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كتب : د. عبد الحميد الصائح

فــي غيــاِب القــراِر المســؤوِل الجــريء الــذي ينطــُق الحــَق حــول 
مايــدوُر فــي الناصريــة ، تظــل التهمــُة الملفقــة  واالدانــُة 
الظالمــة  والقصــاُص اإلجرامــي ســيد الموقــف دوَن منــازع فــي 
مدينــة الناصريــة وأقضيتهــا الثائرة ضــد الظلم منــذ أن تعارَف 
الخلــق وخالقهــم علــى هــذه األرض التــي تغلــي بقيــم وتقاليد 
وحرائــق اعصــاب معّقــدة. / ليــس هــذا مرهوناً بحــدث أو نظاٍم 
أو مرحلــة، بــل هــو ســّنة ســيئٌة لجميــعِ األنظمــة التــي تعاملــْت 
مــع أبنــاء هــذه المدينة، يحلبــوَن عاطفتهــا ويطعمونهــا فتاَت 
خيرهــا ويفّرطــون بمصالحهــا  ويعجــزون عــن فهــم انســانها  
كمــا ينبغــي ، االنســان الوفــي النبيــل المخلــص المهــّذب 
الخــدوم العقائــدي ،لكنــه العنيــُد المتصّلــب الــذي يدانــى 
ــه  ــد الغريــب اذا احتل ــه وقاطــٌع لي ..خــادٌم للغريــب اذا لجــأ الي
وأهــان ثوابتــه . وعليــه اليمكــن أن يكــون الخبــُر فــي الناصرية 
أو عنهــا خبــرًا مباشــرا، فالبــد من لغــٍة ومجــاٍز وتوريــٍة وباطنيٍة 

وتبجيــٍل واحتــرام .
فالخبــر حيــن يصنُعــه الشــهداء ويكتــُب بالــدم لــم يعــد 
تقريــرا لقــراءة الموقــف بــل رقيــمٌ  لقــرارءة التاريــخ ..ولذلــك 
أخطــاوا ويخطئــون ، فمــا يحــدث فــي الناصريــة اليــوم نعــم 
هــو امتــداد لالحتجــاج لكنــه ايضــا تنــوع فــي التوظيــف 
واســتغالل الفوضــى ، عجــزت النــاس مــن أن تجــد رجــالً أمينــا 
يعنــى بشــوؤنها ، فاكتشــفت أن المناصــب ذاتهــا فاســدة ، 
حيــث اليوجــد محافــظ نزيــه فــي العــراق وال مســؤول بــريء 
ــل هــذا  ــاس ودمائهــم. وهــذا ليــس ُحكمــا ب مــن جــوع الن
ــِم  ــِل الجــوِر والظل ــذي تأســس بفع ــام ال ــراي الع ــٌف لل توصي

ــاد . ــذب والفس والك
فبيــن تشــرين الثــورة والقيــم التــي شــهدْتها، والحــاُل التــي 
وصلــت اليهــا ولــم تنتــه مــن تخويــٍن وقتــل واعتقــال وأســراٍب 
مــن الجرحــى ، وبيــن البحــِث عــن بقعــة اصــالح، دارت المعركة 
بيــن الشــباب وبيــن محافــظ الناصريــة القاضي ناظــم الوائلي، 
ــٍه  ــاٍض وجي ــن ق ــا م ــة وضحاه ــن ليل ــه بي ــَد نفس ــذي وج ال
محتــرم يحبــه النــاس جميعــا الــى ُمدافــع عــن نفِســه ومنصِبه، 

متورطــاً بدمــاِء شــباب مدينتــه.
 مــن يقــف وراء ذلــك ، فســاُد المنصــب أم فســاُد القاضــي أم 
جمــرُة تشــرين التــي الُيعــرف متــى تشــتعل وأيــن وعلــى مــن؟ 
أم ايــاٍد خفيــة  تدفعهــا االحــزاب المتكالبــة علــى المناصــب في 
المدينــة وهــي ترتــدي الــدروع وتتشــبه بالتشــرينيين لتصّفــي 
حســاباتها فيمــا بينهــا.؟ اذا افلحــت غيــرت المحافــظ بمحافــظ 
ــه، واذا خســرت فالهزيمــة تلحــق بجيــش االضاحــي  اســوأ من

مــن الفقــراء التشــرينيين المســالمين.
هــذه أهــم االســئلة التي اذا فّككهــا اصحاُب القرار ســيتوصلون 

الــى حــٍل فــي الناصرية .
: وقــُع  تحــت وْقعيــن  فالمحافظــة هــدأت هــدوءا نســبياً 
الوعــود التــي أطلقهــا رئيــس الــوزراء البديــل بمحاكمــة قتلــة 
المتظاهريــن الســيما الفريــق جميــل الشــمري مرتكــب مجــزرة  
جســر الزيتــون الــذي بقــي موقفــه غامضــا مثــل موقــف قادتــه 
ــا  ــر  كم ــه دون ام ــى فعلت ــدم عل ــا؟.. ام اق ــرا م ــذ ام ..هــل نف
قــال قائــده  المســتقيل عبــد المهــدي ؟. وهــو في الحالتيــن اما 
يحــال الــى المحكمــة بتهمــة التصــرف الشــخصي المفضــي الى 
الجريمــة ، او ان يســاق مــن اصــدر االمــر لــه الى القضــاء وياخذ 
جــزاءه ، الثالــث غيــر ذلــك وهــذه هــي الغصــة التــي ســتظل 

