار قــوة وجــود القــوات 
االمريكيــة فــي العــراق ومــا يعتقــده دعمــا للحكومــة العراقيــة 
التــي تبــدو عاجــزة عــن التعامــل مــع الجماعــات التــي تملــك 
قــوات عســكرية خــارج ســلطتها ، ممــا يؤثــر فعليــا علــى 
حياديــة االنتخابــات المقبلــة فــي العــراق وقــد وجــد فــي هــذا 

الحــادث وثيقــة مدانــة دوليــا ومحليــا وجاهــزة لهــذه النوايــا 
ــا العمــل العســكري المحتمــل. نواي

حتــى االن لــم تظهــر تعليقــات واضحــة مــن قبــل االطــراف 
ــة النشــاط العســكري االمريكــي  ــة تتحــدث عــن جدي المعني
هــذا ويبــدو ان هنــاك تجاهــال حــذرًا لهــا فــي العلــن، لكــن 
ــة ذلــك وحســاب التعامــل  مــن المؤكــد سياســيا تتــم مراقب
ــي  ــاخ السياس ــى المن ــره عل ــه وتاثي ــد حجم ــد تحدي ــه بع مع

ــة. ــراق والمنطق ــي الع ــي ف واالمن

بذريعة الرد على قصف قاعدتها في اربيل

ٍأميركا تحث حلفاءها لدعم عمل عسكري في العراق

هــل إن حظــر التجــوال  يتمثــل بإبــالغ الناس البقــاَء في بيوتهــم  وكفى؟.. 
ــع  ــرف المجتم ــن ط ــواًء م ــاٍت س ــن التزام ــك م ــى ذل ــُب عل ــذي يترَت مال
المحظــور خروُجــه الــى الشــارع أو الحكومــة التــي تفــرُض الحظر؟ . الســيما 
وأن الحظــَر ومنــَع التجــّول لــم يــأِت فرضــاً بالقــوة مــن ســلطاٍت عســكرية 
قامــت بانقــالب، بــل مــن دولــة تريــُد حراســة شــعِبها مــن انتشــار الوبــاء. 
ربمــا تبــدو اجابــة هــذا  الســؤال محلولــة الى حد مــا في البلــدان المتقدمة 
رغــم قســاوة الحلــول، فهــي تعــرف أن الكثير مــن الناس رزقهــم وحياتهم 

فــي الشــارع ، ابقاؤهــم فــي المنازل بمثابــة اعدام وتجويــع لعوائلهم . 
مثــال حظــر التجمعات ومنــع التجول والخــروج الى العمل فــي بريطانيا كّلف 
حتــى قبــل فتــرة قصيرة مــا يعادل مئتــي مليار جنيــه اســترلليني،والحديث 
عــن الدعــم وليــس خســائر الجبايــات ، حيث تكفلــت الدولــة بدفع ماقيمته 
%80 مــن رواتــب العامليــن بحــد اقصــى 2500 جنيــه.. فضــال عــن دفــع 
نســب تعويــض للشــركات الصغيــرة والكبيــرة واصحــاب المحــال التجاريــة 
علــى شــكل قــروض طويلــة األمــد بــدون فائــدة تصــل فــي حدهــا األدنى 
ــي  ــن ف ــاء العاملي ــى ابق ــأ عل ــت أيض ــه . وحرص ــف جني ــى -25 50  ال ال
الشــركات بإعانتهــا علــى دفــع رواتبهــم دون عمــل أو العمــل مــن البيــت 
اذا أمكــن ذلــك  واســتمرار المســاعدات وزيادتهــا فــي مجــاالت المعيشــة 

والســكن والصحــة وصــرف األدويــة المجانيــة للعاطليــن .. 
كذلــك رافــق فــرض الحظــر  توســيُع  أنظمــة االتصاالت الســتيعاب التعليم 
االلكترونــي،  بــل ودفــع مبالــغ إضافيــة للطلبــة  الذيــن اليملكــون أجهــزة 
ــت  ــف االنترني ــع تكالي ــازل  و دف ــن المن ــة دروســهم م حاســوب لمواصل
لمــن اليقــدر علــى ذلــك .باالضافــة الــى تحديــث وابتــكار برامــج جديــدة 
لتســهيل الفحــص العــام واإلتصــال وبرامــج للســيطرة علــى المنافــذ 
والمطــارات وايجــاد بدائــل الحتــواء  االرهــاق باالنفــاق الــذي يصــل الــى 
مايقــارب  60 مليــار إســترليني فقــط بالنســبة لشــركات الصرافــة وحركــة 
المــال الداخلــي.و 200 مليــار مــن دخــل الســياحة الــذي يمثــل 10 بالمئــة 
ــي  ــف اللقاحــات الت ــود وتكالي ــا. فضــال عــن عق ــي لبريطاني ــج المحل النات

تســتورد لمكافحــة الجائحــة .
بمعنــى آخــر - وليــس األمــر للمقارنــة التــي التصــح اطالقــا مــع دولــة بــال 
نظــام والســيطرة وال خطــط محترفــة كالعــراق - ، أّن الحظــر لــه تكاليــف 
وواجبــات تعاِلــج الحــد االدنــى مــن الكارثــة المعيشــية للنــاس . فــي هــذه 
الحــال يمكــُن لمنــع التجــول ان يكــون طبيعيــا ومجديــاً . أمــا انــك تمنــع 
ــوا  ــدل أْن يموت ــم ب ــي منازله ــوا ف ــارع ليموت ــروج للش ــن الخ ــاس م الن
بالكورونــا فهــذا أمــر بعيد عــن الحكمة والتدبيــر .. المهمــة تضامنية بين 
الدولــة والنــاس الذيــن عليهــم أن يعــوا خطــورة الوبــاء وأن اليتصرفــوا 
معــه باعتبــاره قــَدرًا وكفــى / اليفحصــون فالتعــرف عــدد المصابيــن/ وال 
يعلنــون عــن الوفيــات بســبب الكورونــا / ويتعاملــون مــع الوفيــات كأنهــا 
وفــاة طبيعيــة  وكانهــم يســترون عــارًا !!. مــع غيــاب كامــل للتثقيــف العــام 
والتــزام القــدوات فــي الحد مــن التواجد المكثــف في المنتديات واألســواق 
والمؤتمــرات. وأيضــا مــن جانــب الحكومــة التــي عليهــا أن تطمِئــَن الناس 
الــى الحــد األدنــى مــن البدائــل المعيشــية اذا ظلــوا فــي منازلهــم دوَن 
عمــل ودوَن مــوارد وكأّن تطبيقهــم لتعليمــات الحظــر اســتبداُل جائحــة 

بأخــرى. 
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وقود جديد ينهي تاريخ 
ص6االعتماد على البانزين والكهرباء

عالء الخطيب : من يتخذ 
ص12الخطوة االوىل ايران أم امريكا 

الفنانة الكبرية 
ص4فاطمة الربيعي ضيفة املستقل

د.طالب محمد  كريم : 
ص3جينولوجيا النص الضائع

هيئة الحشد تصدر 
ص2بيانا بشان الطارمية

بغداد - المستقل

ــس  ــواب محمــد الحلبوســي : إن مجل ــس الن ــس مجل ــال رئي ق
النــواب أضــاف بنــدًا فــي قانــون الموازنــة العتبــار مســتحقات 
الفالحيــن نفقــات حاكمــة، وإلــزام الحكومــة ووزارة الماليــة 
بدفــع مســتحقات الفالحيــن الســابقة قبــل صرف أيِّ مســتحقات 

ــة . وإنفــاق آخــر بــكل مؤسســات الدول
وأكــد الحلبوســي خــالل لقائــه  رئيــس االتحــاد العــام للجمعيات 

الفالحيــة وعــددًا مــن ممثلــي الفالحيــن والمزارعيــن فــي 
المحلــي  المنتــج  علــى ضــرورَة حمايــة  البصــرة  محافظــة 
ومحاســبة مهّربــي المنتجــات الزراعيــة، والعمــل علــى التنســيق 
مــع الجهــات األمنيــة، مشــيدًا  بإجــراءات الحكومــة األخيــرة 
بشــأن تشــكيل فريــق برئاســة جهــاز األمــن الوطنــي ومديريــة 
مكافحــة الجريمــة االقتصاديــة وممثلين عــن مديريــات الزراعة 
واتحــاد الجمعيــات الفالحيــة، لمتابعــة المحاصيــل الزراعيــة 

ــا. ــة وضبطه ب المهرَّ

 الحلبوسي يدعو لحماية المنتج المحلي
 ومحاسبة مهّربي المنتجات الزراعية

اربيل - المستقل

نعــى  الســيد مســعود بارزانــي رئيــس الحــزب الديمقراطــي 
ــي الحــزب  ــب السياســي ف ــادي وعضــو المكت الكردســتاني ، القي
د.روز نــوري شــاويس ، الــذي توفــي االثنيــن الماضــي فــي احــدى 
ــرض  ــع الم ــاة م ــد معان ــاً( بع ــن )74 عام ــل ع ــفيات أربي مستش
ووصــف البرزانــي شــاويس بالمناضــل الوطنــي والمدافــع الصلــب 

ــم وأهــداف شــعب كوردســتان. عــن قي
ولــد الراحــل عام 1947 في مدينة الســليمانية، وتولى رئاســة برلمان 

كوردســتان مــن عــام 1999 ولغايــة 2004، وأصبــح ممثــالً للرئيــس 
مســعود بارزانــي فــي مجلــس الحكــم العراقــي فــي عــام 2004، ومن 
ثــم أصبــح نائبــاً لرئيــس الجمهوريــة غازي عجيــل الياور بعد ســقوط 
ــوزراء فــي  النظــام الســابق. بعدهــا شــغل منصــب نائــب رئيــس ال
حكومــة إبراهيــم الجعفــري فــي 2005. وفــي عــام 2010 أصبــح نائــب 

رئيــس الــوزراء مــرة أخــرى فــي حكومــة نــوري المالكــي الثانيــة.
وفــي عــام 2014، تــم اختيــاره لشــغل منصــب نائــب رئيــس 
مجلــس الــوزراء فــي حكومــة حيــدر العبــادي قبــل أن يتــم إلغــاء 

ــة. ــة المالي ــات واألزم ــع االحتجاج ــى وق ــك المناصــب عل تل

البرزاني ينعى شاويس

بغداد - المستقل

افــاد مصــدر أمنــي فــي وزارة الداخليــة للمســتقل، بــأن شــركة أمنيــة عراقيــة تقــع 
فــي منطقــة المســبح فــي وســط بغــداد، تعرضــت لحــادث ســرقة 21 مركبــة وأكثــر 
مــن 35 بندقيــة نــوع كالشــنيكوف ومبلــغ 110 مليــون دينــار عراقــي أي مــا يعــادل 

80 الــف دوالر امريكــي. 
ــو  ــذي ه ــادث ال ــي الح ــا ف ــت تحقيق ــة فتح ــوات االمني ــدر أن » الق ــاف المص وأض
االول مــن نوعــه, وأن المعلومــات االوليــة تشــير الــى تــورط أحــد حــراس الشــركة 

بالســرقة.

سرقة مركبات عسكرية وأسلحة 
وأموال من شركة أمن في العراق

خاص – المستقل

قــال الســيد جــواد الخوئــي حفيــد المرجــع االعلــى الراحل 
الســيد ابــو القاســم الخوئــي واألميــن العــام لــدار العلــم 
لإلمــام الخوئــي فــي النجــف ان زيــارة البابــا للعــراق 
واللقاء المرتقب بينه وبين ســماحة الســيد السيســتاني 
والمســؤولين العراقييــن وممثلــي األطيــاف والمذاهــب 
واالديــان فــي العــراق كافــة تمثــل رســالة ســالم ومحبــة 

ودعــوة لالعتــدال تنطلــق مــن العــراق الــى العالــم .
للمســتقل ان هــذه  الخوئــي فــي حديــث  واضــاف 

الزيــارة التاريخيــة تتويــج لعمــل متواصــل ســبقها مــن 
لقــاءات ومؤتمــرات وزيــارات متبادلة لممثلــي المذاهب 
مــن  ونخــب   2015 عامــي  والمســيحية  االســالمية 
األكاديمييــن واالعالمييــن فــي رومــا وباريــس وبغــداد 
ــت الســالم  ــاه ثواب ــا موحــدة باتج والنجــف لبحــث رؤي
والمواطنــة واالعتــدال حيــث تمــت زيــارة الموصــل 
ــود مشــتركة .. مشــيرًا  ــل وف ــن قب ــار م ــش واالنب والل
الــى أن ابــرز مــا فــي رســالة البابــا للنجــف االشــرف 
حســب مــا طرحــه الوفــد الــذي زار النجــف مؤخــرا توجيه 
التحيــة للســيد السيســتاني لــدوره فــي اصــدار الفتــوى 

ــن  ــرى م ــة أخ ــق عراقي ــل ومناط ــررت الموص ــي ح الت
ارهــاب داعــش ومباركــة لدمــاء الشــهداء الذيــن ضحــوا 
فــي ســبيل تحريــر العراقييــن كل العراقييــن مــن خطــر 

ــة. ــة الداعشــية البربري الهجم
وثمــن الســيد الخوئــي فــي حديثــه للمســتقل دور 
الرئيــس برهــم صالــح والكاردينــال لويــس ســاكو 
فــي التهيئــة لهــذه الزيــارة التــي تبعــث برســائل دعــم 
ــة  ــياحة الديني ــجيع الس ــراق وتش ــتقرار الع ــدة الس عدي
وفتــح المجــال لتبادل الزيارات وبحث مســتقبل الشــعوب 
ــم. ــان فــي العال كافــة فــي ظــل حــوار الثقافــات واالدي

جواد الخوئي للمستقل: 
زيارة البابا رسالة سالم من العراق للعالم

الصورة من لقاء سابق للخوئي والبابا

واشنطن - المستقل

عينــت وزارة الخارجيــة األمريكيــة، أكاديميــة مــن أصــل إيرانــي، فــي منصــب 
ــن  ــلح واألم ــن التس ــد م ــي للح ــة األمريك ــر الخارجي ــب وزي ــار أول لنائ مستش

ــي. الدول
وأعلنــت األكاديميــة وتدعــى »آريــن طباطبائــي«، فــي تغريــدة علــى »تويتــر«، 

أنــه جــرى تعيينهــا فــي هــذا المنصــب.
وعبــرت »طباطبائــي« عــن ارتياحهــا لالنضمــام إلــى إدارة الرئيــس األمريكــي 

»جــو بايــدن« ونائبتــه »كامــاال هاريــس«.
وكانــت »طباطبائــي« عضــوا فــي »تحالــف ضمــان الديمقراطيــة«، الــذي تــم 
تشــكيله فــي عــام 2017 لمواجهــة جهــود روســيا لتقويــض المؤسســات 

ــا. ــدة وأوروب ــات المتح ــي الوالي ــة ف الديمقراطي
و«آريــن طباطبائــي« باحثــة سياســية فــي معهــد »رانــد« األمريكــي، ومديــرة 
ــاون« بالعاصمــة  ــة فــي جامعــة »جــورج ت مجموعــة وأســتاذ الدراســات األمني
واشــنطن، وهــي أيضــاً زميــل أبحــاث أول فــي كليــة العالقــات العامــة والشــؤون 
الدوليــة بجامعــة »كولومبيــا« )SIPA(، وعضــو فــي »مشــروع ترومــان لألمــن 

.)CFR( القومــي«، وعضــو فــي مجلــس العالقــات الخارجيــة
ــن  ــرب م ــات الح ــي دراس ــوراه ف ــهادة الدكت ــى ش ــي« عل ــت »طباطبائ وحصل
جامعــة »كينجــز كوليــدج« بالعاصمة البريطانيــة، وهي ابنة »جــواد طباطبائي« 
األســتاذ الجامعــي اإليرانــي، والباحــث في مجاالت الفلســفة والتاريخ والسياســة.

بايدن يعين آرين طباطبائي 
مستشارة في وزارة الخارجية 
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بغداد - المستقل

أعلنــت الشــركة العامــة للخطــوط الجويــة العراقيــة ، 
ــة  ــدء تشــغيل خمســة خطــوط مــع دول اوربي عــن ب
بشــكل منتظــم واكــدت ان اســعار التذاكــر فيهــا 
ســتكون »تنافســية« مقارنــة ببقيــة الشــركات االخرى. 
فضــال عــن حجــم الخدمــات المتميــزة المقدمــة لصالح 
المســافرين وشــركات الطيــران المحليــة واالجنبيــة 

ــات الشــحن الجــوي«. وخدم
وأضافــت  ان الشــركة لعبــت دورا حيويــا خــالل جائحــة 
كورونــا فــي نقــل المــواد الطبيــة واجــالء المواطنيــن 
القــرار  بحســب  البلــدان  مختلــف  مــن  العراقييــن 

الصــادر مــن مجلــس الــوزراء وتطبيــق توصيــات وزارة 
ــافرين  ــالمة المس ــى س ــاظ عل ــان الحف ــة لضم الصح

ــم«. والطواق
وبيــن ان »الرحــالت الخارجيــة ال تقتصــر علــى الــدول 
االقليميــة فحســب بــل تشــمل عشــرات الوجهــات 
ــم  ــا ت ــر االخضــر وحالي ــي يقصدهــا الطائ ــة الت الدولي
تشــغيل خمســة خطــوط الــى القــارة االوروبية بشــكل 
ــورت،  ــلدورف، فرانكف ــن، دوس ــمل )برلي ــم تش منتظ
لنــدن، كوبنهاكــن( كمرحلــة اولى والشــركة مســتمرة 

بافتتــاح خطــوط جديــدة خــالل المــدة المقبلــة«.
فــي  زيــادة ك بيــرة  الــى  »تحقيــق  وهــي تســعى 
اعــداد المســافرين الذيــن تــم نقلهــم مــن والــى 

البصــرة،  )بغــداد،  البــالد  فــي  العاملــة  المحطــات 
ــن  ــر م ــت اكث ــث بلغ ــل( حي ــف، الســليمانية، اربي النج
36 الــف مســافر توزعــوا بيــن 745 رحلــة مباشــرة 
علــى اســطول الناقــل الوطنــي الــى مختلــف الوجهــات 
ــون  ــهر كان ــالل ش ــة خ ــة والدولي ــة واالقليمي المحلي

.»2021 الثانــي 
ــا   ــة  لديه ــة العراقي ــزط الجزي ــركة الخط ــر ان ش يذك
االحجــام  30 طائــرة حديثــة ومختلفــة  اكثــر مــن 
ــات  ــن وجه ــاص( ضم ــي، وايرب ــي ار ج ــغ، س )البوين
الخطــوط الجويــة، فضــال عــن وجــود عقــود مــع 
كبريــات الشــركات المصنعــة الضافــة طائــرات جديدة 

لالســطول.

من بينها لندن وكوبنهاكن 

الطائر األخضر يتوجه الى 5 مدن اوربية

البصرة - المستقل

كشــفت هيئــة النزاهــة االتحاديَّــة عــن ضبطهــا 
حــاالت تالعــٍب فــي قيــود عــدٍد مــن العقــارات فــي 
محافظــة البصــرة، ُمبّينــًة أنَّ قيمــة تلــك العقــارات 

ــار. ــار دين ــغ 100 ملي تبل
وأكــدت دائــرة التحقيقــات فــي الهيئــة أنَّ فريــق 
عمــل مديريَّــة تحقيــق البصــرة، الــذي انتقــل 
ــة التســجيل العقــارّي فــي المحافظــة،  إلــى مديريَّ
ــن مــن ضبــط قيــود عقــاراٍت تبلــغ مســاحتها  تمكَّ
ــا  ــل ملكيَّته ــا ونق ــب فيه ــمَّ التالع ــًا ت )95( دونم

وتســجيلها بأســماء أشــخاٍص ال تعــود لهــم؛ بنــاًء 
ــات. علــى تلــك األوليَّ

تلــك  مــن  إنَّ ملكيَّــة قســٍم  الدائــرة  وأضافــت 
ــلى  ــاًء عـ ــا بن ــط قيوده ــمَّ ضبـ ــي ت ــارات، الت العق
ــيٍَّة، تعــود للدولــة، ُمشــيرًة إلــى أنَّ  ــرٍة قضائـ ـ ُمذكَّ
العقــارات البالغــة قيمتهــا 100 مليــار دينــاٍر تقــع في 

مركزالمحافظــة.
 ، وأوضحــت أنَّــه تــمَّ تنظيــم محضــر ضبــٍط أصولــيٍّ
ــي  ــّيد قاض ــى الس ــات عل ــة المضبوط ــه رفق وعرض
تحقيــق محكمــة النزاهــة فــي البصــرة؛ الّتخــاذ 

ــة المناســبة. اإلجــراءات القانونيَّـ

قيمتها 100 مليار دينار 
نزاهة البصرة تضبط تالعبا بالعقارات

بغداد - المستقل

اكــد الســيد كريــم النــووي  وكيــل وزارة الهجــرة والمهجريــن لــدى زيارتــه لمخيــم  
ــارض عــودة  ــذي تع ــات ال ــل كل الصعوب ــى تذلي ــوازرة عازمــة عل ــن  ان ال النازحي

النازحيــن الــى بيوتهــم ومدنهــم.
ــوزارة تســعى  ــه  ان ال ــح  وصــل للمســتقل نســخة من ــوري فــي تصري واضــاف الن
وبشــكل حثيــث النهــاء مأســاة النازحيــن والمهجريــن و غلــق كل المخيمــات 
لمناطقهــم وتذليــل العقبــات والصعوبــات امــام العــودة  وعودتهــم طوعيــاً 
الطوعيــة. وتنفيــذًا للبرنامــج الحكومــي لعــودة النازحيــن وتاهيليهــم مجتمعيــاً مــع 
اجــراءات التدقيــق االمنــي ونجحنــا فــي غلق اغلــب المخيمــات.  واما بقيــة المخيمات 
ــاك معوقــات يضعهــا  ــغ عددهــا 26 مخيمــاً  فــان هن فــي اقليــم كردســتان والبال
المســؤولون فــي االقليــم ووزيــر داخليــة االقليــم  تحديــدا لمبــررات غيــر مقنعــة 
ولذلــك ان تؤخــر عودتهــم فــي مخيمــات االقليــم تعــود اســبابها  الــى رفــض وزيــر 
داخليــة االقليــم  لعــودة النازحيــن طوعيــا وهــو مــا نخشــاه مــن اســتغالل معانــاة 

النازحيــن الغــراض انتخابيــة.

كريم النوري: نسعى النهاء 
قضية النازحين وغلق المخيمات

بغداد - المستقل

بحــث رئيــس الجمهوريــة الدكتــور برهــم صالــح 
مــع وزيــر الثقافــة والســياحة واآلثــار الدكتــور حســن 
ناظــم االســتعدادات، والترتيبــات إلنجــاح زيــارة الحبــر 
األعظــم للكنيســة الكاثوليكيــة فــي العالــم البابــا 

ــل.  ــع آذار المقب ــراق مطل ــى الع ــيس إل فرنس
جــاء ذلــك خــالل اســتقبال رئيــس الجمهوريــة اليــوم 
االثنيــن  لوزيــر الثقافــة فــي قصــر الســالم ببغــداد. 

اللوجســتية لزيــارة   وجــرت مناقشــة االســتعدادات 
البابــا فرنســيس، وبحثــا أهميتهــا خاصــًة بعــد الركــود 

ــا.  بســبب جائحــة كورون
وجــرت مناقشــة عــدة أمــور منهــا : أنَّ هــذه الزيــارة 
تمثــل رســالًة إلــى داخــل العــراق، وخارجــه، وإلــى 
العالــم بمــا تحملــه مــن دالالٍت تدعــو إلــى التعايــش 
والســلم وبــث التســامح، وأهميــة دور وســائل اإلعــالم 
الحكوميــة، وغيــر الحكوميــة، ومنظمــات المجتمــع 
المدنــي فــي إبــراز أهميــة الزيــارة، فضــالً عــن إبــراز 

ــار ــٍد زاخــٍر باآلث الوجــه الحضــاري للعــراق كبل
 والمراقــد الدينيــة والكنائــس، وهــو نمــوذٌج للتعايش 
ــٍة  ــداٍث آني ــن أح ــه م ــر ب ــا م ــم كل م ــانيٌّ برغ اإلنس

ــٍة. ومرحلي
ــارة،  ــة الزي ــح إلــى أهمي وتطــرق الرئيــس برهــم صال
ــف  ــة النج ــى مدين ــا إل ــارة الباب ــًة زي ــا خاص ودالالته
ــي، ــوار الدين ــة والح ــزًا للثقاف األشــرف، بوصفهــا مرك

 وللمقدســات، وتمثــل رمزيــًة عاليــًة لشــريحٍة واســعٍة 
ــن  ــتركة م ــود المش ــر الجه ــلمين، وتضاف ــن المس م
أجــل الوصــول إلــى أعلــى مراحــل الجاهزيــة للزيــارة. 
ــيس  ــا فرنس ــوم الباب ــرر أن يق ــن المق ــه م ــر أنَّ يذك

ــى الثامــن مــن  ــى العــراق مــن الخامــس إل ــارة إل بزي
شــهر آذار المقبــل ُوصفــت بالتاريخيــة، ووصفهــا 
ــراق  ــالم للع ــالة س ــا رس ــح بأنَّه ــم صال ــس بره الرئي

والمنطقــة.

رئيس الجمهورية يبحث مع وزير الثقافة 
ترتيبات زيارة البابا فرنسيس مطلع آذار

محمد رشيد

علــى  للطفــل  العربــي  البرلمــان  يقــف 
ــرد  ــج متف ــدة ونه ــارات جدي ــرق مس مفت
ليواصــل مســيرته الرائــدة التــي انطلقــت 
ــة  ــة ثاقب ــذ عاميــن بدعــم ســخي ورؤي من
الدكتــور  الشــيخ  الســمو  صاحــب  مــن 
عضــو  القاســمي  محمــد  بــن  ســلطان 
ــة  ــم الشــارقة بدول ــى حاك ــس األعل المجل
المتحــدة  المتحــدة  العربيــة  االمــارات 
ــة  ــة لممارس ــة العربي ــل الطفول ــي تأهي ف
دورهــا فــي مناقشــة قضاياهــا ، ويســجل 
البرلمــان قفــزة نوعيــة بإطالقــه الدبلــوم 
المهــاري للعمــل البرلمانــي مــع بدايــة 
انطــالق الــدورة الثانيــة للبرلمــان بأعضائه 
وعضواتــه الجــدد ليشــكل الدبلــوم بوابــة 
التأهيــل الجديــدة فــي مرحلــة تمضــي 
ــة  ــرة وخطــوات مضيئ ــا بخطــط مثم فيه
فــي تأســيس) شــهادة الدبلــوم المهــاري 

للعمــل البرلمانــي (.
ــن  ــل م ــة تنتق ــة البرلماني مســيرة الطفول
نجــاح إلــى تميــز بخــروج فكــرة المعــة مــن 
ــي  ــان العرب ــة للبرلم ــة العام ــة األمان جعب
المهــاري  الدبلــوم  طــرح  فــي  للطفــل 
بالتعــاون مــع جامعــة الشــارقة ليشــكل 
الدبلــوم برنامجــا راقيــا ومتطــورا لألطفــال 
فــي معرفــة العمــل البرلمانــي الصحيــح 
، يقــوم هــذا البرنامــج لتأهيــل االطفــال 
األعضــاء ليتمكنــوا مــن مناقشــة قضاياهم 
الــدورة  ضمــن  التوصيــات  وضــع  و 
االنتخابيــة الحاليــة التــي يشــارك فيهــا 

ــن  ــحين م ــي المرش ــن العرب ــال الوط أطف
قبــل دولهــم .

محــاور الدبلــوم الرئيســة ثريــة بمحاورهــا 
التــي تتضمــن ) المهــارات البرلمانيــة/ 
ــي  ــل ( وف ــوق الطف ــة/ حق ــة العالمي الثقاف
نهايــة المشــروع ســيكون تقييــم االطفــال 
األعضــاء لمــا قدمــوه وســيتم منحهــم 
ــاء  ــد االنته ــي بع ــوم المهن ــهادة الدبل ش
مــن إعطائهــم ) 100 ( ســاعة محاضــرات 

ــهر. ــدار) 6( أش ــى م عل
خطــوة مثمــرة تضــاف لمــا قدمــه البرلمان 
العربــي للطفــل فــي الشــارقة فــي دورتــه 
األولــى مــن جمــع أطفــال الوطــن العربــي 
التســامح  وقيــم  المحبــة  أســس  علــى 
والالعنــف ليكونــوا رســل الســالم  كذلــك 
تثقيفهــم مــن خــالل برامــج علميــة وفنيــة 
ــت  ــة تضمن ــياحية ورياضي ــة وس وترفيهي
ــزه  ــور، حديقــة الفراشــات، متن )جزيــرة الن
الشــرطة الصحــراوي، متحــف الســيارات، 
مركــز  الشــارقة،  فــي  الحصــن  متحــف 
مليحــة لآلثار( شــكلت زيــارات تهــدف لبناء 
نفســية األطفــال كذلــك أماكــن اجتماعيــة 
الشــارقة،  ناشــئة  الصغيــر،  )الشــرطي 
القــادة  لصناعــة  قــرن  ربــع  مؤسســة 
)القبــة  علميــة  وأماكــن  والمبتكريــن( 
الفلكيــة، مركــز محمــد راشــد للفضــاء، 
الفضــاء( علمتنــا نحــن  رائــدي  مقابلــة 
الكبــار قبــل الصغــار كيــف نعيــد ترتيبــات 
ــاة لمســتقبل  ــي الحي ــا ف ــات تفكيرن أولوي

ــرق. مش
إن أجمــل مــا فــي هــذه التجربــة حضورنــا 

ــع  ســاعة المغــادرة حيــث شــهدنا أن جمي
األطفــال أصبحــوا إخــوة بالحب واإلنســانية 
والتنميــة والثقافــة من خــالل عنــاق الوداع 
الشــوق  دمــوع  عيونهــم  أمطــر  الــذي 

لترســم لهــم لقــاءات متجــددة باألمــل 
ــة ترســم  ومســتقبل أبهــى وأحــالم وردي

ــد. ــي جدي ــح  وطــن عرب مالم
*  مؤسس برلمان الطفل العراقي

الدبلوم المهاري للعمل البرلماني 
بوابة التأهيل الجديد ألعضاء وعضوات البرلمان العربي للطفل

بغداد - المستقل

ــادار فــي  ــا حــول م ــادة الحشــد الشــعبي بيان أصــدرت قي
منطقــة الطارميــة مــن عمليــات عســكرية لمواجهــة فلــول 
تنظيــم داعــش االرهابــي التــي اســفرت عــن مقتــل قيــادي 
ــى استشــهاد  ــه وادت ال ــم وعــدد مــن قيادات فــي التنظي

عــدد مــن منتســبي الحشــد فــي تلــك العمليــات.
الحشــد  ابنــاء  اخوتكــم  إن   نصــه  مــا  البيــان  وقــال 
الشــعبي  تمكنــوا مــع ســاعات الصبــاح االولــى ليــوم 
الســبت، مــن تنفيــذ مهمــة بطوليــة ستســهم كثيــرا فــي 
حفــظ امــن واســتقرار العاصمــة بغــداد الحبيبــة والمــدن 
المجــاورة، حيــث تمخضــت عــن مقتــل المجــرم االرهابــي 
مــا يســمى بـــ »والــي الطارميــة والمفتــي الشــرعي لفلــول 
داعــش« االرهابــي  المدعــو )شــكر ســاهي داود ســلمان 
المشــهداني( والمكنــى )ابــو هانــي( ومعــه عــدد مــن 
قيــادات ارهابيــة فــي قاطــع شــمال بغــداد وقاطــع الفلوجة 

ــة.  ــي قضــاء الطارمي ف
واضــاف البيــان ان هــذه العمليــة النوعيــة البطوليــة أدت 
ــة  ــوج الطارمي ــن ابطــال مــن ف ــة مقاتلي ــاء ثالث ــى ارتق ال
بالحشــد الشــعبي الذيــن لبــوا نــداء الوطــن والواجــب 
واصابــة امــر الفــوج المنفــذ للعمليــة، وهنــا نعــزي انفســنا 
ــروا  ــي يفتخ ــق لهــم ان ــن يح وعوائلهــم ومحبيهــم الذي

ــال.  ــم االبط بابنائه
ــح  ــة الحشــد فال ــذي وقعــه رئيــس هيئ ــان ال ــم البي واختت
الفيــاض ان عمليــة الطارميــة تجعلنــا نرفــع الــرؤوس 

ــا امــام هــذا العمــل الوطنــي البطولــي والــذي يأتــي  عالي
ضمــن سلســلة مــن المواجهــات المســتمرة بيــن اخوانكم 
وابنائكــم فــي الحشــد الشــعبي والقــوات االمنيــة البطلــة 
ضــد االرهــاب الظالمــي الــذي يحــاول نشــر شــروره مــرة 

ــا االمنــة ولكــن انــى لــه ذلــك. اخــرى فــي ربــوع مدنن

ونطمئــن اهلنــا مجــددا فــي كل ربــوع الوطــن بان الحشــد 
الشــعبي ســيبقى درعــا واقيــا لكــم ومحافظــا علــى حمايــة 
مدنكــم ولــن يســمح للعابثيــن ان يعكــروا صفــو االمــن 
ــاء  ــن دم ــار م ــق بانه ــي تحق ــدن الت ــي الم ــتقرار ف واالس

المقاتليــن والقــادة.

هيئة الحشد الشعبي 
تصدر بيانا عن عملية الطارمية

المستقل

االدارة  وضــع  اربيــل  طــال  الــذي  االخيــر  الهجــوم 
ــرد   ــة  ال ــو  طريق ــم وه ــاؤل مه ــام تس ــة ام االمريكي
التعامــل مــع الهجمــات المســلحة التــي تســتهدف 

المصالــح االمريكيــة فــي العــراق.
فقــد اعلنــت وزارة الخارجيــة األميركيــة عــن شــجب 
ــدة  ــذي اســتهدف، قاع ــر، ال الهجــوم الصاروخــي األخي
جويــة فــي إقليــم كردســتان العــراق وأســفر عــن مقتــل 
متعاقــد مدنــي أجنبــي وجــرح خمســة آخريــن باإلضافة 
إلــى جنــدي أميركــي، متعّهدة بـ«محاســبة المســؤولين 

عنــه«.
ــورك تايمــز«، إن  ــة »نيوي ــر لصحيف فيمــا تحــدث تقري
دبلوماســيين ومســؤولين عســكريين قالــوا إن هــدف 
إدارة الرئيــس األميركــي، جــو بايــدن، هــو خفــض 
التوتــرات بيــن الواليــات المتحــدة وإيــران واذرعهــا  
ــى  ــودة إل ــراق، والع ــك الع ــي ذل ــا ف ــة، بم ــي المنطق ف

ــران. ــع طه ــية م الدبلوماس

ــن  ــبوع ع ــذا األس ــدة ه ــات المتح ــت الوالي ــد أعرب وق
ــح  ــران لكب ــع إي ــدة م ــات جدي ــى مفاوض ــا عل انفتاحه

برنامجهــا النــووي.
»نيويــورك  لصحيفــة  أميركييــن  مســؤولين  وأفــاد 
تايمــز«، إلــى أنــه حتــى اآلن، لــم تحــدث محادثــات 
تفصيليــة فــي البنتاغــون بخصــوص رد عســكري علــى 

ــل. ــوم أربي هج
فيمــا قــال مســؤولون امريكيــون ، إن بايدن لــه اهتمام 
شــخصي عميــق بملــف العــراق، حيــث خــدم ابنــه بو في 
الجيــش، وتعــرض لحــروق ســامة ربما أدت إلــى إصابته 

بســرطان الدمــاغ الــذي أودى بحياتــه في عــام 2015.
ــر  ــإن الوزي ــة، ف ــة األميركي ــؤول بالخارجي ــا لمس ووفق
ــة للسياســة  ــة مراجع ــدأ عملي ــد ب ــن، ق ــي بلينك أنتون
األميركيــة فــي العــراق تســمح بتغييــر في نهــج التعامل.
وتــدرس إدارة بايــدن، إعــادة مئــات الدبلوماســيين 
وعســكريين ومتعاقديــن إلــى الســفارة األميركيــة فــي 
بغــداد، وهــي األعــداد التــي تــم تقليصهــا مــن جانــب 
إدارة الرئيــس األميركــي الســابق، دونالــد ترامــب، فــي 

ــران  ــع إي ــالف م ــرة الخ ــاع وتي ــد ارتف ــو 2019، بع ماي
ــذاك. آن

وذكــر التقريــر أن الواليــات المتحــدة غيــر جاهــزة 
البصــرة،  مدينــة  فــي  قنصليتهــا  لفتــح  اآلن 
 ،2018 ســبتمبر  فــي  ترامــب  أغلقهــا   والتــي 
كمــا تــدرس الــوزارة التقييــدات التــي فرضهــا ترامــب 
علــى العــراق بخصــوص كميــة الطاقــة التــي يمكــن أن 
ــذي  ــران، األمــر ال ــة مــن إي تشــتريها الحكومــة العراقي
يحــذر منــه نقــاد مــن أن يــؤدي إلــى تمويل االعتــداءات 

اإليرانيــة.
ــدن،  ــإدارة باي ــى أن مســؤولين ب ــة إل ــت الصحيف ولفت
أفــادوا بــأن الوكالــة األميركيــة للتنمية الدوليــة، تدرس 
ــر ألجــزاء مــن العــراق،  إرســال مســاعدات إنســانية أكث
معظمهــا فــي المناطــق الغربيــة والشــمالية، التــي 

ــم داعــش. تضــررت بشــدة مــن تنظي
لكــن فــي نفــس الوقــت، أوضــح مســؤولون بالبنتاغون 
ــر  ــدن غي ــس باي ــط الرئي ــش،  ان خط ــاط بالجي وضب

واضحــة لحمايــة العســكريين االمريــكان فــي العــراق.

واشنطن تدرس إلغاء قرارات فرضها ترامب على العراق

المستقل - وكاالت

يعلــن رئيــس الــوزراء البريطانــي بوريــس جونســون، خــالل األيــام القليلــة 
ــام اإلغــالق العــام نتيجــة كوفيــد19-،  ــا، اختت القادمــة فــي عمــوم بريطاني

عقــب تطعيــم 15 مليونــًا مــن مواطنيهــا األكثــر عرضــة للمخاطــر.
ــا  ــون: علين ــّرح جونس ــالق، ص ــراءات اإلغ ــض إج ــه لتخفي ــوص خطت وبخص
ــًا  ــب تقّدم ــن نراق ــالق، ونح ــاء اإلغ ــأن إنه ــة بش ــن للغاي ــون حذري أن نك
ــالق  ــاء اإلغ ــون إنه ــاء، ليك ــة الوب ــق بمواجه ــا يتعّل ــذر فيم ــًا بالح مصحوب
ــا،  ــروس كورون ــة بفي ــه رغــم تراجــع معــدالت اإلصاب ــى أّن ــًا إل دائمــا ، الفت

فإّنهــا تظــّل مرتفعــة نســبيًا،فيما تتقاطــع الرغبــة بإنهــاء اإلغــالق ببريطانيــا 
ــوز ، أشــار  ــات هانكــوك، لشــبكة  ســكاي ني ــة، م ــر الصح ــات لوزي بتصريح
ــات والحــاالت التــي تنقــل إلــى المستشــفيات  ــى أّن  أعــداد الوفي خاللهــا إل

ــزال مرتفعــة . مــا ت
وأكــد هانكــوك علــى أّنــه “علينــا مراقبــة البيانــات”، مردفــًا: “الجميــع 
يريــد الخــروج مــن هــذا الوضــع بأســرع مــا يمكــن وبأمــان”، وتابــع 
ــل  ــى يمكــن أن نفع ــان، مت ــرار بشــأن الســرعة واألم ــول: “المســألة ق بالق
ــذي ســنصدره هــذا األســبوع، ننظــر فــي  ــرار ال ــك بأمــان. هــذا هــو الق ذل
ــن. ــدًا االثني ــق غ ــوزراء خارطــة الطري ــس ال ــل أن يعــرض رئي ــات، قب البيان

بعد تطعيم ربع سكان بريطانيا

هل يتوجه جونسون  العالن رفع الحظر في  البالد
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وانــا اقــرأ كتــاب ) أوديســا التعدديــة الثقافيــة (، للكاتــب 
والفيلســوف الكنــدي ) ويــل كيمليــكا (، وابحــر في تفننه 
فــي ادارة الدفــة بيــن القومية والهيراراكيــة، خطرت في 
داخلــي عبــارة )االليــاذة والتعدديــة السياســية(، هنــاك 
مفارقات »لهوميروس«، يشــتغل عليها في »طــروادة«، 
ــب،  ــوة والشــجاعة مــن جان ــن اساســين، الق ــي ركني ف
وحجــج المهزوميــن مــن جانــب اخــر، واذا اردنا التفصيل 
علينــا ان ندخــل الــى هــذه الملحمــة وتفاصيلهــا، ولكن 
ســأخذ جــزء السياســة فــي حياتنــا واقارنهــا باالســر 

والخطيئــة والطاعــون كمــا فــي »االليــاذة«. 
نجــد ان حياتنــا اليــوم تحتــاج الــى وقفــات، الننــا 
راينــا الهيراراكيــة فــي أوج تصوراتهــا ، بقــوة الُســلم 
الموجــود »االعلــى يحكــم االدنــى« وفــق مراتــب، 
ــة السياســية اليــوم، حيــث  ــاه فــي الحال وهــذا ماجنين
بقــي االعلــى يحكــم االدنــى، بايدينــا ، اضــف الــى 
ذلــك ان االدنــى كان ادنــى، ولكــن ارتفــع بفعــل 
سياســة المراتــب ، حتــى يحقــق االفضــل العــام، ولكنه 
حقــق االفضــل الخــاص، لمــاذا؟ النــه ال رقابــة اال علــى 
االدنــى، فــي كل جــزء مــن اجــزاء حياتنــا، االجتماعيــة 
واالقتصاديــة والسياســية، االعلــى دائمــاً اعلــى، وهــذا 
ــاح  ــدد ايض ــا بص ــا، النن ــة ويقلبه ــد الحال ــا يفس مم

ــة، والعراقــي استبشــر فرحــا  ــة الفاضل سياســة االغلبي
بعــد ســقوط النظــام، بــان االفضــل ســيقود االدنــى 
فــي زمــن النظــام الســابق، فاكتشــف انــه ادنــى مــن 
ســابقه، ولــو فحصنــا ذلــك، لوجدنــا ان المستشــفيات 
هــي ذاتهــا ال جديــد اال االهلــي، والمــدارس هــي 
ذاتهــا ال جديــد اال االهلــي، والكهربــاء هــي ذاتهــا 
ــن القطــاع  ــع م ــل المجتم ــي، فانتق ــد اال االهل ال جدي

العــام المترهــل قبــل 2003م، الــى القطــاع العــام 
ــة. ــات انفجاري ــد 2003م، وبميزاني ــالً بع ــر تره االكث

وعندمــا تســأل مالســبب؟ تجــد االجابــة: الســبب فــي 
الملحمــة لــم تكــن صحيحــة، وفــي اللحمــة الوطنيــة 

لــم تكــن واضحــة ، ممــا ســبب هــذا االنهيــار.
هــذا  »انهيــار«، هــل  كلمــة  قليــال! ســمعت  قــف 
موجــود فعــاًل؟ ، فاقــول لــه فقــط افتــح النافــذة ! 
ــن  ــك، ولك ــام عيني ــوف ام ــيء مكش ــتجد كل ش وس
نظريــة »الضغــط الجماهيــري« هــي التــي جعلــت 
االمــور تســير كمــا يريــد االخــر، ونحــن نصدقــه، 
ــي ان اســميها  ــو ل ــع الوهــم، او كمــا يحل ــة بي بقضي
»التوقيــع علــى انهــا خدعــة« وفعــاًل هــي كذلــك، 

ولكــن نحــن ُنصــدق.
ويبقــى االمــر المعــروض هــل مــن حــل؟ فاقــول 
ان فكرنــا داخــل الصنــدوق فالحــل غيــر موجــود، 
الن حجــج الهزيمــة ســتطاردنا، ولــن نجــد الحــل، 
ــالع  ــواب الق ــنجد اب ــدوق، س ــارج الصن ــا خ وان فكرن
مفتوحــة، وعندهــا يبقــى خيــار » امــا او «، امــا نخــرج 
ونبقيهــم، او يخرجــو ونبقــى، الننــا فــي يــوم مــا 
نرحــل جميعــا، وال يبقــى احــد، وكمــا يقــول علــي بــن 

ابــي طالب:)الرحيــل وشــيك(...