ــرك  ــن ت ــال ع ــزول. فض ــن ت ــل ول ــورة الطوي ــوم الث ــي بلع ف
الحكومــة للســالح المنفلــت يعبــث بالنــاس ويهــدد امنهــم مع 
آلــة اعالميــة مســلحة لشــيطنة الشــباب واتهامهــم بمــا ليــس 

فيهــم.
 فــي هــذا الفــرن الكبيــر  احتــرق الوائلــي الــذي وجــد نفســه 
فــي اســوأ مايكــون عليــه اإلنســان حيــن يتحــول مــن قــاٍض 
يحــرس العدالــة والنزاهــة الــى مجــرٍم يختــرق االثنتيــن معــا. 
ــه  ــاذا !!؟ الن ــذا ولم ــدث ه ــف ح ــل كي ــرف الرج دون أن  يع
ــا  ــم يصــدق أن المناصــَب ذاته ــدا ول ــف جي ــرا الموق ــم يق ل
فاســدة، وان األحــزاب عبــارة عــن فــكاٍك تفتــرس حصصهــا 
ــن  ــذي م ــك وال ــده ذل ــن بع ــدي م ــيعرف االس ــاً، وس افتراس
ــا  ــق به ــة الينط ــي المعادل ــر ف ــة الس ــا أن كلم ــده طالم بع

ــرار جــريء مســؤول.  صاحــُب ق
ــف  ــر وتوظي ــاج الح ــن االحتج ــس بي ــاخ الملتب ــذا المن ــي ه  ف
ــب  ــر المطل ــر وحص ــا بالتغيي ــب العلي ــن المطال ــاج وبي االحتج
ــه لعــاب االحــزاب ودمــاء الشــباب عمــت  بمنصــب يســيل علي
مدينــة الناصريــة  التظاهــرات وتصاعــدت اعمــال العنــف التــي 
ادت الــى ارتقــاء  120   جريحــا وعشــرة شــهداء  حتــى االن  بعد 
ان  طالــب المتظاهــرون  باقالــة المحافــظ القاضــي او القاضــي 

المحافــظ.  
الكاظمــي كعادتــه وعــد باعمــار المحافظــة وكأنــه َيعــد باعادة 
االرواح التــي زهقــت مثلمــا منح  البرلمــاُن ايام جريمة الشــمري 
وســام تســمية الناصريــة ) المدينــة المنكوبــة ( دون تغييــر ، 
وكانهــم يريــدون بذلــك الوســام المعنــوي الفارغ الهــروب من 

المســؤولية لكنهــم عــادة مايتعثــرون بدمــاء ابنــاء الناصرية. .
ــاعات  ــالل الس ــل خ ــا يحص ــر وم ــس والتوت ــل التوج ــي ظ وف
وااليــام القادمــة ، ينتظــر اهالــي المدينــة  الكلمــة االولــى 
ــى عــدم جــدوى  ــل الرصاصــة ، وهــم تعــودوا عل لالســدي قب

ــا .  ــن مع االثنتي
االخطــر فــي االمــر أن خبــر الناصريــة اليــوم انتقــل  مــن معالجة 
امــٍر خــاص بالمدينــة الــى حائــط صــد بيــن النظــام السياســي 
الحالــي ومايمكــن ان يكــون عليــه ، أحكامــا عســكرية وتعييــن 
العســكريين محافظيــن كمــا هــو فــي مصــر مبــارك وفــي 
ــرف  ــم نع ــر ل ــروعا آخ ــاك مش ــكرية ، ام ان هن ــكام العس االح
تفاصيلــه حتــى االن يجعــل هــذه المدينــة التــي لم تســتقر منذ 

ظهــور آدم تســقر اليــوم؟

الهاربون من المسؤولية يتعثرون بدماء شباب الناصرية 

يجلــس... يحيطــه مجموعــة من الرجــال الذين ُيكيلــوَن له المديــح الكاذب 
والثنــاء  المفتــرى، وهــو بــدوره منتشــياً متصــور ًا ذاتــه زعيمــاً اســطورياً، 
ومنقــُذ شــعٍب قــد تعــاوت عليــه ذئــاب الدنيــا، يحلــو لــه الــدور فتضــج فــي 
آذانــه الجملــة الشــهيرة  المترســخة فــي العقــل الباطــن لزعمــاء الصدفــة ) 
بالــروح بالــدم نفديــك يا ... ( تتلبســه شــخصية غاندي او  نســلون مانديال 
او هوشــي منــا طيــب او غيرهــم مــن الزعمــاء الذيــن غيــروا مجــرى حيــاة 

اممهم وشــعوبهم.
ــن خــالل تســلم منصــب سياســي  ــي م ــة تأت يتصــور البعــض ان الزعام
فــي غفلــة مــن الزمــن او بضربــة حــٍظ فــي يــوٍم عاثــر.  الزعامــة ليســت 
ــب  ــا ومواه ــه وكاريزم ــكات ذاتي ــي مل ــل ه ــا، ب ــخص م ــح لش ــب تمن لق
تخلــق مــع البعــض، الزعيــم الحقيقــي كالمبــدع يؤثــر باتباعــه بــكل 
االحــوال. لــذا هنــاك زعامــة وهميــة دونكيشــوتية، وهــي زعامــة الســيطرة 
 علــى الغنــم مــن خــالل ســيف خشــبي وحصــان هزيــل وحزمــة برســيم،

وهناك زعامات واقعية حقيقية .
ــع  ــال م ــذا الح ــب وك ــب منص ــون صاح ــل ان يك ــاً قب ــدي كان زعيم غان
مانديــال وجيفــارا. كانــوا يمتلكــون مــا ال يمتلــك زعمــاء الوهــم مــن 
مقومــات  الزعامــة، واولها شــمولية التفكيــر بالوطــن أي ان اليكون طائفيًا 

ــي يحملهــا.  ــرة الت ــه او للفك ــاً، االخــالص للوطــن ولمصالح أو مناطقي
ليســت مجــرد كلمــات المديــح تجعلــك زعيمــاً او قائــدًا فــذًا بــل تجســيدك  

للشــعارات التــي تطلقهــا  تجســيدًا حيــاً. 
الزعيــم الوطنــي ال يمكــن ان يكون ســارقاً او معتديــاً على المال العــام، وال 

يمكــن ان يكــون كاذبــاً او موالياً لدولــة اخرى.
كيف تكون زعيماً وانت ال تؤمَّن على بضع سيارات او قطعة ارض .

كيــف تكــون زعيمــاً وانــت تثيــر البغضــاء بيــن منطقــة واخــرى كيــف تكــون 
زعيمــاً وانــت تحابــي دوالً اجنبيــة علــى حســاب المصالــح الوطنيــة.

المناصب هي من تسعى للزعيم وليس العكس. 
كما يقول الشاعر : 

اتته الزعامة منقادة **  اليه تجرجر اذيالها
الزعامــة انتصــار علــى الــذات مــن  اجــل المجتمــع  انــكار للــذات مــن اجــل 

الجميــع ، الزعامــة ليســت مجــرد ســيارات وحمايــات ووو ..
مشــكلتنا فــي العــراق اليــوم هــو وهــم الزعامة يريــد البعــض ان يخلق من 
نفســه زعيــم ولــو بالكــذب واالعــالم المظلــل، وهــذا يتــم عــن جهــل  فاقع 
وصــارخ، ويبــدو ان كثيــر مــن مهوســيي الزعامــة لــم يقــرؤا التاريــخ بــل لم 

يســمعوا  عنه شــيئا.
تعــددت الزعامــات فضــاع البلــد، هــذا الــكالم ال يعنــي الدعــوة الــى 
االســتبداد أو الدكتاتوريــة بــل مــن بــاب رحــم اهلل امــرئ عــرف قــدر نفســه 
فــاراح واســتراح، وكمــا  يقــال ان الوهــم اذا حــل بشــخص صــار مرضــاً واذا 

حــل بجماعــة اصبــح عقيــدة.
اعاذنا اهلل من هذه العقائد واالمراض...

وهم الزعامة
كلمة المســتقل

الخطيب عالء 

إقرأ في هذا العدد

ملاذا تراجع دور الدين 
ص10يف الشرق الوسط؟ 

حسون الزيادي، من الطب 
ص11اىل التصوير الرياضي

سعيد ياسني موسى 
ص8يكتب عن العقاب والعدالة

استعادة ذاكرة املشاهدين 
ص5لعبة جمالية

عبد املنعم األعسم : 
ص3الكتابة يف زمن النحس

النجف االشرف – وسام الغزي

فــي حــوار خــاص للمســتقل قــال الســيد 
لــؤي الياســري محافــظ النجــف االشــرف 
اســتعدادها  اكملــت  المحافظــة  ان 
االســبوع  الفاتيــكان  بابــا  الســتقبال 

ــل. المقب
واضــاف الياســري ان الزيــارة لهــا اهميــة 
تاريخيــة حيــث تشــهد لقــاء الضيــف 
الكبيــر مــع ســماحة المرجــع االعلــى 
رســالة  وهــي  السيســتاني  الســيد 

لالعتــدال والســالم فــي العالــم. 
واضــاف ان الزيارة ســتقتصر علــى اللقاء 
بيــن الزعيميــن الروحييــن الكبيريــن 
ــن  ــع او اماك ــارة لمواق ــمل زي ــن تش ول
الــى  مشــيرا  المحافظــة  فــي  اخــرى 
ان نحــو ســبعين شــخصية سياســية 
واعالميــة عالميــة ستشــهد هــذا اللقــاء.

الســيد  مــع  الحــوار  تضمــن  كمــا 
المحافــظ قضايــا تهم  مكافحة الفســاد 
والواقــع الزراعــي والصناعــي والعــدد 

مــن المشــاكل التــي تشــغل المواطــن 
فــي المحافظــة.

اللقاء كامال على الصفحة ) 7 (

محافظ النجف  السيد لؤي الياسري للمستقل :
اكملنا االستعدادات كافة  لزيارة 

البابا التاريخية الى المحافظة

بغداد - المستقل

ــح ان  ــال الرئيــس العراقــي برهــم صال ق
العــراق يحتــاج الــى جيــل جديــد مــن 

ــة. ــة نظيف ــى حكوم ــة وال الساس
وأضــاف صالــح فــي لقــاء صحفــي، أن 
العراقييــن يريــدون بلدا قويا ليســت فيه 
ــة. ــار الدول ــارج إط ــلحة خ ــات مس  جماع
وشــدد  الرئيــس  علــى ســعي مواطنــي 
البــالد إلــى جيــل جديــد مــن القــادة 
السياســيين، قائــال إن هــذا األمــر كان 
واضحــا فــي االحتجاجــات التــي خاضوهــا.
ــام  ــرات الع ــى ان تظاه ــح ال ــار صال واش
الماضــي كانــت الفتــة للنظــر إلــى عــدد 
مــن المســتويات، وحملــت مطالــب عدة، 
وأن العــراق ســينجح فقــط إذا كان بلــدا 
مســتقال وذا ســيادة، يجــب أال يكــون 