د. حسنني جابر الحلو

إلياذا التعددية السياسية

لــم يعــد يمــر يــوٌم ، بــل ســاعة، إال ونســمع عــن فاجعــة جديــدة بحــادث 
ســير هنــا أو هنــاك ، طــرق المــوت فــي العــراق كثيــرة وموزعــة بعدالــة علــى 
المحافظــات كافــة وأقضيتهــا ، فليــس هنــاك محافظــة أو قضــاء فــي العــراق 
إال وفيــه طريــق مــوت واحــد علــى األقــل ، إحصــاءات ضحايــا هــذه الطــرق 
أكثــر مــن ضحايــا اإلرهــاب والجريمــة وفايــروس كورونــا ، عوائــل بكاملهــا 
ذهبــت ضحيــة طــرق المــوت ، هــذه المصيبــة ليســت وليــدة اليــوم، بــل هي 
مشــكلة مســتعصية لــم  تلــَق أي اهتمــام مــن لــدن الحكومــات المتعاقبــة 
علــى حكــم العــراق ، رغــم المناشــدات ورغــم اإلحصــاءات المفجعــة فليــس 
هنالــك مــن يســمع ، بــل توجــد شــبهات فســاد باســتغالل هــذه المشــكلة 

الكبيــرة مــن قبــل الفاســدين كمــا، هــي الحــال فــي المشــاريع األخــرى. 
فــي موازنــة 2020 خصــص مبلــغ 20 مليــار دينــار لصيانــة بعــض مــن طرق 
ــوملي ،  ــوت - ش ــر ، ك ــارة - الفج ــماوة ، عم ــة - س ــي ) ديواني ــوت وه الم
ناصريــة - ســيد دخيــل ، االصــالح - ناصريــة ، بطحــاء - ســماوة ، الخالــص - 
حمريــن ، ديالــى - كالر ، المشــخاب - الســماوة )شــارع ابــو نجــم( ، الديوانية 
ــداد ،  ــل - بغ ــة ، موص ــر - الديواني ــل ال بدي ــى الكف ــاس حت ــرق غم - مف
فلوجــة - كربــالء )االنبــار( ، النخيــب - كربــالء  ، وال أحــد يعــرف الــى اآلن أيــن 
ذهبــت هــذه األمــوال ، وزيــادة علــى ذلــك فــإن المبالــغ المســتحصلة مــن 
المواطنيــن فــي معامــالت المــرور بلغــت فقــط فــي العاميــن 2018 و 2019 
ــار والمقــررة فــي الموازنــة لصيانــة الطــرق  ــارات دين ــر مــن ســبعة ملي أكث
ــات  ــى المركب ــون فــرض رســوم عل والجســور حســب المــادة ) 2 ( مــن قان
رقــم ) 40 ( لســنة 2015، والتــي نصــت علــى اســتيفاء هــذه الرســوم مــن 
المواطنيــن وتوزيعهــا علــى وزارة اإلســكان لصيانــة الطــرق ، وبحســب كتاب 
دائــرة المحاســبة فــي وزارة الماليــة العــدد ) 4464 ( بتاريــخ 1/7/2019 فــإن 
المبالــغ المســتحصلة بلــغ ثالثة مليارات وســبعة وتســعين مليوناً وخمســين 
الــف دينــار لســنة 2018 ، أمــا ســنة 2019 فقــد بلــغ المبلــغ اربعــة مليــارات 
وتســعمائة مليــون دينــار ، وايضــاً ال أحــد يعــرف ايــن ذهبــت هــذه األمــوال 
ــي  ــا ،وه ــرق وازدحامه ــر رداءة الط ــرى غي ــباباً اخ ــاك اس ــد ان هن ، بالتأكي
ــة الطــرق مــن حيــث  ايضــاً تقــع علــى عاتــق الحكومــة ، منهــا عــدم مراقب
نصــب الكامــرات او الدوريــات الراجلــة لمراقبــة ومحاســبة اصحــاب المركبات 
الذيــن يقــودون مركباتهــم بســرع جنونيــة، وكذلــك قيــادة المركبــات ممن 
ــى خســائر  ــت، ال ــادة ، اســباب عديــدة، أدت ومازال اليمتلكــون رخــص القي
فادحــة بــأرواح المواطنيــن بســبب عــدم اهتمــام الحكومــة المركزيــة 
ــاك  ــن ان هن ــدول 2019 يبي ــط ج ــر ، فق ــذا األم ــة به ــات المحلي والحكوم
خســائر فضيعــة بســبب حــوادث الســيارات علــى طــرق المــوت هــذه ) بلــغ 
ــل 9852  ــاً ، مقاب ــاً مميت ــاً ، منهــا 2629 حادث عــدد الحــوادث 10753 حادث
فــي ســنة 2018 ، عــدد الوفيــات لســنة 2019 فقــط ، 2636 وفــاة ، 1429 
متزوجــاً ، 754 أعــزب ، 298 طفــالً ، 37 أرمــل ، 28 مطلقــاً ( ، هــذه األعــداد 
الكبيــرة وهــذه الفواجــع لــم تلــَق أي أهتمــام يذكــر ولــم تكــن حتــى ضمــن 
عمــل وبرامــج البرلمــان وال الحكومــة وال حتــى منظمــات المجتمــع المدنــي 
أو المنظمــات الدوليــة ولــم يتحــدث عــن آثارهــا الكارثيــة المســتمرة أحــد ، 
الفتــات المــوت المنتشــرة علــى حيطــان الشــوارع فــي المدن وحدهــا تتحدث 

عــن هــذه الكــوارث.

طرق الموت

ناجي سلطان الزهريي

كشكول

ــث  ــي الباح ــف العراق ــاة المثق ــان لحي ــان متالزم وجع
عــن الطهــر الغيــر مســتدرج الحالــم بحيــاة مســتقرة 
وكانــت تــراوده االحــالم كالعصفــور بــان يجــد الطائــر 
الحــر الــذي يشــاركه فــي اقتســام الحنــان علــى ارضية 
هــذا العــش الــذي يعنــي )الوطــن( كان قلمــه ثــورة 
ومــداد حبــره االلــم المعتصــر المختنــق ال يــزال تائهــا 
بيــن المــوت والحيــاة : المــوت ليتخلــص مــن حياتــه 
الضنــك الحالكــة، والحيــاة الرغبــة الجامحــة بصناعــة 
ــم وشــركائه بمــا  ــه فــي االل ــه والقران ــر ل واقــع مغاي

يســمى )وطــن(.
ــوس  ــن( الجل ــوم )وط ــه مفه ــق ل ــد يحق ــيء واح ش
علــى اعتــاب الســلطان ولعــق احذيــة الحــكام والســير 
ــة،  ــم الرهيب ــم بمنجزاته ــة، والترن ــم المبارك بركابه
ولكــن كيف بعــد كل هــذا االنحطــاط والتقهقر يكون 
جديــرا بوطــن ؟، جديــرًا بلقــب الكاتــب؟، الــم يعلــم 
كاتبنــا المســكين ان الكلمــة مســؤولية، وان الضميــر 
هــو صانــع القــرار الحقيقــي؟ وان التعاليــم الســماوية 
وكل مــا احتــوت الكتــب المقدســة ال تســتطيع ان 
ــه ويدلــي  ــر قول ــم يقــل الضمي ــه ان ل ــه وعي ــد ل تعي
ــي ان  ــة ف ــة ومميت ــة مرعب ــوه ؟، فهــي اذن جدلي دل
امــا، ان تكــون كاتــب بــال وطــن يحتضنــك، او تتخلــى 
ــود  ــا يع ــك للفاســدين حينه ــردك ومهاجمت ــن تم ع
لــك الوطــن المســافر وتنعــم بأفيائــه الوافــرة وتصبح 
ناطقــاً رســمياً ومتحــدث تالحقــك االضــواء والخضــراء 
ــب المتمــرد  والوجــه الحســن،  وانــت صديقــي الكات
ــه  ــن، دع ــد االم ــة الفاس ــق ومهاجم ــذا الزعي ــا ه لم
ــم  ــارئ وه ــرد ط ــت مج ــك ان ــس ل ــالد لي ــأنه الب وش
االصليــون، ولمــا هــذا التحامــل علــى مــا تســميه 
ــارس  ــي تم ــدة الت ــية الفاس ــة السياس ــت ) الطغم ان
اســالماً سياســياً وتجاريــاً ومقاوالتيــا (؟، اليــس حريــا 

بــك التصفيــق والتطبيــل لهــم بــدالً مــن هــذا الجــدل 
والســجال المتبــادل؟ لســبب واحــد حتــى تنعــم بوطن 
ومريديــه  الحاكــم  حاشــية  مــن  بمأمــن  وتكــون 
وطاقمــه االعالمــي وال انــس مستشــاره القانونــي 
ــك  ــتودي ب ــة س ــوى قضائي ــك بدع ــيرد علي ــذي س ال
وبحياتــك) النــص أقــران( الــى غياهــب الســجون 
بتهمــة أزعــاج الحاكــم والتهجم علــى الرمــوز الوطنية 
؛ فالوطنيــة بمفهومهــم متالزمــة للرمــوز وعليــة 
القــوم وحواشــيهم ومــا تبقــى ممــا يســمى )شــعب( 
الوســطى  الطبقــات  او لنســميه  الثانيــة  االصنــاف 
كمــا صــدع رؤوســنا بهــا علمــاء المنطــق واالقتصــاد 
ونبيهــم الفكــري )كارل ماركــس( الــذي لــم نجــن من 
نظرياتــه ســوى التكفيــر والضيــاع، ولكــن بالمقابــل 
ــا  ــر بالدن ــوة بمصي ــم يقــرأ هــؤالء المتحكمــون عن ال
الحبيبــة التأريــخ جيــدًا؟، الــم يســمعوا بالحواريــة 
الشــهيرة بيــن وجــه االســالم الطاهــر الصحابــي 

الجليــل ابــو ذر الغفــاري عندمــا حمــل عظمتــه متكــئ 
علــى عصــاه الخاويــة ليكــون اول متظاهــر فــي العالــم 
ــه  ــت في ــن تلعثم ــي زم ــارات ف ــح المس ــرج لتصحي خ
االلســن وعلقــت الرقــاب على االعــواد ؟ اتعلمــون خرج 
علــى مــن ؟ خــرج علــى طاغــوت ذلــك الزمــان او مــا 
يحلــو للبعــض تســميته خليفــة اهلل واميــر المؤمنيــن 
معاويــة بــن ابــي ســفيان ؟ ليقــول لــه )كلمــة (! قــال 
لــه معاويــة ســاخرًا مــن عظمتــه وعصــاه : المــال مــال 
ــت  ــأنك ان ــا ش ــي م ــال مال ــة اهلل والم ــا خليف اهلل وان
ــه رجــل العظــام والعصــا المتمــرد ردًا  ــا رد علي ؟! هن
وجوديــاً قــض مضاجعــه ومضاجــع المســتبدين فــي 
ــة  ــة( كلم ــه )كلم ــال ل ــذا ق ــاس ه ــوم الن ــم لي العال
ــال  ــال م ــال اهلل!! الم ــس م ــال لي ــة : الم الحــق المبين

ــا معاويــة تســرق النــاس!! النــاس وانــت ي
ــن  ــث ع ــل يبح ــه ظ ــن ومواطني ــب الوط ــرك الكات ت
ظــل وســقف يــأوي صغــاره الذيــن ال ناقــة لهــم وال 
جمــل فــي مــا يجــري مــن صراعــات اقليميــة ودوليــة 
ــكام  ــة الح ــه بحماق ــب ل ــر، ال ذن ــا خاس ــح فيه الراب
ــًا  ــع حكام ــه بشــعب يتب ــى ال ذنــب ل وســخفهم وحت
ظالميــن فســدة مرائييــن جعلــوا مــن الديــن دكانــًا 
ــى  ــة عل ــمًا للمحافظ ــالم طلس ــن االس ــزاق وم لالرت
وجواريهــم  ومصفحاتهــم  ومواقعهــم  مكانتهــم 
ــول  ــدم وطب ــة ال ــون لغ ــال ال يفقه ــان، االطف الحس
االخــرون التــي يســعى لقرعهــا حــكام الخليــج، ال 
السياســيون  امتصهــا  دولــة  لموازنــة  يكترثــون 
الســابقون والالحقــون، ال يريــد شــعارات حقــوق 
يريــد منظمــات وتنميــة ونــدوات..  االنســان.. ال 
يريــد ســكن.. يريــد وطــن.. يريــد أمــن.. يريــد أم 
يريــد أب.. يريــد ظــل رحيــم... يريــد دفء وطــن... 

ــة. ــز وحري ــقف وخب ــد س يري

محمد حمزة الجبوري

الوطن والمثقف 
وأغالل السلطة وشراكها

نوعــان تقليديــان مــن الناخبيــن اعتدنا الســماع عنهما في 
انتخابــات اغلــب الــدول الديمقراطيــة ، االول الناخــب الثابت 
ويمثــل الناخبيــن المتحزبيــن او المنتميــن او االيدلوجييــن 
ــوه  ــه وتبن ــا بمــا ينتمــوا الي ــن ارتبطــوا ارتباطــا وثيق الذي
ويمنحونــه اصواتهــم فــي كل انتخابــات وبشــتى االحــوال 
ويســاندون مرشحيهم بالفشــل اوالنجاح مثل الجمهوريين 
والديمقراطييــن في الواليــات المتحدة االمريكية او اليســار 

واليمييــن فــي العديــد مــن الــدول االوربيــة.
ــر  ــب المتغي ــو الناخ ــن ه ــن الناخبي ــي م ــوع الثان ــا الن ام
او المتارجــح والــذي اســميه الناخــب المصلحــي والــذي 
يمنــح صوتــه بمــا تشــتهي مصلحتــه الن صوتــه يذهــب 
للمرشــح الــذي يصب برنامجــه االنتخابــي او خطاب حملته 
االنتخابيــة بمصلحــة ذلــك الناخــب كان يكــون االمــر 
متعلــق بالسياســة الضريبيــة او ســاعات العمــل او غيرهــا 

ــور. مــن االم
ــواع مــن  ــه مجموعــة ان ــف وفي فــي العــراق الوضــع مختل
الناخبيــن وليــس نوعيــن كما هي الحــال في بلــدان العالم 
الديمقراطيــة خصوصــا فــي ظــل التطــورات التي شــهدها 
العــراق منــذ تشــرين 2019 والتغييــرات الكبيــرة التــي 
طالــت مــزاج المجتمــع مــا قــد يــؤدي الــى تعقيــد المشــهد 
االنتخابــي كمــا نتوقــع تعقيد مخرجاتــه ايضا وذلــك واضح 
مــن خــالل تعــدد انــواع الناخبيــن والتقاطــع الحــاد بينهــم 
وتفــاوت نســب تاثيرهــم على حســم نتائــج االنتخابات كما 
ال تنطبــق علــى انــواع الناخبيــن العراقييــن االوصــاف التــي 
تطلــق علــى الناخبيــن فــي دول اخــرى تشــهد انتخابــات 
حتــى وان كانــت انتخابات مشــوهة كالتي تحصــل بالعراق 
اذ ليــس لدينــا ناخــب ثابــت ومتغيــر بقــدر مــا لدينــا مــن 
خصــوم ومتقاطعيــن واخريــن اختــاروا الوقوف علــى التل .

اول انــواع الناخبين العراقيين هــم الناخبون التقليديون او 
مــا يمكــن وصفهــم بخصوم تشــرين واغلبهم مــن انصار 
االحــزاب الحاكمــة حيــث تتنقــل اصواتهــم بيــن مرشــحي 

تلــك االحــزاب رغــم اتفاقهــم علــى مشــروع واحــد وهــم 
الناخبــون الرافضــون الحــداث اي تغييــر فــي نظــام الحكــم 
الحالــي رغــم كل مــا يغــرق به من فســاد وخيبات سياســية 
وامنيــة واقتصاديــة وخدميــة ويعتقــدون ان تشــرين 
ــاج ضــد  ــة احتج ــالد وليســت حرك ــرة تســتهدف الب مؤام
واقــع دفــع العراقيــون ثمنــه غاليــا والناخبــون التقليديــون 
لهــم فلــك انتخابــي خــاص يــدورون فيــه ويتوزعــون 
داخلــه بيــن ناخــب ثابــت وناخــب متغيــر وناخــب مصلحــي 
ــرة محــددة تقــف مجتمعــة بالضــد مــن  لكــن داخــل دائ

تشــرين كرمزيــة للتغييــر.
النــوع الثانــي هــم التشــرينيون دعــاة التغييــر ومحاســبة 
ــد الــى مــا هــو  طبقــة سياســية يــرون انهــا اوصلــت البل
عليــه االن وان الحــل لــكل ازمــات ومشــكالت الوطــن 
ــر  ــد االمــل بالتغيي ــر وهــذا الناخــب فق والمجتمــع بالتغيي
مالــم يكــن تغييــرا ثوريــا وان كان بالمشــاركة باالنتخابات 
ــذري  ــر ج ــى تغيي ــو ال ــه يدع ــك الن ــق ذل ــيلة لتحقي كوس
شــامل بالوجــوه والقوانيــن ويختلــف عــن خصومــه بــان 

اغلبــه مــن الشــباب الذيــن نشــأوا فكريــا بعيــدا عــن 
تاثيــرات مــا قبــل 2003 لذلــك ناخبهــم ناخــب ثابــت انيــا 
اي انــه يصــوت لمــن يــراه قــادر علــى احــداث ذلــك التغيير 

ــه. ــذي يطمحــون الي الجــذري ال
النــوع الثالــث هــو الناخــب النفعــي بمعنــاه الســلبي والــذي 
ــا كان الوضــع  ــى م ــر مت ــدي ضــد التغيي هــو ناخــب تقلي
السياســي يحافــظ لــه على امتيازاتــه االقتصاديــة ومكانته 
ــوار  ــة وفــي حــال العكــس فهــو فــي مقدمــة ث االجتماعي

التغييــر الجــذري.
النــوع الرابــع وهــو النــوع االكثــر تاثيرا حســب وجهة نظري 
ــم  ــا اصفه ــر م ــور اكث ــم بالجمه ــى وصفه ــل ال ــا امي وان
بالناخبيــن النــه جمهــور متلقــي ومتفــرج وال يتدخــل 
بعمــل او يعطلــه اال نــادرا والنــادرا هــذه هــي لحظــة 
االنتخابــات عندمــا يذهــب ليتحــول الــى ناخــب ويصــوت 
وفقــا لرغبــات وامــال بســيطة محصــورة باســتمرار الحيــاة 
ببســاطة وال يهمــه ان كانــت هــذه الحيــاة تحــت ســلطة 
نظــام دكتاتــوري او ديمقراطــي دينــي او علمانــي المهــم 
ــى  ــن الذهــاب ال ــه اليومــي المحصــور بي ــن حيات ان روتي
العمــل والعــودة بانســيابية ومشــاركة العائلــة او االصدقاء 
اوقــات الفــراغ ومشــاهدة برامــج الترفيــه بالتلفزيــون ومن 
ثــم الذهــاب الــى فــراش النــوم ليســتيقظ فــي صبــاح يوم 
اخــر يعيشــه بــذات النمــط الــذي عاشــه فــي اليوم الســابق 
فهــو ال يعــرف عدنــان الطائــي وال يهمــه مــاذا حــل باحمد 
المــال طــالل وهــذا )الجمهــور الرابــع( او النــوع الرابــع مــن 
الناخبيــن يتميــز عــن باقــي االنــواع بانــه يشــكل االغلبيــة 
فــي المجتمــع ومنتشــر على طــول خريطــة البــالد باختالف 
تضاريســها وجغرافيتهــا وعــادة يكون هذا الجمهــور ميال 
للمرشــح للقــوي الذي يفرغ الشــارع ممن يغلقونــه بدوافع 
سياســية او دينيــة وهــم بنظــره مطبــات بشــرية تعرقــل 
ايقــاع حياتــه الروتينــي اليومــي وشــعاراتهم ومطالبهــم 

ليــس لهــا مــكان فــي قاموســه اللغــوي او الفكــري.

امجد طليع

االنتخابات 
والجمهور الرابع

لقاح الكوفيد 19 
بين الشك واليقين

تمكنــت بريطانيــا مــن تطعيــم أكثــر مــن 15 مليــون شــخصا حتــى االن. وهــذه 
واحــدة مــن اإلنجــازات المهمــة فــي مواجهــة جائحــة كورونــا، لكــن هنــاك قلــق 
حقيقــي ان حوالــي %57 مــن االقليــات العرقيــة مــن الســكان فــي بريطانيــا ال 
يريــدون اخــذ اللقــاح. واغلبيــة هــذه الفئــة هي مــن االقليات الســود واالســيويين 
ــات مــن  ــدى هــذه الجالي ــاك خــوف ل )مــن باكســتان وبنغالديــش والعــرب(. هن

اللقــاح، هــل هــو خــوف مبــرر؟
فــي عــام 1990 قــام الفريــق البحثــي لشــركة فايــزر فــي نيجيريــا بإعطــاء مئــة 
مــن االطفــال المصابين بالتهاب الســحايا الدماغيــة دواء الـــ »تروفان« التجريبي 
)اوقــف اســتخدامه الحقــا فــي الواليــات المتحــدة االميركيــة ألنــه يســبب تلــف 
الكبــد(. تجربــة اعطــاء هــذا الــدواء لألطفــال تمــت دون موافقــة الحكومــة 
النيجيريــة ودون موافقــة اهالــي الضحايــا واقــول ضحايــا الن 11 طفــال توفــي 

فــي هــذه التجربــة الدوائيــة.
هنــاك احســاس بالغبــن عنــد االقليــات يعــود الــى تاريــخ المســتعمرات حيــث 
عومــل الســكان االصلييــن علــى انهــم فئــران تجــارب فــي الكثيــر مــن مراحــل 

انتــاج العقاقيــر واللقاحــات.
ــة ان هــذه االقليــات  ــه جــذور قويــة. المعضل اذن هنــاك عــدم ثقــة تاريخــي ل
هــي االكثــر عرضــة لإلصابــات الشــديدة بالكوفيــد 19 وحتــى نســبة الوفــاة أكبر 
لديهــم وهــذا موثــق فــي االدلــة العلميــة التــي صــدرت مــن دراســات مهمة في 
بريطانيــا عــن تأثيــر الكوفيــد 19 علــى االقليــات العرقيــة. هــذا يعنــي انهــم أكثر 

شــريحة ستســتفيد مــن اللقاحات.
هنــاك جــدران عازلــة يجــب اختراقهــا للوصــول الــى هــذه المجموعــة المبتليــة 
بالفــوارق الطبقيــة وانحيــاز الفايــروس ضدهــم، هنــاك عــدم تصديــق بوجــود 
ــات  ــا االجاب ــز امامه ــاح، اســئلة تعج ــة اللق ــون اهمي ــف يصدق ــروس، فكي الفاي

وتنحنــي متخاذلــة.
لــو اننــا نبــدأ مــن الممكــن، والممكــن هنــا ان نعتــذر لهــذه االقليــات عــن حيــف 
ســابق، ال ان نســتمر فــي مسلســل التجاهــل المتعمــد والتعامــل معهــم علــى 

انهــم مواطنيــن مــن الدرجــة الهامشــية.
مثلمــا فعــل جــان بــول ميــرا رئيــس وحــدة االنعــاش فــي مستشــفى باريســي 
حيــن دعــا فــي ابريــل الماضــي الــى اجــراء التجــارب الســريرية للقــاح الكوفيــد 
ــاك ترفــض ان تحمــي نفســها مــن انتشــار  ــاس هن ــث الن ــا حي 19 فــي افريقي
الفايــروس وزاد مــن اثــر ســكين حكايتــه فــي جســد الثقــة الهــش بالمقارنــة مع 
التجــارب التــي اجريــت حــول مــرض االيــدز قائــال بالحــرف الواحــد )جربنــا عقاقيــر 
معينــة علــى العواهــر ألننــا نعــرف انهــن يتعــرض لإلصابــة باإليــدز وهــو مــرض 

ينتقــل عــن طريــق ممارســة الجنــس بــدون وقايــة(.
وعلــى طريــق الممكــن ايضــا علينــا ان ننصــت لشــكوك النــاس حــول اللقاحــات 
ومغزاهــا، ان ننصــت اوال باحتــرام لصــوت االخــر الخائــف والمتــردد هــو الطريــق 
الوحيــد لنعــرف ماهيــة هــذا الصــوت وتــرددات امواجــه المختلفــة، ربمــا بعــد 

ذلــك يتخلــص هــذا الصــوت مــن ضجيــج الشــك.
ــا، وحتــى  الكوفيــد 19 ال يريــد ان يرحــل بســهولة، يريــد نــزاال حقيقيــا وصعب
نهزمــه يجــب ان نعطــي اللقــاح للجميــع، الن الفايــروس لــو وجــد فــي بقعــة مــا 

مهمــا صغــرت يعنــي وجــوده فــي كل مــكان.

العبارة والمعنى

تعــد الكتابــة الوثيقــة االولــى واالعتــراف الشــخصي 
ــن  ــة ع ــؤليته الخالص ــالن مس ــي اع ــب ف ــن الكات م
الفكــرة التــي يتبناهــا، والعمــل على انزالهــا من عالم 
)قبــل االختبــار( الــى الواقــع ) عالم االختبار ( وتســجيل 

درجــة تطابقهــا وتوافقهــا مــع الواقــع.
يعنــي ذلــك ان تكويــن الفكرة ونضجهــا التي تفصح 
عــن اناهــا) عالقــات ترابــط االفكار مع بعضهــا( تأتي 
ــاض  ــذا المخ ــى ه ــب عل ــل يغل ــاٍض طوي ــد مخ بع
الجنبــة الســايكولوجية التــي يعانــي منهــا الفــرد فــي 
ــذي  ــر ال ــق الكبي ــو القل ــي، وه ــاء المعرف ــة البن رحل
لطالمــا يكــون مرافقــا لــه بســبب عــوز االنســان الــى 
ادراك كامــل بمعرفــة المحيــط الــذي يعيــش فيــه، 
هــذا االدراك المعرفــي يعــزز عنــده حالــة اليقيــن 
بادواتــه الفكريــة التــي يســتخدمها فــي معرفــة 
ــة  ــن صدم ــل م ــتطيع ان يقل ــك يس ــياء، وبذل االش
ــق  ــة االرق والقل ــده حال ــذي يســبب عن المجهــول ال

الــذي يجعــل منــه كائــن هــش متقهقــر.
نفهــم مــن كل هــذا ان العقــل االنســاني ال يمتلــك 
ــاب  ــا بغي ــرة وتوليده ــاج الفك ــة انت ــة امكاني خاصي
حالــة التقابــل الــذي يعيشــه مــع المحيــط ) كل 
الصناعــات التكونولوجيــة الــذي جــاءت بــه االنســان 
لــم تاتــي مــن فــراغ بــل مــن خــالل انطبــاع صــورة 
الطبيعــة وماهــو موجــود فيهــا مــن صــور متعــددة، 
اســتفزت عنــده االفــكار ( والتســاؤالت الكبــرى، الــذي 
يحــاول العقــل مــن خاللهــا االجابــة عنهــا او البحــث 
عــن الحلــول التــي تنهــي طــول امــد المشــكلة ومــن 
ــكلة  ــى مش ــال ال ــي االنتق ــوات ف ــة الخط ــم متابع ث
اخــرى ســعياً لطــرح الحلــول مــن جديــد بمــا تتــالءم 

مــع طبيعــة المشــكلة آنــذاك.
ــم الفكــر  ــا فــي عال نســتنتج مــن هــذه الخطــوة انن

ــا: ــن هم ــام امري ام
االولــى: ان االفــكار تنــزل مــن عالــم هــو فــوق عالمنــا 
دفعــة واحــدة ، فهــي ال تحتــاج الــى تأمــل، بــل الــى 
مــن يســتدعيها فحســب، لتنــزل بعــد ذلــك لتدمــج 
ــي  ــّوق ف ــا وتس ــرّوج بعده ــة، ت ــب ظاهري ــي قوال ف
عالمنــا االنســاني، علــى انهــا مقــوالت جاهــزة فــوق 
التجربــة والخبــرة والمشــاهدة والمالحظــة في حياتنا 
العمليــة. يتقبلها العقل االنســاني بال دليــل وتجربة.

الثانيــة: ان الفكــرة ال تكتــب لهــا النجــاح وال يمكــن 
اثبــات يقينيــة منطــق الفكــرة فيهــا، اال مــن خــالل 
ــّس  ــل مج ــو افض ــع ه ــي، اي ان الواق ــع الجدل الواق

ــار لمعرفــة قيمــة االفــكار . ومعي
فــي كال الحالتيــن وانــا هنــا احــاور العقــل الواعــي ارى 
ان انتســاب الفكــرة الــى فــالن دون فــالن ليــس بأمر 
هيــن أو يســير ، واعنــي ذلــك بالتوجه العقــل المبدع 
الــذي اســتطاع اســتطاع ان يكتب النص ويستشــرف 
المســتقبل أو يشــخص المشــكلة بحدودها، والخبرة 
فــي التواصــل والتناغــم واالنســجام مع حاجــة العصر 

ومساره.
بيــن الصاحــب الشــرعي الــذي أِلــَف البحــث والقــراءة 
واالبتــكار، وبيــن المدعــي الــال شــرعي الــذي يعمــل 
ــاخ  ــرة ( واستنس ــوق الفك ــال ) حق ــر االقف ــى كس عل
قلــم الكّتــاب. تحــول الــى عالــم ســاده فوضــى القيــم 
وقباحــة الصــورة وصخب المفــردات وجســارة االدعاء 

بمــا ليــس هــو حــق.
كثــرت فــي اآلونــة االخيــرة مــن هــذه االفعــال 
ــون  ــن بط ــكار م ــرق االف ــت تس ــي بات ــة الت المخزي
ــر لصاحــب  ــال اي اشــارة او ذك ــات ب ــب والمؤلف الكت

النــص، المولِّــد للفكــرة والمالــك الشــرعي لهــا.
يــراد لهــذه الظاهــرة ان تصبــح مألوفة التــي تفرض 

علــى العقــول الرصينــة ان تاخــذ دور )عالــم االنســاب 
(الــذي يبحــث عــن اصــل االنســاب او االشــخاص فــي 
ميــدان معرفــي آخــر ، هــو مدخــل الجينالوجيــا الــذي 
ــص  ــرعية الن ــى ش ــاظ عل ــه الحف ــن خالل ــاول م نح

واصلــه، مــن تجــاوز الحقــوق والتوثيــق.
ــتطيع  ــا اس ــة وربم ــة صعب ــي مرحل ــا ف ــّك انن بالش
القــول اننــا فــي مواجهــة االنــزالق التــام الــى حالــة 
االنعــدام التــي تحولنــا الــى قطيــع يحاكــي اصــوات 
الطبيعــة ويصــارع مــن اجــل ان يكتشــف لغــة 
جديــدة يســتطيع مــن خاللهــا ان يتماشــى مــع 
ــة هــي التقهقــر الســريع  ــي هــذه الجمل االخــر )تعن
الــى الحقــب التاريخيــة البعيــدة -ربمــا المرحلــة 
البهيميــة االولــى التــي كان يحــاول االنســان فيهــا 
ــاوز  ــاظ(. وال تتج ــرع االلف ــوات ويخت ــد االص ان يقل
هــذه االفــكار مجــال التأمــل الــذي يكشــف عــن 
ارادة االنســان العاجــز ، الفاقــد للقــدرة علــى صناعــة 

المفهــوم المحلــي الــذي يشــير تلقائيــا الــى الــذات 
ــة  ــم والمعرف ــدان العل ــي مي ــان ف ــرة لالنس الحاض
ثقافــة  وصناعــة  السياســية  النظريــات  وانتــاج 

ــع. ــا المجتم ــذوب فيه ــة ي حقيقي
ــاج االفــكار  ــة انت ــاك عــدة خطــوات تســبق عملي هن
ــن  ــب ع ــن اســتقاللية الكات ــدأ م ــي تب ــة الت الناضج
ادوات  تلــزم  التــي  الســابقة  الفكريــة  المواقــف 
التفكيــر عنــده وتبيــح لــه اســتخدام المناهــج العلمية 
المتنوعــة فــي التعامــل مــع الموضوعــات االنســانية. 
وهــذا ينبغــي مســبقاً ايمــان الكاتــب بــان مــا يكتبــه 
ال  الــذي  المقــدس  مجــال  يدخــل  ان  يمكــن  ال 
يدنــس، وال تنــدرج تحــت المطلقــات التــي تتحــول 
الــى ايقونــة دوغمائيــة اصيبــت بهــا الشــعوب 
فــي عصــر الطفولــة. هــذه الخصلــة الحميــدة التــي 
تحســب للكاتــب الموضوعــي والمحاولــة الجــادة فــي 
ــة فــي  اعــالن الكاتــب عــن جوهــر رســالته االخالقي
ان )الصــدارة للعقــل ومناهجــه الراهنــة فــي دراســة 

ــر(. ــع المتغي الواق
قد يطرح السؤال اآلتي :

مــن اجــاز للكاتــب ان يصــّدر افــكاره علــى انهــا تمثل 
راهنيــة العقــل الواقعي؟

اقــول: ان الفكــرة التــي تدخــل المجــال المعرفــي 
واالســتقراء فــي بنيــة النظــام االجتماعــي، ومحاولــة 
ايجــاد نافــذة اخــرى تطــل علــى ديناميكيــات حركــة 
التقــدم االنســاني واالجتماعــي ، هــذه الخطــوة بحــد 
ذاتهــا تعطــي الشــرعية المعرفيــة والصريحــة لهــا، 
بعــد ذلــك يمكــن للفكــرة ان ُتواَجــه بمنهــج النقــد 
والتحليــل فــي ســبيل اكتشــاف القــوة المنطقيــة 

والضوابــط العلميــة لهــا.
مراكــز  تأســيس  الــى  بالضــرورة  يحتــاج  وهــذا 

دراســات فكريــة متواصلــة وفعالــة مــع العالــم مــن 
جانــب، والمنتــج الثقافــي والعلمــي مــن جانــب آخــر 
. لكــن رغبتنــا هــذه مفقــودة لالســف الشــديد وفــي 
حالتنــا الراهنــة. بمعنــى ان التفاعــالت الموجــودة 
هــي الزالــت محــاوالت خجولــة وبســيطة فــي وســط 
ــة،  ــات المتضارب ــة بالملف ــة ممتلئ مســاحات جغرافي

المتصارعــة فيمــا بينهــا.
اعتقــد ان التركيــز علــى مراكــز الدراســات فــي 
الترويــج  خــالل  مــن  نشــره  او  النــص  كتابــة 
الثقافــي، قــد يعبــر عــن حالــة االطمئنــان لــدى 
ــة النــص( علــى ظاهــرة  القــارئ فــي ترجيــح )اصال
االقتبــاس المســرف ورتابــة التوليــف الــذي يغلــب 

عليــه رداءة التزويــق.
وهــذا ناتــج أي التركيــز علــى المؤسســات العلميــة 
الرصينــة هــي بســبب حالــة ضيــاع النــص ) اطــالق 
ــامح،  ــاز والتس ــاب المج ــن ب ــو م ــص ه ــردة الن مف
النهــا مســروقة فــي اغلبهــا وقــد ادخــل عليــه 
التشــويش احيانــا اخــرى ( وفقدان الفكــرة الهدافها 
ــوات  ــة خط ــا مجموع ــون له ــرض ان تك ــي يفت الت
ــي  ــة ) المشــكلة ( الت ــة فــي معالجــة القضي منهجي
بســببها تشــكلت المقدمــة االساســية فــي انطــالق 

الفكــرة.
ــة  ــالم ناتج ــى االق ــر عل ــرة التجاس ــون ظاه ــد تك ق
بســبب التزاحــم الفكــري ) غيــر المشــروع النــه فاقــد 
الدواتــه المعرفيــة( وحضــور الــذات ) األنــا الفارغــة ( 
بشــكل غيــر عملــي تجــاوَز حــدود المســاحة العلميــة 
الكتابــات  طفــح  الــى  ادت  التــي  والموضوعيــة، 
المبتــورة الــى الســطح والمقطوعــة عــن مولداتهــا 
ــت  ــد ان كان ــا، بع ــة له ــرعية واالصيل ــة الش الفكري

ــي وحــل الفشــل والتراجــع التاريخــي. ــة ف غارق

د. طالب محمد كريم

جينالوجيا النص الضائع
في مدونات العالم االفتراضي

د. احمد املشتت

»مواقع التباعد االجتماعي«

تحولــت مواقــع مــا يســمى ) مواقــع التواصــل االجتماعــي ( الــى فــخ ومصيدة 
مــن قبــل الســطحيين واالمييــن والمبتذليــن والمعقديــن واالنانييــن 
والنرجســيين وألصحــاب االعالنــات السياســية والتجاريــة ) المدفوعة الثمن ( 

واشــاعة التهريــج ) مفهــوم الطشــة ( فــي كل مرافــق الحيــاة.
حتــى صــار المطلــوب هــو النمــوذج المهــرج وهــو نمــوذج اســتهالكي يتــم 

تســويقه عبــر معظــم وســائل االعــالم والسوشــيال ميديــا.
من خالل تضخيم المواقف الشخصية العابرة.
اصبحت التفاهة صناعة مثلما المعرفة صناعة.

ــن  ــل والرصي ــل والجمي ــل والنبي ــو االصي ــع ه ــذه المواق ــي ه ــارب ف المح
وصاحــب الموهبــة والكفــاءة والمصداقيــة.

هــذه االجــواء التــي تصنــع التفاهــة بشــكل منظم تحولــت الى تقليــد وثقافة 
وســلوك وقناعة ومشــروع للخراب والهدم والشــيطنة ) والشــطارة (والحشــو 

واثــارة الغرائــز الحيوانيــة على وتــر الجنس.
فــي حيــن يغيــب مشــروع بنــاء االنســان والحيــاة واالمــة والفكــر والثقافــة 

والحضــارة.
انه عالم غريب ) عالم التباعد االجتماعي(.