ــة تابعــة لغيــره. العــراق دول
وأدت عقــود مــن الحــروب والفســاد وقلة 
االســتثمارات إلــى تــردي شــبكات الميــاه 
والكهربــاء وغيرهــا مــن المرافــق العامــة 

فــي العــراق.
وفــي أواخــر عــام 2019، تحــّول اإلحبــاط 
العــام مــن ســوء الخدمــات والبطالــة 
والفســاد إلــى حركــة مناهضــة للحكومــة 
غيــر مســبوقة في جنــوب العــراق وكذلك 

فــي العاصمــة بغــداد.
وُقتــل مــا يقــرب مــن 600 شــخص فــي 
أعمــال عنــف مرتبطــة باالحتجاجــات منــذ 
ذلــك الحيــن، بمــا فــي ذلــك خــالل أعمال 

عنــف شــهدتها التظاهــرات وأيًضــا فــي 
عمليــات اغتيــال اســتهدفت نشــطاء.

أهمية الحاضنة العربية
ــية،  ــات الدبلوماس ــد العالق ــى صعي وعل
علــى  يعمــل  العــراق  أن  صالــح  أكــد 
تطويــر عالقتــه مــع دول مجلــس التعاون 
ــا  ــات إال أنن ــود عقب ــم وج ــي »رغ الخليج

ــا«. ــى تخطيه ــل عل نعم

 وذكــر الرئيــس العراقــي بــأن »أشــقاءنا 
احتــووا  طالمــا  العربيــة  الــدول  مــن 
العــراق فــي الســنوات القليلــة الماضيــة«.
جيــوب  اســتمرار  إلــى  صالــح  وأشــار 
إلرهابيــي تنظيــم داعــش فــي المنطقــة، 
ومنهــا فــي ســوريا »نــرى أدلــة علــى 
محاولــة عــودة التنظيــم بالفعــل فــي 
مثــل  العــراق،  صحــراء  فــي  مناطــق 

وكركــوك«. واألنبــار  الموصــل 
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عبـّــر رئيــس مجلــس النــواب محمــد 
الحلبوســي مســاء اليــوم الجمعــة حــول 
االحــداث االخيرة التي شــهدتها محافظة 

ــار. ذي ق
وقــال الحلبوســي فــي تغريــدة تابعتهــا 
صحيفة » المســتقل « يقلقنــا ويحزننا ما 
يجــري فــي ذي قــار مــن ســقوط ضحايــا 

وجرحــى مــن ابناءهــا الكــرام.
واضــاف، نقــدر قــرار الكاظمــي بتكليــف 
األســدي محافظــاً إلدارة االزمــة وانهائها 
وتشــكيل مجلــس استشــاري إلعمــار 

المحافظــة.
واكــد الحلبوســي، ان البرلمــان العراقــي 
ــذا  ــل ه ــرص عم ــام وح ــيتابع باهتم س
لديمومــة  ســيعمل  وانــه   المجلــس 
ــة  ــن مرحل ــروج م ــم للخ ــل معه التواص

ــي. ــز وحقيق ــتقرار ناج ــى اس ــر ال التوت

صالح: العراق يحتاج الى جيل جديد 
من الساسة وحكومة نظيفة

الحلبوسي : ندعم اإلدارة الجديدة 
في ذي قار لحل االزمة
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قــال الخبيــر القانونــي طــارق حــرب إن مشــروع قانــون مواجهــة كورونــا الــذي أعدتــه الحكومة 
ــى البرلمــان لتشــريعه، والــذي يتضمــن عــدم مالحقــة شــركة فايــزر عــن لقــاح  وأرســلته ال
كورونــا قانونــاً وقضــاء عنــد ظهــور أعــراض واثــار كالمــوت والمــرض بســبب اســتخدام اللقاح، 
مســأله تطلبتهــا شــركة فايــزر مــن دول عديــده قبــل تصديــر اللقــاح الــذي تنتجــه الــى أيــة 
ــم  ــن المحاك ــا م ــدم معاقبته ــة، أي ع ــدم مســووءليتها الجزائي ــك ع ــن ذل ــة وتقصــد م دول
الجزائيــة وعــدم مســووءليتها المدنية، أي عــدم مطالبتها بالتعويض أي عدم ســماع المحاكم 
الجزائيــة للشــكوى وعــدم ســماع المحاكــم المدنيــة لدعــوى التعويــض المالــي وهــذا تطلبتــه 
الشــركة مــن دول عديــدة ومثــل هــذا القانــون يجــوز تشــريعه مــن الناحيــة الدســتورية ذلــك 
أن الدســتور منــع فــي المــاده ) 100( حظــر النــص علــى تحصيــن العمــل والقــرار اإلداري وهنــا 
الموضــوع يتعلــق بقانــون وليــس قــرار أو عمــل اداري وبالتالــي فــان علــى البرلمــان االســراع 
فــي تشــريع قانــون مواجهــة كورونــا وال بــد مــن االســراع فــي المصادقــه عليــه واالســراع فــي 

نشــره بالجريــدة الرســمية، جريــدة الوقائــع العراقيــة.