يحتــم علينــا الحــذر واليقظــة مــن ضــخ المفاهيــم الخادعــة والتالعــب بعقول 
النــاس وفــق شــروط الدعايــة المركزية.

كل ذلــك مــن اجــل خلــق نمــوذج االنســان الفــارغ والمفــرغ مــن الضميــر 
والفكــر والقناعــة والرصانــة واالعتــدال والحكمــة والــذوق.

ال تغرنكــم بعــض االشــكال الجميلــة واالنيقــة فخلفهــا يختبــىء صائــد ماكــر 
ووحــش فــي هيئــة انســان.

رياض الفرطوسي
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ــت  ــي كن ــرن الماض ــن الق ــات م ــط الثمانين ــي اواس ف
اجلــس برفقــة طــاّلب الســينما فــي اكاديميــة الفنــون 
الجميلــة نســتمع الــى األســتاذ ثامر مهــدي وهــو يعّلمنا 
كيــف نكتب الســيناريو بطريقتــه المتفــّردة واذا به يقف 
امــام الشــباك متأّمــال قليــال، ثــم نــادى علينــا كــي نقــف 
بجانبــه، وأّشــر بســّبابته المرتجفــة الــى شــخص يجلس 
علــى كرســي فــي ركــن مــن اركان المعمــورة، شــخص 
رصاصــي فــي شــكله وملبســه يكتــب، بــل ينهمــك فــي 
الكتابــة، صمــت د.ثامر قليــال ونحن نتأّمل اصبعــه الذي 
لــم ينزلــه للحظــات الى حيــث يجلــس الرجــل الرصاصي 
الــذي لــم نــرى لــه وجهــا أو مظهرا نســتطيع مــن خالله 
التعــرف علــى هويتــه، وأنقذنا اســتاذنا من هــذه الحيرة 
حينمــا أشــار لنــا بالجلــوس.. صمت قليــال ثم قــال: »هذا 
الرجــل قــّدم الــى لجنة فحص النصــوص لدائــرة االذاعة 
والتلفزيــون عشــرات النصــوص وتــم رفضهــا وكنــت انا 
ــى  ــت ال ــى ان وصل ــل، ال ــم يم ــة، ول ــي اللجن ــوا ف عض
مرحلــة وقفنــا امامهــا فــي منتهــى االحتــرام واالعجــاب 
اذ وجدنــا انهــا تتمكــن مــن رســم شــخصياتها بطريقة 
مدهشــة وبحــوار طويــل نوعــا مــا لكنــه بليــغ لدرجــة 
الشــعر«.. ابهرنــا كالم االســتاذ وشــّوقنا ان نعــرف هوّية 
هــذا الكاتــب صاحــب االرادة القويــة واالصــرار العجيب،.. 
وكدنــا نعــود للشــباك او نخــرج مــن الصــف كــي نتعــرف 
علــى الرجــل الرصاصــي لكــن خوفنــا واحترامنا الســتاذنا 
وتشــّوقنا للحــل، او النهايــة، او نهاية البدايــة التي غالبا 
مــا يفّجرهــا اســتاذنا بطريقــة مّشــوقة ومبتكــرة جــدا 
ــاف  ــر باوص ــه ثام ــة .. وصف ــه االجاب ــر من ــا ننتظ جعلن
عجيبــة غريبــة مــّرات يقــول انظــروا لهــذا الـــ..، ومــّرات 
يقــول الـ..عبقــري .. اضحكنــا وابكانــا وشــّوقنا بــل دّمرنا 
مــن طــول االنتظــار لكنه وقبــل ان يخرج مــن المحاضرة 
ــاح عطــوان. كان  ــب المهــم صب ــه الكات ــال ان ــوان ق بث
فيلمــا مــن ســيناريو ثامــر مهــدي، تســجيليا ووثائقيــا، 
ســيرة ذاتيــة او جــزء مــن ســيرة، قصــة اصــرار، عيــة او 
ــه  ــم يدخــل انف ــن او.. ل ــة او دي ــر او ثقاف ــة او عم حرف

الطويــل جــدا فيــه كــي ينقــل لنــا رائحتــه المميــزة، ولم 
ــرك لســانه الطويــل جــدا دون ان يتذوقــه ويصــف  يت
ــراه  ــاال ي ــرى م ــان ت ــكل.. وعين ــل ش ــه بأجم ــا طعم لن
االخــر . انــه طبيــب نفــس وقلــب وهمــا اجمــل مايتصف 
ــاول  ــه ح ــك فلســفة خاصــة ب ــو يمتل ــه االنســان، ه ب
انيطرحهــا ببالغــة الرســام والشــاعر والصانــع الماهــر. 
ــا شــخصيات مثــل  ــع لن ــا حينمــا يصن هــو مجــرم احيان

نائــل ومهنــد ومنــذر وحتىنــوال وســناء وو.. 
فــي مسلســل )ذئــاب الليــل(، هــو عاشــق يعشــق 
فــي  )فتــاة  فــي  بكرامــة وكبريــاء وعنــف نفســي 
العشــرين (. هــو حالــم كبيــر فــي حلقــات مهمــة مــن 
مسلســل )احــالم (، يكتــب احالمــه بطريقــة عالــم 
النفــس. فــاّلح متمّســك بقيــم وتقاليــد عجيبــة غريبة، 
بتفاصيــل مذهلــة، ايجابيــة كانــت ام ســلبية. 
وغالبــا مــا يكثــر من الشــخصيات الســلبية 
ــادة  ــي اع ــاهم ف ــي يس ــاء ك ــدة البن معّق
تقييمهــا وتقديمهــا واعــادة هيكلتهــا 
ضمــن المنظومــة االيجابيــة المجتمعيــة، 
او يصــدر عليهــا حكمــا فيــه مــن الرحمــة 
ــع  ــه اب للجمي ــاوة، لكن ــن القس ــه م وفي
مــن  ويعاقــب  يســتحق  مــن  يكافــيء 
ــى  ــا ال ــأ فيه ــد يلج ــرات ق ــتحق بتبري يس
الحــوار الطويــل كــي يمتعنــا ويقنعنــا 
الدواســر،  الملــح،  )جــرف  بأحكامــه، 
المتمــردون، ذئــاب الليــل(. وقــد يتلّبــس 
جلــد امــرأة ويدافــع عنهــا وينّصبهــا ملكة 
علــى عالــم بائــس فيــه مشــاكل المجتمــع 
المســتلب، ومنــه يســتمد الحلــول بصورة 
فهمــه  فــي  المتجــّذر  الناهــي  االمــر 
لســلبيات مجتمعــه وتقاليــده المتوارثــة، 
الشــخصية  بنــاء  لطبيعــة  ودراســته 
الســت  )عالــم  العراقيــة،  النســائية 
وهيبــة(، وتتجــّول شــخصياته احيانــا بجــوالت 

بحــث استكشــافية بايقــاع متســارع كــي تكتشــف 
االكثــر واالوســع مســاحة عّلهــا تجــد ضاّلتهــا )البحــث 
عــن نــدى(، أو ينّصــب امــرأة ســّيدة للرجــال فيمنحهــا 
لقــب تســتحقه وتتفــّوق فيــه علــى كينونتهــا المتعارف 
عليهــا كونهــا امــرأة، لكنهــا عنــده تســتحق ان تكــون 
ســيدة علــى نفســها وعلــى الرجــال )امطارالنــار(. فــي 
هــذا المسلســل كان الحــوار بطــال مــن ابطــال النــص 
مثلمــا كانــت الصــورة والفعــل الدرامــي المرســوم 
ــا او  ــع المــكان ان كان خارجي ــة . فهــو تعامــل م بدّق
ــارة  ــردات الح ــتغل مف ــا، واس ــا ام ريفي ــا، مدني داخلي
الشــعبية وزرع بداخلهــا شــخصياته المحّببــة الــى قلبه 
والقريبــة مــن تلــك الحــارة بالــروح والفعــل فتميــزت 
لــه اعمــال ســتبقى فــي الذاكــرة خالــدة مثــل )اعمــاق 
الرغبــة، جنــوح العاطفــة، ايــام ضائعة، اجنحــة الثعالب، 
ــبهات،  ــوق الش ــل ف ــياء، رج ــوان االش ــس، عنف الهاج
غربــاء الليــل، باشــوات اخــر زمــان( ومسلســالت كثيــرة 
تجــاوزت الســبعين مسلســال و)91( ســهرة تلفزيونيــة 
و)15( فيلــم تلفزيونــي واكثــر مــن )1000( عمــل 
اذاعــي، وافــالم ســينمائية مثــل افــالم )المتمــردون( 
و)الباحثــون ( و)ويــوم أخــر ( و)شــيء مــن القــّوة( 
ــا  ــرحيات ابتدأه ــرات المس ــد( وعش ــي الغ ــكان ف و)م
بمســرحية )معــن بــن زائــدة وحســن افنــدي، العاطفــة 
واالحتقــار، الجســر، المحطــه، المعجــزة(. وأنجــز عشــر 

ــا.  ــس، تنومة(وغيره ــل )الم ــة مث ــات مهم رواي
كتــب الشــعر الشــعبي، وكتــب النقــد الســينمائي، يعتــّز 
كثيــرا فــي الســهرة التلفزيونية التــي كتبها عــام 1985 
ــى مسلســل )ســيدة الرجــال(  ــة ال )أجنحةالرجــاء( اضاف
الــذي يكــّن الــى مخرجهــا عــّزام صالــح االحتــرام الكبيــر 
. يهمــه جــدا ان يجلــس معــه مخــرج العمــل الــذي كتبه 
ــرف بـــ)40( مسلســال  ــر اليعت ــل المباشــرة بالتصوي قب
مــن مسلســالته الســبعين او اكثــر قليــال. لــه نصــوص 
كثيــرة تنتظــر االنجــاز منهــا فيلــم )احــالم الغربــة( الذي 

ينــوي اخراجــه بنفســه.

خاص – المستقل
 

الرفــض اول خطــوة للتغييــر، اذا كان هــذا الرفــض علــى الصعيــد الشــخصي او الشــخص 
الجماعــي، فالثــورات تبــداء بالرفــض والتمــرد والعصيــان الشــعبي، وكذلــك االشــخاص 
حيــن يشــعرون ان هنــاك اخطــاء يحاولــون تصحيحا بالرفــض، تارة تكــون االخطــاء اعراف 

اجتماعيــه تعنــي الفــرد، و اخــرى تكــون اخطــاء اقتصاديــة تعنــي المجتمــع باســره.
الشــخصية التــي اختــارت )المســتقل( محاورتهــا كانــت 
اول مــن رفــض اعــراف اجتماعيــة مــن داخــل عائلتهــا، 
ممثلــة مســرحية و تلفزيونيــة و ســينمائية، حملــت 
ــا  ــر اوضاعه ــت تغيي ــا ان حاول ــر وكان له ــة التغيي راي
ــاء  ــى ارس ــر عل ــكل او باخ ــرت بش ــي اث ــخصية الت الش
ــم تحيــى  ــة اخــرى، مثلــت كل األدوار ل أعــراف اجتماعي
حيــاة مســطحة مثــل بقيــة األشــخاص اذ كانــت حياتها 
ــاد  ــراق األهــل واالبتع ــة، كلهــا مشــقة بســبب ف صعب
عــن اب كان همــة تعــدد النســاء بعالمه رفضــت الظلم 
الــذي أحــاط بأمهــا حتــى ثــارت عملــت درســت ودخلت 
المجــال الفنــي تتســابق مــع ذاتهــا لتجســيد األدوار كي 
تكــون الثائــرة على العــرف والتقاليــد واالب، فــي الوقت 
نفســه انمــوذج المــرأة المتحديــة الثائــرة الرافضــة لكل 
الظلــم و الحيــف الــذي وقــع علــى انهــا، انهــا فاطمــة 
الربيعــي، فــي هــذه الرحلــة التــي اعتقــد انهــا لــم تفــي 
بحيــاة فنانــة لهــا اثــر كبيــر و لهــا بصمات متعــددة في 

عالــم الدرامــا اســمحوا لنــا ان نغــوص فــي ذكرياتهــا اإلنســانية ونتعــرف كيــف دخلــت 
عالــم الفــن العالــم الــذي لــم يكــن معبــدا بالزهــور والجمــال فــي فتــرة نبــوغ و صعــود 

ــا الجميلة. فنانتن
- فاطمــة اإلنســانة واالم الفنانــة كيــف كانــت تربــي االوالد، هــل كان من يســاعدك في 

تربيتهــم ام كان االعتماد بشــكل ذاتي؟
* الحقيقــة مــن نعمــة اهلل علــي، كانــت امــي تعاونــي فــي تربيتهــم ولــم اشــعر بتعــب 
لوجودهــا معــي تراعينــي وتراعــي اطفالــي بنفــس الحنــان رغــم بســاطتها لكــن احيانــا 
كنــت اصطحــب ابنــي عــالء معــي فــي التصويــر، كان عمــره اربــع ســنوات، عشــق الفــن 
واآلن هــو دكتــور بتخصصــه والحمــدهلل قــدرت اوصــل اوالدي بمراكــز مرموقــة كل هــذا 
كان بفضــل تعــاون ونفهــم امــي العزيــزة حيــث كانــت لــي الســند وكنت لهــا االبنــة البارة 

حضيــت بنعمــة كبيــرة والــى االن يالزمنــي دعــاء امــي لــي بالتوفيــق.
- اســتوقفني حديثــك عــن الوالــدة اهلل يرحمهــا والدمــوع نزلــت مــن عينيــك هــل هــو 

الشــوق اليهــا، أم النــك االم تشــعرين االن مــا معنــى االمومــة؟
* نعم دموع الحب النسانة جاهدت بتربيتنا حتى وصلنا الى ما نحن عليه.

امــي التشــبه النســاء، البعــض مدلــل اال امــي متعبــة فــي حياتهــا الزوجيــة مــع والــدي بعد 
الــزواج مــن أخــرى، غادرنــا انــا واختــي الفنانــة زهــرة الربيعــي واخوتــي ومــن هنــا بــدأت 
رحلــة الخــوض فــي حيــاة التعــب، حيــث كنــت أنــا أعمــل وادرس بنفــس الوقــت، احمــل 
ارث الظلــم كافحــت و كنــت اســتمد العــزم مــن دمــوع امــي الســير فــي الطريــق الصحيــح، 

فلوالهــا لمــا كنــت الثائــرة فاطمــة الربيعــي.
ــي يقــدم عروضــه  ــل وكان المســرح العمال ــر 14عــام فــي التمثي ــت فــي عمــر صغي عمل
التــي اشــارك بهــا بــكل موســم، ألنــي اعشــق التمثيــل بالمســرح وفي أحــد العــروض كان 
اســتاذي الكبيــر بــدري حســون فريــد حاضــرا فــي احــدى المســرحيات، تابــع العــرض حتــى 

النهايــة، اتذكــر تمامــا كمــا االن، جــاء لــي وقــال إنــي أرى مشــروع فنانــة.
طلــب مقابلتــي، ذهبــت إليــه وقــال لــي هــل ترغبيــن بالتمثيــل، اجبتــه نعــم انــا اعشــق 
التمثيــل، قــال لــي هنــاك فرقــة شــباب الطليعــة وننــوي تقــدم األعمــال الفنيــة، وفعــال 
ذهبــت إليــه واتفقنــا وعملــت معــه فــي عمليــن، اتذكــر تمامــا كان االجــر ســبعة دنانيــر.

ومــن هنــا بــدأت رحلــة التمثيــل الشــاقة و العذبــة فــي ذات الوقــت، انــا ال تتناغــم مــع 
ذاتــي اال فــي المســرح، أنــا أعتبــر مــن أوائــل المؤسســين للمســرح القومــي فتــرة بداياتــه 
و هــذا شــرف لــي، كان همنــا و زمالئــي منصــب علــى النهــوض بواقــع المســرح العراقــي، 

واســتطيع ان اقــول لقــد وفقنــا الــى حــد بعيــد فــي هــذا النهــوض الــذي تحيــاه االجيــال 
المتعاقبــة بعدنــا، و علــى الصعيــد الشــخصي فقــد حصــدت جوائــز عــدة منهــا بالثمانيات 
فــي مهرجــان تونــس عــن دور نســيبة أحســن ممثلــة وجائــزة فــي الجزائــر ومصــر أيضــا 
حصلــت علــى جائــزة وكنــت اول عراقيــة فــي لجــان تحكيــم كلهــا نتــاج الجهد فــي المجال 

الفني.
- هل صحيح انت اول فنانة تقود سيارة في العراق؟

* نعــم انــا أول فنانــة تقــود ســيارة، أخــذت إجــازة 
الســوق بدايــة ســبعينات القــرن الماضــي، اول ســيارة 
اشــتريتها  دينــار  تســعين  ســعرها  كان  اشــتريتها 
ــال  ــي مج ــت أعمــل ف ــان قاســم المــالك، كن مــن الفن
االعالنــات واتقاضــى اجــر دينــار حتــى جمعــت المبلــغ، 
قــدت الســيارة أتجــول في شــوارع بغداد الحبيبــة اراقب 

ــب  ــي اح ــول ف ــا أتج ــز وان ــوري العزي جمه
االماكــن إلــى قلبــي شــارع الرشــيد، 

شــارع الرشــيد الــذي جســدت 
اعــز ادواري بــه فلــم المســألة 

األســوار  وفلــم  الكبــرى، 
أيضــا كان شــارع الرشــيد 
مــن  كبيــر  جانــب  لــه 
الحكايــة، احــب ان انتهــز 
الفرصــة هنــا القــول، ان 
ــة  نقــل األماكــن األثري
ــداد مســؤلية كل انســان  ــم بغ ــل معال ــداد ونق ــي بغ ف

ــى تصــل  ــان أو المخــرج للعمــل حت ــور اذا كان الفن غي
ثقافــة الشــعب مــن خــالل إبــراز معالــم البلــد، نعــم 
ــارع  ــا ش ــيد صوري ــارع الرش ــى ش ــفنا ال ــن ترش نح
الرشــيد الــذي كان يعــج بالنــاس والســواح مــن كل 

ــكان. م
- أحــد ادوارك فــي فلــم االســوار، ظهــرت بالفلــم 
ــة  ــي بمهــارة عالي ــن رقصــة الجوب وانــت ترقصي

جــدا ارى انــك كّنــت متمرســة علــى الرقــص؟
ــل  ــم عــن الرقــص شــي ال ب ــم أكــن اعل ــدا ل * اب
ــذت  ــه وأخ ــم علي ــاء الفل ــن أثن ــذ تماري ــت اخ كن
وايضــا  الرقصــة،  اجيــد  حتــى  مكثفــة  دروس 

تمرنــت علــى ركــوب الخيــل فــي فلــم المســألة الكبــرى، حتــى اذكــر مرة مــن المــرات هرب 
ــي. ــي ش ــل ل ــم يحص ــة اهلل ل ــن رحم ــره وم ــى ظه ــن عل ــقطت م ــان وس ــي الحص ب

ــرة ســت  ــك روح المثاب ــه، احــي في ــل دور ل ــن أج ــان م ــد الفن ــدا أن يجته ــل ج - جمي
ــة المفضــل؟ ــن هــو مطرب ــارج الســرب، م ــة، ســؤال خ فاطم

* مطربــي المفضــل ناظــم الغزالــي اهلل يرحمــه اســتمع إليــه، وبعــض مــن اغانــي كاظــم 
الســاهر جميلــة جــدا.

- من هم السيدات التي تودين التمثيل معهن؟
* كل الفنانــات االيــي مثلــت معهــن هــن فنانــات قديــرات، لكنــي اتذكــر حيــن تقدمنــا 
لــدورة إذاعيــة كانــت معــي الســت امــل المــدرس بلبــل اإلذاعــة والســت فوزيــة عــارف كنا 
بنفــس الــدورة نــدرس التمثيــل االذاعــي انــا اقــدر واكبر فيهــن روح التحدي، لهــن قدرات 
هائلــة و كبيــرة فــي التمثيــل، كذلــك، اذكــر زهــور عــالء لو اتيحــت لهــا الفرصة مــرًة اخرى 

ســاكون ســعيدة ان امثــل معهــا وهنــاك فنانــة شــابة االن مثلــت معــي اســمها شــهد في 
الســباعية عائــدة بغــداد علــى قنــاة الشــرقية، كل الفنانــات العراقيــات فنانــات محترمــات 

ولهــم دور كبيــر فــي تغييــر الصــورة النمطيــة عــن المــرأة.
- فاطمة الربيعي ماذا ينقص السينما والدراما العراقية حتى تبرز للعالمية؟

* نحتــاج الــى الجديــة، الجديــة فــي العمــل الــذي يبــرز ثقافــة الشــعب العراقــي مــن إظهار 
االماكــن الحضاريــة القديمــة و الحديثــة، و نحتــاج الــى نقــل واقعيــة االنســان العراقــي 
الطيــب الغيــور الــذي يحــب الخيــر والفــرح، نحتاج الى تســليط الضــوء على بعــض الظواهر 
العراقيــة مثــل االكالت العراقيــة الشــعبية وتســليط الضــوء علــى العــادات والتقاليــد حتــى 

تتعــرف الشــعوب األخــرى علــى تاريــخ العــراق مــن مبانــي واكالت وازيــاء.
فالعراقيــون هــم مصــدر اإللهــام لــي ومــن جعلنــي اتواصــل بالعمــل ومصــدر قوتــي التي 

ــى بها. احي
واخيــرا اود االشــارة الــى ان فاطمــة الربيعــي إنســانة بســيطة ثائــرة ضــد الظلــم صنعــت 
اســمها بقلــوب كل بيــوت العراقييــن »حــب النــاس لــي يجعلنــي قويــة موجــودة أواجــه 
المحنــة فــي دفــع الظلــم عــن المــرأة العراقيــة مــن خــالل األدوار التــي جســدتها وامنيتــي 
أن اجســد دور زنوبيــا ملكــة تدمــر« لمــا تعكســه مــن المــرأة القوية وفي كثير شــخصيات 
تاريخيــة لــم يســلط عليهــا االضــواء مــع األســف اتمنــى ان تــرى النــور حتــى تســتمد منها 

ــاء القوة. النس
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يقول سبينوزا:
»لقــد حاولــت جــادا ان ال أضحــك علــى أفعــال البشــر ، أو أحــزن عليهــا ، أو 

أكرههــا، بــل أن أفهمهــا«.
االمــل هــو انتظــار شــيء ممكــن يحــدث او ال يحــدث، الخــوف كذلــك الخــوف 
مــن شــيء ممكــن يحــدث او ال يحــدث، لهذا ســمى ســبينوزا الخوف بــالء غير 

مســتقر واالمــل فرحــة غير مســتقرة.
فــي نهايــة المطــاف يجــب ان يختــار االنســان، عنــد خوفــه مــن اي شــيء، من 
مــرض عضــال ســوف يقتلــه او مــن اعــدام منتظــر او حتــى مــن خصــام مــع 
اخــر التفــه االشــياء، عليــه ان يختــار، فمــاذا يختــار؟ نعــم عليــه ان يختــار هــذا 
»المقتــرح« ان يختــار االمــل، الن االنســان فــي طبعــه العميــق متامل لالشــياء، 
يحــب الفــرح، يكــره االلــم والمصائــب والحــروب ومــا يســبب له مــن منغصات.
ــر  ــذي يثي ــان اقصــد الخــوف ال ــي بعــض االحي الخــوف ضــروري لالنســان ف
الشــك ويحــرك الفكــر، ال الخــوف المــادي، فالخــوف محــرك يجــب ان يكــون 
للتفكيــر واالمــل مــن اجــل ان يصــل االنســان الــى اســتقرار اكثــر و مــن اجــل 

ان يبقــى علــى تــوازن معقــول وكاف الســتمرار الحيــاة.
هنــآك رأي او نظريــة تقــول ان الخــوف اوجــد اهلل او الدين الن اإلنســان يخاف 
المــوت او مــا بعــد المــوت اذن اوجــد الديــن او اهلل والنــه يخــاف او عاجــز عــن 
غضــب الطبيعــة اذن اوجــد كائــن قــوي قــادر علــى كل شــيٍء يســتقوي بــه، 
و هــذه حاجــة روحيــة لــردع الخــوف والتســليم الــى ذلــك القــوي الجبــار الــذي 

اوجــده هو بنفســه.
غايــة مــا يريــد ان يصــل اليــه االنســان هــو الســعادة ، لكــن كيــف تصــل الــى 
تلــك الســعادة، فــي تصــوري هنــاك طريقــان للوصــول الــى الســعادة همــا، 
الحــب وااليمــان هــذان الطريقــان همــا الــذان يجعــال اإلنســان قــادر علــى ان 
يحيــى بســالم مــع ذاتــه ومــع االخــر والطبيعــة هــذا الســالم الداخلــي هــو نبع 

الســعادهةالتي يصبــوا لها.
فمــا هــو الحــب طبقــا الــى ســبينوزا، انــه الفهــم وكذلــك االيمــان هــم الفهــم 
واالســتقرار، الفهــم هــو بشــكل اخــر االســتقرار او بعبــارة اخــرى الوصــول الــى 

بــر االمــان كمــا يقــال.
اذن ســبينوزا فــي مــا قــال لــه الحــق، فعلــى االنســان ان يبحــث و بشــكل جــاد 
ان يفهــم اســباب االشــياء » الخــوف مثــال« ومــن ثــم فهــم اســباب الخــوف 
فــان وصــل الــى نتيجــة نهايتهــا الغريــزة، عليــه مراجعــة حســاباته و عليــه ان 
يفكــر مليــا ان غرائــز االنســان ليســت مــن االنســانية انهــا موجــودة فــي كل 

حيــوان يعيــش فــي هــذه الحيــاة.

االمل و الخوف

أمري الخطيب

التفـاتة  الفنانة فاطمة الربيعي للمستقل :
تعلمت رقصة »الجوبي« من اجل فلم االسوار

عبقري الدراما العراقية.. صباح عطوان
           د. سالم شدهان

التناقضات في ترجمة النصوص السومرية
ــن  ــر م ــان الكثي ــن ب ــار العراقيي ــاء اآلث ــض علم ــر بع ذك
ــر  ــي تحوي ــن قصــد ف ــون ع ــب يعمل ــار االجان ــاء اآلث علم
ــدة  ــز الســردية الجدي ــات الســابقة مــن اجــل تعزي الثقاف
للشــعوب المعاصــرة وياتــي ذلــك نتيجــة لقصورهــم فــي 
ترجمــة النصــوص القديمــة وعجزهــم عــن حرفيــة النقــل 
حيــث يتــم اكثــر االحيــان ترجمــة مضمــون النــص. ومــن 
ناحيــة اخــرى ان الكثير مــن الترجمــات القديمة للنصوص 
الســومرية تــم تغييرهــا نتيجــة للتقــدم العلمــي واجهــزة 
ــدة  ــة جدي ــواح طيني ــى ال ــور عل ــة والعث ــب الحديث التنقي

مرادفــة لســابقتها اكثــر وضوحــا و فهمــا.
ــراق  ــي الع ــوا ف ــن نقب ــب الذي ــار االجان ــاء اآلث وكان علم
ابتــداءا مــن عــام 1842 اســتطاعوا مــن قــراءة النصــوص 
المســمارية واالكديــة ووضعــوا لهــا معاجــم وبــدأوا 
فــي تأليــف الكتــب عــن حضــارة وادي الرافديــن ولكــن 
بعــد مــرور عشــرات الســنين وســط التقــدم العلمــي 
والدراســات الجديــدة اثبــت ان هنــاك نصــوص ضعيفــة 
الترجمــة و هنــاك قفــز فــي الترجمــة بمعنــى تــرك بعــض 
ــر مضبوطــة و قــد  الســطور او حذفهــا وان المعانــي غي
اعتــرف بذلــك االســتاذ طــه باقــر والعالــم والمــؤرخ  
كريمــر. و بالتالــي فــان الذيــن كتبــوا تاريــخ العــراق 
ــا نعتمــد عليهــم فــي قــراءة  القديــم هــم االجانــب وانن

ــي. ــوم غرب ــور ومفه ــوه بمنظ ــم كتب ــا وانه تاريخن
ــل  ــارزون مث ــون ب ــار عراقي ــاء اث ــا علم ــا  عندن ــم انن ورغ
ــورج  ــي ج ــوف ودون ــو الص ــر واب ــه باق ــفر وط ــؤاد س ف
االجانــب  العلمــاء  ولكــن  وغيرهــم،  ســلمان  وعامــر 
لديهــم مــن االجهــزة الحديثــة المتطــورة اليملكهــا 
ــا  ــم مادي ــن دوله ــن م ــم مدعومي ــم، وانه ــدا غيره اح
وتكنولوجيــا بــال حــدود، فهــم اليــوم يســتخدمون 1 
- االشــعة المســمات تحــت الحمــراء مــن اجــل كشــف 
ــار  ــدة امت ــق ع ــى عم ــت االرض عل ــة تح ــار المدفون االث
ــتخدمون  ــك يس ــرا . 2 - كذل ــن 20 مت ــر م ــا اكث او ربم
طريقــة المســح بالســونار للبحــث عــن االثــار التــي تكــون 
تحــت المــاء وهــذا المســح يعتمــد علــى طريقــة الموجــات 
الصوتيــة. 3 - وكذلــك توجــد هنــاك طريقــة لكشــف 
المواقــع االثريــة وذلــك بتحليــل التربــة حيــث يمكــن من 
ــمى  ــع و تس ــت المواق ــادن تح ــى مع ــور عل ــا العث خالله
هــذه بالتحليــل الكيمائــي. 4 - ويســتخدمون احيانــا 
االقمــار الصناعيــة العلميــة للكشــف عــن اآلثــار والمــدن 
القديمــة المطمــورة تحــت االرض، ويذكــر ان الغــرب 
ــار والمــدن الســومرية  ــرة عــن االث ــه معلومــات مثي لدي
المطمــورة تحــت ميــاه االهــوار ولكنــه ال يريد كشــفها او 
اعطــاء اي معلومــات عنهــا ربمــا ليــس بصالحــه. وبالتالي 
فــان هــذه االمكانــات العلميــة والماديــة الكبيــرة ال 
يملكهــا اال الــدول الكبــرى وال تســمح لغيرهــا بامتالكها؟. 

بدايات االستطالع و االكتشاف
ــى حضــارة الشــرق  ــون لالطــالع عل ــون تواق كان االوربي
واســاطيره والغــازه وحكايــات الــف ليلــة وليلــة كمــا كان 
ــل  ــاره خاصــة باب ــى أث ــرف عل ــة شــديدة للتع ــاك رغب هن
االنبيــاء والرســاالت  وأشــور وفلســطين كونهــا ارض 
الســماوية، ولهــذا كانــت موجــات الرحالــة االوربيــون 
تتدفــق علــى الشــرق بكثرة وتســجل كل ماتــراه وبعضهم 
برفقة رســامين يصــورون االماكــن االثريــة القديمة. مثل 
الرســام االنكليــزي دافيــد مــن القــرن التاســع عشــر الــذي 
ــرة عــن مصــر و فلســطين،  ــر مــن 200 تصوي رســم اكث

والزالــت الرســوم التاريخيــة تطبــع لحــد اليــوم.
ــة الذيــن حطــوا فــي العــراق يدعــى  يذكــر ان اول الرحال
بنياميــن التطيلــي عــام  1160 م ويبــدو انــه يهــودي مــن 
اصــل اســباني وقــد كتــب عــن احــوال الجاليــة اليهوديــة 
ــوى  ــل ونين ــه باب ــي مذكرات ــف ف ــا وص ــراق كم ــي الع ف
واكــد.. وعندمــا رجــع الــى اســبانيا طبعــت مذكراتــه بعــد 
ــا زاد  ــة مم ــى الفرنســية واالنكليزي ــة جــدا ال ــرة طويل فت
اهتمــام المؤرخيــن والحكومــات االوربية بالشــرق وتاريخة 
فاخــذوا ينظمــون الرحــالت االستكشــافية والتحــري عــن 
االثــار خاصــة مــا ورد فــي التــورات عــن بابــل ومــا القــاه 
اليهــود مــن مأســي وويــالت، ومــن اشــهر الرحالــة بعــد 
بنياميــن االيطالــي بتروديــال فــاال عــام 1616 ويقــال انــه 
تــزوج عراقيــة مســيحية، ثــم جــاء مــن بعــده عــدة رحالــة 
اهمهــا كانــت بعثــة علميــة دنماركيــة عــام 1761 م  حيث 
اتصفــت بالدقــة العلميــة و جمــع المعلومــات و حــل رمــوز 
ــبق  ــون الس ــجل االوربي ــك س ــمارية، وبذل ــواح المس االل
فــي كشــف وحــل رمــوز الكتابــات المســمارية بينمــا اهــل 
العــراق كانــو غارقيــن فــي الوحــل والتخلــف ثقافيــا وعلميــا 

وتحــت نيــر االســتعمار العثمانــي عــدة قــرون.

نبش اآلثار 
كانــت التنقيبــات االولــى عبــارة عــن نبــش وليــس كمــا هو 
متعــارف عليــه فــي علم اآلثــار وكان هــؤالء الهــواة يبحثون 
عــن اآلثــار الكبيــرة كالتماثيــل وااللــواح الجداريــة واهمــال 
التماثيــل الصغيــرة، يضــاف الــى ذلــك فانهــم مــن خــالل 
نبشــهم يعملــون على تهديــم البنايات القديمــة كالمعابد 
ــون  ــؤالء المنقب ــا، و كان ه ــوار و تخريبه ــور واالس والقص
لهــم الحــق باخــذ كل مــا يعثــرون عليــه مــن تماثيــل 
والــواح طينيــة مســمارية وفخاريــات وغيرهــا مقابــل دفــع 
مبالــغ ماليــة معينة الى المســؤلين في الحكومــة العثمانية 
والذيــن ال يهمهــم اآلثــار العراقيــة بقــدر مــا يهمهــم جمع 
االمــوال )والمثــل العراقــي يقــول مــال عمــك ما يهمــك( بل 
ان اآلثــار العراقيــة كانــت تهــدى الــى الملــوك االجانــب مثل 
بــاب عشــتار الــذي اهــداه الســلطان العثمانــي الــى ملــك 
المانيــا والزال هــذا المعلــم الحضــاري العراقــي فــي المانيــا 

يــزوره االف الســواح ســنويا..
ــات  ــان التنافــس فــي التنقيب ــر ب ــور طــه باق وذكــر الدكت
كان علــى اشــده بيــن الفرنســيين واالنكليــز فــي اعــوام 
1942 و 1983 وقــد نقــل هــؤالء االثــار العراقيــة الكبيــرة 
الــى بلدانهــم ومنهــا مكتبــة أشــور بانيبــال والتــي تقــدر 
بحوالــي 30 الــف لــوح صلصــال حيــث يعتبــر اعظــم 
اكتشــاف فــي القــرن التاســع عشــر، وفــي نفــس الوقــت 
دخلــت فــي هــذا التنافــس الواليــات المتحــدة حيــث نقلت 
عــام 1877 االف االلــواح الطينيــة المســمارية الى متاحفها 
والزال البعــض منهــا محفوظــا فــي قــدور كبيــرة لــم  تحل 

رمــوزه ولــم تــدرس او تقــرأ لحــد هــذا اليــوم.
ــلب  ــب وس ــرن نه ــر ق ــع عش ــرن التاس ــي كان الق وبالتال
ــب  ــة، والزال النه ــارة الرافديني ــب للحض ــم وتخري وتهدي

ــوع أخــر. ــب ولكــن مــن ن والســلب والتخري

سومر أم الحضارات

د. كاظم شمهود

» التمرد يقود بالضرورة الى التغيير « 
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ــع  ــل م ــى الخي ــة عل ــي برحل ــفير البريطان ــرج الس ــام 1821 م خ ع
ــي  ــوك ، ف ــى كرك ــداد ال ــن بغ ــه م ــن موظفي ــية م ــه وحاش زوجت
رحلتــه هــذه التــي دامــت قرابــة الشــهرين مــرَّ علــى جميــع المــدن 
والقــرى صغيرهــا وكبيرهــا ، يحــل فــي مضايــف القبائــل ويــدّون 
اســماء العشــائر ، اعدادهــا تفصيــال رجــال ونســاء واطفــال، مذاهبها 
ُســنة ام شــيعة ، مشــاكلها وحوادثهــا مــع العشــائر االخــرى ، 
ــات واعدادهــا ،  ــواع الحيوان ــل ، ان زراعتهــا محاصيلهــا عــدد النخي
كل صغيــرة وكبيــرة ، يجيــد العربيــة ويعــرف عــادات وتقاليــد اهــل 
البلــد .. وبالتأكيــد يجــرى هــذا ايضــاً مــع مناطــق الجنــوب .. هــذا 
جهــد الســفير قبــل مايقــرب مــن قرنيــن مــن الزمــان ، يمتلــك مــن 
ــذي يشــغل هــذا  ــد ال ــل لوضــع البل ــر والتحلي المعلومــات والتقاري
المنصــب فيــه مااليملكــه رئيــس الدولــة ، بهــذا العمــل الــدؤوب 
وبإخــالص رجالهــا ســادت الــدول .. كانــت هــذه آخــر فقــرة قرأتهــا 
ــاب الــذي صاحبنــي كعادتــي كــي اقتــل او اســتفيد مــن  فــي الكت
ــى  ــي ال ــن دب ــة م ــة الليلي ــن الرحل ــم تك ــرة ، ل ــي الطائ ــت ف الوق
ســيؤول مريحــة ، اثنــا عشــر ســاعة طيــران مرهقــة علــى الخطــوط 
الكوريــة فــي الدرجــة الســياحية رغــم ان الطائــرات التــي تســتخدم 
لهكــذا مســافات طويلــة تكون كبيــرة ومقاعدها والمســافات بينها 
واســعة نوعــا مــا ، لكــن طــول الوقــت يجعل االمــر ممــالً الينفع معه 
قــراءة كتــاب او مشــاهدة فلــم فــي وضع قلــق بين اليقضــة  والنوم 
، هــدف الرحلــة كان عقــد اتفــاق مع شــركة انشــائية كوريــة رصينة 
لنقــل الخبــرات ووضعهــا فــي مســاحة األمل المزمــع الحــدوث ، كان 
ذلــك عــام 2007 حيــث الطمــوح مــازال بأشــده والحمــاس يتفتــق 
مــن الجوانــب كان الُحُلــُم جميــالً كبيــرًا عاليــاً أعلــى مــن شــواهق 

هونــغ كونــغ واجمــل مــن كل جســور ســيؤول..
ــف  ــان ، تصط ــر ه ــقها نه ــة يش ــة عمالق ــول مدين ــيؤول او س س
ــورود  ــى جــرف شــوارعها وتحفهــا الخضــرة وال ــة الرائعــة عل االبني
بكثافــة واضحــة شــأنها شــأن أغلــب ُمــدن شــرق آســيا، االبتســامة 
التفــارق وجــوه اهلهــا وهــم يمــألون الشــوارع صباحــاً مســرعين 
وحقائــب  انيقــة  وأربطــة  بيضــاء  وقمصــان  رســمية  ببــدالت 
الحاســوب معلقــة علــى اكتافهــم ، فنــدق هاملتون كان مقــر اقامتنا 
ــا  ــي احــدى الصباحــات وكن ــة ، ف ــة القديم ــث يتوســط المدين حي
مانــزال فــي الفنــدق دّوى صــوت متقطــع عــال كأنــه صــوت صّفــارة 
إنــذار ، ُذعرنــا !! ماهــذا؟ نحــن عراقيــون ، خبــراء بهــذه االصــوات 
أِلفنــا ُرعبهــا ســنين طويلــة ، تجاهلنــا االمــر ونزلنــا الــى المطعــم 
بعــد نصــف ســاعة دّوىالصــوت ثانيــة ولكــن متصــل هــذه المــرة 
، نعــم هــي صفــارة انــذار حقيقيــة إذن ، اتصلــت بالســفارة اجابنــي 
الموظــف علــي الكــوري ) كــورٌي عراقــي ، طليــق باللهجــة العراقيــة 
والــده مهنــدس كــوري وامــه عراقيــة تزّوجــا حيــن كان والده يعمل 

فــي العــراق (:
- ماهذا علي ؟ صّفارة انذار ؟؟

اجاب ضاحكاً بصوت عال..
- نعم تعّرضنا لهجوم كوري شمالي..

- علي يمعود ما بينا حيل ، قل ماذا حدث ؟
ــرب  ــذ الح ــتمرة من ــر مس ــمياً تعتب ــن رس ــن الكوريتي ــرب بي - الح
العالميــة وحتــى اليــوم واالحتــكاكات موجــودة وصفــارة االنــذار امر 

طبيعيهنــا.. التقلقــوا..
اتممنــا االتفــاق مــع الشــركة الكوريــة وأخذنــاُه ســفارتنا فــي ســول 
، قابلنــا الســفير ، وقــور فــي نهايــة الخمســينات مــن العمــر ، صوته 
ــر ممــا هــو ، اســتقبلنا فــي  ــه اكب عــاٍل أجــش يعطيــك انطباعــاً ان
مكتبــه الواســع بترحــاب ظاهــر ، عّرفنــاه بأنفســنا وبالمهمــة التــي 

ــه  ــى العقــد ومصادقت ــا الســفارة الجلهــا وهــي االطــالع عل قصدن
فــي حــال كونــه الشــائبة قانونيــة فيــه واليتعــارض مــع قوانيــن 
البلــد ، اســتلم االوراق اّطلــع عليهــا بشــكل ســريع ووضعهــا علــى 
مكتبــه وعــاد ليجلــس بجانبنــا علــى طقــم القنفــات المريــح الــذي 
ــر  ــي الوســط عليهــا صحــن كبي ــع منضــدة ف ــة م يتوســط الغرف
)بلــم( مملــوء بالمكســرات )كــرزات( وبدأنــا حديثــاً يتعلــق بالوطــن 
والمشــاريع الطموحــة التــي ينتظرهــا الجميــع بعــد اهمــال وظلــم 
العهــود الســابقة ، انفتــح الحديــث وتشــّعب الــى مواضيــع مختلفــة  
ــا  ــاه وغادرن ــم ينفذالصحــن المشــحوف ، ودعن وشــبعنا كــرزات ول
الســفارة بصعوبــه لــم يكــن الرجــل يرغــب بذهابنــا بعــد ان ارتــاح 
الــى حديثنــا وطلــب منــا الحضــور في اليــوم الثانــي الحتمــال انتهاء 
اجــراءات تصديــق العقــد كان الرجــل ودودًا ومضيافــا .. حضرنــا في 
اليــوم التالــي قبــل العاشــرة وغادرنــا فــي الواحدة قضيناها بجلســة 
ــه مــع  ــا فيهــا علــى مشــحوف الكــرزات بكامل ــة أتين واحــدة متصل
مــا صحبــه مــن فواكــه.. فــي اليــوم الثالــث اصبــح مــن الواضــح ان 

اليــوم ســيكون كســابقه فانبريــت الــى ســعادة الســفير؛
ــر  ــن مايصي ــوم جايي ــم ي ــي ك ــع ه ــا نطل ــتاذ خلين ــود اس - يمع
نقضيهــا ســوالف وكــرزات بالغرفــه ، هنــاك امــور كثيــرة ينبغــي ان 

ــي:  ــع عليهــا ، أجابن ننجزهــا ، مشــاريع يجــب ان نطل
- وين تروحون خلونا هنا سوالف حلوه وفد ساعه نتغدى...

كان واضحــاً ان الرجــل ليــس لديــه عمــل ، الشــيء يشــغله ، لديــه 
ــن  ــدد م ــرق االرض وع ــى ش ــي اقص ــد ف ــر، بل ــض كثي ــت فائ وق
يــزوره مــن العراقييــن قليــل جــدًا ، ربمــا بعــض مــن تجار الســيارات 
فقــط وقليــل مــن المســؤولين الموفديــن ذلــك ان حيــاة الليل هنا 
ضعيفــة جــدًاال تقــارن بــدول اخــرى .. وّلينــا هاربين تاركين ســعادة 
الســفير لصحــن المكســرات الكبيــر يعاقــره الملــل ويســّلس فيــه 
بــال شــهية ، فياليــوم الثالــث تمــت مصادقــة العقــد، أنهينــا مهمــة 
الســفارة لكــن البــد مــن منادمــة ســعادة الســفير ســاعة مــن زمن ، 

فــي غمــرة متعــة صحــن الكــرزات ســألته:
- لدينا طلب اذا أمكن تحقيقه..

- نعم تفضلوا..
- أردنا فيزة الى اليابان ..

- لماذا ماذا تفعلون باليابان ؟
- حقيقــة اليوجــد عندنــا شــغل هنــاك ولكــن والننــا وصلنــا الى هنا 
والمســافة اليهــا نصــف ســاعة بالطائــرة فهــي فرصــة ان نراهــا ، 

اربعــةاو خمســة ايــام ليــس اكثــر..
ــارة  ــتحق الزي ــة تس ــن جميل ــا اماك ــس فيه ــان لي ــم الياب - لعلمك
صحيــح هــي دولــة عظمــى ولكــن اليوجــد فيهــا ســياحة تســتحق..

- ليكــن ولكنــا نرغــب بذلــك ان نســجل أننــا وطئنــا ارض اليابــان 
اقصــى الشــرق ونغســل ارجلنــا بمــاء البحــر االصفــر ، وكمــا 

ذكرُتلســعادتكم االمــر ليــس ضــروري اذا كان ســهالً فبهــا ونعمــت 
وإال فــال داعٍ ان وجدتــم فيــه اي صعوبــة او احــراج..

لــم يجبنــي رفــع الهاتــف واتصــل بالســفير الياباني كّلمــه بانجليزية 
جيــدة طالبــاً منــه فيزتيــن لموظفيــن اثنيــن يعمــالن عنــده فــي 

ســفارة العــراق فــي ســول..
اســتغربت هــذا الطــرح ولمــاذا الكــذب فــي امــر غيــر ضــروري 
بالمــره ، نقلــت اليــه شــعوري، قــال العليــك ســيتم االمــر ، اعطونــي 

ــم.. جوازاتك
ســّلمها لموظــف عنــده ، طلــب منه تصويرها وارســالها الى ســفارة 
اليابــان مكتــب الســفير ، لم تمض عشــرة دقائــق رن الهاتــف ، كان 

الســفير الياباني هــو المتصل:
- مرحباً سعادة السفير..

- مرحبا بكم سعادة السفير..
- ارسلَت لي جوازين لغرض الفيزا اآلن ؟

- نعم هما من حدثتك عنهما..
- ولكنك ذكرَت انهما موظفين عندك في السفارة؟

- نعم نعم بالضبط..
وليســا  عادييــن  لجوازيــن  وصلتنــي  التــي  الصــور  لكــن   -

؟ ســيين؟ دبلوما
ــه  ــه االجــش لتغطــي ارتباك ــرة صوت ــت نب ــم ســفيرنا وارتفع تلعث

ــه.. وحرج
- نعــم نعــم همــا كذلــك الن جوازاتهــم الدبلوماســية قيــد االصدار 
فــي بغــداد وألن هــذه الســفرة مهمــة لهمــا لحضــور اجتمــاع مهــم 

فيســفارتنا فــي طوكيو .
...... -

- سعادة السفير 
- نعم نعم معك سأحاول ان ارتب االمر..

- شكرًا سعادة السفير ..
اغلق الخط وعاد ليتصل بسرعة بسفيرنا في طوكيو...

- سالم عليكم ابو احمد..
- عليكم السالم ورحمة اهلل وبركاته كيف االحوال مشتاقين..

- صبحكــم اهلل بالخيــر واهلل احنــا االشــوق شــلونكم العائلة شــلونها 
.. واشــتغلت مجامــالت عراقيــة حميمــة ، اكمــل بعدهــا ســفيرنا فــي 

سول..
- عينــي ابــو احمــد عنــدي مهندســين اثنيــن عراقييــن خابرلتهــم 
ــه  ــه ان ــزة ســياحية.. اخبرت ــى ينطيهــم في ــا حت ــان هن ســفير الياب
عندهماجتمــاع بســفارتنا فــي طوكيــو فاحتمــال يتصــل بــك حتــى 

ــه.. يتأكــد مــن صحــة المعلومــة فأرجــو تأكيدهــا ل
- بــس هــاي؟ بســيطة تتدلــل واهــال وســهال بالشــباب ، بالمناســبة 

خّبرهــم اليحجــزون فنــدق مكانهــم محجــوز يمي بالســفارة..
- ال يمعود ماكو داعي للزحمة..

ــي كاعــد وحــدي الشــغل والعمــل هــم  - زحمــة شــنو ؟؟ اصــال ان
يســوون جميــل علّيــه يجونــي وانــي راح افرهــم طوكيــو واونســهم 

حســب االصــول..
كان صــوت الســفير عاليــاً كنــت اســمعه بوضــوح صادحــاً مــن خالل 
ســماعة الهاتــف االرضــي وانــا اتخيل حجــم صحن الكــرزات فيغرفته 
هنــاك، ُكنــُت فــي حالــة مــن الذهــول، شــككُت بنفســي، هــل انا في 

مبنــى الســفارة ام فــي مقهــى فــي شــارع ابو صخيــر!!!
مــّرت دقائــق عــاد ســفيرنا فــي اليابــان ليتصــل ُمخبــرًا ان الســفير 
ــيكون  ــرام وس ــى ماي ــارت عل ــور س ــه وان االم ــل ب ــي اتص اليابان
بانتظارنــا شــخصياً فــي المطــار.. اردف ســعادة الســفير لُيبلغنــا ان 
ــن  ــوق وم ــاب وخل ــد وحب ــوش ول ــش خ ــان كل ــي الياب ــفيرنا ف س

ــالمي.. ــزب االس الح
ــغ  ــي لُيبل ــفير اليابان ــل الس ــى اتص ــل حت ــت طوي ــض وق ــم يم ل
ســفيرنا باعتــذاره عــن منــح الفيــزة اآلن الن الجــوازات عاديــة وكان 
مــن المفــروض ان نطلــب الفيــزة مــن بغــداد ولكــن ان احببنــا ان 
نرســل جوازاتنــا لــه فتأخــذ الطريــق االصولــي والوقــت الــالزم لمنــح 

التأشــيرات الســياحية ..
فــي رحلــة العــودة كانــت الطائــرة تطيــر علــى ارتفــاع احــد عشــر 
كيلومتــر ودرجــة الحــرارة خارجهــا حوالــي ســالب 55 مئويــة، 
ــط  ــل يحي ــك الطوي ــل الحال ــرة واللي ــل الطائ ــأة داخ االضواءمطف
بهــا خارجــاً  ألنــا نتحــرك باتجــاه الغــرب كنــت اجلــس الــى جانــب 
النافــذة وانظــر الــى االضــواء البعيــدة علــى االرض ، الســواحل خــط 
نــور متصــل يرُســم خرائــط البلــدان كخطــوط االطالــس والُمــدن 
ــُت انظــر  بقــع نــور تتــألأل صفــراء وبيضــاء التبيــن تفاصيلهــا، كن
ــدن  ــي حواشــي الُم ــة ف ــة المتطرف ــردة الخافت ــى االضــواء المنف ال
ــت او  ــا بي ــور انه ــاذا اتص ــغف الأدري لم ــا بش ــا وأتأمله ــز فيه ُأرّك
غرفــة لحــارس مشــروع او مدرســة فيهــا ســرير وتلفزيــون صغيــر، 
قــدح شــاي ســاخن وصحــن كــرزات رخيــص علــى منضــدة صغيــرة 
بائســة، بالقطــع لــن يرقــى مهما َكُبــرت احــالم الحــارس الى صحن 

كــرزات ســعادة الســفير..

سعادة السفري وصحن الكرزات
صاحب شيرعلي

1
قبل أن أولد، 

. . . . . .
ما أشّد يتمي

2
ما زلت وحدي 
لكني اكتملت

3
هل تخجل حين تسقط 

قدام الناس
ال أدري

فانا لم أخجل حين 
سقط قدامي

... وطن
4

ال تقتلوا شياطين العالم
أخاف على مالئكتي 

من الضياع
5

اصعد أعلى
سترى العالم أجمل ... 

أحلى
6

حين مددت يدي أُلفْتح 
الُحجب

وأرى اهلل
لم أر في البدء إال وجوه 

الفقراء
7

مرة فكرت في رسم 
وطن

وكنت ضّيعت األلوان 
في وجوه العابرين 

الخائنين
وحين أعياني االنتظار

عصرت قلبي على 
وجهي

وجعلته لوحتي 
المشتهاة

8
شفتان على ضحكة 

واحدة
9

ما الشعر سوى لعاب 
يسيل من فم طفل 

يقف أمام قطع الحلوى 
اللذيذة

يحبها و ال يصل إليها
10

عندما سرقت من أختي 

نّظارتها الّشمسية
و قّدمتها إليك
غابت الّشمس
عند عتبة بيتك

* * * * * *
عندما كبرنا و صرت 

طبيبة عيون
ضّيـعت قصائدي و حّدة 

بصري
عند عتبة بيتك

* * * * * *
عندما أسكرتني الحياة 

بكأس شيراز
عادت إلّي شمسي 

وبصري
و نّظارة أختي

و نسيت عتبة بيتك
11

عندما كنت صغيرا 
كنت أموء من الجوع

إليك
عندما كبرت 

صرت قطا على مائدة 
حبك الضائع.

شفتان على ضحكة واحدة
ناجح شواري 

القــراءة  فــي مشــغل  التــي أضعهــا  النصــوص  هــذه 
ــة  ــات الملموس ــالل المعطي ــن خ ــن م ــة، تبره اإلنطباعي
خطــل أصحــاب نظريــة مــوت المؤلــف الســاعية الــى ســلخ 
المبــدع – أّيــاً كان تخصصــه – عــن روافــد مكونــات 
تجربتــه اإلبداعيــة وقطــع جــذوره بأســباب ديمومة تفاعله 
ــا ..  ــا ظّله ــه، فنصــوص )) ُهن ــه وبيئت ــردات واقع ــع مف م
ســأغرز رايتــي (( محاولــة فــي الحفــر فــي جوانيــات الواقــع 
وترســباته، واطاللــة ذات ُبعــد إنســاني علــى فواعــل الحياة 
وإشــتباكاتها وألن كان الشــاعر )شــاكر الســامر( فــي هــذه 
النصــوص صارخــاً بوجــه القمــع، فألنــه عانــى مــن ويــالت 
الزمــن الجاحــد مــا يؤكــد قدراتــه اإلســتثنائية علــى تحّمــل 
المشــاق وإرتكاســات المجتمــع ومكائــد »أخــوة يوســف« 
الذيــن أربكــوا حياتــه بمــا اقترفــوه بحــق األخــّوة مــن جــور 
ــكاك  ــي نصوصــه هــذه يحــاول الف ــان، والشــاعر ف وطغي
مــن رواســب الفاجعــة التــي ألمت بكيانــه ودمــرت وجوده، 
فإبتكــر لنفســه مســارًا مختلفــاً يحّلــق فــي ســماواته بعيــدًا 
عــن الكارثــة ونتائجهــا فإختــار الرحيــل عــن موطــن االهــل 
ــف،  ــوة يوس ــال أخ ــردًا ب ــده منف ــاش لوح ــات وع والذكري
ففــي واحــد مــن )حماماتــه( يناجــي )كفــاح( التــي رافقتــه 

وصبــرت معــه علــى ظلــم ذوي القربــى بقولــه :
ــري  ــي / التثي ــاح( / قف ــى / يا)كف ــرعي الخط ــي / التس قف
فــي القلــب / كّل الجــراح / فانــِت الفراشــات / والــورد انــِت / 

ــاح... ص27. ــق الصب وري
إنهــا مناجــاة الملتــاع وحميميــة القلــب الــذي أثقلتــه 
ــدفء  ــوع ال ــادرة رب ــى مغ ــه عل ــس، وأجبرت ــات األم جراح
ومســاءات الوطــن الــذي عــاش فــي ضميــره ودافــع عــن 
متبنيــات أفــكاره وطموحاتــه المشــروعة فــي العيــش 
ــاء  ــة والدم ــى خــاٍل مــن الكراهي ــي وطــن معاف ــد ف الرغي
ــيجه  ــل نش ــاس( يواص ــة النع ــي )حمام ــن ف ــح، لك والقب

ــول : ــي فيق الدام
وصغاري

نامت حولي
قلم الحبر  الفاحم

والشمعة
ناحلة القامة

واالوراق

الذابلة الجفنين... ص32
ــة(  ــي )هدّي ــامر ف ــاكر الس ــق ش ــة يتأل ــاة رائع ــي مناج وف
ــة  ــون المحب ــه بل ــاد حيات ــل اذ يرســم أبع فــي حــوار جمي

ــال:  والجم
ــرى / ــي الصغ ــرك ُأخت ــار / تف ــل االفط ــاح قب ــي كل صب ف
)أزهــار( / عينيهــا القزحيــة / بأصابعهــا اللوزيــة / وتقــول 
إلــيَّ / هــات لنــا العصــَر / هدّيــة /...../ العصــر أتيــُت / 
يحاصرنــي تعــُب النــاس / يثقــُل رأســي / كل ضجيــج 
ــاس / وفجــأًة / طفــل يصــرخ  ــوءة / بالن )الباصــات( الممل
مــن).....!؟(/ مامــا فــي ذلــك البــاص / فُيغادرنــي رأســي / 

نحــو النــاس... ص50

نصــوص  ومــن 
ــاكر  ــق )ش ــاب يطل ــكوى والعت ــد والش الوج
الســامر ( مناشــداته لَمــن زرعــت فــي وجدانــه األمــل 
وأشــبعته بكــرم الحيــاة الهنيــة التــي فارقتــه بعــد مافعلــه 
أخــوة يوســف، فتــراه منكســرًا بشــموخ وصالبــة وإيمــان 
بقــدره المحبــب ولنقــرأ معــاً توســالته فــي )هــل تأتيــن؟( 

: ص77 
لِك قلٌب

أنقى من قلبي
يا امرأة باسمة العينين

يا أحلى
من فاكهة التين

يا أبهى 
من شعر الشعراء
وسجايا العشاق

العذريين
اني أدعوك لقلبي

هل تأتين؟
ــه وإســتغراقه  ــاً عــن حب ــه ُمفصح ــق فــي مناجات ــه يتأل إن
فــي قصــة راعفــة تفــوح أشــواقاً، كاشــفة عــن أســرار 
الوجــد وإنهيــارات العالقــة اإلنســانية المشــوبة بالشــكوك 
والتحديــات واألعــذار المضّمخــة بعبيــر األســى وروعــة 
الجمــال وإنبثاقــة مثابــات األمــل الــذي يعّرش فــي القلوب:
فــي كّل صبــاح / قبــل االفطــار / أذكــر إســمك / ســرًا بيــن 
األســرار / وُأحــاور صمتــي / غاضبــة / تكشــفني الزوجــة /

ــَك  ــأل قلب ــرأة / تم ــًة : / إّن وراءك إم ــد قائل ــاً / ترع ُمّتَهم
باالشــعار... ص78

إنَّ )شــاكر الســامر( فــي )هــل تأتيــن؟( يتماهــى مــع 
أجــواء نــزار قبانــي وغزلياتــه، وليــس فــي ذلــك عيبــًا 
فالشــاعر هنــا يمتلــك ذائقــة وإحساســاً إنســانياً بحاجتــه 
ــور الحيــاة ويظللهــا  ــر الــذي يديــم عليــه زه ــى اآلخ ال
الفجيعــة، وال  التــي غادرتــه منــذ ســنوات  بالســعادة 
ــرة  ــة ث أظــن أنَّ )شــاكر الســامر( بمــا يمتلكــه مــن تجرب
وغنــًى محتشــد بالوعــي ســوى ذلــك الجــّواب فــي حدائــق 
الزهــور التــي تفــوح بشــذاها وتبتكــر لمحبيهــا طقــوس 
المحبــة والخــوض فــي تفاصيــل المضــي صــوب تحقيــق 
الطموحــات التــي قتلتهــا أيــام الجفــاء، ومن بســتان  ))ُهنا 
ــل  ــص الجمي ــذا الن ــف ه ــي(( أقتط ــأغرز رايت ــا ... س ظّله
ــم  ــم زح ــاعر ويدي ــي للش ــف الوطن ــص الموق ــذي يلخ ال
رفضــه لوجــود المحتــل الغاشــم رغــم كل الوعــود الكاذبة 
التــي ســوقها لتدميــر هــذا العــراق الصابــر، يقــول الشــاعر 

ــراوي((: ــض بص ــي ))رف ف
فــي حديقتــي نخلــة شــامخة / تطّوقهــا الفســائُل / وقربها 
ــا / ــي قلبه ــعش ف ــور / وتعش ــن اآلس والزه ــُر / م الكثي

ــي  ــرُت / أن أزرع ف ــور / فّك ــادل / والطي ــر / والعن العصافي
الحديقــة / أنــواع البــذور / مــن الخــوخ / والمشــمش /
والزيتــون / والتيــن االســود / والنومــي الحامــض/ ثــم 
انتظــرت طويــالً / شــهورًا / وســنين / فلــم أفلــح برؤيــة /

ــاء..ص115 ــب الغرب ــي / ال تح ــُه / ربما...حديقت مابذرت
وفــي خالصــة هــذا اإلنطباع أتمنى للمشــغل النقــدي الجاد 
قــراءة منجــز الشــاعر) شــاكر الســامر ( وقــول مــا يســتحق 
مــن تقويــم نقــدي رصيــن يضعنــا معــاً فــي أتــون تجربــة 
ثرّيــة بنصوصهــا المعّبــرة عــن إرتبــاط منتجهــا بعيــدًا عن 
تفوهــات العاطليــن عــن اإلبــداع والذيــن اليــرون ســوى 

مايعجــب ذواتهــم المريضــة....

هنا ظّلها ... سأغرز رايتي ..

شكر حاجم الصالحي

ليــس بالغريــب أن تتحــول الروايــة الــى فيلــم، وربمــا 
قصيــدة، فقــد تحولــت قصــص الحــب الشــهيرة الــى 
افــالم ايضــا، كذلــك الحروبوالنزاعــات، وايضــا االوبئــة 

والجرائم......الــخ.
لكــن صــورة فتــاة بقــرط او بدونــه تتحــول الى فيلــم رائع 

يحصــد أهــم الجوائــز، فهــذا ليس باالمــر التقليدي.
ــاحها  ــاحر ووش ــا الس ــاة بوجهه ــت فت ــام 1665، جلس ع
الــذي غطــى كل شــعرها وقســما مــن وجههــا ولــم 
ــف  ــذي اختل ــؤي، وال ــا اللؤل ــق قرطه ــاء بري ــتطع اخف يس
البعــض حــول مادتــه، فهنــاك مــن قــال إن حجــم ولمعــان 
القــرط تشــير الــى أنــه مــن القصديــر وليــس مــن اللؤلــؤ، 

الحجــر القمــري الســاحر..
ــر،  ــس فيرمي ــدي يوهان ــام الهولن ــا الرس ــة أبدعه اللوح
وهــي لوحــة زيتيــة بحجــم 44.5 ســم و 39 ســم ، خلفيــة 
اعــادة  وبعــد  الداكــن،  باللوناالخضــر  كانــت  اللوحــة 
ترميــم اللوحــة أجــروا عليهــا بعــض التعديــالت، كنظــرة 
عيــن الفتــاة التــي باتــت تلتقــي بعيــن المتفــرج،  وأرضيــة 

اللوحــة.
امــا الفيلــم الرائــع Girl with a pearl Earning والحائــز 
علــى ثــالث جوائــز اوســكار وجائزتــي غولــدن غلــوب، 
كمــا رشــح لعشــر جوائــز االكاديميــة البريطانيــة لالفــالم 
وجوائــز، فقدعــرض هــذا الفيلــم عــام 2003 وبلغــت 
قــام  امريكــي...  دوالر  مليــون   31,466,789 عائداتــه 
ببطولتــه الممثــل االنكليــزي الرائــع كولنفيــرث بــدور 
يوهانــس فيرميــر والممثلــة ذات الوجه الســاحر ســكارليت 
جوهانســون بــدور غريــت، والواضــح ان كل طاقــم الفيلــم 
أبدعبتجســيد هــذه اللوحــة وروايتهــا فــي فيلــم عظيــم، 
بــدا العمــل وكأنــك فــي معــرض رســم فاخــر، فالتصويــر 
وااللــوان التــي اســتخدمت فيهمســتوحاة مــن اجــواء 

ــا... ــه وغناه ــق ألوان ــيء بعم ــا المل اللوحــة وزمنه
حتــى التمثيــل والزخــم العاطفي فيه عكســه هــدوء البطل 

وســحر وجــه وعيــون البطلة.

الفيلــم مأخــوذ مــن روايــة  تريســي شــيفالييه، التــي 
حملــت عنــوان اللوحــة، ويتنــاول قصــة حيــاة الرســام 
فيرميــر وعالقتــه الرومانســيةوالعذرية بغريــت التي تعمل 

ــه... ــام وزوجت ــت الرس ــي بي ف
الفتــاة ذات القــرط اللؤلــؤي، لوحــة وروايــة وفيلــم، وثالث 

جوائــز اوســكار، عمــل يســتحق اعــادة انتاجــه بــأي صيغــة 
ابداعيــة اخرى،ســواء فــي قصيــدة او مســرحية اوبراليــة او 

كقطعة موســيقية...
لوحــة آســرة زاد الفيلــم مــن جمالهــا، واضــاف لهــا اللؤلــؤ 

ــري... بريقه القم

لوحة اللؤلؤ واالوسكار 

تتســاوُق المشــاعُر فــي ارتقــاٍء مــرن يتميــُز بصخــب الوجــود حيــن ترتفــع مقاديــُر التحضيــِر 
المقابــِل مــن قبــل مــا تبــوُح بــه قــدراُت كاتــِب النــص وهــو يــوازي بمــا تجــود بــه قريحتــه 
علــى مســاحة مــن البــوح المعلــن ايمانــا منــه فــي ازجــاء مــا يرفــُد بــه ايماَنــه العميــَق فــي 
تحقيــق الرهــاِن الكبيــِر لديــه وهــو ينــوي ســحَب الذاكــرِة بمــا تحملــه مــن مخاضــاٍت فيهــا 
مــن االلــِم وفيهــا مــا يســتدعي للمشــاعر والعواطــف الن تقــَف هــي االخــرى علــى ناصيــٍة  
ــٍة مــن مســاحِة البــوحِ لتكــوَن شــاهدًة علــى مفاعيــل االلــم والخســارات التــي كانــت  راهي
نتيجــَة فواعــَل لعبــْت دوَرهــا فــي تهشــيِم مــا هــو ادمــي فبــاَت مضنيــاً اثُرهــا ويــكاُد يشــكُل 
لــه ندوبــاً  تســطُع علــى مســاحاِت الذاكــرِة ولعــلَّ فــي مقدمــِة هــذه الفواعــل تقــُف الحــروب 
كشــواخَص ذاِت تأثيــٍر تحفــُر باثارهــا فتبــدو بائنــًة على اخاديــَد الوجوِد االجتماعــي والحياتي 

فضــالً عــن الوجــوِد االدمــي واالنســاني.
ومــن هنــا فنحــن مــع نــص الشــاعر علــي الشــّيال والمنشــور علــى صفحتــه فــي الفيــس بوك 
والــذي يذهــب بنــا الــى تلــك المتواليــة التي ترتكــز فــي الذاكرة بوصفهــا بوتقًة يترشــح من 

بيــن اوصالهــا الحــزُن وااللــُم المتكــوُر بيــن طيــات التذكر.
وبالطبــع هــو تذكــٌر ســينزلُق بالقــارئ حيــاَل براهيــَن موثقــٍة تأخــُذ لهــا حصــًة بيــن خانــاِت 
التوثيــق المرزومــِة بشــدِة االلــم والنكــِد المــّر لــدى ذاكــرِة َمــْن يســكنون فــي بــالد االالم 
المتعــددة ) العــراق( فهنــا مــكان التنقطــع مــن بيــن طياتــه خــرزاُت الذاكــرِة حتــى َلتبــدو 
وكانَّهــا فــي وهــٍن دائــٍم مــن شــدة مكــوِث تلــك الفواجــع التــي حلــْت بَمــْن يســكنون علــى 
بســاِط هــذه المســاحِة المكلومــة بااللــم حتــى بــدا علــى النــاس وكاّنها تــردد ما قالــه امين 

معلــوف ) ايُّهــا الحــزُن الــم تؤلْمــَك ركبتــاك مــن الجثــو فــوق صدورنــا؟( .
وحين نتمعن بنص الشاعر علي الشّيال حيث يقول فيه :

كلُّ هذا الماء الذي ُرّش خلفنا
لكنَّنا لم نعد

فالحرُب اقوى من  االمهات
فنــراه يعمــد الــى ارشــفة ذلــك الــركام  مــن الحــزن المخبــوء بيــن تالفيــف الذاكــرة الجمعيــة 
لــدى المجتمــع فــي العــراق وكاّن بالشــّيال يتأمــل باولويــة مــا هــو حزيــن حيــن يبــادر الــى 
اســتنطاق الذاكــرة وهــو هنــا يجانــب مــا ذهــب  اليــه ) اميــل ســيوران( فيمــا يتعلــق بتفعيــل 

دور الذاكــرة اذ انَّ ســيوران يقــول : ) علــى االنســان ان ال ينبــَش فــي الذاكــرة اذا اراَد 
ان يكــون ســعيدا( اال انَّ الشــّيال ذهــب بعيــدا فــي تحشــيد مــا هــو مــّر في مســيرة 
الذاكــرة حيــن اخــذ باســتحضار قيمــة الحــزن المرتهــن عنــوة بصيــرورة االمهــات 

فــي العــراق وعالقتهــن بتــالزم يــكاد يوصــف باالبديــة مــع المعانــاة واالالم .
وعبــر نــص يقتصــُر علــى مفــردات معــدودات تــكاد  تغنــي بوجودهــا عمــا يمكــن 

ان تقولــه صفحــاٌت كثيــرٌة نلمــُس فيــه التزامــا بعــدم  االنزيــاح الداللــي الكبيــر بــل 
وجدنــا مفــردات هــذا النــص القصيــر الوامــض تشــتغل علــى اســبقية المعنــى على 
أولويــة الشــكل فبنيــة المعنــى حققــت لهــا عبــورا َمِرنــاً عبــر مــا تعمقــت بــه داللــة 
المفــردات  التــي احتشــدت علــى الرغــم مــن قلتهــا فالمعنــى المــراد والــذي نحــى 
ــى  ــة وميســرة ليــس فيهــا مــا يدعــو ال ــه الشــّيال اراد ان يعطــي اضــاءًة وافي الي
المعنــى المغلــق وهــذا هــو ديــدن الشــاعر علــي الشــّيال فــي اغلــب مــا كتبــه مــن 

نصــوص تمثلــت لديــه عبــر كتابيــه الشــعريين االول كان بعنــوان ) أوروك يــا ســليل 
التعــب( والثانــي كان بعنــوان ) كاهــن الخــذالن( فالقــارىء لــه اليجــد فيهــا ســوى التبســيط 
وســهولة المفــردات والعمــل علــى تنــاول مــا يحيــط بــه وجوديــا وواقعيا ضمن تصــور كتابي 
يتوخــى التالقــح والتفاعــل فــي اعــالء شــأن الحــس العاطفــي واالنســاني والذهــاب بعيــدا فــي 
التعامــل  مــع اولويــة الذاكــرة فــي اســتحضارات  المــكان والتصيــر الميدانــي معــه وابــراز مــا 
يتخلــل ذلــك المــكان مــن مفاعيــل لهــا مــن األثــر الــذي اخــذ لــه وطــرا مــن حيــاة المجتمــع 

فــي العــراق حتــى بــدت تلــك االثــار مــن عالمــات االمتحــان المضنــي الــذي اســتوجب مــن 
العراقييــن ان يتجــذروا معــه ليختبــروا مــن صبرهــم رغــم غرائبيــة مــا تنــادت عليــه نتائج تلك 

النوائــُب التــي حلــت بهــم...

استدعاء ما هو ُمْضٍن في نص الشاعر علي الشّيال
جبار وناس
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6اقتصاد ومال

يتســم االقتصــاد العراقــي بمقاربــة غريبــة فهــذا البلد الغنــي بثرواتــه، فقير في 
خدماتــه وتنميتــه، وهــذه صــورة مشــوهة عــن حقيقتــه بمــا اليتخيلهــا العالم 
اجمــاالً وال عراقيــوا المهجــر علــى وجــه الخصــوص علــى اعتبــار هــذا الخطــاب 

موجــه للعالــم وليــس لالســتهالك المحلي.
هــذا البلــد الــذي يتمتــع بالثــروات الطبيعــة المتنوعة وهــي محط انظــار العالم 
فكيــف وصــل بــه الحــال الــى ماهــو عليــه االن ؟.. لذلــك تعالــوا معــي لنسلســل 
االحــداث التــي مربهــا والتــي قــادت الــى تشــويه صورتــه الحقيقيــة ووصولــه 

الــى  مــا هــو عليــه بهــذه الصــورة التــي ال يحســد عليهــا.
قبــل  مرحلــة التغييــر فــي العــام ) 2003( كان العــراق خاضــع لعقوبــات دوليــة 
ــة الصــادرة عــن مجلــس  ــد الســابع مــن القــرارات االممي ــة تحــت البن متعاقب
االمــن الدولــي جــراء االحــداث والحــروب العبثيــة التــي شــهدها العــراق بغــض 
النظــر عــن الســبب والمســبب الختــالف وجهــات النظــر فــي هــذا المجــال اوالً 
وثانيــاً نحــن لســنا بصــدد تقليــب المواجــع ثانيــاً انما الهــدف من هــذا العرض 

هــو للبحــث عــن حلــول ناجحــة تخــرج العــراق مــن هــذا المــازق الســيئ.
لقــد حــدد الحصــار الــذي فــرض علــى العــراق انــذاك قدراتــه علــى مواصلــة 
النمــو والتنميــة االقتصاديــة وقيــد قدراتــه علــى مواصلــة التنميــة االنفجاريــة 

التــي شــهدها ابــان تأميــم النفــط فــي ســبعينات القــرن الماضــي.
ــت  ــي الق ــوهات الت ــور التش ــد ص ــد اح ــذي يع ــو االول وال ــهد ه ــذا المش وه

ــي. ــاد العراق ــى االقتص ــا عل بظالله
مــا الجديــد  بعــد الحصــار ؟ الجــواب ببســاطة سيشــكل لنــا المشــهد الثانــي 
الــذي اجهــز علــى االقتصــاد العراقــي ليرفــع درجــة الضبابيــة والتشــوهات التــي 

الحقــت بــه.
لقــد مــر مــا يقــارب علــى 17 عــام علــى مرحلــة التغييــر والتــي جــاءت بدســتور 
للبــالد اقــر بتحويــل المنهــج  االقتصــادي للبلــد مــن اقتصــاد شــمولي الى منهج 

االقتصــاد الحــر.
ــي عــاش فيهــا  ــد مــن الزمــن الت ــد ونصــف العق ــذي جــرى خــالل العق ــا ال م
ــا تكمــن صــورة  ــد وهن ــم تنتهــي بع ــة ل ــة انتقالي ــي بمرحل االقتصــاد العراق

ــف؟ ــي كي ــاد العراق ــت االقتص ــي انتاب ــوهات الت التش
ظلــت القوانيــن ذات المنهــج االشــتراكي نافــذة وفاعلــة واضيــف لهــا قوانيــن 
اقتصاديــة جديــدة ذات المنهــج االقتصــادي الحــر وبــداءت التقاطعــات تتضــح 

يومــاً بعــد اخــر دونمــا حــل لهــذه االشــكالية.
ماذا نتج عن هذه التداخالت ؟

اولــى النتائــج التــي بــرزت بســبب هــذه التناقضــات بــروز ظاهــرة الفســاد بقوة  
مــع تهيــأة ظــروف انتشــاره الســباب اخرى مرتبطــة به، ومنهــا اختيــار القيادات 
 االداريــة غيــر الكفــوءة لتتصدر المشــهد مع اســتبعاد التكنوقراط مــن اي ادارة 

ولهذا اسبابه المعروفة.
رب من يسال وما عالقة تقاطع القوانين بالفساد ؟

ــة  ــة حديث ــادات االداري ــة القي ــة تكمــن فــي مســاحة حري ــع، العالق ســؤال رائ
ــار اي القوانيــن التــي تتناســب ومصالحهــا  ــر كفــوءة ( فــي اختي العهــد ) الغي
فتســخدمها بغــض النظــر عــن فائدتهــا وبذلــك ظهــرت طبقــات طفيليــة فــي 
 الوســط االداري ســرعان مــا ســال لعابهــا علــى المليــارات التــي كانــت تطلــق 
للعقــود والمناقصــات الخاصــة بمشــاريع فلكيــة اعلــن عنهــا فــي وقتهــا مــع 

ــي. ــة واســتبعادها مــن اي مســؤولية ودور رقاب ــة المالي ــاب دور الرقاب غي
وبذلــك اتســعت ظاهــرة الفســاد بيــن كبــار االدارات والتــي امتدت الــى الطبقة 
الوســطى مــن االدارات ومــن ثــم الــى صغــار االدارات وباتــت ظاهــرة الفســاد 

المدمــر شــائعة دون رقيــب.
ــع  ــي م ــاد العراق ــار االقتص ــمت مس ــي رس ــور الت ــع الص ــرزت ابش ــا ب ــن هن م
بدايــة مرحلــة التغييــر.. والزلــت افــة الفســاد التــي تغلغلــت وعشــعت فــي كافة 
 المناحــي االقتصاديــة والسياســية واالجتماعيــة والتي اليمكن الســيطرة عليها 

وباتت النزاهة نشازًا  وسبه يعاب بها على النزيه لالسف.
هذا المشــهد االول كان البداية االساســية في رســم صورة مظاهر التشــوهات 
التــي اصابــت االقتصــاد العراقــي وقيــدت اي جهــد اومحاولــة الصالحــه وقــد 

تجــذر الفســاد الــى الحــد الــذي يســتحيل اقتالعــه بــدون تضحيات وخســائر.
لذلــك فــان كل محاوالت االصالح االقتصــادي واالداري والسياســي واالجتماعي 
بــاءت بالفشــل النهــا كانــت تصطــدم بجــدار الفســاد الــذي اليســمح بــاي حــل 

للفوضــى الخالقــة التي احدثتهــا القوانيــن المتقاطعة.
امــا المشــهد الثانــي الــذي شــوهه االقتصــاد واحــدث الخلــل البنيــوي فيتعلــق 
باالجــراءات الترقيعيــة و الفوضويــة لحــل المشــاكل المســتعصية التــي يعانــي 
منهــا البلــد وغيــاب التخطيــط، وســناتي علــى تناولهــا فــي الجــزء الثانــي مــن 

المقــال وذلــك الن للحديــث شــجون وبقايــا.

االقتصاد العراقي 
مقاربة غريبة..؟! )1(

ياسر املتولي

صدى التنمية

بغداد - المستقل

اســتعرضت الشــركة العامــة لســكك الحديــد، مــع شــركة 
ــم  ــكك، اه ــال الس ــة بمج ــة المتخصص )PEG( اإليطالي
مشــاريع الســكك المعروضــة لالســتثمار ومــد خطــوط 
ــي  ــركة ، ف ــام الش ــر ع ــر مدي ــة. وذك ــكك الحديدي الس
بيــان لــوزارة النقــل، انــه »تمــت خــالل اللقــاء مناقشــة 
ودراســة  تنفيذ مشــروع »فاو – الشــعيبة«  الستراتيجي، 
باالضافــة الــى اهــم المشــاريع المســتقبلية ومحــور 
الربــط الــى تركيــا عبــر  ربيعــة – فيشــخابور، فضــالً عــن 
بحــث إعــادة تأهيــل الخطــوط الرئيســة ورفــع كفاءتهــا 
ضمــن المواصفــات العالميــة«. وأكــد، ان »االجتمــاع 
تنــاول أبــرز المشــاريع وخطــوط الســكك بغيــة االطــالع 
علــى امكانــات الشــركة االيطاليــة علــى دراســة تنفيــذ 
المشــاريع االســتثمارية المطروحــة وتطويــر بعــض 
المفاصــل التــي من شــأنها رفع كفــاءة الخطــوط لزيادة 
وتأمين انســيابية ســير قطارات المســافرين والبضائع«. 
مــن جانبهــم، أبــدى أعضاء الشــركة االيطاليــة، رغبتهم 
الســكك  خطــوط  اعمــال  مشــاريع  تنفيــذ  بدراســة 
ــي مــن  ــاءات واالجتماعــات الت ــة اللق ــة، ومواصل العراقي

شــأنها تنفيــذ مشــاريع الســكك بطريقــة االســتثمار.

العراق يناقش ربط سككي مع تركيا تنفذه شركة ايطالية

بغداد - المستقل

فــي خطــوة مهمــة لدعــم المنتــج الزراعــي 
العراقيــة  الســلطات  الحقــت  العراقــي، 
ــة التــي تدخــل  ــة المهرب المنتجــات الزراعي
مــن خــارج الحــدود، وزارة الزراعة وبالتعاون 
تصدتلعمليــات  األمنيــة،  االجهــزة  مــع 
االجــراءات  تلــك  ان  مؤكــدة  التهرييــب، 
تهــدف بالدرجــة األســاس لحمايــة المنتــج 
المحلــي، ودعــم المزارعيــن، داعيــة فــي 
الوقــت نفســه، القضــاء الــى اصــدار قــرارات 
مــن شــأنها دعــم تلــك الحملــة الوطنيــة.
مــن  الخفاجــي  محمــد  الزراعــة  وزيــر 
حملــة  أن  تصريــح  فــي  اعلــن  جانبــه، 
مالحقــة المهربيــن أســهمت فــي القبــض 
المخالفــة،  الشــاحنات  عشــرات  علــى 
مشــيرا إلــى فــرض ضريبــة الدخــل علــى 
المســتورد، الفتــا الــى أن الــوزراة اصــدرت 
قائمــة بالمــواد الممنــوع اســتيرادها و 
التــي تمكــن العــراق مــن تحقيــق االكتفــاء 

ــا. ــي منه الذات

خطر المنتحات الزراعية المهربة 
على المنتج الوطني

ذو الفقار علي - المستقل

يبــدو ان العالــم يتجــه نحــو البحــث عــن الطاقــة البديلة 
وعــدم االعتمــاد علــى النفــط ، فقــد اطلقــت العديد من 
شــركات الســيارات التقليديــة عمليــات تصنيــع  ســيرات 
ــج ان  ــت النروي ــد اعلن ــة، فق ــة الكهربائي ــل بالطاق تعم
شــو ارعهــا ســتكون خاليــة مــن الســيارات التــي تعمــل 

بالفيــول العــادي » الديــزل والبانزيــن« 
 وكانــت شــكرة تســال االمريكيــة  المصنعــة للســيارات 
الكهربائيــة  اولــى الشــركات العالميــة التــي طرحــت هذا 

النــوع مــن الســيارات . 