 أسباب تأخر توريد لقاح كورونا للعراق
فايزر تشترط عدم المساءلة 

والبرلمان يتردد
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ــوم  ــي، الي ــي عراق ــدر سياس ــف مص كش
ــية  ــوارات سياس ــود ح ــن وج ــبت، ع الس
لتأجيــل االنتخابــات العراقيــة مــن جديــد 

إلــى عــام 2022.
وقــال المصــدر فــي تصريــح صحفــي، إن 
»االنتخابــات قــد تؤجل من جديــد لظروف 
االقتصاديــة،  األوضــاع  منهــا  عديــدة، 
وعــدم اكتمــال االســتعدادات لهــا، فضــال 
عــن وجــود رغبــة سياســية إلجرائهــا فــي 

العــام المقبــل«.
ــل  ــرح للتأجي وأضــاف، أن »الموعــد المقت
ــام  ــن ع ــل م ــي أبري ــيكون ف ــد س الجدي

.»2022
وكان مــن المفتــرض أن تجري االنتخابات 
يونيــو  مــن  الســادس  فــي  المبكــرة 

المقبــل إال أن الحكومــة العراقيــة أجلتهــا 
إلــى العاشــر مــن أكتوبــر المقبــل.

مصدر: حوارات سياسية لتأجيل 
االنتخابات العراقية من جديد إلى 2022

 اعالناتكم على المستقل
دعم للصحافة الحرة

المستقل: صحيفة اسبوعية ورقية والكترونية تصدر 
عن مؤسسة المستقل للصحافة والثقافة والفنون، 
مسجلة في المملكة المتحدة ضمن أعمال شركة 
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ــبت،  ــس الس ــة، ام ــة االميركي ــات الطاق ــت ادارة معلوم اعلن
انخفــاض صــادرات النفــط العراقيــة ألمريــكا الــى الصفر خالل 

االســبوع الماضــي.
وقالــت االدارة فــي تقريــر لهــا ان »متوســط االســتيرادات 
االمريكيــة مــن النفــط الخــام خــالل االســبوع الماضــي مــن 
ــدار  ــا  منخفضــة بمق ــن يومي ســت دول بلغــت 3.634 ماليي
1584 الــف برميــل باليــوم عــن االســبوع الــذي ســبقه والــذي 

ــل«. ــن برمي ــغ 5.218 ماليي بل
واضافــت ان »امريــكا لــم تســتورد النفــط الخــام مــن العــراق 
خــالل االســبوع الماضــي مقارنــة باالســبوع الــذي ســبقه 

ــل«. ــف برمي ــغ 114 ال والبال
ــالل  ــكا خ ــة المري ــرادات النفطي ــر االي ــى ان »اكث ــارت ال واش
ــغ 2.831  ــدل بل ــدا وبمع ــن كن ــاءت م ــي ج ــبوع الماض االس
مليــون برميــل يوميــا، تليهــا المكســيك التــي بلغــت كميــة 
ــا، تليهــا  ــل يومي ــف برمي االســتيرادات منهــا بمعــدل 355 ال
كولومبيــا التــي ابلغــت االســتيرادات منهــا بمعــدل 200 الــف 
برميــل يوميــا، ثــم الســعودية وبكميــة بلغــت كمعــدل  237 

الــف برميــل يوميــا«.
ووفقــا لــالدارة فــان »كميــة االســتيرادات االمريكيــة مــن 
النفــط الخــام مــن االكــوادور بلغــت 55 الــف برميــل يوميــا، 
تليهــا نيجيريــا التــي بلغــت االســتيرادات منها بمعــدل 50 الف 

برميــل يوميــا«.

انخفاض صادرات النفط العراقية 
ألمريكا الى الصفر
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أعلــن العــراق، عــن قــرب التعاقــد مــع واحدة من شــركات 
الطاقــة الكبيــرة لالســتثمار فــي حقل عــكاز الغــازي، غرب 
ــى فشــل مســاع ســابقة  ــي مؤشــر عل ــك ف ــالد، وذل الب
الســتئناف شــركة كــوكاز الغازيــة لعقــد تطويــر الحقــل 
بعــد انســحابها عــام 2014، إثر اجتياح تنظيــم »داعش«، 
ــالد وغربهــا، ومنهــا محافظــة  ــة شــمال الب ــا عراقي مدن

األنبــار حيــث يقــع الحقــل األضخــم فــي العــراق.

ــراق  ــوي الع ــراق وين ــرب الع ــازي غ ــكاز الغ ــل ع ــو حق وه
التعاقد الشــركات الكبرى  الســتثمار الغاز الحر فيها والذي 

ســيكون بحــدود 300 مليــون قــدم مكعــب قياســي«.
وأوضحوزيــر النفــط العراقــي  أن »التراكيــب النفطيــة 
والغازيــة بالمنطقــة هــي تراكيــب واعــدة فــي صحــراء 
األنبــار وحاليــا ال وجــود ألي مشــكلة أمنيــة أو تقنية في 

المنطقــة فــي الوقــت الحاضــر«.
األنبــار  فــي  عــكاز  »حقلــي  أن  إلــى  لفــت  لكنــه 
ــوال  ــي كل األح ــى ف ــة ديال ــي محافظ ــة ف والمنصوري

ــد 3  ــا بع ــا ســيكون إنتاجهم ــج منهم ــا أن ننت إذا أردن
ســنوات 500 مليــون قــدم مكعــب قياســي«.