و بعــد نجــاح هذه الســيارات عمليــاً توجهت االنظــار الى 
تصنيعهــا فــي اكثــر مــن دولــة . ففــي الصيــن أعلنــت 
ــة أنهــا  شــركة »بايــدو« للبحــث فــي اإلنترنــت الصيني
ــة  ــي« المصنع ــع شــركة »جيل ــي شــراكة م ســتدخل ف

للســيارات مــن أجــل إنتــاج ســيارات كهربائيــة ذكيــة.
وســتقدم شــركة بايــدو »قــدرات قيــادة ذكيــة«، بينمــا 

ســتوفر شــركة جيلــي خبــرات التصميــم والتصنيــع.
وشــركة جيلــي واحــدة مــن أكبــر الشــركات المختصــة 
فــي صناعــات الســيارات بالصيــن، وتملــك أيضــا شــركة 
ــة  ــيدس-بينز التابع ــركة مرس ــي ش ــة ف ــو وحص فولف

ــر. للشــركة األم دايمل

ــع  ــط م ــس فق ــة لي ــي منافس ــركتان ف ــتدخل الش وس
شــركة تيســال التابعــة إللــون ماســك، ولكــن أيضــا مــع 

شــركات منافســة أخــرى فــي الصيــن.
وقــال روبيــن لــي، الرئيــس المؤســس لشــركة بايــدو 
بالتشــارك ومديرهــا التنفيــذي »نعتقــد أن الجمــع 
بيــن خبــرات بايــدو المتعلقــة بوســائل النقــل الذكيــة 
المرتبطــة بالعربــات والقيــادة الذاتيــة وخبــرات جيلــي 
ــيارات  ــيارات والس ــة الس ــي صناع ــدة ف ــا رائ باعتباره
ــراكة  ــق لش ــد الطري ــأنه أن يمه ــن ش ــة، م الكهربائي
جديــدة مــن أجــل إنتــاج ســيارات يســتقلها الــركاب في 

المســتقبل.

سباق محموم 
حول انتاج سيارات كهربائية صفاء الحديثي - المستقل

ارتفعــت أســعار النفــط أكثــر مــن دوالر للبرميــل ، حيــث 
كبــح الطقــس المتجمــد فــي تكســاس اإلمــدادات فــي 

كبــرى الواليــات األمريكيــة المنتجــة للخــام.
ــة  وصعــد خــام برنــت 99 ســنتا بمــا يعــادل 1.6 بالمئ
ليتحــدد ســعر التســوية عنــد 64.34 دوالر للبرميــل، في 
حيــن زاد الخــام األمريكي غرب تكســاس الوســيط 1.09 
دوالر أو 1.8 بالمئــة ليغلــق علــى 61.14 دوالر للبرميــل.
ويســتمد النفــط دعمــا مــن قيــود معــروض »أوبــك+« 
ــة مــن الســعودية وآمــال انتعــاش  وتخفيضــات إضافي

الطلــب بفضــل لقاحــات »كوفيــد19-«.
وتلقــت األســعار دفعــة إضافيــة مــن طقــس بــارد غيــر 
مســبوق فــي تكســاس، التــي تضــخ جانبــا كبيــرا مــن 
إنتــاج الخــام األمريكــي وتعــد جــزءا مــن مركــز صناعــة 

التكريــر الرئيســي بالواليــات المتحــدة.
ــدى  ــة ل ــة اآلجل ــود الطاق ــر عق ــر، مدي ــوب يوغ ــال ب وق
»ميزوهــو« فــي نيويــورك، »هــذه نقلــة جديــدة.. خــام 
ــى  ــح إل ــى األرج ــيصل عل ــيط س ــاس الوس ــرب تكس غ

قرابــة 65.65 دوالر«.
ويقــول خبــراء بالقطــاع إن الطقــس المتجمــد بالواليات 

المتحــدة أوقــف مــا يقــدر بمليــون برميــل يوميــا وقــد 
يعطــل اإلنتــاج لعــدة أيــام، إن لــم يكــن ألســابيع.

ثلوج امريكا ترفع اسعار النفط

بغداد - المستقل

نشــرت وكالــة “بلومبيــرغ” العالميــة المتخصصــة بســوق 
الطاقــة واالقتصــاد، تقريــرًا بشــأن ارتفــاع صادرات العــراق من 
النفــط خــالل النصــف األول مــن شــهر شــباط الجــاري، فيمــا 
أشــارت إلــى أن بغــداد تخطــط لزيــادة الصــادرات النفطيــة.

وأفــادت الوكالــة، فــي تقريرهــا ، إنهــا “أشــرت إمكانية تخطي 
صــادرات العــراق مــن النفــط اإلنتــاج الــذي حددتــه بغــداد 3.6 

مليــون برميــل يوميــاً، وقــد تتجــاوز ســقف أوبك+”.
ــن  ــه م ــا كل دخل ــتمد تقريب ــراق يس ــر، أن “الع ــع التقري وتاب
النفــط، ويعانــي، مثــل العديــد مــن الــدول النفطيــة األخــرى، 
مــن أزمــة اقتصاديــة بعــد أن تســبب الوبــاء في انهيــار الطلب 

علــى الطاقــة فــي العــام الماضــي”.
ــم  ــة ل ــط العراقي ــى إّن “وزارة النف ــرغ”، إل ــارت “بلومبي وأش
تعلــق علــى الفــور عندمــا ســئلت عــن الصــادرات، فيمــا ذكــر 
مســؤول فــى الصناعــة أن البــالد مازالــت تعتــزم تحقيــق 

ــهر”. ــذا الش ــا له هدفه

ونقلــت الوكالــة، عــن مســؤول قولــه: “الحكومــة تعتــزم زيادة 
الصــادرات خــالل النصــف األول مــن فبرايــر تحســبا ألن يــؤدي 

ســوء األحــوال الجويــة إلــى خفضهــا فــى النصــف الثانــي”.
ولفتت إلى أّن “الصادرات ليســت مقياســاً مباشــراً لإلنتاج ولكنها 
تعطــي فكــرة عن مســتويات اإلنتــاج. ويمكن للبلــدان بيع النفط 

المخــزون، الــذي ال يعتمــد على حصــص أوبك+ الخاصــة بها”.
ــع الناقــالت التــي جمعتهــا  ــة أّن “أرقــام تتب وأوضحــت الوكال
بلومبــرغ هــي أرقــام أوليــة ويمكــن أّن تتغيــر المعــدالت 

ــهر”. ــدار الش ــى م ــة عل اليومي
وقــال روبــن ميلــز رئيــس شــركة “قمــر انرجــي” االستشــارية 
التــي تتخــذ مــن دبــي مقــرًا لهــا أن العراق قــد يراهــن على أن 
اتفــاق أوبــك+ “مهــم جــدا بحيــث ال يمكــن أن ينهــار بســبب 
بعــض االخفــاق فــي التعويض. إنهــم بحاجة إلــى اإليــرادات”.

ــرب  ــادرات يقت ــدل ص ــراق مع ــخ الع ــر، أّن يض ــع التقري وتوق
مــن 4 مالييــن برميــل يومًيــا هــذا الشــهر، فــي حــال اســتمرت 
الوتيــرة الحاليــة، حيــث تســتهلك البــالد نفــس الكميــة مــن 

النفــط محليــاً كمــا كانــت فــي كانــون الثاني/ينايــر.

العراق يخطط لزيادة صادراته النفطية

هديل العيثاوي - المستقل

ــر«  ــد »فراونهوف ــن معه ــق م ــور فري ط
لتكنولوجيــا التصنيــع والمــواد المتقدمــة 
»IFAM« فــي ألمانيــا، نوعــا جديــدا مــن 
الوقــود، عــن طريــق تصميــم عجينــة 
يمكــن تخزينهــا بأمــان، مــن شــأنها أن 
ــرج  ــة الســيارات وتخ ــر مجــرى صناع تغي
ســيارات الوقــود والكهربــاء مــن الســوق.
ــوا  ــادة أطلق ــان م ــاء األلم ــم العلم وصم
 ،»POWERPASTE« اســم  عليهــا 
المغنيســيوم  مكونــات  علــى  تعتمــد 
ويمكــن تعبئتهــا مــن خــالل خرطوشــة 

صغيــرة.
ــود«،  ــزود بالوق ــة »الت ــل عملي ــن أج وم
بخرطوشــة  الســيارات  تزويــد  يجــب 

جديــدة وتعبئتهــا بالمــاء فقــط.
وبحســب التقريــر المنشــور فــي صحيفــة 
الســيارات  فــإن   ،»Business Insider«
المشــحونة بهــذه الطريقــة لــن تتضــرر 
إذا تركــت فــي الشــمس الحارقــة، ألن 
العجينــة تتحلــل عنــد درجة حــرارة حوالي 
250 درجــة مئويــة. باإلضافــة إلــى ذلك، 

شــكل  تأخــذ  التــي  العجينــة  تحتــوي 
»المعجــون« علــى عشــرة أضعــاف كثافــة 
تخزيــن الطاقــة فــي البطاريــات العاديــة.
وقــال الدكتــور ماركــوس فوغــت، الباحث 
ــي المطــور للمــادة  فــي المعهــد األلمان
 POWERPASTE »يخــزن  الجديــدة: 
الهيدروجيــن فــي صــورة كيميائيــة فــي 
ــة والضغــط الجــوي  ــرارة الغرف درجــة ح

ويطلقــه بســهولة«.
ــا للعلمــاء، ســتعمل الســيارات التــي  وفًق
تعمــل بوقــود الهيدروجيــن تماًمــا مثــل 
الســيارات التــي تعمــل بالبنزيــن، بــل 
وســتكون لهــا أيضــا عــدد مــن المزايــا 
الجديــد  الوقــود  أن  اإلضافيــة، حيــث 
ممتــاز للســيارات والمركبــات الجويــة غير 
المأهولــة وفــي الســيارات المتحركــة فــي 

ــر وطــرق متعرجــة. ــدان وع مي
ويالحــظ الخبــراء أن صناعة الهيدروجين 
تتطــور بوتيــرة متســارعة، ومــن المتوقع 
أن تحقــق إيــرادات تبلــغ 2.5 تريليــون 
دوالر بحلــول عــام 2050 وتوفر منافســة 
ماســك  إيلــون  لســيارات  شــديدة 

ــة »تيســال«. الكهربائي

وقود جديد ينهي تاريخ سيارات البانزين والكهرباء

وكاالت - المستقل

واصلت عملة البيتكوين تحقيق مكاسبها 
التاريخية لتتجاوز مســتوى 52 ألف دوالر.

ــة  ــو 7.1 بالمائ ــن بنح ــت البيتكوي ارتفع
إلــى 52.253 ألــف ودوالر، وهــو أعلــى 
ــفرة،  ــة المش ــخ العمل ــي تاري ــتوى ف مس

بحســب “كويــن ماركــت كاب”.
و ارتفعــت اإليثريــوم ثانــي أكبــر العمالت 
الرقيمــة بنحــو 4.3 بالمائــة إلــى 1833.4 

دوالر.

القيمــة  زادت  الفتــرة،  نفــس  وخــالل 
الســوقية للعمــالت المشــفرة إلــى 1.569 
تريليــون دوالر بارتفــاع 6.5 بالمائــة عــن 
الـــ24 ســاعة الماضية، مع اقتــراب القيمة 
الســوقية للبيتكويــن من حاجــز تريليون 
دوالر حيــث تقــف حاليــاً عنــد حوالــي 970 

مليــار دوالر.
ــتراتيجي”  ــك روس ــركة “ماي ــت ش وأعلن
تخطــط  أنهــا  للبيتكويــن  الداعمــة 
لشــراء  دوالر  مليــون   600 القتــراض 

المزيــد مــن العملــة الرقميــة.

جنون البيتكوين
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بغداد - المستقل

هالــة فتــاة عراقيــة عمرهــا 21 ســنة  
مــن عائلــة فقيــرة تســكن فــي ضواحــي 
العاصمــة العراقيــة بغــداد ، تزوجت وهي 
فــي ربيعها الســادس عشــر  بشــاب فقير 
مــن منطقتهــا ، ســكنا فــي بيــت عائلــة 
الــزوج  ، وهــو بيــت صغيــر ،  ليكونــا 
ــى  أســرة  فرزقــا ببنــت فــي الســنة االول
الــزوج  أعبــاء  وزادت  زوجهمــا،  مــن 
المولــودة  وأحتياجــات  والمســؤوليات 

ــاكلهم.  ــن مش ــد م ــت تزي راح
زوجهــا يشــتغل عامــل بأجــر يومــي , 
ففــي بعــض االيــام ال يحثــل علــى عمــل 

ــال.  ــدون م ــى ب فيبق
 لكنــه يحــاول فــي تحســين وضعــه 
المعاشــي, ففكــر فــس فتح كشــك صغير 
عســى ان يســاعده فــي رفــع بعــض 
المعانــاة عــن عائلتــه.  فاخبــر زوجتــه 
ــه إصطــدم بعــدم وجــود  بالفكــرة, لكن

المــال الكافــي بمشــروعه. 
زوجتــه  الــى  جــاء  االيــام  احــد  ففــي 
الشــابة وقــال لهــا بأنــه تعــرف علــى 
شــخص يبحــث عــن متبــرع لـــ »كليــه«  
 ، عراقــي  دينــار  مليــون   15 مقابــل 
رفضــت الزوجــة الفكــرة ولكنــه ظــل يلــح 
عليهــا ويتكلــم معهــا لتوافــق. وقــال لها 
ان هــذه الخطــوة ســتغير حياتنــا وتفتــح 

لنــا ولبنتنــا افــاق جديدة، واننا سنســتقل 
ــا .  ــت لوحدن ببي

 وتحــت الضغــط  وااللحــاح تقــول هالــة 
وافقــت ولكــن ال اعــرف مــا هــي النتائــج 

ومــاذا ســيحصل لــي جــراء ذلــك. 
ــي  ــال ل ــي وق ــاء زوج ــن  ج ــد يومي وبع
علينــا ان نســافر الــى الشــمال، اســتقلينا 
الســيارة وصلنــا هنــاك وســكنا في شــقة 

كانــت قــد ادت لنــا.
الــى  ذهبنــا  التالــي  اليــوم  وفــي 
ــة،  ــل الالزم ــا التحالي المستشــفى وعملن
ثــم وقعــت علــى االوراق وحــددوا موعــد 
العمليــة ، واســتلم زوجــي جــزء مــن 

المبلــغ. 
وحينمــا حدد موعد العملية انتابنيشــعور 
ــر  ــي مصي ــر ف ــت افك ــوف ورح ــن الخ م
ــي،  ــع زوج ــت م ــرة، فتحدث ــي الصغي بنت
فأتصــل زوجــي  بصايحــه وقــال لــه :  
نحــن خائفــون ممكــن نؤجــل الموضوع.
فــكان جوابهــم :  عليكــم تحمــل تكاليف  

الســفر والتحاليل . 
حينهــا  اجبرونــي علــى  عمــل العمليــة، 
الــى  ورجعنــا  المبلــغ  بقيــة  اســتلمنا 
وحدثــت  صحتــي  تدهــورت  بغــداد، 
ــا فــي  مشــاكل بينــي وبيــن زوجــي، وان

بيــت اهلــي ووضعــي صعــب جــدًا. 
لقــد اضطرتنــي الحاجــة والفقــر الــى هذا 
العمــل، فقــد فقــدت صحتــي والمــال 
ــق،  ــم يتحق ــم ل ــل حل ــن اج ــي، م وزوج
يحلمــون  شــباب  مــن  مثلــي  فكــم 
بابســط مقومــات العيــش ولــم يخصلــوا 

ــا.  عليه

الفقر والحاجة تضطره الى بيع كلية زوجته

النجف - حوار أجراه : عدنان السوداني - المستقل

علــى طاولــة الحــوار ....مــع أخصائــي الفيزيــاء الطبيــة 
األشــعاعية الطبيــب المصــري الدكتــور محمــد علــي 
ــال  ــي بمج ــع خبرات ــف ألض ــى النج ــت ال ــي : » جئ مرس
العــالج االشــعاعي فــي المركــز األلمانــي لــألورام..  
ليطمئــن الجميــع .. اليوجــد ضــرر اشــعاعي علــى البيئــة 
ــا  أو علــى االفــراد القاطنيــن بجــوار المركــز ، فــي عملن
نهتــم ب )الكيــف( وليــس ب)الكــم( لنضمــن عــالج 
مرضانــا الذيــن يعانــون مــن الســرطان هــذا المــرض 

ــر « .  ــح و مؤث ــكل صحي ــن بش اللعي
أهــم  مــن  واحــدا  لــألورام  األلمانــي  المركــز  يعــد 
المراكــز التشــخيصية والعالجيــة لمرضــى الســرطان في 
محافظــة النجــف االشــرف وفــي عمــوم العــراق بشــكل 
عــام ، لمــا يتمتــع بــه من بنــى تحتيــة رصينة ومميــزة ، 
ومــا يتضمنــه مــن أجهــزة ومســتلزمات طبيــة وعالجية 
، إضافــة الــى تواجــد كــوادر اداريــة وفنيــة وطبيــة 
تحمــل مواصفــات الخبــرة المتراكمــة والمهــارة العلمية 
والتميــز الطبــي ... ولعــل مــن بيــن أبــرز األختصاصيين 
ــا ، هــو الدكتــور  المتواجديــن فــي أروقــة المركــز حالي

المصــري محمــد علــي مرســي اختصاصــي الفيزيــاء 
الطبيــة والــذي يمتلــك خبــرات واســعة فــي مجــال عمله 
فــي المستشــفيات الحكوميــة والمستشــفيات الخاصــة 
فــي جمهوريــة مصــر العربيــة ..والمتّوجة بعطــاء واضح 
ونتائــج مثمــرة تكللــت بالســمعة الطيبــة والمكانــة 
العلميــة المرموقــة المقترنــة مــن خــالل التدريــب فــي 
عــدة دول أوربيــة وأســيوية منهــا ايطاليــا وفرنســا 
ــة  ــه فــي مدين ــل أن يحــط رحال ــد ، قب والصيــن والهن
النجــف األشــرف ليســتلم مهــام رئاســة قســم الفيزيــاء 
ــة  ــى طاول ــألورام .. عل ــة فــي المركــز األلمانــي ل الطبي
الحــوار التقينــا بالدكتــور مرســي لنتنــاول ســوية أطــراف 
الحديــث حــول طبيعــة عملــه ومايمكــن ان يقدمــه 
ــدة ..  ــه الجدي ــالل مهمت ــن خ ــرطان وم ــى الس لمرض
ــي  ــي ســعيد جــدا بالتواجــد ف ــة انن ــال : حقيق ــث ق حي
العــراق مــع مجموعــة مــن زمالئــي العامليــن فــي مجــال 
العــالج االشــعاعي بعــد أن وقــع االختيــار علينــا لتســلم 
مهــام رئاســة قســم الفيزيــاء الطبيــة فــي المركــز 
االلمانــي لــالورام ، وكنــا بتواصــل دائــم مــع القائميــن 
علــى انشــاء المركــز لنقــدم لهــم خبراتنــا ومالحظاتنــا 
حــول أمــور التنفيــذ واالداء اثنــاء أنشــاء المركــز، وســوف 
ــي  ــزا ف ــا ممي ــي ألن نكــون رقم ــر اهلل تعال نســعى بأم
ــا مــن  ــذي تعاقدن ــا الرئيســي ال ــي عملن االداء ســواء ف
أجلــه ، او مــن خــالل المســاهمة فــي تدريــب وتأهيــل 
الكــوادر العراقيــة التــي ســنعمل واياهــا ســوية داخــل 

المركــز . 
الفيزيــاء الطبيــة وعــن طبيعــة عملــه كرئيــس لقســم 
الفيزيــاء الطبيــة قــال : ســيكون عملــي منصبا لالشــراف 
علــى مراحــل العــالج بالتعــاون والتنســيق مــع االطبــاء 
االخصائييــن والســاده  المعالجيــن و كل العامليــن 
ــعاعي ،  ــالج االش ــال الع ــن مج ــم ضم ــي القس ــي ف مع
ــاح لنكــون  ــا النج ــب لن ــر أن يكت ــي القدي ســائلين العل
إضافــة مهمــة لهــذا الصــرح الطبــي الراقــي لنقــدم فيه 
خبراتنــا وقدراتنــا علــى تحقيــق االمــل والشــفاء لمرضى 
ــه  ــا يتداول ــوص م ــان وبخص ــان وإطمئن ــرطان أم الس
ــى  ــة عل ــرات جانبي ــاوف وتأثي ــود مخ ــن وج البعــض ع
الســكان واالفــراد القريبيــن بنايــة المركــز وســط قريــة 
الغديــر الســكنية .. أوضــح الدكتور مرســي ذلــك بالقول 
ــراد  ــة واالف ــى البيئ ــي عل ــر جانب ــك اي تأثي ــس لذل : لي

وكل القريبيــن مــن بنايــة المركــز ، حيــث ليــس هنــاك 
فضــالت او مخرجــات تنتــج أثنــاء العلميــه العالجيــه ، و 
الن الغرفــة المخصصــه لجهــاز المعجــل الخطــي الطبــي 
الــذي يســتخدم فــى قتــل الخاليــا الســرطانيه الخبيثــه 
محصنــة للغايــة بجــدار مرصــص ســميك يمنــع و يقلــل 
ــي  ــا إن االشــعاع االعالج ــه و كم ــروج األشــعاع خارج خ
ــه يكــون موجــه  ســواء كان اشــعه ســينيه أو الكتروني
فقــط لمنطقــة الــورم و التــي ســوف تســتقبل الجرعــه 
االشــعاعيه الموصوفــه طبقــا للبروتــوكالت الدوليــه 
لهــذا النــوع مــن الســرطان  لذلــك فأنــا اطمئــن الجميع 
بعــدم وجــود اي ضــرر إشــعاعي يذكــر علــى البيئــة أو 
ــز  ــة المرك ــن بناي ــن م ــة القريبي ــكان المنطق ــى س عل
حيــث أن المركــز يتبــع البرتوكــوالت الدوليــه للوكالــه 
الدوليــه للطاقــه الذريــه للحمايــه مــن األشــعاع ســواء 

لألفــراد أو المناطــق المحيطــه بــه 
مثلــث العــالج اإلشــعاعي وتنــاول الدكتــور مرســي 
الطــرق التــي يمضــي عليهــا مريــض الســرطان وصــوال 
ــى ..قائــال : العــالج  ــإذن اهلل تعال ــى مراحــل الشــفاء ب ال
األشــعاعي هــو تعــاون بناء بيــن فيزيائي طبــي و طبيب 
أورام و معالــج اشــعاعي حيــث لــن تتــم العمليه العالجيه 
ــدار  ــى م ــات عل ــالث تخصص ــد الث ــالل تواج ــن خ اال م
ــم  ــص منه ــتطيع اى تخص ــه و ال يس ــه العالجي العملي
ان ينفــذ العمليــه العالجيــه لوحــده ... حيــث ان العــالج 
االشــعاعي مــا هــو اال عمل جماعي تنســيقي يهــدف الى 

ضمــان عــالج المريــض بشــكل صحيــح و مؤثــر .
و بالنســبه لمراحــل عــالج مريــض الســرطان داخــل 
ــن  ــه م ــخيص حالت ــد تش ــض وبع ــإن المري ــز ف المرك
ــك  ــج ســواء كان ذل ــب االختصاصــي المعال ــل الطبي قب
داخــل المركــز االلمانــي ام خارجــه انــه مريض ســرطان 
و يحتــاح الــي عــالج اشــعاعي ، يدخــل الــى قســم العــالج 
االشــعاعي ، حيــث يتــم عمــل محــاكاه للوضــع العالجــي 
ــه مــن خــالل  ــى جهــاز األشــعه المقطعي للمريــض عل
المعالــج األشــعاعي حيث يتــم في هــذه المرحله تحديد 
أنســب وضــع للمريــض أثنــاء العــالج ليضمــن العــالج 
بشــكل صحيــح وآمــن و بعــد ذلك يقــوم طبيــب األورام 
ــاء  ــورم و األعض ــكل ال ــكان و ش ــد م ــص بتحدي المخت
الســلميه حــول الــورم و الخطــه العالجيه لهــذا المريض 
ومــا يحتاجــه مــن جرعــة اشــعاعية التــي ســوف تكــون 

مقســمة علــى عــدد مــن الجلســات و بعــد ذلــك ياتــي 
ــابات  ــل حس ــوم بعم ــث أق ــي حي ــي طب دوري كفيزيائ
ــي ( مخصــص  ــر )حاســب أل ــم عب وقياســات دقيقــة تت
لحســاب الجرعــات االشــعاعية و فــى هــذه المرحلــه يتــم 
ــك  ــواء تكنين ــب )س ــي المناس ــك العالج ــد التكني تحدي
تقليــدي او متقــدم( و عــدد الحقــول العالجيــه و نــوع و 
مقــدار االشــعاع الــذي سيســتخدم لهــذا المريــض بمــا 
يضمــن وصــول كل الجرعــه الموصوفــه للــورم بشــكل 
دقيــق للخاليــا الســرطانيه و نفــس الوقــت يكــون آمــن 
و ضامــن لحمايــة األعضــاء و األنســجه الســليمه حــول 
ــالج  ــاء الع ــرر اثن ــر مب ــعاع غي ــتقبال اش ــن اس ــورم م ال
األشــعاعي و الخطــة العالجيــة تتــم طبقــا للبروتوكوالت 
العالميــة الموصوفــة فــي مجال العــالج االشــعاعي حيث 
ــتوي  ــى مس ــرطان عل ــي الس ــع مرض ــالج جمي ــم ع يت
العالــم بهــذه البرتوكــوالت الموحــده الموضوعــه مــن 
قبــل مؤسســات و مراكــز بحثيــه عالميــه موثوقــه و بعد 
أجــراء تقييــم شــامل ومراجعة دقيقة للخطــة العالجية و 
الحســابات الفيزيائيــه و تأكــد من ان الجرعه االشــعاعيه 
الموصوفــه للــورم قــد وصلــت إليــه بشــكل دقيــق و ان 
االعضــاء الســليمه فــى مآمــن مــن هــذه الجرعــه التــي 
يتــم ارســالها بعــد ذلــك الــى )المعجــل الخطــي الطبــي 
( حيــث يتواجــد المعالــج االشــعاعي الــذي ســوف يكــون 
مســئول عــن تنفيــذ الخطــه العالجيــه الموضــوع مــن 
الطبيــب و الفيزيائــي و بالنســبه للمعجــل الخطــي هــو 
جهــاز العــالج االشــعاعي االكثــر شــيوعا و اســتخداما فى 
ــعة  ــه االش ــتخدم في ــذي تس ــالج األورام و ال ــم لع العال
المؤينــة عالية الطاقة ســواء اشــعه ســينيه أو الكترونيه 
لقتــل و تدميــر الخاليــا الســرطانيه الخبيثــه والتــي كمــا 
نوهنــا ان هــذه األشــعه ليــس لهــا اي تأثيــر علــى 
البيئــة او علــى االفــراد العامليــن فــي الغرفــة وال علــى 
المرافقيــن للمريــض حيــث يتــم اتبــاع البروتوكــوالت 
الدوليــة المعتمــدة مــن قبــل الوكالــة الدوليــة للطاقــة 
الذريــة للحمايــة مــن االشــعاع ، مــع االخــذ بنظــر 
االعتبــار إن نصــب الجهــاز وتشــغيله لــن يتــم إال بعــد 
اســتحصال الموافقــات االصوليــة مــن الجهــات البيئيــة 
والصحيــة ، وإنــه يعمــل وفقــا للمعاييــر الدوليــة ، ولــن 
ــي  ــر كلينيك ــض ) تأثي ــوى المري ــخص س ــر أي ش يتأث
مبــرر( الــذي توجــه لــه الحزمــة االشــعاعية العالجيــه في 

المنطقــة المحــددة مســبقا مع توفيــر الحمايــه لألعضاء 
و االنســجه الســليمه حــول هــذه المنطقــه  و يســتطيع 
أهــل المريــض ســواء كبــار أو اطفــال ان يتعاملــوا مــع 
مريــض الســرطان الــذي يعالج باالشــعاع بشــكل آمن و 
دون خــوف بعــد انتــاء جلســته األشــعاعيه حيــث ينتهي 
تأثيــر األشــعاع علــى المريــض بعــد أنتهاء جلســته على 
الجهــاز فــورا و يســتطيع المريــض أن يمــارس حياتــه 

بشــكل طبيعــي بــدون خــوف أو قلــق .
الكيــف وليــس الكــم وعــن االهــداف والغايــات التــي 
يتضمنهــا العمــل فــي المراكــز الطبيــة لمعالجــة االورام 
الســرطانية تحدث الدكتور مرســي قائال: هدفنا األســاس 
هــو ضمــان حيــاة كريمــة لمريض الســرطان بعــد انتهاء 
فتــرة العــالج االشــعاعي مــن خــالل تطبيــق كل المعاييــر 
والبروتوكــوالت الدوليــة فــي مراحــل العــالج ، لــذا فنحــن 

نهتــم ب )الكيــف و الجــوده( وليــس ب ) الكــم ( .. 
الســرطان ..بيــن االغنيــاء والفقــراء وبخصوص مايشــاع 
حــول إن هــذا المــرض يصيــب الفقــراء ممــن يعيشــون 
فــي بيئــة ملوثــة أو غيــر صحيه...أوضح الدكتور مرســي 

بالقــول : إن الــورم يصيب االغنياء أيضا ممن يعيشــون 
فــي بيئة نظيفةوراقيــة مثلما يصيب الفقــراء المتأثرين 
بالتلــوث او البيئــه الغيــر صحيــه ..! حيث هناك مســببات 
ــه ...مثلمــا  للســرطان و لكــن مقرونــه بكلمــه احتمالي
نجــد تحذيــرات ان التدخيــن قد يســبب ســرطان الرئه ) 
وهنــا قــد تفيــد الشــك( فهــل جميــع المدخنــون مرضي 
ســرطان رئــه ... و لكــن الســرطان ابتــالء مــن اهلل 
يصيــب العبــد الغنــي و الفقيــر معــا و نســأل اهلل الشــفاء 

العالــج لجميــع مرضــي الســرطان .
طــرق العــالج وفــي ســؤال عــن أبــرز طــرق عــالج مرضى 
الســرطان، أجــاب الدكتــور مرســي قائــال : هنــاك أكثــر 
مــن طريقــة لعــالج االورام الســرطانية ومنهــا )التداخل 
الجراحــي باســتئصال الــورم كلــه أو جــزء منــه والعــالج 
ــعاعي (..  ــالج االش ــو الع ــث ه ــوع الثال ــاوي والن الكيمي
ولذلــك االشــعاع هــو مرحلــة مــن مراحــل العــالج وقــد 
يكــون مقــرون بالعــالج لجراحــي أو الكيميــاوي معــا 
أو أحدهمــا.. ويبقــى أمــر الشــفاء متــروكا هلل ســبحانه 

وتعالــى إلنــه صاحــب األمــر فــي خلقــه..

أخصائي الفيزياء الطبية محمد علي مرسي:

السرطان .. يصيب األغنياء مثلما يصيب الفقراء

خاص - المستقل

ــا مــن الصــوف  الغليجــة هــي ســجادة مصنوعــة يدوي
الملــون والمصبــوغ يدويــا، وتكــون ســميكة وهــي لها 
ــي  ــط الت ــوب والوس ــق الجن ــي مناط ــة ف ــة خاص اهمي

تفخــر باقتنائهــا. 
وهــي تحتــاج الــى كميــات كبيــره مــن الصــوف ، 
والغليجــة هــي كلمــة فارســية مأخــوذة مــن كلمــة 
»قاليجــة« وهــي الســجادة او مــا يطلــق عليهــا بالعراقي 

»الزوليــه«.
ــم نســجه  ــص يت ــه تنســج مــن الصــوف الخال والغليج
ــك  ــي، لذل ــج صناع ــأي منت ــه ب ــن دون مزج ــا م يدوي
عندمــا يعــاد بيعهــا ال تفقــد قيمتهــا األصلية بــل يزداد 

ســعرها كلمــا مــر عليهــا الزمــن.
واغلــب المشــتغلين بنســج الغليجــه هــن نســاء األريــاف 
كبــار الســن )حياكــة الغليجــه(، وتعانــي صناعــة الغليجه 
مــن مشــاكل عــده ادى الــى انحســار صناعتها لالســباب 

التالية:
ارتفــاع أســعار المــواد األوليــة مــن غــزل وأصبــاغ، 
إضافــة إلــى نــدرة األيــدي، فضــال عــن توفــر الســجاد 

ــن. ــص الثم ــي رخي ــي الصناع االجنب
وتحفــظ حائــكات الغليجــه بالفطــرة أنواعــا كثيــرة مــن 
النقــوش التــي غالبــا مــا تكــون ذات أشــكال هندســية 
توازنهــا تناظــرات لونيــة، تضفــي علــى المــكان مالمــح 

جماليــة خاصــة.
ــه نقــوش منهــا  ــة نســجه الدقيقــة وتزين ــاز بتقني تمت
النقــوش  وهــذه  والمثمنــات  والمثلثــات  النجــوم 
المرســوم تعــود إلــى زمــن البابلييــن واألشــوريين.
ويســتعمل الصــوف المســتخرج مــن األغنــام وبألوانــه 
الطبيعيــة البيضــاء والســوداء. يجلــب الصــوف مــن 
األريــاف فــي شــهر نيســان، يجــري غســله مــن األوســاخ 
واألتربــة وينشــف وبعدهــا يغــزل بالمغــزل، وهــي آلــة 

خشــبية رفيعــة تشــبه الصليــب.
ــخاص  ــك أش ــوم بذل ــغ يق ــوف يصب ــزل الص ــد غ وبع

ــغ  ــزل »يصب ــرم الغ ــد ب ــة بع ــم العملي متخصصــون تت
بعــدة ألــوان مثــل »االالي« يعنــي األحمــر و »المانيــرة« 
وهــو الــوردي و»الــدان« وهــو األصفــر و»األزرق« ويعني 

األســود واألخضــر«.
ــي،  ــى يغل ــار حت ــى الن ــدر عل ــي ق ــاء ف ــث يوضــع م حي
ــس  ــم يغط ــا، ث ــه به ــراد تلوين ــة الم ــع الصبغ وتوض
ــى  ــا بعصــا خشــبية حت ــع منه ــدر ويرف ــي الق ــزل ف الغ

ــك يعــرض للهــواء ليجــف  يجــف مــن المــاء، وبعــد ذل
ــيجه«. ــن نس ــغ بي ــت الصب ــث يثب حي

ويضــع الصباغــون الملــح والمنظفــات مثــل »التايــت« 
مــع اللــون لتجنــب انحــالل األلــوان.

ــن  ــوع م ــة هــذا الن ــة الســماوة بصناع وتشــتهر مدين
الســجاد، وكانــت الغليجــة ســابقا تزيــن الدواويــن 

والمضايــف والبيــوت.

الغليحة صناعة عراقية مهددة باالنقراض
بغداد - المستقل

ــع التواصــل االجتماعــي  ــم يعــد االســتغناء عــن مواق ل
ــى اســتخدام  ــم عل ــاً ، فقــد أدمنــت شــعوب العال ممكن

ــع التواصــل بشــكل يومــي.  مواق
ــم  ــوم ، ول ــد ي ــأ بع ــزداد أعــداد المســتخدمين يوم وت
َيُعــد التلفزيــون او الســينما او الراديــو ذات أهميــة فــي 
تلقــي المعلومــة. فمنــذ ان  تفتــح عينــك فــي الصبــاح 
ــًا  ــاول اال ارادي ــم  تتن ــا علي ــاح ي ــول يافت ــل ان تق وقب
هاتــف النقــال لتتواصــل مــع العالــم مــن خالل مــا تردك 

مــن اخبــار وطرائــف ومعلومــات، وغيرهــا. 
فــي العــراق كشــف مركــز اإلعــالم الرقمي وهو مؤسســة 

غيــر حكوميــة اليــوم أن 25 مليــون عراقي يســتخدمون 
مواقــع التواصــل االجتماعــي فــي البالد.

وذكــر المركــز : »هنــاك زيــادة واضحــة فــي عــدد 
مســتخدمي مواقــع التواصــل االجتماعــي النشــطين 

)Active( هــذا العــام مقارنــة بالعــام الماضــي«. 
 We areو Hootsuite طبقــا آلخــر إحصائيــة لمؤسســتي

social  المتخصصتين«.
وأشــار المركــز إلــى »وجــود 20 مليــون مســتخدم 
علــى منصــة فيســبوك، و13 مليــون مســتخدم نشــط 
علــى  مســتخدم  مليــون  و11.25  انســتجرام،  علــى 
ســناب شــات، و1.30 مليــون مســتخدم لتويتــر، و1.20 
مســتخدم لشــبكة لينكــدان باإلضافــة إلــى17 مليــون 

ــنجر«. ــبوك ماس ــتخدم لفيس مس
وتابــع، أن »عــدد مســتخدمي شــبكة اإلنترنــت فــي 
ــول  ــتخدم بحل ــون مس ــى 30.52 ملي ــل ال ــراق وص الع
عــام 2021 بزيــادة 700 ألــف مســتخدم عــن العــام 

الماضــي«.
وعــزا المركــز »الزيــادة الحاصلــة فــي أعداد مســتخدمي 
كل المنصــات يعــود إلــى تداعيــات جائحــة كورونــا 
واإلغــالق والحظــر الــذي شــهده العــراق لمواجهــة 
هــذه األزمــة وتحــول عمليــات البيــع والشــراء والدراســة 
ــى وســائل االتصــال االجتماعــي«. ــا إل والعمــل وغيره

وتبلــغ النســمة الســكانية فــي العــراق 40 مليون نســمة 
وفقــا احصائيــات وزارة التخطيــط العراقية.

مواقع التواصل االجتماعي أفيون الشعوب »العراق إنموذجًا«

بغداد - المستقل

ــة  ــي مدين ــة ف ــات المحلي ــدى المنظم ــت أح قام
عــن  بأحصائيــة  بغــداد   جنوبــي  الناصريــة 
ــر  ــي كثي ــذي ينتشــر ف ــف االســري ال حــاالت العن
ــروف  ــردي الظ ــة ت ــة , نتيج ــدن العراقي ــن الم م
المعاشــية والبطالــة وســوء الخدمــات , والوضــع 
االقتصــادي الضــي أثــر بشــكل كبير على  ســلوك 

ــراد. االف
ــب  ــري وحس ــف االس ــرة العن ــجلت ظاه ــد س فق
ــًا  ــدًا  ملحوض ــام 2020 تزاي ــة لع ــر المنظم تقري
ــة .  ــى 200 حال ــل ال ــي  وص ــام الماض ــي الع ف

ــال  ــر ضــد الرج ــف ســجلها  التقري ــة عن 400 حال
علــى يــد الزوجــات، والنــص األخــر علــى يــد 
االبنــاء، ممــا يعنــي ان العنــف االســري يســتهدف 

ــاء . ــاء واالبن ــا االب ــا فيه ــرة بم ــراد االس كل اف

 وهــذا يشــير الى تــردي المســتوى االخالقي في 
المجتمــع، وعــدم أكثــراث الدولــة والمؤسســات 
لهــذه  التصــدي  فــي  واالجتماعيــة  الدينيــة 

الظاهــرة . 
وللنســاء حصــة االســد من العنــف االســري الذي 
يمــارس ضدهــن، بأعتبارهــن الحلقــة االضعــف 
فــي  االســرة طبقاً للثقافــة الذكورية المتفشــية 

فــي المجتمع . 
يقــول باحثــون مهتمــون فــي هــذا الشــأن أن 
هــذا الظاهــرة تحتــاج  الى حملــة توعية بمخاطر 
العنــف االســري , والــى تشــريع قانــون حمايــة 
االســرة مــن العنــف, كمــا  تقــع المســؤولية على 
ــاس  ــه الن ــي  توجي ــائر ف ــن والعش ــال الدي رج

لالبتعــاد عــن العنــف بداخــل اســرهم.
مــن شــباب يحلمــون بابســط مقومــات العيش 

ولــم يخصلــوا عليها. 

1600 حالة عنف اسري في ذي قار لوحدها

أراد دراسة الطب فتحول الى مخترع!!

كان يرغــب فــي دراســة الطــب ،وكان طموحــه ان 
يصبــح طبيبــاً ، كونهــا المهنــة االكثــر رواجــاً واالكثر 
وجاهــة فــي المجتمــع العراقــي، إال أنــه دخــل كليــة 

الهندســة قســم القــدرة والمكائــن الكهربائيــة. 
ــي   ــرة شــاب مــن محافظــة ديال ــور ســتار  الزهي  أن
دخــل  بغــداد«  العاصمــة  شــرق  تقــع  كــم   57«
كليــة الهندســة وشــغف بأختصاصــه وراح بعيــدًا 
فــي الغــوص فــي عالــم االختراعــات والعلــم، حتــى 

وصــل الــى المرحلــة الرابعــة ، وكام عليــه أن يقــدم 
مشــروع التخــرج، بعــد ان طلــب منــه أســتاذه، فنفــذ 
المشــروع بــكل دقــة وبراعــة وحصــل علــى درجــة 

ــاز.  االمتي
بعــد التخــرج  فتــح لــه بــاب عالــم االختراعــات الرحب 
والمحبــب الــى قلبــه، فابتكــر عــدة أجهــز  الكترونية، 
وســجل 4 بــراءات اختــراع لنمــاذج صناعيــة بأســمه ، 

ولديــة 4 أخــرة قيد التســجيل.