ُيشــار إلــى أن حقــل عــكاز الغــازي تــم اكتشــافه عــام 
1981 شــمال غربــي محافظــة األنبــار، 25 كيلومتــرا 
جنــوب غربــي قضــاء القائــم علــى نهــر الفــرات، بالقــرب 
 50 الحقــل  طــول  ويبلــغ  الســورية،  الحــدود  مــن 
كيلومتــرا ويبلــغ وعرضــه 18 كيلومتــرا ويضــم 6 آبــار 
محفــورة ويقــدر المخــزون الغــازي المثبــت فيــه بنحــو 6 

ــر مكعــب قياســي. تريليونــات مت
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ناشــد الســيد رئيــس مجلــس الــوزراء مصطفــى 
الكاظمــي اهالــي محافظــة ذي قــار المســاهمة فــي 
تهدئــة االوضــاع المضطربــة فــي المحافظــة لمنــح 
الفرصــة الكافيــة لــالدارة الجديــدة للقيــام بمهامهــا 

فــي خدمــة اهالــي المدينــة.
جــاء ذلــك بعــد أن عين الكاظمي الفريــق عبد الغني 

االســدي محافظــا بديــال للمحافــظ الســابق ناظــم 
الوائلــي، واكــد مصــدر مقرب مــن رئيس الــوزراء أن 
االجــراءات التــي تــم اتخاذهــا تمثل مقدمة للشــروع 
فــي حملــة كبــرى العمــار المحافظــة، مشــيرا الــى ان 
تكليــف محافــظ جديــد للمحافظــة يرافقــه تشــكيل 
مجلــس استشــاري مرتبــط برئيــس مجلس الــوزراء، 
لفتــح تحقيــق واســع للوقــوف علــى اســباب االحــداث 
األخيــرة،  ليكــون ذلــك  دعمــا لحملــة  االعمــال تلك.

جــاء ذلــك بعــد أن عمــت مدينــة الناصريــة مركــز 
المحافظــة اعمــال عنــف اســفرت  عــن  120 جريحــا 
ــث  ــة، حي ــادر محلي ــب مص ــهداء، حس ــرة ش وعش
المحافــظ ناظــم  المتظاهــرون  باقالــة  طالــب 
الســابق   للمحافــظ  الــذي عيــن خلفــًا  الوائلــي 
يحيــى الناصــري المقــال مــن منصبــة إثــر اتهامات 

ــوء االدارة. ــاد وس بالفس
ــد ســقوط  ــه بع ــن منصب ــي م ــد اســتقال الوائل وق
قتلــى وعشــرات المصابيــن فــي اشــتباكات بيــن 
محتجيــن وقــوات األمــن قبــل يوميــن فــي رســالة 
ــا  ــر فيه ــوزراء يذك ــس ال ــى رئي ــة ال ــة موجه خطي

ــك .  ــباب ذل اس
وكان المرصــد العراقــي لحقــوق اإلنســان قــد أفــاد 
بمقتــل نحــو عشــرة أشــخاص وإصابة أكثرمــن 120 

فــي مدينــة الناصريــة.
مــن جهتهــا ادانــت منظمــة العفــو الدوليــة مــا 
وصفتــه »القمــع والصمــت المتزايــد مــن جانــب 

الناصريــة«. أحــداث  إزاء  الحكومةالعراقيــة 
»شــهودا  أن  تويتــر  عبــر  المنظمــة  وأضافــت 
فــي  الشــغب  مكافحــة  قــوات  بإطــالق  أفــادوا 
المتظاهريــن«. علــى  الحــي  الناصريةالرصــاص 

وذكــرت المنظمــة أنهــا تحققــت مــن صحــة مقاطــع 
ــوات  ــة، تظهــر إطــالق ق ــا الناصري ــو مصدره فيدي

األمــن النــار وجثثــا لمحتجيــن فــي الشــوارع.
ونقلــت عــن شــاهد آخــر امتــالء المستشــفيات تماما 
بمحتجيــن مصابيــن، فيمــا قالــت إن البعــض منهــم  
يســعى للحصــول علــى الرعايــة خــارج المرافــق 

الطبيــة خوفــا مــن االعتقــال.

مفاوضات الستثمار 
حقل عكاز الغازي غرب األنبار

الكاظمي يعين الفريق االسدي 
محافظا لذي قار بعد استقالة الوائلي

بغداد - المستقل

ــار  ــة والســياحة واآلث ــر الثقاف ــح وزي افتت
د. حســن ناظــم، معرضــاً للقــى األثريــة 
العامــة  الهيــأة  فــي  حديثــاً  المنقبــة 

ــراث. ــار والت لآلث
ــة  ــة مختلف ــاً أثري وضــم المعــرض قطع
عصــور  ومــن  واألحجــام  األشــكال 
أســلحة  شــملت  مختلفــة  تاريخيــة 
وأوانــي فخاريــة وحلــي وألعــاب أطفــال 

منزليــة. وأغــراض 
وكانــت مــن بيــن اللقــى المعروضــة 
قطعــاً بالغــة الصغر تعــد القطع النــادرة، 
فيمــا يعــود أقــدم اللقــى المعروضــة 

ــالالت. ــر الس ــر فج ــى عص إل
وتبــع االفتتــاح جولــة لناظم علــى قاعات 
المتحــف ومخــازن القطــع غيــر المؤرشــة، 
وشــملت الجولــة لقــاءات بكــوادر الهيئــة 

لالطــالع علــى ســير العمل.