ــرات  ــارض والمؤتم ــن المع ــد م ــي العدي ــارك ف ش
العلميــة  المحليــة والدوليــة.  وهو االن مشــغول في 
ــاس  ــه ان يســعد الن ــل مــن خالل ــذي يأم ــه ال عالم

ــاه اهلل مــن قــدرة وعقــل.  فيمــا يقــدم وفيمــا حب
ــي الســعي  ــه ف ــاء جيل ــور  ينصــح أبن ــدس ان المهن
والمثابــرة  وتحديــد الهــدف، ويقــول أن فــي الحيــاة 
مجــاالت كثيــرة وممتعــة لتجــد فيهــا نفســك وتوفــر 

فرصــة اكبــر مــن كونــك موظــف حكومــي.    

...
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قبــل فتــرة زرت مدينــة الفلوجــة وتجولــت فــي احياءهــا وبعــض شــوارعها 
والتقيــت بعــض االصدقــاء منهــم فــي جامعــة الفلوجــة دار الحديــث عــن 
تأريــخ المدينــة التــي عرفــت بالتعايــش والتنــوع االجتماعــي والدينــي 

ــي. والقبل
ــن  ــن وااليزيديي ــة المندائيي ــيحيون والصابئ ــا المس ــاش فيه ــة ع الفلوج
وحتــى اليهــود قبــل الخمســينات مــن القــرن الماضــي، والــى جانــب هــؤالء 
ــة  ــاع الطريق ــن اتب ــة م ــة المحافظ ــالمية الصوفي ــارات االس ــدت التي تواج
النقشــبندية والطريقــة النبهانيــة، اضافــة الى اســتيطانها من قبــل القبائل 
والعشــائر المختلفــة  مــن الموصــل وديالــى االنبــار... فضــال عــن ذلــك فقــد 
كانــت الفلوجــة مــالذا امنــا لمــن يلجــأ اليهــا اذ قصدهــا اكــراد العــراق حينما 

وقعــت احــداث الشــمال المتكــررة.
ــف  ــام 2003 وكي ــد الع ــة بع ــل للفلوج ــول ماحص ــث ح ــا دار الحدي بعده
اصبحــت بعــض قصباتهــا مــالذا للتطــرف والعنــف ومــأوى للجماعــات 
الســلفية الجهاديــة، وســبب ذلــك الدمــار والخــراب للفلوجــة حينمــا دخلهــا 
تنظيــم القاعــدة ومــن ثــم القــوات االمريكيــة التــي قصفــت الفلوجــة، وبعد 
ــوات  ــل الق ــن قب ــا م ــش وتحريره ــم داع ــل تنظي ــن قب ــا م ــك احتالله ذل

االمنيــة العراقيــة ممــا احالهــا الــى الدمــار شــبه التــام.
مــا ادهشــني هــو كيــف عــادت الفلوجــة مــرة اخــرى بســرعة الــى العمــران 
بعــد هــذا الخــراب والدمــار؟ وكيــف اســتمرت الحمــالت الذاتيــة محليــا فــي 
البنــاء واالعمــار والخدمــات؟ وكيــف حــل الســالم فــي مجتمــع مدينــة عانــى 

مــن الصراعــات والنزاعــات؟.
ــاء نفســها بنفســها واهلهــا وســكانها  الفلوجــة مدينــة حضريــة تعيــد بن
ســريعي االندمــاج فــي دعــم الدولــة والقانــون والنظــام، كمــا كان هنالــك 
دور للقيــادات السياســية الشــابة المعتدلــة التــي بــرزت بديــال عــن القيادات 
ــت احــد اســباب  ــي كان ــة والت السياســية المتشــددة والمحافظــة والمنغلق

ســيطرة الجماعــات التكفيريــة فــي المدينــة.
رغــم كل هــذه التحديــات والظــروف القاســية التي مــرت بها الفلوجــة ورغم 
عــدم اطــالق حملــة اعــادة البنــاء واالعمــار مــن قبــل الحكومــات المتعاقبــة 
ــن  ــا المحليي ــا وفاعيله ــة لقادته ــود الذاتي ــان الجه ــش، ف ــره داع ــا دم لم
وســكانها عملــوا على تنشــيط الوضــع  العمرانــي وضمان التعايــش وتعزيز 
ــاء االجتماعــي والسياســي واالقتصــادي  قيــم التســامح وتفضيــل أطــر البن

علــى اطــر العنــف والتطــرف واالنتقــام.
هــذا هــو ســبب عمــران الفلوجــة ذاتيــا واهــم ماادركــه ابناءها هــو حاجتهم 
لقيــادات سياســية مدنيــة ليبراليــة جديــدة تدافــع عنهــم وعــن حقوقهــم 

بــدال عــن القيــادات التقليديــة التــي اخفقــت بذلــك.

ــور  ــية بمنظ ــاة السياس ــة الحي ــة ألخلق ــوة الراقي إن الدع
ــراءة  ــر، الق ــا واآلخ ــر األن ــي عب ــي المجتمع ــس للوع يؤس

ــي. ــداع السياس ــو االب ــوة نح ــي خط ــي ه ــل الت والتأوي
ــد  ــة الواف ــق عالق ــون وف ــية تك ــاة السياس ــة الحي فأخلق
ــات  ــكالية ظاهري ــرح إش ــن ط ــل حي ــوروث، إن هيج بالم
الــروح اختــرع لغــة الوعــي النقــي والوعــي البائــس والوعي 
الحــي إلــى الحقيقــة المطلقــة ووحــد ألمانيــا فــكان 

ــن.  ــوف وط فيلس
إن محاولــة ابــن عربــي وابــن ســبعين وبلغتــه المتصوفــة 
عبــر القطــب والبــدل عبَّــدوا الطريــق للوحــدة وفــق تاريــخ 
الثقافــة االســالمية، ولكنهــا فشــلت الن االخلقــة عقالنيــة، 
فتطــور الوعــي وإدراك مراحــل التاريــخ تلــزم األخلقــة فــي 
هــذه الحيــاة التــي تتجــاوز حــق الســلطة وسياســتها إلــى 
ــا  ــة ألفكارن ــة الواعي ــو بهــا الدول ــي تعل ســلطة الحــق الت
الناشــئة حولهــا. إن التســارع المجتمعــي نحــو السياســة 
ــة  ــة المتزن ــات األخلق ــد آلي ــج للمنصــب والحــق أفق كمنت
ــرورا  ــكان م ــان و الم ــس، الزم ــي، الح ــي الوع ــي تراع الت

ــاإلدراك. ب
ــي  ــر الوع ــة عب ــزء مــن نســق األخلق إن الجمهــور هــو ج
الحســي بالموجــود والواقــع الــذي نعيــش والوعــي بالذات 
لمــا هــو أعمــق ووجوبيــة فعله تجــاه مجتمعــه، والعقالنية 

المتوجهــة لألخلقــة بيــن األنــا والُهنــا.

إن فكــرة التنســيق بيــن القانــون والمحبــة واالختيــار، 
ــا  ــة ولمجتمعن ــاة السياســية عام ــة الحي وتفاعلهــم ألخلق

ــة. خاص
ــة  ــة بغي ــات الدول ــة لمقوم ــان والمحب ــن االيم ــل م يجع
ــة  ــة حضاري ــق وثب ــاه و تحقي ــع الرف ــى مجتم الوصــول ال
ورقــي سياســي ومجتمعــي برجــال ســلطة مدركيــن 
لحقيقــة الموجــود وألفــراد أمــة تناشــد التاريــخ واالجتماع، 
إلــى التفاعــل االيجابــي و التــالزم االختيــاري لهــذه األخلقة 
السياســية عبــر الدخــول فــي حيزهــا كطبقــة، أو االنتقــال 
إلــى دعمهــا تربويــا وثقافيــا واقتصاديــا واخلقــة مجتمــع.
للحالميــن  رقــي  أشــارة  هــي  السياســية  االخلقــة  ان 
بالوطــن و وعيهــم المحكــم تجــاه التحديــات السياســية 
واالقتصاديــة واالجتماعيــة و هــي تأســيس راشــد إلحداث 
وعــي مجتمعــي يؤمــن بــأن تاريخــه و طموحاتــه تتعــدى 
الجغرافيــا والزمــن، و رســالة لمجــد امــة ُتعلــم االنســانية 
جمعــاء اننــا قادمــون الــى الحيــاة متفاعلــون عبــر االمــل 

والرجــاء.

األخلقة والحياة السياسية

رقيق عبد اهلل
كاتب جزائري

بايــدن عــراب تقســيم العــراق، المقتــرح الحاصــل علــى 
تصويــت غيــر ملــزم فــي مجلــس الشــيوخ ، والــذي يقضــي 
بأقامــة االقاليــم على اســاس المكونــات األثنية للبلــد، اال ان 
األمــر ارتبــط بشــكل مباشــر بموافقــة او اعتمــاد المشــروع 
داخليــاً مــن قبــل اقطــاب العمليــة السياســية، والتوافقــات 
ــي  ــن القوم ــع لالم ــا صن ــترط عزًممع ــا اش ــة، كم االقليمي

للبلــدان المحيطــة.
المقتــرح بقــي َّ فــي حــدود النظريــة، ولــم ينــزل للتطبيــق 
كواقــع عملــي ملمــوس، باعتبــاره فكــرة غير قابلــة للتنفيذ، 
االرهابيــة  للحــركات  أزمــة تحديــات كبيــرة  فــي ظــل 
المتشــددة التــي تمتعــت بقــوة عســكرية ممولــه ومنفــذه 
الواليــات  مصالــح  تهــدد  دوليــة  مخابراتيــة  الجنــدات 

ــة. ــي المنطق ــا ف ــدة وحلفاءه المتح
أمــا النقطــة األكثــر اهمية للواليــات المتحــدة والتي اليمكن 
ان تســتهين فيهــا مطلقــاً بالرغم مــن تبدل الرؤســاء، وهي 
تهديــد مصالــح الواليــات المتحــدة وحلفاؤها فــي المنطقة 
عبــر خــط النقــل البــري الرابــط بيــن ايــران والعراق وســوريا 
وصــوالً الــى لبنــان، والــذي يعتبر شــريان الدعم اللوجســتي 

لمحــور »المقاومة« الموالــي اليران.
وفــي المقابــل تواجــه القوى الممســكة بــاالرض » الفصائل 
ــذا  ــة ه ــرة لديموم ــات كبي ــات وصعوب ــلحة « تحدي المس
الخــط. اذ يســيطر الطيــران االمريكــي على االجــواء العراقية 
وتقــوم بعمليــات المراقبــة المكثفــة لــكل التحــركات التــي 

تقــوم بهــا هــذه الجهــات .
لــذا تســتخدم الواليــات المتحــدة سياســة العصــى والجــزرة 
وفــق مــا تقتضيــه المرحلــة الزمنيــة المرتهنــة بالتغييــرات 

الجيوسياســية فــي المنطقــة.
شــهدنا فــي فتــرة ترامب عملية ترشــيق للجيــش االمريكي 
ــد  ــي عه ــك ف ــهده كذل ــر سنش ــذا االم ــادل ادوار، وه وتب
بايــدن وســيبقى العــراق يشــهد توتــرات امريكيــة ايرانيــة 

وســتبقى حالــة المــد و الجــزر بيــن الطرفيــن.
ايــران  تفــي  حينمــا  الســجال،  هــذا  ســيختفي  وربمــا 
بالتزاماتهــا تجــاه االتفــاق النــووي المعروف بـ اتفاقيــة 1+5 
مــع الواليــات المتحــدة، وهــو المطلــوب امريكيــا، ويتوقــع 
المراقبــون ان اتفاقــاً وشــيكاً ســيحدث بيــن الجانبيــن وهــو 
المرغــوب مــن قبــل ادارة الرئيــس بايــدن، طالمــا ان هنــاك 

فتــور فــي العالقــة بيــن الواليــات المتحــدة وأســرائيل.
ــادي  ــتوى األقتص ــى المس ــاً عل ــوب بايدني ــو مطل ــا ماه ام
فالتحديــات فــي العــراق مرهونــة بحقــوق الملكيــة الفكريــة 
القانونيــة فــي دســتور الواليــات المتحــدة IPR والتــي تعتبر 
مــن أهــم الصفقــات التجاريــة لهــا لمــا توفــره مــن مــردود 
مالــي يضاهــي تصدير المنتجــات الزراعية. ربما ال تســتطيع 
دولــة مثــل الصيــن ان تســتحوذ علــى خارطــة الســوق 
التجاريــة فــي العــراق بمشــاريع عمالقــة تضمــن للصيــن 
وعلــى المــدى البعيــد امتــداد ونفــوذ يعــزز مــن تواجدهــا 
فــي المنطقــة كمــا يرســخ امكانيــات النمــو األقتصــادي لها، 

مقابــل الحصــول علــى النفــط العراقــي واألراضــي العراقيــة.
لكــن المواقــع اإلســتراتيجية التابعــة للواليات المتحــدة. في 
العــراق كـــ )الســفارة، القواعــد والثكنــات العســكرية( تعتبــر 
مــن الثوابــت المهمــة لوجــود الواليــات المتحــدة فــي بــالد 

الرافديــن.
ــد  ــي، فق ــش العراق ــليح للجي ــة التس ــص عملي ــا يخ ــا م ام
ارتبطــت بشــكل كبيــر بواشــنطن، فــال يمكــن ان يســمح 
ــات شــراء األســلحة مــن دول منافســة  ــد صفق ــراق عق للع
للســوق االمريكــي اال بموافقــة االخيــرة، فقــد جــرب العــراق 
ــل  ــم تكل ــي ل ــيا والت ــن روس ــالح م ــتيراد الس ــة اس محاول
بالنجــاح آنــذاك رغــم ان العــراق يمثل اهمية كبيــرة للروس
ممــا دفــع لفتــح ســاحة مناهضــة لالمريــكان اســتخدم 
ــراق  ــهد الع ــل ش ــرة. بالمقاب ــي بوف ــالح الروس ــا الس فيه
ــة.  ــة المتمثل ــات االرهابي ــش والتنظيم ــودة داع ــرك لع تح
باالنتحارييــن فــي أولــى أيــام تولــي الرئيــس بايــدن 
ــى األذهــان مخــاوف رجــوع ســيطرة داعــش  ــاد ال ــا أع مم
علــى اجــزاء كبيــرة تحــت قبضتــه و اثــارت الشــكوك تجــاه 
السياســة االمريكيــة المتكررة فــي ظل الحــزب الديمقراطي 

ــارة الســالح. ــى تج ــر عل ــد بشــكل كبي ــذي اعتم ال
ــات  ــالح للتنظيم ــن الس ــد م ــخ المزي ــات بض ــاك توقع فهن
االرهابيــة فــي مختلــف مناطــق الصــراع المحيطة ســواء تلك 
التــي طبعــت مع أســرائيل ام غيرها، فــال أهمية لالصطفافات 

الدوليــة اال مــن خــالل المصالــح االقتصاديــة المتبادلــة.
وفــي ظــل جائحــة كورونــا التــي القــت بظاللهــا علــى 
االقتصــاد العالمــي وتمخضــت عنهــا تحالفــات دوليــة 
جديــدة وغابــت اخــرى، كان العــراق فــي ذا المشــهد عنصــرًا 

ــا. ــرًا فيه ــياً متأث جيوسياس
فهــل المطلــوب امريكيــاً ان يبقى العــراق مرتهــن للنزاعات 
دوره  يســتعيد  ان  المرغــوب  أم  والدوليــة،  االقليميــة 

ــي؟. الطبيع

سياسة بايدن بين المطلوب والمرغوب

نوال املوسوي

فــى عقــود ســابقه قرأنــا وســمعنا عــن حــروب تحريــر منهــا ماهــو طويــل 
جــدا يمتــد حتــى يومنــا. ومنهــا ماهــو خاطــف. وأخــرى النــدرة لهــا نهايــة 

أو ســبب البدايــة..
ــة  ــوره الفرنســية صــارت أتــون مابيــن عنصري ــا بعــد الث كل األمــم تقريب
ــة كان فرنســا. اشــتعلت اوال  ــع الحــروب الصليبي ــأن منب ــا ب ــة علم وتحرري
ثــم جــاء بعدهــا حــروب دينيــة بيــن الهوجونــوت والكاثوليــك.. ثــم حــروب 
الوراثــة.. والغــزو المباشــر للخــارج األوروبــى تمخضــت تلــك الحــركات عــن 
شــيطنة العالــم.. وســباق التســلح وبــات شــرقنا يغــط فــى ســبات الجــدل 
ــر  ــى اكب ــة ف ــة متمثل ــة البغيض ــي والدكتاتوري ــخ األخالق ــى والتفس الدين
دولــة عظمــى فــى العالــم إال وهــى االمبراطوريــة العثمانيــة ذات األصــل 
التتــري أثــرت فرنســا فــى ســلوكنا وأثــرت هــى فــى ألمانيــا واوروبــا وتأثــرت 

ــروس.  بال
صــارت األمــور ملتبســة علينــا هنــا فــى الشــرق فتداعــى علينا مــن كل حدب 
وصــوب ثقافــات شــتى وتغريــب حتــى أننــا أصبحنــا نبحــث فــى تاريخنــا عن 
مصــادر نتلقــى منهــا مســلمات وكأنهــا عقيــدة جيــوش مــن المتخصصين 

فــى االستشــراق وعلومنا الشــرعية.
وفــى التاريــخ القديــم كعلــم المصريــات أو المســماريات وصــاروا يســقونا 
تاريخــا يطابــق مــا تعلمــوه فــى كلياتهــم الغربيــة التــى اقاموها فــى باحات 

الكنائــس الكبــرى. اســاس علومهــم مســتقاه مــن كتبهــم المقدســة.. 
فــى شــرقنا اليــوم نعانــى مــن اوال ثقافــة مشوشــة وبالتالــى هويــة غيــر 
منتميــة فقدنــا معهــا شــعورنا بأننــا أمــة واحــدة لغــة وعقيــدة. واالخطــر 
ــم  ــا نيابــة عنهــم ل ــا الن الطبقــة التــى تركوهــا تحكمن إعــادة غــزو بالدن
تعــد تقــوم بوظيفتهــا وانفلــت منهــا العيــار فــال هــى اســتمرت علــى والئها 
لالســتعمار وال هــى اســتطاعت محــو كامــل ثقافتنــا رغمــا عــن مجهودهــم 
ــا وإقامــة  ــر تاريخن ــم ورزع تاريــخ غي فــى زرع مناهــج تعليــم ال تمــت للعل
جيــوش لالســتعراض وقتــال بعضنــا بعضــا، وتســليح قــوات لتكــون جاهــزه 

للطلــب عنــد الحاجــة اليهــا أيضــا لتحقيــق أهدافهــم.
اذن نحتــاج اوال ..الن يتبنــى حكمــاء االمــة ممــن اســتطاعوا اإلفــالت مــن 
كابــوس التغريــب، أن يصيغــوا لنــا منهجــا عمليــا يحــرر عقــول أبناءنــا اوال 
ــر  ــى اللجــؤ مــرة أخــرى للغــرب، تحري ــا حتــى اليجبرهــم العــوز ال اقتصادي

االقتصــاد تحريــر التعليــم تحريــر االوطــان.
ولعــل نمــوذج دولــة الحضــارات.. العــراق خيــر شــاهد علــى تلــك المذبحــة 
ــم  ــذى ض ــد ال ــى أن ذاك البل ــرق.. حت ــا الش ــرض له ــرض ويتع ــى تع الت
ــر المؤمنيــن وآل  ــراه، مراقــد امي ــن ث عاصمــة الخالفــة لقــرون ويضــم بي
البيــت وأنصــاره وايضــا أكبــر الجامعــات والحــوزات الدينية. صــار فى طريقه 
الن يكفــر بالخالفــة والقوميــة والمرجعيــة أمــام ضغــط المحتــل اقتصاديــا 

وعســكريا ومخابراتيــا أيضــا إلــى جهنميــه تطحــن العــراق وأهلــه.
واعتقــد أن تحريــر العــرب يبــدأ مــن تحريــر العــراق وإقامــة نظــام مســتقل، 
يطيــح بفســاد الساســه والمحتــل اوال ويعيــد ترتيــب البيــت العراقــى مــن 
الداخــل يحتــاج العــراق لقــوى وطنيــه مؤمنــه بكيانــه كامــة عزيــزة وغنيــة 
منهــوب ثرواتهــا قويــة بشــعبها وقريــة بعقولها نحتــاج نهضة العــراق الن 
عدونــا يصطــاد بلــدا تلــو اآلخــر ليدمــره كلمــا احــس أن بــه نفــس يتطلــع 
لينهــض وينقــض غبــار االحتــالل الــذى جثــم وال يــزال فــوق صدورنــا ولــم 
نتحــرر منــه رغــم الثــورات واالنقالبــات الــى اخــره وعليــه اقتــرح علــى إخــوة 
التــراب فــى العــراق أن يلــم امرهــم ويقومــوا صفــا واحــدا بعدمــا صــارت 
اللعبــة علــى المكشــوف بيننــا وبينهــم تأمــر علــى الشــعب تحييــد للجيــش 
ــدأ شــرارتها مــن  ــد أن تب ــراق.. والب ــروة الع ــد باالنفصــال ســرقة ث تهدي
لجــان تبحــث وتتبــع ســرقة منقــوالت البنــك المركــزي العراقــى مــن نقــد 

وذهــب، ايــن ذهــب ؟! ايــن تذهــب عائــالت النفــط ؟
ــادة  ــكريين الع ــن وعس ــن ومفكري ــن قانونيي ــة م ــكل لجن ــد أن تتش الب
تشــكيل مســتقبل العــراق والتحــرك فــى الداخــل والخــارج مــن أجــل كســر 

ــل المحتــل وردعــه عــن التدخــل فــى الشــأن العراقــى. ــد ورحي القي

حرب تحرير...

ياسر فراويله
كاتب مصري

هكذا رأيت الفلوجة

د.احمد امليالي

تناقلــت بعــض وســائل االعــالم ومواقــع التواصــل 
ــرا مفــاده ان رغــد صــدام حســين  االجتماعــي خب
ــة! ــة القادم ــات العراقي ــحها لالنتخاب ــت ترش  اعلن
انهــا مهزلــة المهــازل ان تفعــل ابنــة صــدام ذلــك 
فــي فيديــو مصــور، ال يقبــل الدحــض والتكذيــب.

ســيرفض البعــض اســتغرابي ورفضــي لترشــحها 
بحجــة “ حقــوق االنســان والمواطنــة”! واقــول 
لهــؤالء ايــن كانــوا مــن حقوق االنســان حيــن كان 
ــود، ابشــع  ــة عق ــر مــن ثالث ــرأس، الكث ــا ي والده

نظــام دمــوي فــي المنطقــة وربمــا فــي العالــم!
انــذاك كنــا مطارديــن فــي الداخــل والخــارج، وكان 
النظــام يفتخــر بــان ذراعــه طويلة وتصــل الى من 
يشــاء! وفعــال اغتــال جالوزتــه عراقييــن معارضيــن 
وعــدن وصوفيــا!  بيــروت  مثــل  فــي عواصــم 
ــن  ــا منقطعي ــي مغترباتن ــش ف ــا نعي ــا كن وحينه
قســرا عــن االهــل الذيــن خضــع بعضهــم للحبــس 

او لإلقامــة الجبريــة مــن اجــل الضغط علينــا، نحن 
أبناءهــم الهاربيــن من طغيــان نظامه وســلطاته!
حينهــا لــم نكن نجــرأ على االقتــراب من الســفارات 
ــي  ــا، كمــا حــدث ل ــداء علين ــة خشــية االعت العراقي
شــخصيا فــي خريــف 1979 بمحاولــة اغتيالي حين 
كنــت مدرســا فــي الجزائــر، وقــد بــاءت المحاولــة 
ــوى  ــن، والدع ــوة الجزائريي ــل االخ ــل بفض بالفش
مــا زالــت مســجلة ضــد المعتديــن فــي المحاكــم 
الجزائريــة. وكمــا جــرى االعتــداء فــي باريــس علــى 
مجموعــة مــن الطلبــة المعارضيــن وجــرح خــالل 
هــذا االعتــداء حســين البابلــي والفنــان المعــروف 
فيصــل لعيبــي. وجــرى اختطــاف البعــض وارســاله 
الــى بغــداد بتابــوت كمــا حــدث لعراقيين يعيشــان 
انــذاك فــي باريس فــي ثمانينيات القــرن الماضي! 
ــي  ــا ! ولك ــوق االنســان حينه ــاة حق ــن كان دع اي
نؤّمــن لقمــة عيــش كريمــة فقــد عملنــا بمختلــف 
المهــن المتعبــة جســديا، والتــي ليــس لهــا عالقــة 
باختصاصاتنــا كتابــا وادبــاء واطبــاء ومعلميــن 

ــين. ومهندس

بينمــا تعيــش رغــد االن فــي مغتربهــا معــززة 
مكرمــة وبحوزتهــا مالييــن الــدوالرات، التــي تمت 
ســرقتها مــن المــال العــام العراقي عشــية ســقوط 

نظــام أبيهــاا!
الــم تشــجع رغــد بعــض المواليــن لنظــام ابيهــا  
بعــد ســقوطه،  علــى االيغــال فــي قتــل العراقييــن 
ــح  ــذا الترش ــد به ــي ال تري ــة! وه ــة المقاوم بحج
ســوى اعــادة “المجــد” ألبشــع قاتــل فــي منطقتنــا 
طيلــة الزمــن السياســي الحديــث. ومــا زالــت 
اراضــي المقابــر الجماعيــة رطبــة بدمــاء الشــهداء 
ومــا زال اهالــي وأقــارب ضحايــا االنفــال يبحثــون 
ولــو عــن اثــر لشــهدائهم المغدوريــن. ومــا زالــت 
حلبجــة موشــحة بســواد ســالح صــدام الكيمــاوي.

يجــب علــى الدولــة وســلطاتها الثــالث احتــرام 
الدســتور، الــذي يمنــع اي بعثــي ملطــخ اليــد بدمــاء 
العراقييــن من تســلم اي منصــب.. ال تعــودوا بنا الى 

مربــع الصفــر الكريــه.
ــدام  ــث ص ــا بع ــهداء وضحاي ــاء الش ــوا دم احترم

ــي! الفاش

الترشح لالنتخابات وصيانة الدستور!
طه رشيد
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علــى غــرار الدعــوات التــي تنطلــق بيــن الحيــن واالخــر نحــو التوجــه للتعليم 
االلكترونــي فــي ظــل تصاعــد موجــة االصابــات بفايــروس كورونــا ، و ألجل  
ــع المــالكات التدريســية  ــذ وجمي ــة والتالمي ــى صحــة الطلب المحافظــة عل
والتعليميــة ، وفــي ضــوء مــا إتخذتــه اللجنــة العليــا للصحــة والســالمة فــي 
ــق  ــة وغل ــع النشــاطات الرياضي ــت إيقــاف جمي العــراق مــن قــرارات تضمن
القاعــات والمســابح والمالعــب ماعــدا مباريــات الــدوري الممتــاز التــي لرّبمــا 
يتــم ايقافهــا هــي االخــرى قريبــا علــى ضــوء الموقــف الوبائــي فــي البلــد ..!
فــي ضــوء كل ذلــك البــد وأن يكــون هنالك تطبيقــا الكترونيــا يخدم جميع 
الرياضييــن مــن خــالل االنترنيــت يشــتمل علــى برامــج التدريــب واللياقــة 
البدنيــة ..خصوصــا  لالعبــي كــرة القــدم، فــإن عــدم معرفتهــم  بموعــد 
الرجــوع الــى المســتطيل األخضــر يضعهــم دائمــاً فــي حالــة تأهــب، فقــد 
ــزة  ــون جاه ــة أن تك ــى األندي ــدوران ، وعل ــى ال ــة إل ــة الرياض ــود عجل تع

وتتجــاوز حالــة التوقــف والركــود  .
ويتطلــب هــذا الوضــع مــن مدربــي اللياقة البدنيــة تحضير برامج أســبوعية 
وتماريــن فرديــة وشــرحها لالعبيــن عبــر اإلنترنــت والتواصــل معهــم  

بتقنيــة الفيديــو..
ويجــب ان يضــع  المديــر الطبــي للنــادي أو المعالــج الموجود فيه إرشــادات 

صحيــة وغذائيــة واقعيــة وصحيحة .
اضافــة الــى  تزويــد كل العــب ببيانــات ومعلومــات تتعلــق بأســباب ابتعاده  
عــن اإلرهــاق وعــدم النــوم واأللــم وتهيئــة الحالــة الذهنيــة المنشــودة ، 
بينمــا يقــّدم الالعبون تقارير بشــأن وزنهــم وحراراتهم، وأهــداف التمارين 

الذيــن تمكنــوا مــن تحقيقها.
بهــذه الحالــة نكــون قــد تابعنــا حالــة الالعبيــن الصحيــة وتابعنــا مديــات 
تفاعلهــم مــع البرنامــج التدريبــي االلكترونــي المّعــد لهــم ، ومديــات 
التزامهــم بتعليمــات الــكادر الطبــي والعالجــي ومدربــي اللياقــة البدنيــة.

التدريب اإللكتروني

عدنـان السوداني

علــى خط التماس 

نيمار يتكلم بحزن وآلم عن إصابته ..
البــكاء مســتمر والحــزن كبيــر، ســأتوقف مجــددًا عــن الشــي الــذي أحبــه، وهــو 

كــرة القــدم.
ال أعــرف اذا كان تعرضــي لالصابــات والضــرب المســتمر بســبب حبــي للمراوغــة 

بالكــرة وكمــا فــي كل مــرة ينتهــي بــي المطــاف بالخــروج مصابــاً.

ضريبة المهارة الفردية

حينمــا تخســر الفــرق الكبيــرة تذهــب الصحافــة هنــاك  الــى انتقــاد اداء الالعبيــن 
وتوجيــه اللــوم للمدربيــن بســبب غيــاب الحلــول لديهــم  وعــدم حضــور الرؤيــة 
التكتيكيــة عندهــم ..  ليصبحــوا راس الحربــة فــي ضيــاع فرقهــم  وســبب رئيســي 

فــي خســارتها ..!

# في الغرب..

بغداد - المستقل

دخــل العــراق ســباق التنافــس الثالثــي الــى جانــب البحرين 
وإيــران لتضييــف منافســات الجــوالت األربــع المتبقيــة 
مــن منافســات الــدور الثانــي لحســاب المجموعــة الثالثــة 
بالتصفيــات اآلســيوية المشــتركة المؤهلة لنهائيــات كأس 
العالــم لكــرة القــدم 2022 بقطــر والنســخة 18 مــن بطولة 

كأس آســيا لكــرة القــدم 2023 بالصيــن ..
التــي ســتقام بطريقــة التجّمــع خــالل الفتــرة مــن الثالــث 
ولغايــة الخامــس عشــر من شــهر حزيــران المقبــل بموجب 
إجــراءات احترازيــة صّحيــة ووقائيــة وفقــاً للبروتوكــول 

الطّبــي الشــامل الــذي أوصــى بــه مجلــس االتحــاد الدولــي 
لكــرة القــدم لجميــع االتحــادات القارية المنتميــة إليه قبيل 
اســتكمال مســابقاته للحفــاظ علــى ســالمة الجميــع مــن 
تزايــد انتشــار الســاللة الجديــدة لفايــروس كورونــا )كوفيد 
ــهر  ــذ ش ــدول من ــن ال ــرًا م ــددًا كبي ــرب ع ــذي ض - 19( ال

كانــون األول الماضــي .
وقّدمــت الهيئــة التطبيعيــة فــي اتحــاد كــرة القــدم طلبــًا 
ــه  ــب في ــدم تطل ــرة الق ــاد اآلســيوي لك ــى االتح رســمياً ال
أن تكــون مالعــب المدينــة الرياضيــة بمحافظــة البصــرة 
مســرحاً للجــوالت الســابعة والثامنــة والتاســعة والعاشــرة 
واألخيــرة للمجموعــة الثالثــة التــي تضم الــى جانب منتخبنا 

الوطنــي لكــرة القــدم كال مــن منتخبــات كمبوديــا وإيــران 
والبحريــن وهونــغ كونغ حســب الشــروط والتعليمــات التي 
ــة توفرهــا  وضعهــا االتحــاد اآلســيوي لكــرة القــدم الواجب
إلقامــة منافســات المجموعــات الثمانــي ضمــن إحــدى 
الــدول التــي تشــارك منتخباتهــا الوطنية فيها بعد ســاعات 
قليلــة مــن انتهــاء االجتمــاع الطــارئ الــذي عقدتــه لجنــة 
المســابقات القارية  مع ممثلي اتحادات 40 منتخباً يشــارك 
فــي الــدور الثانــي وتم فيه تأجيــل اســتكمال المباريات من 
شــهر آذار الــى شــهر حزيــران لتجــري وفقــاً آلليــة التجّمــع 
بــدالً مــن نظــام جولتــي الذهــاب واإليــاب الــذي تــم أتباعه 

فــي الجــوالت الســت الماضيــة .

بغداد - المستقل

ــاًء علــى طلــب عــدد كبيــر مــن االتحــادات الوطنيــة  بن
وخاصــة فــي شــرقي القــارة بســبب أزمــة جائحــة 
كورونــا وفــرض المزيــد مــن قيــود الســفر والحجــز 
الصّحــي بالنســبة لمنتخباتهــا ونظيراتهــا التي ســتلعب 
المباريــات علــى أرضهــا كمــا هو الحــال بالنســبة التحاد 
ــن  ــمياً ع ــذر رس ــذي أعت ــدم ال ــرة الق ــغ لك ــغ كون هون

عــدم إقامــة لقــاء منتخبــه األول مــع منتخبنــا الوطنــي 
لكــرة القــدم علــى الملعــب الرئيــس للعاصمــة فكتوريــا 
ظهيــرة يــوم الثالثيــن مــن شــهر آذار المقبــل ضمــن 
الجولــة الثامنــة مــن التصفيــات المشــتركة للمونديــال 
للمجموعــة الثالثــة، وأمتــد االعتــذار الــى نظيــره اتحــاد 
كمبوديــا لكــرة القــدم الــذي قــّدم اعتــذاره عــن عــدم 
ضيافــة المنتخــب البحرينــي لكــرة القــدم علــى أرضــه 
ــن  ــه ضم ــهر ذات ــن الش ــرين م ــس والعش ــوم الخام ي

الجولــة الســابعة ، تمــت الموافقــة علــى تأجيــل اقامــة 
ــران  ــات فــي شــهر اذار لتكــون فــي شــهر حزي التصفي
، حيــث أعتبــر هــذا التأجيــل هــو التأجيــل الرابــع الــذي 
تقــوم بــه لجنــة المســابقات فــي االتحــاد اآلســيوي لكرة 
ــام  ــن الع ــهر آذار م ــذ ش ــات من ــك المنافس ــدم لتل الق
الماضــي باالتفــاق والتنســيق مــع االتحــاد الدولــي لكرة 
القــدم باعتبــار األخيــر هــو المســؤول المباشــر عــن 

ــدم . ــرة الق ــم لك ــة كأس العال بطول

العراق ينافس إيران والبحرين بتضييف 
المباريات المتبقية  للتصفيات االسيوية

بطلب من االتحادات الوطنية
التصفيات االسيوية تقام في حزيران القادم بدال من شهر آذار

بغداد - المستقل

أكــَد رئيــس الهيــأة التطبيعيــة إيــاد بنيــان أن منافســات المرحلــة الثانيــة للــدوري 
الممتــاز ســتنطلق يومــي الثالثــاء واألربعــاء مــن األســبوع المقبل، وســيتم اســتمرار 
مباريــات الــدوري بعدهــا بشــكل انســيابي حســب الجــدول الــذي ســتحدده لجنــة 
المســابقات، وال صحــة لألنبــاء التــي تشــير إلــى خــوض مباريــات الــدوري يومــي 
ــوض  ــى خ ــير إل ــي تش ــاء الت ــة لألنب ــبوع وال صح ــن كل أس ــاء م ــاء واالربع الثالث
مباريــات الــدوري يومــي الثالثــاء واالربعــاء مــن كل أســبوع”.وهناك موافقــة 

رســمية بخصــوص تنقــل االنديــة بيــن المحافظــات أثنــاء أيــام الحظــر.”
ــتقام  ــاز، س ــرة الممت ــدوري الك ــة ل ــة الثاني ــات المرحل ــان: “أن مباري ــح بني وأوض
وســط إجــراءات وقائيــة مشــددة لجميــع العامليــن والمتواجديــن فــي ملعــب 
المبــاراة، وســتكون هنــاك عقوبــات إداريــة بخصــوص المخالفيــن، وذلــك مــن أجل 

ــع”. ســالمة الجمي

بنيان :  مباريات الدوري الممتاز 
ستقام وسط اجراءات وقائية مشددة

بغداد - المستقل

ــدم،  ــرة الق ــق زاخــو بك ــدرب فري أنهــى م
أحمــد صــالح، تعاقــده مــع النــادي بشــكل 
ــع  ــن، م ــن الطرفي ــي بي ــمي، بالتراض رس
انتهاء المرحلــة األولى من الــدوري الممتاز.
وقــال صــالح: إن األزمــة الماليــة وراء 
ــق  ــق حق ــم أن الفري ــده، رغ ــاء تعاق إنه
نتائــج طيبــة في المرحلــة األولــى، واحتل 
المركــز الســادس، فــي ظــل الظــروف 

ــادي. ــي يمــر بهــا الن الت
معقــدا،  بــات  الوضــع  “لكــن  وتابــع: 
ــادي..  ــذار إلدارة الن ــى االعت ــي عل وأجبرن
هنــاك 8 العبيــن قــرروا مغــادرة الفريــق، 
ــبب  ــا تس ــتوية، م ــاالت الش ــالل االنتق خ

ــي أن  ــارات، وكان عل فــي عجــز فــي الخي
ــا، وهــذا  أخــوض المنافســات بـــ15 العب

ــدا”. ــب ج صع
ــع  ــت ســابق م ــي وق وأردف: “جلســت ف
اإلدارة، واتفقنــا علــى ضــرورة اســتقطاب 
عــدد مــن الالعبين، فــي فتــرة االنتقاالت 
الشــتوية، لكــن اإلدارة عجــزت عــن ذلك، 

لعــدم وجــود الدعــم الكافــي”.
وأضــاف أنــه قــرر فســخ العقــد بالتراضــي 
مــع اإلدارة، التــي قــال إنهــا عملــت بــكل 
جــد لتوفيــر احتياجــات الفريــق، لكــن 
الظــروف الماليــة قيدتهــا بشــكل كبيــر.
ــي هــذا الختصــار  ــم صــالح: “دفعن وخت
الزمــن وتقديم االســتقالة، ليكــون هناك 

وقــت كاف لــإلدارة إليجــاد البديــل”.

أحمد صالح : قرار فسخ العقد مع زاخو أسبابه مالية بحتة

كربالء - المستقل

ــالء الرياضــي  ــادي كرب ــق ن يواصــل فري
تحضيراتــه مــن اجــل المشــاركة فــي 
مباريــات الــدوري التأهيلــي لكــرة القــدم 
ــم  ــواء للموس ــى دوري االض ــؤدي إل الم
المــالك  يقــوده  والفريــق  المقبــل، 
التدريبــي المؤلــف مــن فؤاد جــواد مدربا 
، وياســر عبــد الــرزاق وســعد مشــاوي 
مدربيــن مســاعدين وكاظــم محمــد 
مدربــا لحــراس المرمــى ومصطفــى جابر 

ــة. ــة البدني ــا للياق مدرب
مباريــات  سلســلة  اجــرى  الفريــق 
وديــة، حقــق فيهمــا الفــوز علــى فريــق 
الكاظميــة بهدفيــن مــن دون رد وعلــى 
أوروك مــن محافظــة الناصريــة بالنتيجة 
ذاتهــا، وتعــادل ســلبا امــام الــزوراء مــع 
اضاعتــه لركلــة جــزاء عــن طريــق الالعب 
ــا العارضــة  ــا ردته ــح مهــدي عندم صال
فــي ملعــب الــزوراء )الشــالجية(، وفــاز 
علــى ديالــى بهدفيــن لهــدف فــي ملعب 
كربــالء، وتعــادل امــام الكــرخ فــي ملعــب 
ــه .. الســاحر احمــد راضــي بهــدف لمثل

يقــول المــدرب المســاعد ياســر عبــد 
ــالء  ــرة كرب ــوم ك ــرزاق، وهــو احــد نج ال
ومثــل العديد مــن االندية بينهــا الطلبة 

تدريبــات  يــؤدي  الفريــق  والجيــش: 
منتظمــة وهنالــك اندفاعــا مــن الالعبين 
ــى تقديــم االفضــل والمشــاركة فــي  عل
ــوز  ــوة للف ــي بق ــدوري التأهيل ــة ال بطول
واللعــب  االنتقــال  بطاقــات  باحــدى 
فــي دوري االضــواء للموســم المقبــل، 
ــن  ــة بي ــرة الكربالئي ــق الك واســتعادة ال

فــرق الــدوري الممتــاز، اذ يملــك الفريــق 
ســجال حافــال مــن النتائج اإليجابية ســيما 
فــي المباريــات امــام الفريــق الكبيــرة مع 
تقديمــه العديــد مــن النجــوم إلــى الفرق 
إلــى  الجماهيريــة وكذلــك  المتقدمــة 
المنتخبــات الوطنيــة ومالعــب األحتــراف 

ــي. الخارج

ويضيــف: اســتقدمنا العبيــن محترفيــن، 
وبحســب رؤيــة المــالك التدريبــي فقــد 
تــم اإلبقــاء علــى النيجــري ابــو بكــر كمارا 
وهــو العــب جيــد فــي مركــز الليبــرو، 
يملــك مؤهــالت فنيــة عاليــة، فــي حيــن 
لــم يوفــق الالعبــون مــن دولــة )ســاحل 
العــاج( فــي االختبــارات والمباريــات التــي 
اشــتركوا فيهــا، لذلــك هنالــك اتفاقــا 
مــع إدارة النــادي بالعمــل علــى التعاقــد 
مــع العبيــن محترفيــن اخريــن، وهنالــك 

اســماء مرشــحة مــن ســوريا ولبنــان.
المــالك  ان  الشــاب،  المــدرب  يؤكــد 
ــجم  ــالء منس ــادي كرب ــي ن ــي ف التدريب
ــرة  ــوا فــي فت ــع لعب ــرا لكــون الجمي كثي
واحــدة ولذلــك تكون افكارهــم متقاربة 
جــدا، كمــا ان هــدف الجميــع هــو اثبــات 
فــي  والمســاهمة  االفضــل  الحضــور 
قيــادة الفريــق إلــى دوري الكبــار، كمــا 
ان إدارة النــادي تســهم فــي تهيئــة 
اجــواء مناســبة للفريــق مــن أجــل انجاح 
مســيرة االعــداد والدخــول فــي جاهزيــة 
التأهيلــي،  الــدوري  تامــة لمنافســات 
كمــا ان لديــه محطــة عمــل ســابقة مــع 
الكابتــن فــؤاد جــواد عندمــا كان ضمن 
ــادي  ــي المســاعد فــي ن مالكــه التدريب

ــة. الهندي

نادي كربالء يرفع وتيرة استعداداته لضمان اللعب بالممتاز

بغداد - المستقل

بموجــب البرمجــة الجديــدة للتصفيــات اآلســيوية المشــتركة لمونديــال 2022  ســيلعب 
منتخبنــا الوطنــي لكــرة القــدم يــوم الســابع مــن شــهر حزيــران المقبــل ضمــن الجولــة 
الثامنــة للمجموعــة الثمانيــة بعــد أن يكــون قــد حصــل علــى راحة ضمــن الجولة الســابعة 
التــي ســتجري يــوم الثالــث مــن الشــهر ذاتــه، فيمــا ســيكون يــوم الحــادي عشــر موعــدًا 
إلجــراء مباراتــه مــع نظيــره منتخب كمبوديا لكــرة القدم ضمن الجولة التاســعة وســيواجه 

منتخبنــا المنتخــب اإليرانــي لكــرة القــدم بقمــة كرويــة آســيوية يــوم الخامــس عشــر مــن 
الشــهر نفســه ضمــن الجولــة العاشــرة واألخيــرة حيــث باتــت كتيبــة سريتشــكو كاتانيتش 
بحاجــة الــى 6 نقــاط مــن أجــل خطف تذكــرة العبور الــى الــدور الثالث الحاســم المونديالي 
الــذي ينطلــق فــي شــهر أيلــول المقبــل الــى جانــب التواجــد فــي بطولــة كأس آســيا لكــرة 
القــدم التــي تحتضنهــا الصيــن خــالل الفتــرة مــن الســادس عشــر مــن شــهر حزيــران الــى 
الســادس عشــر مــن شــهر تمــوز 2023 بمشــاركة 24 منتخبــاً للمــرة الثانيــة بعــد نســخة 

2019 بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.

جدول مباريات منتخبنا الوطني في التصفيات االسيوية المزدوجة

بغداد - المستقل

ــور  ــة الدكت ــم وزارة الصح ــق بإس ــد الناط اك
ســيف البــدر ان جميــع المنافســات الرياضيــة 
تعتبــر معلقة فــي الوقت الحالــي باعتبارها احد 

االنشــطة التــي تتضمــن التجمعــات .
وقــال البــدر » إن جميــع االنشــطة التــي 
تتضمــن تجمعــات تؤجــل فــي الوقــت الحالــي 
وتمنــع حســب قــرارات اللجنــة العليــا للصحــة 
والســالمة الوطنيــة والتــي صــدرت بهــا اوامــر 

تنفيذيــة مــن االمانــة العامة لمجلــس الــوزراء 
من ضمنهــا المباريــات وااللعــاب بمختلفها«.
واضــاف البــدر ان« القــرار عــام ويشــمل جميــع 
المباريــات ماعدا مباريات الــدوري الممتاز التي 
ســتقام بــدون جمهــور ..وال يوجد اي اســتثناء 

اخــر فــي الوقــت الحالي«.
ــة  ــدالت االصاب ــر إن  مع ــر بالذك ومــن الجدي
بفايــروس كورونــا ارتفعــت منذ اســبوع، وهي 
الموجــة الثالثة، مما دفع اللجنة التخــاذ قرارها 

بتعليق االنشــطة وايقــاف التجمعات.

باستثناء مباريات الدوري الممتاز 
اللجنة العليا للصحة والسالمة ُتعلق 

جميع االنشطة الرياضية

توّجــه الجماهيــر جــام غضبهــا الــى االدارات ولــن تخــرج مــن الملعــب اال بترديــد 
هتــاف )هيئــة اداريــة كلهــم حراميــة (..

وتنســى حالــة تراجع مســتويات بعض الالعبيــن واالخطاء التكتيكيــة التي يقع بها 
بعــض المدربين .

# في العراق..

لــم يتمكــن كريــم بنزيمــة مهاجــم نــادي ريــال مدريــد اإلســباني مــن المشــاركة بتدريبــات 
ــى  ــد الوليــد حيــث تحــوم الشــكوك حــول عــدم قدرتــه عل الفريــق قبــل مباراتــه أمــام بل

اللحــاق بالمبــاراة.
ويذكــر بــأن زيــن الديــن زيــدان مــدرب الفريــق يعيــش حالة مــن القلــق بســبب احتمالية 
ــا بــدوري أبطــال أوروبــا بعدمــا تعــرض إلصابــة فــي  غيــاب الالعــب عــن مبــاراة أتاالنت
الكاحــل خــالل مبــاراة الفريــق أمــام فالنســيا وال يمكــن المخاطــرة بالضغــط عليــه كثيــًرا 

اآلن.
ــات  ــن اإلصاب ــي م ــذي يعان ــدان وال ــي رأس زي ــة ف ــة موجع ــة ضرب ــاب بنزيم ــات غي وب
بالفريــق حيــث تعــرض مــا يقــارب 8 العبيــن إلصابــات مختلفــة ويغيبــون عــن المباريات.

ــة والمليئــة بالعبيــن مميزيــن مثــل  وانضــم بنزيمــة لقائمــة مصابــي الملكــي الطويل
ــردي وأودريــوزوال  ســيرجيو رامــوس ورودريغــو غــوس ودانــي كارفخــال وفيــدي فالفي

ومارســيلو  وميليتــاو.وهــازارد 

ــاء  ــس الثالث ــغ أم ــد اليبزي ــه ض ــاراة فريق ــالح، إن مب ــد ص ــري محم ــول، المص ــم ليفرب ــال نج ق
ــق  ــى طري ــود وإل ــلوبه المعه ــى أس ــق إل ــادت الفري ــال، أع ــي دوري األبط ــن نهائ ــاب ثم ــي ذه ف

االنتصــارات.
وعبــر صــالح فــي تصريــح لشــبكة “بــي إن ســبورتس” عــن ســعادته بالتســجيل فــي مباراة 

اليبزيــغ والفــوز خــارج الديار.
وأضــاف أن فريقــه لعــب بشــكل جيــد أمــام خصــم صعــب المــراس، الفتــا إلــى أن 

مبــاراة العــودة ســتكون صعبــة متمنيــا التأهــل إلــى ربــع النهائــي.
وحقــق ليفربــول، الــذي منــي مؤخــرا بثــالث خســارات متتاليــة فــي الــدوري 
اإلنجليــزي، فــوزا مســتحقا علــى مضيفه اليبزيــغ األلماني بهدفيــن نظيفين، 

ســجلهما صــالح، والســنغالي ســاديو مانــي.

بنزيمة وضربة في رأس زيدان 
قبل مباراة أتاالنتا

أول تعليق لصالح بعد تألقه
 في مباراة اليبزيغ
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بعــد اعــالن  الرئيــس األمريكــي جــو بايــدن دعمــه 
لبــدأ  النــووي،  وضــع شــرطاً  االتفــاق  إلــى  العــودة 
ــا  ــران أوال التزامه ــتأنف طه ــر أن تس ــات و أص المفاوض
الكامــل باالتفــاق وأن تتراجــع عــن جميــع اإلجــراءات التــي 
اتخذتهــا احتجاجــا علــى العقوبــات االقتصاديــة القاســية 

ــا. ــت عليه ــي فرض الت
لكــن اي ان ردت وطالبــت بانتقــام الواليــات المتحدة اوال 
برفــع العقوبــات كــي تعلــن هــي تراجعهــا عــن الخطــوات 

التــي قامــت بهــا مؤخــرًا . 
مــن جانبــه  طالــب وزيــر الخارجيــة االيرانــي محمــد جواد 
ظريــف  االتحــاد االوربــي بالتنســيق مــع امريــكا مــن اجــل 

الدخــول فــي المفاوضات . 
وعــرض جــواد ظريــف، الــذي طالب فــي وقت ســابق بإنهاء 
ــراءات،  ــران أي إج ــذ إي ــل أن تتخ ــة قب ــات األمريكي العقوب
طريقــة للتقــدم نحــو العــودة إلــى االتفــاق النــووي، وذلــك 

فــي مقابلــة أجرتهــا معــه شــبكة ســي إن إن األمريكيــة.
وقــال وزيــر الخارجيــة اإليرانــي للمذيعــة كريســتين 
ــل  ــة للتوص ــاك إمكاني ــدا أن هن ــن جي ــور: »تعلمي أمانب
إلــى آليــة للعــودة المتزامنــة والتنســيق لمــا يمكــن 

ــه«. ــام ب القي
وأضــاف ظريــف أنــه ينبغــي علــى جوزيــب بوريــل، كبيــر 
مســؤولي السياســة الخارجيــة فــي االتحــاد األوروبــي 
والمنــدوب الســامي لالتحــاد، أن يلعــب دورا مــن موقعــه 
كمنســق اتفــاق 2015 الــذي جمــع بيــن إيــران مــن 
جهــة والمملكــة المتحــدة، وفرنســا، وألمانيــا، وروســيا، 

ــن مــن الجهــة األخــرى. والصي
ــزام  ــى االلت ــد العــودة إل ــات المتحــدة تري ــال: »الوالي وق
)باالتفــاق(، وإيــران مســتعدة لالســتجابة لذلــك فــورا. لذا 

التوقيــت ال يعــد مشــكلة«.
ــي  ــووي، ال ــاق الن ــن االتف ــحاب م ــب االنس ــن ترام وأعل
تــم التوصــل إليــه فــي عهــد الرئيــس األمريكــي الســابق 
بــاراك أوبامــا، متوعــدا إيــران بخنــق اقتصادهــا وتقليص 

نفوذهــا فــي المنطقــة.
وتــرى إدارة بايــدن أن اإلجــراءات التــي اتخذهــا ترامــب 

جــاءت بنتائــج عكســية تتمثــل فــي تخلــي طهــران عــن 
ــة  ــف الجهــود اإليراني ــووي، وتكثي ــاق الن التزامهــا باالتف
فــي اتجــاه العمــل ضــد المصالــح األمريكيــة. وحــذر 
مــن  األمريكيــة،  الخارجيــة  وزيــر  بلينكــن،  أنطونــي 
ــطارية  ــواد االنش ــاج الم ــن إنت ــن م ــد تتمك ــران ق أن إي

ــة«. ــهر قليل ــالل أش ــووي خ ــالح ن ــاج س ــة إلنت الالزم
رغــم ذلــك، رجــح بلينكــن أن عــودة واشــنطن إلــى 
االتفــاق النــووي اإليرانــي لــن تكــون فــي وقــت قريــب.

ــررت  ــالده »إذا ق ــي إن ب ــة األمريك ــر الخارجي ــال وزي وق
ــض  ــك بع ــتغرق ذل ــوف يس ــاق - س ــى االتف ــودة إل الع
الوقــت، وســوف يســتغرق وقتــا أيضــا لتقييــم مــدى 

الوفــاء بالتزاماتهــم )اإليرانييــن(«.
ــران  ــي إن إن، إن »إي ــع س ــه م ــي مقابلت ــف، ف ــال ظري وق

بإمكانهــا العــودة إلــى التزاماتهــا الســابقة فــي أقــل مــن 
ــوم«.  ي

أيامــا  تســتغرق  قــد  موضوعــات  هنــاك  أن  وأوضــح 
أو أســابيع ولكنهــا لــن تكــون فتــرة أطــول ممــا قــد 
ــن  ــة تتضم ــر تنفيذي ــع أوام ــنطن لتوقي ــتغرقه واش تس
اســتئناف صــادرات النفــط اإليرانــي، وإعــادة تشــغيل 
ــل  ــران، وتشــغيل قطــاع النق ــي إي ــي ف القطــاع المصرف
فــي البــالد، وغيــر ذلــك مــن األمــور التــي طالتهــا 

ترامــب«. الرئيــس  انتهــاكات 
ــاج  ــى إنت ــردد عــن أنهــا تســعى إل ــا يت ــران م وتنفــي إي
ســالح نــووي، لكــن منافســتها علــى النفــوذ فــي المنطقة 
إســرائيل تتهمهــا بأنهــا تطــور هــذا النــوع مــن األســلحة 

وتهــدد باتخــاذ إجــراء عســكري ضدهــا.

ظريف : اطالب االتحاد االوربي 
بالتنسيق بيننا وبين امريكا
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تفاعلــت االوســاط االعالميــة فــي العالــم مــع مقطــع فيديــو 
ارســلته الشــيخة لطيفــة بنــت محمــد بــن راشــد حاكــم دبي 

مــن مــكان احتجازهــا داخــل فيــال فــي دبــي.
ــي  ــم دب ــا حاك ــول إن والده ــي تق ــوم، الت ــة آل مكت لطيف
ــة. ــوة كرهين ــوم، يحتجزهــا بالق ــن راشــد آل مكت محمــد ب
ولطيفــة هــي ابنــة الشــيخ محمــد بــن راشــد مــن زوجتــه 

ــة. الجزائري
فقــد تحولــت قضيتهــا الــى قضيــة رأي عــام عالمــي فهنــاك 

مطالبــات دوليــة بتحديــد مكانهــا والتعــرف علــى حالتهــا.
وتنــاول االعــالم البريطانــي. هــذه القضيــة باهميــة بالغــة 
ــول  ــك راب ح ــي دومني ــة البريطان ــر الخارجي ــدث وزي اذ تح
الشــيخة لطيفــة وطالــب. بمعرفــة مصيرهــا . وتناولــت 

ــت ــد كتب ــوع فق ــف الموض الصح
الســيدة كريســتين فــي الغارديــان إن العــام الماضــي شــهد 
ــأن الشــيخ محمــد بــن  ــة ب صــدور حكــم محكمــة بريطاني
راشــد، نظــم عمليــات اختطــاف الثنتيــن مــن بناتــه، وهــو 
مــا هــدد ليــس فقــط بحــدوث فوضــى فــي العالقــات مــع 
ــزال دون  ــار أســئلة ال ت ــل أث ــدة، ب ــة المتح ــارات العربي اإلم

ــوق  ــت بحق ــد ضح ــا ق ــت بريطاني ــا إذا كان ــول م ــة ح إجاب
اإلنســان لحمايــة حليــف لهــا.

وأثــار اكتشــاف أن الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ربمــا 
ــن خــالل  ــي م ــون الدول ــزي والقان ــون اإلنجلي انتهــك القان
اختطــاف البنــات تســاؤالت حــول مــا إذا كانــت الشــرطة 
ــرأة  ــاء الم ــي اختف ــق ف ــن التحقي ــت م ــد ُمنع ــة ق البريطاني

ــرة شمســة. الشــابة، األمي
لــم يتمكــن الســير أنــدرو ماكفارليــن ، رئيس قســم األســرة 
فــي المحكمــة العليــا فــي إنجلتــرا وويلــز، مــن تحديــد مــا 
إذا كانــت وزارة الخارجيــة قــد منعــت التحقيــق فــي اختطــاف 
شمســة مــن كامبريــدج فــي عــام 2000 ألن وزارة الخارجيــة 
رفضــت التعــاون مــع المحكمة على أســس لحمايــة المصالح 

البريطانية.
اعتبــرت هــذه القضيــة محرجــة بشــكل خــاص نظــرا للعالقة 
الشــخصية الوثيقــة بيــن محمد بن راشــد والملكــة اليزابيث 

الثانية .
وقــد اصــدرت االمــم المتحــدة بيانــاً طالبــت فيــه االمــارات 
العربيــة بتقديــم الديــل علــى وجــود الشــيخة لطيفــة علــى 

قيــد الحيــاة.
وقــال متحــدث باســم الوكالــة إن الهيئــة طلبــت مــن 

اإلمــارات تقديــم مزيــد مــن المعلومــات حــول مــكان 
وحالتهــا. وجودهــا 

ــا  ــو، والده ــع فيدي ــي مقاط ــة، ف ــيخة لطيف ــت االش واتهم
باحتجازهــا رهينــة فــي دبي منذ محاولتهــا الفرار فــي 2018.
وقالــت الشــيخة لطيفــة فــي مقاطــع فيديــو مســجلة ســرًا 
ــى  ــى عل ــا تخش ــي، إنه ــي س ــي ب ــع ب ــاركتها م ــت مش تم

حياتهــا.
وأثــار الشــريط الذي نشــره أصدقاء للشــيخة لطيفــة دعوات 
عالميــة إلجــراء تحقيــق مــن جانــب األمــم المتحــدة، بينمــا 

قالــت بريطانيــا إنهــا ســتراقب أي تطــورات »عــن كثــب«.
وقــال وزيــر الخارجيــة البريطانــي دومينيــك راب فــي وقــت 
ســابق هــذا األســبوع »نحــن قلقــون بشــأن ذلــك«، مضيًفــا 
أن أشــرطة الفيديــو »المقلقــة للغايــة« أظهــرت »شــابة فــي 

محنــة عميقــة«.
ووالــد الشــيخة لطيفــة، الشــيخ محمد بــن راشــد آل مكتوم، 
ــى  ــن أغن ــد م ــارات، واح ــس اإلم ــب رئي ــي ونائ ــم دب حاك

رؤســاء الــدول فــي العالــم.
ــدول  ــن ال ــدد م ــع ع ــة م ــات وثيق ــارات بعالق ــع اإلم وتتمت
الغربيــة ، بمــا فــي ذلــك الواليــات المتحــدة والمملكــة 

ــتراتيجًيا ــا اس ــا حليًف ــي تعتبره ــدة، الت المتح
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قــوات  إن  أكار،  خلوصــي  التركــي  الدفــاع  وزيــر  قــال 
ــال  ــزب العم ــي كا كا ح ــة »ب ــع منظم ــرت مواق ــالده دم ب
الكردســتاني التركــي« فــي إطــار عمليــة »مخلــب النســر 2« 

ــراق. ــمالي الع ــارا«، ش ــة »غ بمنطق
جــاء ذلــك فــي كلمــة خــالل مراســم عســكرية أقيمــت ، فــي 

واليــة إزميــر، غربــي تركيــا.
ــق  ــم يب ــه ل ــت أن ــي كا كا أدرك ــادات ب ــاف أكار: »قي وأض

ــه . ــرب إلي ــكان ته ــة م للمنظم
وأفــاد أن المعلومــات االســتخبارية تشــير إلــى وجــود حالــة 
ذعــر لــدى قيــادة منظمــة »بــي كا كا«، وأن حركتهــا ُقيــدت 
عبــر عمليــة »مخلــب النســر 2«.وشــدد بالقــول: »لن يشــعر 
ــد أن  ــد اآلن«.وأك ــكان بع ــي أي م ــان ف ــون باألم اإلرهابي
ــا  ــواع اإلرهــاب وظيفتن ــداء موقــف مشــترك ضــد كل أن إب
جميعــا، وقبــل أي شــيء »واجــب إنســاني«.وتابع: »ينبغــي 

لجميــع محاورينــا أن يعلمــوا أن اإلرهــاب آفــة عالميــة«.

ــالح  ــن س ــرة م ــن 40 طائ ــر م ــاركة أكث ــى مش ــت إل ولف
الجــو فــي عمليــة »مخلــب النســر 2« التــي انطلقــت فــي 
10 فبرايــر/ شــباط الجــاري ضــد اإلرهابييــن بمنطقــة 
»غــارا«، شــمالي العــراق، وانتهــت فــي الـــ 14 مــن الشــهر 

نفســه.
ــة  ــاحة جغرافي ــي مس ــذت ف ــة ُنف ــح أكار، أن العملي وأوض
واســعة وتضاريــس وعــرة وســط ظــروف مناخيــة قاســية 

ــري. ــناد ب ودون إس
وبيــن أن تركيــا حــددت أكثــر مــن 50 هدفــا للمعارضيــن 
االكــراد ، مضيفــا: »تــم إلغــاء بعض هــذه األهداف ألســباب 
ــأن  ــا بنجــاح كبير«.وصــرح ب ــة 48 هدف ــم إصاب ــة، وت أمني
العمليــة أســفرت عــن تحييــد 53 إرهابيا بينهــم 4 قياديين.
وشــدد علــى احتــرام تركيــا وحــدة أراضــي العــراق والــدول 
المجــاورة األخــرى، مبينــا أن العمليــة جــرت بالتنســيق مــع 

األصدقــاء والحلفــاء.
وأشــار إلــى توجيــه بــالده ضربــات قاصمــة ضــد »بــي كا 
كا« فــي المناطــق التــي كانــت المنظمــة تعتبرهــا آمنــة وال 

يمكــن الوصــول إليهــا.
وبخصــوص الوضــع فــي بحــر إيجــة، قــال أكار: »رغــم كل 
مقارباتنــا اإليجابيــة البنــاءة، فــإن المحــاوالت االســتفزازية 
ــد للحــد مــن  ــة التهدي ــر المســؤولة ولغ ــات غي والتصريح
حقوقنــا النابعــة عــن القانــون الدولــي، تــؤدي إلــى تصعيــد 
التوتــر فــي إيجــة وتعميــق المشــاكل وتقويــض والســالم 

واالســتقرار اإلقليمييــن«.
وحــول قبــرص وشــرقي المتوســط، أكــد أن حــل الدولتيــن 

هــو المخــرج الوحيــد للقضيــة القبرصية.
وتابــع: »أي مشــروع يتعلــق بقبــرص وال يضــم تركيــا 
وقبــرص التركيــة ليــس لــه فرصــة للبقــاء. نحــن مصممون 
وقــادرون علــى حمايــة حقوقنــا ومصالحنــا فــي جميــع 

ــرص«. ــك قب ــي ذل ــا ف ــا، بم بحارن
ــن  ــام بي ــن انقس ــرص م ــرة قب ــي جزي ــذ 1974، تعان ومن
شــطرين، تركــي فــي الشــمال ورومــي فــي الجنــوب، وفــي 
الــروم خطــة قدمتهــا األمــم  القبارصــة  2004 رفــض 

ــرة. ــطري الجزي ــد ش ــدة لتوحي المتح
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مــن  للعــالج  جديــدا  دواًء  ألمانيــا  أقــرت  ان  بعــد 
فيــروس كورونــا المســتجد الــذي يعتمد على األجســام 
المضــادة، اثيــر جــدالً واســعاً رافــق اطــالق لقــاح فايــزر 
االلمانــي عــن مــدى فعاليــة هــذا اللقــاح ، وهــل يــؤدي 

ــد 19 .. ــروس كوفي الغــرض ويحمــي مــن فاي
الخدمــات  لتقديــم  مكابــي  منظمــة  قدمــت  فقــد 
الصحيــة تقريــرًا مفصــالً حــول نجاعة هــذا اللقــاح ، فقد 
قالــت : إن أقــل مــن 0.01 فــي المئــة مــن الذيــن تلقــوا 
لقــاح شــركة فايــزر للوقايــة مــن كوفيــد19- أصيبــوا 

بالفيــروس بعــد أكثــر مــن أســبوع مــن تلقــي الجرعــة 
التــي نشــرتها  األوليــة  النتائــج  وأظهــرت  الثانيــة. 
ــى الصحــة العامــة أن  ــة بالحفــاظ عل المنظمــة المعني
مــن بيــن 128600 شــخص تلقــوا الجرعتيــن لم يصب 

ــذ ذلــك الحيــن. ســوى 20 فقــط بالفيــروس من
وقالــت منظمــة مكابــي فــي بيــان »وفقــا لخبــراء 
مكابــي فــإن هــذه بيانــات أوليــة لكــن األرقام مشــجعة 

ــة«. للغاي
ــوا بالعــدوى  ــن 20 شــخصا أصيب وأضافــت أن مــن بي
ــى  ــة. عان ــا مزمن ــم أمراض ــة منه ــي المئ ــي 50 ف يعان
جميــع المرضــى مــن وعكــة خفيفة مــع أعراض تشــمل 

ــل أي  ــم ينق ــب. ل ــف أو التع الصــداع والســعال والضع
ــى  ــرارة إل ــة الح ــت درج شــخص للمستشــفى أو ارتفع
فــوق 38.5 درجــة مئويــة. تــم فحــص معظــم المرضى 
للكشــف عــن كوفيــد19- بســبب المخالطة مــع مريض 

تــم التحقــق مــن إصابتــه«.
و توصلــت الدراســة شــملت العامليــن فــي المجــال 
ــاح  ــوا اللق الصحــي فــي أحــد المستشــفيات ممــن تلق
ــا المســتجد،  ــروس كورون ــى أن اللقــاح المضــاد لفي إل
ــادر  ــره، ق ــى تطوي ــزر« عل ــركة »فاي ــت ش ــذي عمل وال
علــى تقديــم حمايــة تصــل إلــى 85 بالمئــة عقــب تلقي 

ــى وحدهــا. ــة األول الجرع
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ــة  ــر الخارجي ــن لخــص وزي ــن الكلمتي ــكا عــادت« بهاتي »أمري
االمريكــي بلنكيــن مالمــح السياســة االمريكيــة الجديــدة بعــد 
حقبــة مــن التخبــط واالنقــالب علــى القيــم االمريكيــة داخليــًا 
وخارجيــاً فــي عهــد الرئيــس الســابق دونالــد ترامــب، مثلمــا 
أكــد الرئيــس بايــدن علــى اســتعادة دفــة القيــادة العالميــة.

ــن  ــر م ــه كثي ــي في ــوماً يلغ ــع 39 مرس ــه االول وق ــي يوم فف
مخلفــات ســلفه ، وبهــذا بعــث برســالة  مفادهــا ان السياســة 
االمريكيــة رجعــت الــى مســارها الســابق الــذي اختطتــه منــذ 

نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة وحتــى العــام 2016.
واراد الرئيــس الجديــد ان يقــول ان امريــكا عظيمــة ليســت 
ــا  ــا ومبادئه ــة بقيمه ــل هــي عظيم ــد ب ــة والتهدي بالبلطج
وسياســتها، »وشــعار أمريــكا اوالً  أو لنجعــل امريــكا عظيمــة 
ــدور  ــن خــالل ال ــي م ــب يأت ــه ترام ــذي رفع ــرة اخــرى« ال م
ــة  ــق سياس ــذي راف ــر ال ــا، فالتوت ــع حلفائه ــه م ــذي تلعب ال
وروســيا  أعتبارالصيــن  و  االوربــي  االتحــاد  مــع  ترامــب 
التــي  الدفــاع  وزارة  لوثيقــة  طبقــًا  اساســيين   عدويــن 

ــام 2018. ــي الع ــا ف اصدره
والتغاضــي عــن ملفــات حقــوق االنســان في الشــرق االوســط, 
ومحابــاة بعــض الــدول واالنســحاب مــن االتفــاق النــووي 
5+1 كلهــا كانــت  سياســات غيــر مدروســة فــي نظــر بايــدن.
لكــن مــا يدعــو للتســاؤل امــام هــذه الخطــوات والتصريحــات 
مــن االدارة االمريكيــة هــل فعــالً ســتتغير السياســة االمريكــة  
الجمهوريــة  االدارات  بيــن  االدوار  تبــادل  لعبــة  انهــا  أم 
والديمقراطيــة . ولــو اعتقدنــا بصحــة مــا يقولــه الرئيــس 
بايــدن ووزيــر خارجيتــه هنــل ســيتمكن مــن ارجــاع القاطــرة 
االمريكيــة الــى ســكتها الســابقة فــي ظــل المتغيــرات العالمية 

ــدة. الجي
ــدو ان   ــي يب ــأن االمريك ــة للش ــة والمتابع ــالل الدراس ــن خ م

الرئيــس الســابق ترامــب لــم يذهــب بعيــدًا ، ولم يخــرق القيم 
االمريكيــة ، بــل كان واقعيــاً  ال يــزوق االفعــال وال الــكالم.

فسياســة العولمــة التــي تبنتهــا ادارة اوبامــا أتــت علــى 
االمــوال  فقــد هاجــرت رؤوس   ، اوالً  االمريكــي  االقتصــاد 
ــد  ــص الي ــيا لرخ ــرق اس ــوب ش ــن وجن ــى الصي ــع ال والمصان
العاملــة وللتحلــص واالفــالت مــن الضرائــب الباهضــة. مما أثر 
بشــكل كبيرعلــى نســبة البطالــة وتفاقــم الوضــع االقتصــادي 
، ممــا دفــع ترامــب الــى فــرض عقوبــات علــى الصيــن ورفــع 

ــا .  ــات ضده ــدة التصريح ح
ــنغهاي  ــي ش ــة ف ــارة االمريكي ــة التج ــة غرق ــب احصائي فحس
ــن  ــة تتخــذ مــن الصي ــر مــن 200 شــركة امريكي ــاك اكث فهن
مقــرًا لهــا ، مثــل شــركة ابــل ، ويســتنغهاوس وبوينــغ وتســال 
وغيرهــا الكثيــر . وهــذا الشــركات العمالقــة تشــغل مئــات 

ــة .  ــدي العامل ــن االي االالف م
ــركات   ــذه الش ــاع ه ــن اقن ــدن م ــس باي ــن الرئي ــل يتمك فه
بالعــودة الــى امريــكا  وتحســين ســوق فــرص العمــل او 
ســيفرض عليهــا رســوم وقيــود تجعلهــا تخضــع ، كمــا فعــل 

ــل. ــب وفش ــلفه ترام س
وممــا يؤكــد عــدم تغييــر السياســة االمريكــة بشــكل كلــي، بل 
وعــدم قــدرة امريــكا  العــودة الــى مــا قبــل مرحلــة ترامــب هــو 
مــا يقولــه الرئيــس بايــدن الذي تحدث فــي مقابلــة تلفزيونية 
 مــع »قنــاة ســي بــي اس« عــن العالقــة مــع الصيــن . إذ قــال 
 ســتتخذ  عالقتنــا مــع الصيــن شــكل منافســة قصــوى، و 
ــاك ذرة  ــه “ليســت هن ــي “قــاس جــدًا” وإن ــره الصين إن نظي
مــن الديموقراطيــة فــي شــخصه. وال أقــول ذلــك مــن بــاب 
اإلنتقــاد، إنهــا الحقيقــة فقــط”. وفقــاً لتقاريــر اعالميــة، 
شــكل الرئيــس األميركــي فريقــاً معنيــاً بملــف الصيــن حيــن 
زار البنتاغــون، وكلفــه بمراجعــة المقاربــة العســكرية للمخاطــر 
الرئيــس  مــع  أول محادثــة هاتفيــة  وفــي  ُتمّثلهــا.  التــي 
الصينــي، شــي جيــن بينــغ، تنــاول األوضــاع فــي هونــغ كونــغ 

وشــيانجنغ وتايــوان، مــا اســتدعى ردًا حازمــاً مــن نظيــره الذي 
 رفــض ذلــك معتبــرًا أنــه تدخــل فــي شــؤون بــالده الداخليــة
االمــر االخــر الــذي ســيقف حائــالً بوجــه الرئيــس بايــدن 
ــوض  ــت تق ــم ، ومازال ــي العال ــى ف ــي تتفش ــة الت ــو الجائح ه
حركــة االقتصــاد العالمــي وتحملــه االثقــال الكبيــرة ، مــن 
ــاج ، والتــي  خــالل توقــف الســياحة والمعامــل وسالســل االنت
يتوقــع لهــا المراقبــون االقتصــادون مــدة 5 ســنوات للتعافــي  

ــابق. ــى الس ــودة ال والع
الســبب الثالــث هــو توتــر العالقــة مــع روســيا ، رغــم تمديــد 
معاهــدة الحــد مــن انتشــار االســلحة النوويــة ســتارت 3 ، إال 
ان التوتــر بــدا  واضحــأ وظهــر فــي قضيــة المعــارض الروســي  
ــورة  ــه وث ــه روســيا بعــد عودت ــذي اعتقلت ــي ال الكســي نافالن

امريــكا الكبــرى لذهــا الحــدث .   ”.
امــا مــا يخــص الملــف النــووي االيراني فقــد كان اعــالن امريكا 
ــم  ــاب تحطي ــن ب ــو م ــودة ه ــى الع ــة عل ــن الموافق واالوربي
المحــور الــذي يبــدو انــه يتشــكل بيــن روســيا والصيــن وايران 
وتركيــا وكوريــا الشــمالية التــي ربمــا تلحقهــم ، وعنــدة  ذاك 
ــن  ــدة م ــات المتح ــن الوالي ــب ان تتمك ــن الصع ــيكون م س

المواجهــة وربمــا ســينجر العالــم الــى الحــرب النوويــة . 
ــي المصالــح وليســت  ــي السياســة ه ان الحقيقــة الثابتــة ف
القيــم والمبــادئ التــي تحــدث عنهــا الرئيــس بايــدن  ووزيــر 
ــذ  ــدور االمريكــي ال ــن ,  واســتعادة ال ــه الســيد بلنكي خارجيت
ــو سياســيين.  ــس هــو مواجهــة المنافســين الجي ــاه الرئي عن
واســتعادة الــدور االمريكــي هــو اعــادة االحاديــة  القطبيــة في 
قيــادة العالــم. فامريــكا صانعــة الحــرب والســالم واالســتقرار 
وليســت غيرهــا، كمــا تقــول روســيا والصيــن ان زمــن تعــدد 
ــة  ــة القطبي ــم . وان التعددي ــم العال ــن يحك ــو م ــاب ه االقط

هــي المعادلــة االكثــر اســتقرارًا وعدالــة   و أمنــاً .
فهــل تســتطيع ادارة الرئيــس بايــدن حقــاً اســتعادة هــذا 

ــدور؟ ال

لطيفة محمد بن راشد »قضية رأي عام«

وزير الدفاع التركي : عملياتنا العسكرية داخل 
العراق بالتنسيق مع »الحلفاء واألصدقاء«

فعالية لقاح فايزر  بين الحقيقة واالعالم

» أمريكا عادت.. « من أين ولمن؟

وكاالت - المستقل

قــال مســؤول أمني إســرائيلي ســابق كبير، إن »إســرائيل 
لــن تبقــى للجيــل القــادم«، موضحــا أســباب ذلــك وفــق 
تقديــره، ومبديــا تخوفــه مــن الــزوال »ألســباب ومؤثرات 

داخلية«.
وأضــاف هــذا المســؤول اإلســرائيلي الســابق أن »معظــم 
العــبء االقتصــادي والعســكري فــي إســرائيل ســيتحمله 
قريبــا %30 فقــط من اإلســرائيليين، وبهــذه الطريقة لن 
ينجــو المجتمــع اإلســرائيلي ممــا ينتظــره من مشــاكل«.

وأكــد يوفــال ديســكين، الرئيــس الســابق لجهــاز األمــن 
اإلســرائيلي العــام »الشــاباك«، بمقالــه فــي صحيفــة 
وجوديــا  »ســؤاال  هنــاك  أن  أحرونــوت«  »يديعــوت 
اســتراتيجيا أوضحــت أزمــة كورونــا مــدى خطورتــه، 
ــة  ــع إســرائيل بالتماســك االجتماعــي والمرون هــل تتمت
االقتصاديــة والقــوة العســكرية واألمنيــة التي ســيضمن 

ــادم؟«. ــل الق ــا الجي وجوده
وتابــع ديســكين: »أتحــدث عــن االتجاهــات الديموغرافيــة 
واالجتماعيــة واالقتصاديــة التــي تغيــر بالفعــل جوهــر 
إســرائيل، وتســتطيع أن تعــرض وجودهــا للخطــر خــالل 
ــن اإلســرائيليين  ــزداد االنقســام بي ــث ي ــل واحــد، حي جي
عمقا، وأصبح االنقســام بين اليمين واليســار مهيمنا أكثر 
بكثيــر مــن الخــالف بيــن اليهــود والعــرب، كمــا أن انعــدام 
ــاد، والفســاد  ــة فــي أنظمــة الحكــم آخــذ فــي االزدي الثق
ينتشــر فــي الحكومــة، والتضامــن االجتماعــي ضعيــف«.

وأشــار إلــى أن »القــوة اإلقليميــة المســماة إســرائيل غيــر 
ــق«،  ــن المناط ــد م ــى العدي ــيطرة عل ــى الس ــادرة عل ق
موضحــا أنــه »وفقــا ألرقــام الجهــاز المركــزي لإلحصــاء، 
فإننــا سنكتشــف قريبــا أنــه بعــد 40 عامــا ســيكون نصف 
ســكان إســرائيل مــن المتدينيــن والفلســطينيين، ومــن 
المهــم أن نفهــم القاســم المشــترك بينهمــا اليــوم، 
ــر  ــاذا سيشــكل مســتقبلهما صــورة إســرائيل ويؤث ولم

علــى قدرتهــا علــى الوجــود خــالل 30 إلــى 40 عامــا«.
وأن  عبئــا،  باتــوا  الحريديــم  »اليهــود  أن  وأوضــح 
منهــم مــن باتــوا منتشــرين فــي االتجاهــات المعاديــة 
للصهيونيــة، وبالنســبة لهــم فإن إســرائيل فــي طريقها 

للخســارة«.
وذكــر ديســكين أنــه »بجانــب الحريديــم هنــاك قبائــل 

ــة،  ــة ديني ــة، قومي ــة تقليدي ــة، علماني ــددة الهوي متع
ــطى،  ــة الوس ــكنازيم، والطبق ــم وأش ــددة، مزراحي متش
ــدون  ــن يج ــون والمهمشــون، مم ــاء، والمحروم واألثري
ــدم مشــاركة  ــة ع ــد نتيج ــبء الزائ ــل الع ــة بتحم صعوب
اإلســرائيلي،  والمجتمــع  االقتصــاد  فــي  األرثوذكــس 

والخدمــة العســكرية، واالقتصــاد«.

متى تزول اسرائيل ؟
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 يحمــل لــك هــذا األســبوع أيهــا الحمــل االنفراجــات واألخبار 
الســارة. قــد تعــرف غراًمــا مفاجًئــا فــي هــذا األســبوع 

وربمــا الحصــول علــى شــيء غيــر متوقــع وفــي مــكان غيــر 
اعتيــادي، أو ربمــا تولــد صداقــة، أو عالقة متينة جًدا أي عشــق 

رومانســي، وتكــون محــط أنظــار.

برج الحملبرج الحمل

 تعــرف عالقتــك العاطفيــة جديــًدا بيــن تاريــخ الخميــس 
ــة  ــرة مهم ــذه الفت ــر ه ــبت 30، وُتعتب ــن الس 28، وبي

للمواعيــد واللقــاءات، ومــن الممكــن أن تتلقــى مفاجئــة 
ومــن  العائلــي،  أو  العاطفــي  تخــّص وضعــك  ســعيدة 

ــازات. ــو اإلنج ــوات نح ــّدم خط ــن أن تتق الممك

برج الدلوبرج الدلو

ــن  ــي اليومي ــدة ف ــع األصع ــى جمي ــرات عل ــهد تغيي  تش
األخيريــن مــن هــذا الشــهر. وكــن علــى ثقــة أنَّــك 

ــن  ــات، وم ــن ضغوط ــرة م ــام األخي ــي األي ــتتخلص ف س
عراقيــل وعوائــق. عزيــزي القــوس، يحمــل لــك هــذا األســبوع 

ــة. ــيكية أو تقليدي ــر كالس ــات غي ــرة، وعالق ــرات كثي متغّي

برج القوسبرج القوس

ُتصــارح محيطك بتجســيد بعــض األمــور، ومن الممكن 
بيــن، وتبدأ  أن يكــون لديــك حــواًرا مهًمــا مع أحــد المقرَّ

عمــاًل جديــًدا فــي هــذه الفتــرة. ُكــن حريًصــا علــى كتــم 
المشــاعر واألفــكار. مــن الممكــن تدهــور عالقــة تّخصــك 

وتشــعر ببعــض الضيــق فــي األيــام األخيــرة من هــذا األســبوع.