 وزير الثقافة يفتتح معرضًا للقى أثرية
 مكتشفة حديثًا في هيأة اآلثار والتراث
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اصــدر المركــز الدولي لتســوية نزاعات االســتثمار التابع 
الــى البنــك الدولــي، حكمــا بــرد الدعــوى المرفوعــة ضد 
جمهوريــة العــراق ممثلــة بهيئــة اإلعــالم واالتصــاالت 
المقدمــة ضدهــا اجحافــا مــن قبــل شــركة اجيلتــي 

الكويتية.
واصــدرت هيئــة االعــالم واالتصــاالت فــي بغــداد بيانــًا 
ــام 2017  ــي الع ــي ف ــه: “أقامــت شــركة اجيلت ــت في قل
ــي  ــز الدول ــدى المرك ــراق ل ــة الع دعــوى ضــد جمهوري
لتســوية نزاعــات اإلســتثمار فــي واشــنطن بشــأن 
إســتثماراتها فــي شــركة كــورك تيليكــوم العراقيــة 
والتــي تبلــغ حوالــي 800 مليــون دوالر امريكــي، وعلــى 
اثــر ذلــك اوكل الى هيئــة اإلعالم واالتصــاالت بإعتبارها 
أحــد أطــراف الدعــوى مهمــة الدفــاع عــن حقــوق 
ــر الشــركات  ــة العــراق والتعاقــد مــع أحــد أكب جمهوري
ــي  ــم الدول ــا التحكي ــي قضاي ــة ف ــة المتخصص العالمي
بالتنســيق مــع مكتــب رئيــس الــوزراء ووزارتــي العــدل 
والخارجيــة وســفارتنا فــي واشــنطن والمستشــارين 

ــن”. ــن المختصي الدوليي
واوضــح البيــان ان الهيئــة اســتمرت فــي إجراءاتها طيلة 
فتــرة تجــاوزت اربــع ســنوات وبســعي ومتابعــة حثيثــة 
وجهــود اســتثنائية تكللــت تلــك الجهــود بالنجــاح فــي 
الحفــاظ علــى حقــوق جمهوريــة العــراق، اذ أصــدر 
المركــز الدولــي لتســوية نزاعــات اإلســتثمار التابــع الــى 
ــباط/  ــق 22/ ش ــن المواف ــوم االثني ــي الي ــك الدول البن
2021 قــراره بــرد الدعــوى التــي كانــت تقضــي بتحميل 

جمهوريــة العــراق دفــع مبالــغ ماليــة طائلة مقابــل قرار 
اســتثماري تــم اتخــاذه من قبل شــركة اجيلتي الكويتية 
وشــركائها الفرنســيين شــركة )فرانــس تليكــوم( فــي 
ــرار  ــن الق ــا تضم ــورك، كم ــركة ك ــع ش ــام 2011 م ع
الدولــي دحــض كل الحجــج التــي إســتخدمتها شــركة 

اجيلتــي مــن اســاءة إلــى ســمعة القائميــن علــى الهيئــة 
المســؤولين  فــي تشــويه صــورة  وإفتــراء متعمــد 
العراقييــن، وحمــل المركــز الدولــي شــركة اجيلتــي دفع 
تكاليــف تصــل إلــى أكثــر مــن 5 مالييــن دوالر أمريكــي 

لصالــح جمهوريــة العــراق.

مركز تسوية النزاعات في البنك الدولي يصدر حكمًا 
لصالح هيئة االعالم واالتصاالت العراقية
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دفــع تحســن أســعار الخــام العــراق إلــى إلغــاء اتفــاق 
الدفــع المســبق لشــحنات النفــط، و نظــرا إلــى تالشــي 
ــاع ســعر خــام  ــب فــي ظــل ارتف ــار الطل مخــاوف انهي

برنــت واســتقرار الســوق.
فقــد ألغــت الحكومــة العراقيــة اتفــاق الدفــع المســبق 
لشــحنات النفــط مــع بــدء تعافــي األســعار واســتقرار 
ســوق الطاقــة حيــث لــم تعــد هنالــك حاجــة العتمــاد 
خطــة الدفــع المســبق لتعزيز إيــرادات البلــد المتضررة 

مــن ضغــوط الوبــاء علــى صــادرات النفــط.
وقــال وزيــر النفــط العراقــي إحســان عبدالجبــار إن 
ــط  ــبق للنف ــع المس ــاق الدف ــد اتف ــرر تجمي ــراق ق الع
ــك  ــه وذل ــز إيرادات ــتهدف تعزي ــذي كان يس ــام ال الخ

ــوقه. ــتقرار س ــام واس ــعار الخ ــن أس ــبب تحس بس
وأضــاف “كان التخــوف أال ترتفــع أســعار النفــط فــوق 
األربعيــن دوالرا عنــد قيامنــا بهــذا اإلعــالن ألول مــرة 

فــي تاريــخ العــراق”. وجــرى تــداول خــام برنــت فــوق 
60 دوالرا للبرميــل فــي اآلونــة األخيــرة.