برج الميزانبرج الميزان

 تحقــق بعــض األحــالم األيــام األخيــرة مــن هــذا الشــهر، 
وتحظــى بإنســجام عاطفــي جيــد جــًدا، بيــن تاريــخ 
الســبت 30، واألحــد 31. ربمــا تولــد قصــة عاطفيــة فــي 

آخــر هــذا األســبوع.

برج األسـدبرج األسـد

ــًرا ســاًرا أو   لديــك وضــع خــاص وانتقالــي، تســمع خب
تتلقــى اتصــاالً مهًمــا. تشــهد تحســًنا فــي فــي اليومين 

األخيريــن مــن هــذا الشــهر، وســتكون جيــدة، وأفضــل 
بكثيــر مــن الســابق. وربمــا ترتــاح مــن عــبء أنهــك قــواك. 

ب.  قــد ُتخفــي أمــًرا عــن الحبيــب او الــزوج أو عــن مقــرَّ

برج الثـوربرج الثـور

 ُيمكــن أن تعــرف جديــًدا علــى الصعيــد العاطفــي، لكنــك 
ــار ال بــد  ــة، أو أنــت أمــام خي تحافــظ علــى ســرية معين
ــا يرتســم فــي األفــق إذا كنــت  منــه، أو هنــاك أمــرًا جّدًي

ــران خــالل  ــد ق ــاك عق ــا هن ــى اآلن. وربم ــب حت ــي القل خال
هــذه الســنة، أو ربمــا تفكــر فــي عالقــة جديــة.

برج الحوتبرج الحوت

ــد  ــن، أو أح ــد المقّربي ــّص أح ــك يخ ــًرا ُيزعج ــمع خب تس
األصدقــاء، ومطلــوب منــك أن تمســك أعصابــك وتكــون 

ــاذر  ــك. ح ــي حيات ــلبي ف ــيء س ــة أي ش ــًرا لمواجه حاض
عزيــزي العقــرب مــن وضــع صحــي متراجــع، بيــن الخميــس 

ــرة قــد تكــون دقيقــة جــًدا.  28، والســبت 30؛ ألنَّ هــذه الفت

برج العقرببرج العقرب

يحــذّرك الفلــك فــي اليوميــن األخيريــن من هذا الشــهر، 
حتــى ال تجرح مشــاعر بعــض المقّربين.

 ســتكون األيــام األخيــرة مــن هذا الشــهر جيــدة باإلجمال، 
وســتكون منطلًقــا وواثًقــا مــن نفســك وربمــا تقــول أشــياء 

تنــدم عليهــا أو ُتحاســب عليهــا الحًقــا، لــذا ابتعــد التوّتــر.

برج الجوزاءبرج الجوزاء

او  تصدمــك  بمواقــف  الجــدي  عزيــزي  تتفاجــأ  قــد 
ــت أن  ــذا الوق ــي ه ــاول ف ــك، ح ــب آمال ــات تخي بتصرف

تراجــع حســاباتك كقدرتــك علــى إنجــاز كبير، وكــن وقاعًيا 
ــة. ــكاًرا حالم ــدم أف ــاك أن تق ــًدا. وإي ج

برج الجديبرج الجدي

 حــاذر مــن بعــض األطراف، ال ســيما الذيــن يتدخلوا ضد 
مصالحــك، لذا مطلوب منك عــدم المحاولة بمواجهتهم 
وتأجيــل أي نــزاع او لقــاء أو حتــى أي محاســبة حتــى آخــر 

يوميــن مــن الشــهر. عزيــزي العــذراء، أنــت فــي شــهر مهــم 
جــًدا، يحمــل عــودة حبيــب، أو يحمــل فــي األيــام األخيــرة شــغف 

عاطفــي، أو عنــاق روحــي مــع أحــد األشــخاص.

برج العذراءبرج العذراء

غــازي  محمــد  للكاتــب  صــدر 
ــم  ــد جحي ــه الجدي ــرس كتاب االخ
المثقــف عــن دار نابــو ويضــم 
مجموعــة مقــاالت تبحــث فــي 
المجتمــع  فــي  المثقــف  دور 

يكابدهــا التــي  والمعانــاة 

محمد غازي االخرس

ســجل المطــرب فيصــل حمــادي 
اغنيــة وطنيــة بعنــوان لعيــون 
مهــدي  كلمــات  مــن  العــراق 
الســوداني والحــان رحيــم هاشــم

فيصل حمادي 

ابــو  محمــود  الكبيــر  الفنــان 
العبــاس احــرى عمليــة جراحيــة 
فــي مستشــفى ببغــداد وتكللــت 
بالنجاح بالســالمة والشفاء العاجل

محمود ابو العباس

اعلــن الدكتــور صبحــي الخزعلــي 
رئيــس تجمــع الفــرق المســرحية 
االهليــة ان مهرجــان الموندرامــا 
الثانــي ســيقام في شــهر نيســان 

القــادم

صبحي الخزعلي

قحطان جاسم جواد

ــذي  ــد ال ــي الجدي ــق بكتاب ــي يتعل ــر فن ــي المفكــرة لموضــوع غي هــذه المــرة قادتن
ســيصدر قريبــا وهــو الجــزء الثاني مــن بورتريه لذاكــرة بيضاء.ويتضمن 52 شــخصية 
ادبيــة وفنيــة بعــد الجزء االول المتضمن 58 شــخصية وهو عدد اليســتهان به لســيرة 
قلميــة لهــذه الشــخصيات المتنوعــة االختصاصــات مــن شــعر وقصــة ونقــد وروايــة 
ووبحــث علمــي وتراثي.لقــد امضيــت اربــع ســنوات فــي اصــدار الجــزء االول ومايقــارب 
الســنتين فــي الثانــي وحاليــا اعمــل علــى الجــزء الثالــث ويتضمــن 50 شــخصية اخــرى 
مــن مبدعــي العراق.وهــذه دعــوة لــكل االدبــاء الن يتواصلــوا معــي في تقديــم صورة 
الطفولــة والســيرة التــي اطلبهــا عبراســئلة اعدهــا لهــذا الغــرض وفــي مقدمــة هــؤالء 
زميلنــا العزيــز المشــرف العام االســتاذ عبدالحميــد الصائح حيث ســبق ان عرضت عليه 
مشــاركتي لكــن مشــاغله حالــت دون ذلــك لذا نجــدد الطلــب اليه. الكتــاب يرتكز على 
وجــود صــورة فــي الطفولــة بعمــر عشــر ســنوات فمــا دون اضافــة الــى الســيرة لتلــك 
الطفولــة ومرحلة االبتدائية والمتوســطة واالعداديــة وذكرياتها وهمومها ومنجزاتها 
الــى ان نصــل الــى الشــخصية فــي المرحلــة الحالية.ونكتب عن الشــخصية بــدون ذكر 
االســم فــي بدايــة الموضــوع بــل نتركــه الــى اخــر الفصــل بحيــث يحتــار مــن يقــرأ من 
هــو صاحــب هــذه الصــورة والمنجز.وهــي المــرة االولــى حســب علمــي التــي تجــري 
فيهــا كتابــة ســيرة قلميــة مع نشــر صــورة الطفولــة. بــدات بها عــام 2014 ونشــرتها 
موثقــة بشــكل دوري قبــل اصدارهــا بكتــاب فــي جريــدة الصبــاح اعتبــارا مــن 2013 
و2014 امــا مــن يقــول ان مجلــة الجديــد طرحــت جانبا مــن الفكرة فهــذا صحيح لكنه 
فــي2016اي انــا ســبقتها بعاميــن ثــم انهــا اخــذت حادثــة مــن الطفولــة فــي حيــن 
اننــي تناولــت كل ماحــدث فــي الطفولــة من ذكريــات وحــوادث . اما الشــخصيات التي 
تناولــت فــي الجــزء االول هــي الجواهــري والســياب والمالئكــة وفــوزي كريــم وصــالح 
نيــازي و والجواهــري والســياب ونــازك المالئكــة محمــد حســين ال ياســين وجليــل 
العطيــة وكوركيــس عــواد وســليم مطروعبدالمطلــب محمــود وعريــان الســيد خلــف 

والدكتــور علــي عبــد الرضــا وميســلون هــادي.

بورتريه لذاكرة بيضاء من مفكرتي الفنية

 تشــهد فتــرة مهمــة جــًدا علــى الصعيــد العاطفــي أيهــا 
الســرطان، بخاّصــة فــي االيــام األخيــرة مــن هــذا الشــهر، 

حيــث ُتقــرِّر مصيــر بعــض مواليــد بــرج الســرطان. تســمع 
خبــًرا مهًمــا، يتعّلــق فــي وضعــك الشــخصي أو أحــد األبنــاء أو 

المقّربيــن، أو أحــد الوالديــن الــذي ينجــح بعمل معين ويكون مهًما بالنســبة له.

برج السرطانبرج السرطان

أصوات عراقية

فالح الخياط 

طالــب القــرة غولــي ملحــن عراقــي مهــم مواليــد عــام 1939 فــي ناحيــة النصر/الناصريــة، 
تلــك المدينــة التــي عشــقت الغناء وعشــقها الغناء بشــكل فطــري يســتمد روحه مــن الحزن 
الفطــري الــذي أرتســم مــدى القــرون الماضية علــى وجه هــذه المدينة العريقة، هذا العشــق 
الــذي َتشــّرب بــه طالــب القرغولــي تحــول فيمــا بعــد إلــى مــا هــو ابعــد مــن العشــق، حيــث 
تحــول العشــق إلــى َهــَوس. هــذا الَهــَوس الــذي صــّب فــي مصلحــة الفــن العراقــي، إذ تحول 
هــذا الفيــض مــن العشــق إلــى غــزارة فــي اإلنتــاج نوعــاً وكّمــاً ليشــّكل منعطفــا مهمــا فــي 
تاريــخ الفــن العراقــي. توفــي الفنــان طالــب القرغولــي قبــل ظهــر يــوم الخميــس الموافــق 
16 مايــو 2013 فــي مستشــفى الحســين بمدينــة الناصريــة بعــد صــراع طويــل مــع مــرض 
الســكري. واقيــم لــه عــزاء فــي مدينتــه األم ناحيــة النصــر الذي حضــره الكثير مــن أبناء جيله 
واصدقائــه منهــم حســين نعمه ويــاس خضر وغيرهم فيمــا غاب الدعــم الحكومي المتمثل 
بــوزارة الثقافــة والحكومــة المحليــة لــذي قــار. اهــم الحانــه اعــزاز والبنفســج والريــل وحمــد 
وحــن وانــة حــن ويــم داركــم وغيرهــا. وكان القرغولــي قــد أدخــل مستشــفى الحســين فــي 
اليــوم الســابق ليــوم وفاتــه بعــد تعرضــه لوعكــة صحيــة حــادة وفــارق الحيــاة قبــل ظهــر 
اليــوم التالــي بعــد ان تعــرض فــي وقــت ســابق لبتــر ســاقه اليمنــى. وهــو اخطــر ملحــن في 

االغنيــة العراقيــة علــى حــد تعبيــر الناقــد عادل الهاشــمي.

ارض بابــل هــي عشــبة الخلــود... بين ارضها وســمائها.. بيــن ذرات ترابهــا.. وقطرات 
مائهــا.. بين اشــجارها ونخيلهــا.. زرع الخلود.

بهــذه الكلمــات يبــدأ افتتــاح مهرجــان بابــل الدولــي للثقافــات والفنــون الــذي مزمــع 
افتتاحــه فــي نيســان القــادم. هــذه االفتتاحيــة جــزء مــن االوبريــت الضخــم احتفاليــة 
ــه عــددا مــن  ــر المطيــري. يشــارك في ــود كتبهــا احمــد عبــاس ويخرجهــا زهي الخل
فنانــي العــراق مــن بغــداد وبابــل وهــم : مــازن محمــد مصطفــى ومحمــد حســين 
حبيــب وايــاد الطائــي وشــيماء جعفــر وعلــي حســن علــوان واحمــد عبــاس ومهنــد 
ــالوي  ــرى الفت ــري ويس ــار المطي ــل وذو الفق ــد فيص ــري واحم ــي التويج ــن وعل برب
وزيــدان الكرعــاوي وعلــى زهيــر واضافــة الــى مجموعــة طلبــة كليــة الفنــون الجميلة 
مــع اطفــال مدرســة الزهــاوي للبنــات باشــراف لمــى فــؤاد. يتحــدث العمــل عــن رموز 
تاريخيــة بابليــة مــن الشــخصيات التــي كان لهــا تاثيــرا انســانيا وحضاريــا وثقافيــا 
فــي مســيرة الحركــة الفكريــة لحضــارة بابــل وتاريــخ مدينــة الحلــة المعاصــرة.. نذكر 

منهــا كلكامــش و حمورابــي وســميراميس وطــه باقــر وصدقــة بــن منصور االســدي 
ومحمــد مهــدي البصيــر.

ويــؤدي شــخصية كلكامــش الناقــد الدكتــور محمــد حســين حبيــب الــذي قــال عــن 
دوره:- وهــي شــخصية معروفــة تاريخيــا وعالميــا وتتميــز بثيمــة البحــث عــن الخلود 
كمــا جــاءت بذلــك الملحمــة البابليــة الخالــدة التــي حملــت اســمه وايضــا عــن عالقــة 
ــدو بوصفــه الصاحــب والخــل والوفــي.. لكــن  ــه بانكي ــي جمعت ــاء الت االخــوة والوف
ظهــوره هنــا فــي هــذا العمــل مــع شــخصيات تاريخيــة ومنهــا مــن العصــر الحديــث 
ماهــو اال تاكيــد لفكــرًة الملحمــة التي كشــفت ان الخلــود لالفعال والمنجــزات الكبيرة 

ال لخلــود االجســاد واصحابــه.
وقد سجلت اصوات الفنانين في استديوهات شبكة االعالم  العراقي.

ــوق  ــع الج ــنة 1919 م ــداد س ــى بغ ــره ال ــن القاه ــاءت م ــة ج ــرة المهدي ــة مني المطرب
ــنترال (. ــينما ) س ــي س ــدة ف ــالت عدي ــت حف ــا، فأقام ــاص به ــيقي الخ الموس

ــى الحضــور  ــداد. وحرصــوا عل ــا عشــقها أهــل بغ ــة غنائه ــا ورق ــال صوته وبســبب جم
لمشــاهدتها، واســتمر ذلــك ألكثــر مــن أســبوعين وغنــت بلهجــة عراقيــة اغنيــة ) علمانــي 
المانــي (. وبــادر الشــاعر معــروف الرصافــي فســماها ) ملكــة غنــاء العــرب( وأنشــد يقــول:-

هلم الى الغناء الذي ...................منيرة منه أتت بالعجب
أليست منيرة في عصرنا ..............مليكة في غناء العرب

لوحــة العــراق اليــوم للفنــان التشــكيلي اوميــد عبــاس رســمها كتخطيــط بقلــم الرصاص 
علــى ورق أي فور.وهــي تحكــي حــال العــراق اليــوم ومتاعبــه فــي ظــل حكومــة الماللــي 

والفاســدين.وهي ضمــن مشــروع يومــي يرســمه اوميــد يوميــا.

طالب القرة غولي

الرصايف ينشد لسلطانة 
الطرب ) منرية املهدية (

العراق اليوم

قالــت االعالميــة ســناء وتــوت زوجــة 
الملحــن محمــد جــواد امــوري هنــاك 
اغنيــة لحنهــا وكتبهــا خصيصــا لــي بعــد 
ــا. فــي بدايــة ارتباطــي  زعــل حــدث بينن
بالموســيقار اموري كنــت اتذمر من كثرة 
مشــاغله بالنهــار وســهره مــع الفنانيــن 
فــي الليــل.. ولــم أدرك ان الجلســات هــي 
ــتد  ــيقية يش ــجاالت موس ــن س ــارة ع عب
ــم.  ــا بينه ــس فيم ــاس التناف ــا حم فيه
كان يعــود مــن ســهراته منتشــيا بحالــة 
ــت  ــل اعجــاب الحضــور. وكن ــوق وني التف
اضيــق ذرعــا مــن شــعوري بالوحــدة 
وملــل انتظــار، فحملــت حقيبــة مالبســي 

ــي النجــف.  ــي ف ــت اهل وعــدت لبي
ــيقار  ــي الموس ــون زوج ــن جن ــا ج حينه
امــوري لفراقــي ليلتيــن متتاليتيــن فكتب 
ولحــن على الفــور اغنية »خلينة نشــوفك 
خلينة« فــي حضور صديقــه وحبيبه اخي 

وتــوأم روحــي الشــهيد عمــاد وتــوت.
وكان اومــأ لذلــك بمقطــع يــا رايــح كلــه 
لمحبوبــي انــت مــن العالــم مطلوبــي 

ــة: ــات االغني ــول كلم ..وتق
خلينه نشوفك خلينه

وحياة الحب ارجع لينه
مو شاب الراس

وشتكول الناس؟

اوف من الحب وآثاره
كلمن حب صارت بي شاره

انا اسويت ؟ وانت اتخليت
عني وهالمده تفاركني

ــث  ــه بع ــى ان ــوري ال ــناء ام ــارت س واش
اغنيــة مــن بغــداد الــى حيــث بيــت والدي 
فــي النجــف بيــد اخــي وتــوام روحــي 

ــي. ــريط صوت ــى ش ــوت عل ــاد وت عم
ومــا ان ســمعتها فــي آلــة التســجيل 
ــيائي  ــه واش ــوقا ل ــي ش ــرت دموع انهم
تمــأله  كانــت  بيــت  فــي  الحميمــة 
الموســيقى والجمــال والحــب الدافــئ، 
فحملــت حقيبتــي وعــدت بلهفــة وحنين.

خلينه انشوفك خلينهقصة اغنية

.1
ماتْت تلك التي شكْت لوعَة الفراق

وأرادْت من اهلل
المفارقيــن  فــي  الحوبــَة  يبّيــَن  أن 

تهــم حبيبا
والغائبين

ماتْت وهي تغّني
من شاشِة تلفزيوِن بغداد

مثل ُلعبٍة كبيرٍة جميلٍة دون روح
تماماً دون روح مثل بغداد

مدينــة الُمتَخمين والُمعَدميــن واألرمن 
واليهود،

ــس  ــاراِت والكنائ ــة المالهــي والب مدين
ــاجد، والمس

مدينة المعتزلِة والمتصّوفِة المالحدة

.2
لــم يســتجب اهلل - بالطبــع - ألغنيِتهــا 

الجميلــة،
فلم تظهر الحوبة

على المفارقين والغائبين أبدا
وبقوا كاألشباحِ سعداء أبدا
لكنَّ المطربَة غّنت األغنية

لسبعين عاماً أو تزيد
شاكيًة لوعة الفراِق المّر
للملِك المسكيِن وقاتله،

ُثمَّ للزعيِم: ُمنقِذ الفقراِء وقاتله،
ُثمَّ للطاغيِة: مشعِل الحروِب وقاتله

هكذا بقيْت تغّني أغنيًة عذبًة
دوَن روح

حّتى فارقْتها الرُّوح!

عفيفة اسكندر 
أديب كمال الدين

محمد حسين حبيب.. في احتفالية الخلود
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 الخطوة االولى 
امريكا أم ايران

رغــم اعــالن الرئيــس االمريكــي جــو بايــدن االنخــراط فــي مســار العــودة لمفاوضــات 
الملــف النــووي االيرانــي، وتصريــح وزيــر خارجيتــه بالرغبــة االمريكية المشــروطة بايفاء 
ايــران بالتزاماتهــا، والتــي ســبقت ذلــك كلــه االتصــال الهاتفــي الــذي قامــت بــه الســيد 

ميــركل بالرئيــس روحانــي ، إال ان صافــرة البدايــة لــم تبــدأ بعــد .
فالواليــات المتحــدة تصــر علــى تراجــع ايران عــن خطواتهاطيــب التي قامت بهــا مؤخرًا 
وان تفــي بشــروط االتفــاق  بالكامــل لكــي تحــدد موعــدًا للجلــوس علــى طاولــة الحــوار 
،  ايــران هــي االخــرى تقــول  ان حجــز مقاعــد الجلــوس علــى الطاولــة مرهــون  برفــع  

الواليــات المتحــدة العقوبــات عنهــا، والتــي تعتبرهــا  بــادرة حســن نيــة  تجاههــا .
وبيــن معادلــة البيضــة مــن الدجاجــة ام الدجاجــة مــن البيضــة ، يطالب وزيــر الخارجية 
االيرانــي بكفيــل اوربــي يضمــن التزام امريــكا برفع العقوبات والتنســيق بيــن الجانبين 
وهــو امــر قــد يكــون شــكلياً. او تحصيــل حاصــل كمــا يســمى. لكــن يبــدو مــن خــالل 
هــذا الســجال ان ازمــة الثقــة بيــن الطرفيــن ليســت  المحــرك االســاس لهــذا التنــازع 
فــي اتخــاذ الخطــوة االولــى. بــل هنــاك  اســباب اخــرى ربمــا تخــص الجانــب االيرانــي. 
فطهــران لديهــا الرغبــة ان تبــادر هــي اوالً ، برغــم التصريحــات الرنانــة التــي تطلقهــا  
لكــن الواقــع يقــول انهــا تريــد ان تنهــي هــذه االزمــة عاجالً، لكنهــا متخوفة مــن جانب 

وتريــد ان تعكــس صــورة اقتدارهــا امــام شــعبها مــن جانــب اخــر . 
فايــران المحاصــرة والمنهوكــة اقتصاديــا تحتــاج الــى رفــع معنوياتهــا الداخليــة واثبــات 
قدرتهــا علــى فــرض شــروطها علــى االمريــكان ولــو ظاهريــا. لذا طالــب وزيــر الخارجية 
االيرانــي محمــد جــواد ظريــف منســق الشــؤون الخارجيــة فــي االتحــاد االوربــي جوزيــب 
ــب الســيد ظريــف جــاء بعــد  اجتمــاع  ــل بالتنســيق واالعــداد للمفاوضــات. وطل بوري
الــدول االعضــاء فــي االتفــاق النــووي  الذيــن اكــدوا  الحفــاظ  علــى االتفــاق  كمــا اكــدوا 
علــى التزامهــم بــه. كمــا جــاء عقــب تغريــدة  الســيد جوزيــب التــي قــال فيهــا : ان اننــا 
اتفقنــا بشــان معالجــة التحديــات المتعلقــة بتنفيــذ االتفــاق النــووي بمــا فــي ذلــك الحد 

مــن انتشــار الســالح النــووي وااللتــزام بالغــاء الحظــر )المفــروض علــى ايــران(.
وبعــد هــذه التصريحــات االوربيــة  المؤكــدة والداعمــة للعــودة ، لــم  يعــد هناك  ضــرورة  
لطلــب الســيد ظريــف مــن منســق الشــؤون الخارجيــة بالتنســيق فــي المفاوضــات ســوى 
الرســالة الداخليــة لاليرانييــن التــي ذكرناهــا ،  فاالتحــاد االوربــي قــد  لعــب دور المنســق  
عــام 2015 وهــو الشــريك االســاس فــي االتفــاق ، وســيلعب هــذا الــدور مســتقبالً. فــدول 
االتحــاد لــم يكونــوا علــى توافــق مع خطــوة االنســحاب من االتفــاق التي قام بهــا الرئيس 

ترامــب ، لــذا مــن الطبيعــي ان يكــون االوربيــون متحمســين لترميــم مــا افســده ترامب.
وهنــاك أســباب اخــرى ســتجعل االوربييــن واالمريكان مبادريــن  ألول اشــارة ايرانية، منها 
الشــركات االوربيــة التــي توقــف عملهــا بســبب العقوبــات المفروضــة علــى ايــران والتــي 
كيدهــا خســائر كبيــرة، فهــي تريــد عــودة نشــاطها  باعتبارهــا ايــران االرض المتلهفــة 
لمثــل هــذه الشــركات. ومــن جانــب ثــاٍن لغلــق الطريــق امــام الشــركات الصينيــة التــي 
بــدأت تنشــر اذرعهــا فــي ايــران مســتغلًة الفــراغ االوربــي . وربمــا هنــاك ســبب ثالــث ، 
وهــو التخــوف مــن عــودة طالبــان التــي تتمتع بعالقــة جيدة مــع ايران، كما اشــيع مؤخــرًا. 

فايــران يمكنهــا ان تكــون صمــام امــان امــام اي خطــر مــن جانــب طالبــان . 
ولعــل التــوق فــي انهــاء هــذا الملــف هــو للتفــرغ لمواجهــة الصيــن وروســيا ، التــي قــال 
عنهــا الرئيــس بايــدن ان المواجهــة ســتكون قصــوى وقويــة. فالملف االيرانــي وخطوة 
البــدء ليســت مهمــة بقــدر اهميــة الموافقــة علــى اســتئناف الحــوار، وتحييــد ايــران فــي 

الصــراع القــادم بيــن االقطــاب . 
وسنســمع فــي القريــب عــن موعد ومكان جلســة البــدء بالمفاوضات ، وســينتهي  ملف 

اليمــن والعــراق وســوريا، كما ســيتم االتفــاق حول الملف الفلســطيني.
وسيبدأ الطرفان بالخطوة االولى سوياً .

عالء الخطيب

األسبوع نهاية 

نــرى يوميــاً، علــى صفحــات التواصــل االجتماعي وقنــوات فضائية اعالنــات ممولة ومغرية 
تدعــو الــى اقتنــاء قبــرًا جميــالً واســعاً رحبــاً، واألهــم مــن ذلــك إنــه إنموذجياً فــي محافظة 
ـ »فرصــة  النجــف. قبــر قــد يحتــوي علــى عــدة ميــزات يســميها أصحــاب هــذا المشــروع بــ
االقتنــاء«،  وهــم ، ربمــا يعبــرون -بشــكل ضمني وبما بيــن الســطور- بإعالناتهم الكبيرة 
بــأن هــذا التميُّــز يشــمل عفــوا إلهياً اســتثنائيا أو تخفيفــا لعذاب القبــر، ولربمــا غياب منكر 
ونكيــر ، أو  عــدم المــرور بعالــم البــرزخ الــذي تناولــه القوجانــي فــي »ســياحة في الغــرب« .
الواضــح إن هــدف هــذه االعالنــات، قبــل شــرائك للقبــر االنموذجــي، أن تنتابــك رغبــة 
بطــّي الزمــن والذهــاب الــى تجربــٍة مــا، دفعــت ألجلهــا مــاالً ليــس بالقليــل، فمغريــات 
االعالنــات ال تقــلُّ تأثيــرًا فــي النفــوس مــن الترويــج لشــراء منــازل المجمعــات الســكنية 

الحديثــة التــي تســتخدم فيهــا آخــر االبتــكارات التكنولوجيــة، والطاقــة النظيفــة.
أكثــر مــن ذلــك فــإن الكثيــر مــن الفنانيــن المشــهورين الذين يملــؤن شاشــات القنوات 
ــاس،  ــة إلغــراء الن ــور النموذجي ــج القب ــات لتروي ــن اعالن ــى ممثلي ــوا ال ــة، تحول الفضائي
وتعريفهــم بميــزات القبــور الحديثــة فــي مدينــة يعتقــد الكثير من ســكانها أنهــا مدفن 

وليســت مســكن! او كمــا يقــول احمــد الصافــي النجفــي : 
ان الغري بلدة  تليق ان يسكنها الشيوخ والعجائز 
فصادرات بلدتي عمائم و وراردات بلدتي جنائز  

يجتمــع الكثيــر مــن النــاس هنــا حــول مفاهيــم غيبيــة ذات مــردود مالــي كبيــر، فهــم 
يعتقــدون إن الدفــن يرتبــط بالمــكان كارتباطهــم بالحســاب والثــواب والعقــاب، ويبــدو 

انــه نــوع آخــر مــن الترويــج لمهنــة يمتهنهــا لجمهــور مــن الســكان المحلييــن.
الهــدف مــن هــذا االســتثمار )المغــري( لغالبيــة المواطنين في العــراق هو الربــح الفاحش 
ــة   ــة ومكانتهــا فــي نفــوس المســلمين، ورمزيتهــا  الروحي باســتغالل قدســية المدين
باحتضــان ارضهــا لضريــح االمــام علــي عليــه الســالم، فهــو اســتثمار مــزدوج لعقيــدة 
النــاس وأموالهــم بــذات الوقــت، وقــد نجــح المســتثمرون فــي إســتمالة الزبائــن مــن 

الراغبيــن بمــوت  أجمــل مــن حياتهــم التــي يتقاســمون فيهــا البــؤس والمتاعــب.
لكن المفارقة في هذه المدينة ان اهلها من اكثر مدن العراق حباً للحياة. 

يتعاملــون بعنايــة مــع مفــردات الحــب والجمــال، والخيــال والتمــرد والســريالية العاليــة،  
فهــي مدينــة الشــعر واالدب والثقافــة والفــن والتنويــر الدينــي، مدينــة الحبوبــي 
والجواهــري وجمــال الديــن والصافــي النجفــي والغــارق فــي الســريالية حســين قســام، 
ورائــد الكوميديــا العراقيــة صــادق القندرجــي، والمتمــرد الواعــي عبــد االميــر الحصيــري، 
ورائــد الصحافــة العراقيــة والقصــة القصيــرة جعفــر الخليلــي ويوســف رجيــب وصــوت 
االرض يــاس خضــر وغيرهــم، تربــوا فــي ازقتهــا الضيقــة وانطلقــوا فــي شــوارعها  التــي 

تعــج بعبــق التاريــخ وومضــات االحــداث التــي غيــرت وجــه العــراق والمنطقــة.  
ــى  بذلهــا  شــباب هــذه  ــى جهــود عظيمــة عل ــة عل ــات  المــوت الممول أجهــزت إعالن
المدينــة الكثــر من عشــر ســنوات علــى مواقــع التواصل االجتماعــي تحت عنــوان »النجف 
مــو بــس مقبــرة« حاولــوا مــن خاللهــا ابــراز مشــاهد جميلــة تبعــث علــى الحيــاة، وتعــزز 

رغبــة المجتمــع فــي تغييــر النظــرة النمطيــة للنجــف علــى انهــا مدفــن فقــط.
الصــورة الجميلــة التــي يعرفهــا ابنــاء هــذه المدينــة المرتبطة بعشــقهم لمحافظتهم ال 
تتناســب  مــع مــا تنشــره الصفحــات التــي تعلــن عن بيــع وشــراء المقابــر النموذجيــة، وال 

تتناســب مــع رغبــة عامــة بصناعــة الحيــاة، واالعــالن عنهــا، بــدل اعــالن بيــع المقابــر.
المســافة طويلــة وواســعة بيــن رغبــة  النــاس بالحيــاة وبين  مســتثمرين  يتخــذون من 
المــوت ســلعة وتجــارة  باســتغالل المقــدس بغــض النظــر عــن كل االعتبــارات الدينيــة 
والمجتمعيــة الســائدة، اال أن هنــاك تناقــض واضــح بيــن نزعتيــن احداهمــا تمثل عموم 
وغالبيــة النــاس، واالخــرى تمثــل مجموعــة صغيــرة مــن التجــار الذيــن يبتغــون الربــح 
الســريع والمضمــون، بغــض النظــر عــن اي صــورة او طابــع يمكــن ان يّضــر بالمدينــة.

المشــهد الطبيعــي ان نبــادر لصناعــة الجمــال والحيــاة، فــاهلل ســبحانه وتعالــى يقــول 
»ليســتعمركم فيهــا«. اي ليعمــر بكــم االرض. مــا ينبغــي مشــاهدته هــو االعمــار  مــن 
ــة  ــراج العالي ــة، االب ــاء العصري ــع، واالحي ــور، والمصان ــة، والجس ــى التحتي ــاريع البن مش
والمــزارع النموذجيــة، والمــدن الذكيــة، امــا انــك ال تــرى ســوى اعالنــات التبشــير بالموت 
فهنــاك خلــل، وانحــراف قيَّمــي فالــدار االخــرة ال تكمــن برفاهيــة القبــر وشــكله الخارجــي 
ــر  ــح مــن اجــل المجتمــع »فخي ــوع الزهــور الموضوعــة فوقــه بــل بالعمــل الصال وال بن

النــاس مــن نفــع النــاس«، وَصــدق االمــام علــي عليــه الســالم حيــن قــال: 
ال دار للمرء بعد الموت يسكنها 
اال التي كـان قبل المـوت بانيهـا
فأن بنـاهـا بخير طاب مسكنهــا
وان بنـاهـا بشـر خـاب بـانـيـهــا

احجز قبرك واحصل 
على الرفاهية

بقعة ضوء

 - اخر عمل لك؟
* تلفزيــون.. مسلســل يســكن قلبــي، 
مسرحيا مسرحية the home الممنوعة 

مــن العــرض.
 - اخر كتاب قراته؟

* اعــادة قــراءة كتــاب اصــل االنــواع لـــ 
تشــارلز دارويــن.

 - اخر فيلم شاهدته؟
* فيلم ايراني عن اطفال الشوارع.

 - سياســي عراقي او غير عراقي مفضل 
لديك؟

* اكره السياسة والسياسيين.
 - شاعرك المفضل؟

* عبدالرزاق عبد الواحد.
 - مطــرب عراقــي مفضل لديــك واجمل 

 اغانيه؟
* قحطــان العطار واجمــل اغانيه اغنية يا 

فيض.
 - مطــرب غيــر عراقــي مفضــل 

لديــك واجمــل اغانيــه؟
شــمس  نصــري   *

واجمــل  الديــن 
ــه المشــتركة  اغاني

فيــروز. مــع 
 - ممثل يعجبك؟

* روبرت دي نيرو.

 - ممثلة تعجبك؟
* فاتن حمامة.

 - احب البلدان لديك غير العراق؟
* المغرب العربي وتركيا.

 - حكمة في حياتك؟
* اليصــح االّ الصحيــح حتــى ولــو بعــد 

حيــن.
 - امنية خاصة؟

* ان اكون احسن مما كنت .
 - امنيه عامة؟

* ان يكــون الوطــن احســن ممــا هــو 
كائــن.

 محبتــي الغاليــة لجمهــوري وشــعب 
بلــدي الحــر والخلصــاء في هــذا الكون. 

مــع تحياتــي لصحيفــة المســتقل.

الفنان غانم حميد
ازياء السبعينات 
تعود من جديد

وقفة مع

انطلــق أســبوع الموضة في العاصمة البريطانية لنــدن افتراضيًا 
بالكامــل، فقــد خــال من النجــوم ومن كاميــرات الصحفيين كما 
خــال مــن عارضــات االزيــاء الجميــالت فقــد عطــل الفايــروس 

اللعيــن الحيــاة والقــى بظالله علــى الجميع.
وحالــت تدابيــر اإلغــالق المشــددة لمكافحــة جائحــة كوفيــد - 
19، بينهــا وبيــن عــروض االزيــاء لهــذا العــام ، رغــم حضــور 
ـ »بربــري« ولكــن غيــاب  االســماء البــارزة فــي عالــم الموضــة كــ
المغنيــة الســابقة ومصممــة االزيــاء فيكتوريــا بيكهــام زوجــة 
ــن  ــن والصحافيي ــوم والمؤثري ــكام و النج ــد بي ــب ديفي الالع
المتخصصيــن الذيــن يتوافــدون بأعداد كبيــرة في العــادة إلى 
هــذا الملتقــى الســنوي افقــد اســبوع الموضــة بريقــه المعتــاد 
وروحــه المبهجــة ، كمــا افقــد حمــاس المصمميــن ودور االزياء 

فــي التواصــل الحــي.
فقــد اختــار بعــض المصمميــن اإلبقاء علــى عروضهــم. وهذه 
حــال المصمــم التركي المقيــم في لندن بورا أكســو والبريطانية 
ســتبث  إذ  روتشــا،  ســيمون  واإليرلنديــة  غــودارد  مولــي 
عروضهــم عبــر اإلنترنــت علــى موقــع أســبوع الموضــة. واختار 
ــم  ـ94 المشــاركين فــي الحــدث تقدي ــن الــ ــة المصممي أكثري
فيديوهــات تســلط الضوء علــى مجموعاتهم لألزيــاء الموجهة 

للرجــال والنســاء أو للجنســين معــاً.
وتقــدم الماركــة البريطانيــة »بربري« حســاً ابتكاريــاً في تقديم 
تشــكيلتها لربيــع وصيــف 2021، إذ صــّورت عــرض أزيائهــا 
فــي قلــب الغابــة ونقلتــه مباشــرة عبــر منصــة »تويتــش« للبــث 

التدفقــي.
أزياء مختلفة

وعلقــت فيكتوريــا بيكهــام بتفــاؤل مبــررة عــدم حضورهــا وقالــت : إن 
»النــاس ال يزالــون يرغبــون فــي التأنــق بالملبــس« رغــم الجائحــة، ولكن 
»ثمــة حاجــة للشــعور بالراحة« و»الحمايــة«. يذكر ان بريطانيا فقــدت 118 

الــف شــخص اثــر تفشــي الوبــاء.

أسبوع الموضة في لندن بال
عارضين وال نجوم وال صحافة

وسام رشيد

عبد العليم البناء 

أســفرت جائــزة الطيــب صالــح العالميــة والتــي تقــام برعايــة شــركة 
زيــن لالتصــاالت فــي دورتهــا الحادية عشــرة، عن فــوز أدبــاء العراق 
بالمراكــز األولــى، فقــد نــال الروائي نعيــم عبد مهلهل المركــز األول 
عــن فئــة الروايــة، وذلــك عــن روايتــه »أوروك هايكــو الغــرام علــى 
فئــة كلكامــش«. كمــا كان المركــز الثانــي عــن فئــة القصــة، مــن 
نصيــب القــاص العراقــي ضــاري ناجــي الغضبــان، وذلــك عــن كتابه 
»نــادي الحفــاة« فيمــا نــال المركــز الثالــث، القــاص العراقــي قيــس 
عمــر محمــد عــن كتابــه »ال ظــالل عــن نمــور بورخــس«. هــذا وتعد 
جائــزة الطيــب صالــح العالمية لإلبــداع الكتابي مــن الجوائز المهمة 
التــي اســتطاعت )منذ ســنوات(خلق مــزاج خاص في طبيعــة األعمال 
الفائــزة لــدى القــارئ العربــي. علمــاً أن الشــعار المتخد لهــذه الدورة 
كان: »أي وطــن رائــع يمكــن أن يكــون هــذا الوطن لو صــدق العزم 

و طابــت النفــوس و قــل الــكالم وزاد العمــل«.
وبلــغ  عــدد المشــاركين  )1762( مــن )34( دولــة ، في جائزة الطيب 
صالــح العالميــة لإلبــداع الكتابــي ، وهــي جائــزة أدبيــة ســودانية، 
تأسســت عــام 2010، وهــي موجهــة لعمــوم المتحدثيــن باللغــة 

العربيــة فــي ثــالث مجــاالت القصــة القصيــرة والروايــة.
ويذكــر بــان الطيــب صالح، هــو أديــب الســودان ومن أشــهر األدباء 
العــرب أطلــق عليــه النقــاد لقــب “عبقــري الروايــة العربيــة”. عــاش 
فــي بريطانيــا وقطــر و فرنســا و اشــتهر بروايتــه الخالــدة: موســم 

الهجــرة إلــى الشــمال.

عــادت المصممــة األســترالية نيكــي زيمرمــان إلــى فترة 
ــرن الماضــي لتســتوحي منهــا  الســبعينات مــن الق

ــتاء 2021- ــف وش ــاء خري ــة أزي ــم مجموع تصامي
2022 للعالمة الشهيرة. قدمت فساتين الحفالت 

ــات  ــة بقصاص ــة والمزين ــرة والفضفاض القصي
الشــرائط الملونــة، إلــى جانــب 
الســراويل الواســعة والجاكيتــات 
بألــوان تراوحــت بيــن الخردلــي 
والباســتيل واألســود واألحمــر 

الداكــن.
  Zimmerman شــكلت مجموعــة
لخريــف وشــتاء 21-22 لوحــة من 
البوهيميــة تميــزت  اإلطــالالت 

ــام  ــة واألكم ــة العالي بالقب
المنفوخة، والكشاكش، 
والنقشــات المبهجــة 
التــي  والســاحرة 
تضفــي أناقة أنثوية 
غير متكلفــة. ولعل 
فـــي  الــالفــــت 
ــة  ــذه المجموع ه
م  ا سـتخـــــد ا
 Zimmerman
للجينــز باللــون 
كــــن  ا لــــــد ا
تـنـســـــيقه  و
ســترات  مــع 

ن  قمصــا و
مــع عقــدة 
الفراشــة. 

ادباء عراقيون يحصدون جوائز الطيب صالح

قيس عمر محمدضاري ناجي الغضباننعيم عبد مهلهل

قوافي المشهد.. 
نعمه العبادي

في لحظة صمت، تسللت إلى اعماقي صورة الواقع بطريقة 
حكاية  بلسان شعبي مبين 

فقلت : 
أمسدده أدروب الشرايع..
 والعطش مثل الدخان..
وذابله أعيون السوالف..

 وصرخة الميت أذان..
وتايهه أذهان الدالله..
 وغايبة أعلوم المكان..
وصوت مبحوح اليفزع..

واليرد ناسي الزمان..