وكانــت شــركة “شــينهوا أويــل كــورب” لتجــارة النفط 
المملوكــة للصيــن قــد ظهــرت كأبــرز الشــركات فــي 
مزايــدة لشــراء النفــط العراقــي لمــدة خمــس ســنوات 
ــومو”  ــة “س ــط العراقي ــويق النف ــركة تس ــا ش أجرته
ــر العطــاءات تنافســية. وشــاركت  بعــد أن قدمــت أكث
فــي المزايــدة شــركات نفــط دوليــة وبيــوت تجاريــة 

ومصافــي تكريــر صينيــة وهنديــة.
وكان العــراق وهــو عضــو في منظمــة الــدول المصدرة 
ــع المســبق  ــاق للدف ــى اتف للنفــط “أوبــك” يســعى إل
مدتــه خمــس ســنوات يبــدأ فــي ينايــر 2021 وينتهــي 
فــي ديســمبر 2025 لشــحنات مــن خــام البصــرة، 
حســبما جــاء فــي خطــاب مــن “ســومو” إلــى عمالئهــا.
ــأن  ــام يقضــي ب ــط الخ ــع المســبق للنف ــاق الدف واتف
ــار  ــدة لســومو نحــو 2.5 ملي ــي المزاي ــز ف ــع الفائ يدف
دوالر مقابــل 48 مليــون برميــل مــن الخام بيــن األول 

ــو 2022.  ــو 2021 و30 يوني مــن يولي
وبلغــت صــادرات العــراق، ثانــي أكبــر منتج فــي منظمة 
ــرول، مــن خــام البصــرة نحــو  ــدان المصــدرة للبت البل
2.77 مليــون برميــل يوميــا فــي أكتوبــر. ويعانــي 
العــراق مــن أزمــة ماليــة خانقــة بســبب تراجــع إيــرادات 
النفــط جــراء تداعيــات الجائحــة علــى الطلــب العالمــي.
وبلــغ إجمالــي إيــرادات العــراق الماليــة مــن بيــع 
النفــط لشــهر ســبتمبر الماضــي 3.1 مليــار دوالر، 
ــب  ــة روات ــارات دوالر لتغطي ــى 5 ملي ــاج إل ــا يحت بينم
4.5 مليــون موظــف. ويثيــر تأخيــر صــرف رواتــب 
الماضــي  منــذ ســبتمبر  والمتقاعديــن  الموظفيــن 

موجــة اســتياء شــعبية واســعة ضــد الحكومــة.
منظمــة  فــي  للخــام  منتــج  أكبــر  ثانــي  والعــراق 
“أوبــك” بعــد الســعودية بمتوســط يومــي يبلــغ 4.6 
مليــون برميــل فــي الظــروف الطبيعيــة، ويعتمــد علــى 
الخــام لتوفيــر أكثــر مــن 90 فــي المئــة مــن اإليــرادات 

العامــة.

تحسن أسعار الخام ُيبطل 
اتفاق الدفع المسبق للعراق

فؤاد حسين يزور طهران بعد زيارة الرياض

بغداد - المستقل

ــره  ــاع  بنظي ــى طهــران لالجتم ــؤاد حســين ال ــي ف ــة العراق ــر الخارجي توجــه وزي
االيرانــي محمــد جــواد ظريــف، لبحــث العالقــات الثنائّيــة بيــن البلديــن والوضــع 
ــارة ســابقة   ــح المشــتركة. بعــد زي ــى المصال ــي وإنعكاســاته عل اإلقليمــي والدول
الــى الريــاض ولقائــه المســؤولين الســعوديين لبحــث القضايــا المشــتركة بيــن 

البلديــن.
المتحــدث باســم وزارة الخارجيــة أحمدالصحــاف قــال فــي بيــان ، ان »وزيــر 
ــات  ــه العالق ــف، وبحــث مع ــي محمــد جــواد ظري ــره االيران ــة التقــى نظي الخارجّي
الثنائّيــة بيــن البلديــن والوضــع اإلقليمــي والدولــي وإنعكاســاته علــى المصالــح 

المشــتركة«.
وفــي وقــت ســابق، وصــل وزيــر الخارجّيــة فــؤاد حســين والوفــد الُمرافــق لــه، إلــى 

العاصمــة اإليرانيــة طهــران فــي زيارة رســمية.
ــة، أن  ــن أمــس الجمع ــد أعل ــاف، ق ــد الصح ــوزارة أحم ــدث باســم ال وكان المتح
ــار  ــع كب ــاءات م ــا لق ــري فيه ــدا، ُيج ــا واح ــتمر يوم ــة ستس ــر الخارجي ــارة وزي زي

ــران. ــي إي ــخصيات ف الش
وأضــاف، أن »المحادثــات ســتتركز حــول العالقــات الثنائّيــة بيــن بغــداد وطهــران، 
ــوازن  ــق الت ــارات تحقي ــم مس ــة ودع ــتوى المنطق ــى مس ــاع عل ــة األوض ومناقش
وتجّنــب التوتــر والتصعيد«محفــورة ويقــدر المخــزون الغــازي المثبــت فيــه بنحــو 6 

تريليونــات متــر مكعــب قياســي.
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مقاالت 3
ــباب  ــل الش ــة أن يحص ــن العدال ــس م »لي
األصّحــاء فــي الــدول الغنّيــة علــى اللقاحــات 
قبــل أولئــك األكثــر عرضــة للخطــر فــي 
الــدول الفقيــرة«، هــذا مــا قالــه تيــدروس 
العــام  المديــر  غيبريســوس  أدهانــوم 
ــذا  ــي ه ــة. ويأت ــة العالمي ــة الصح لمنظم
مــن  عــدد  توّصلــت  أن  بعــد  التحذيــر 
الشــركات إلــى إيجــاد لقاحات مضــادة لوباء 
كورونــا »كوفيــد - 19«، بــل أن بعــض 
البلــدان المتقدمــة بــدأت بتوزيعهــا، لكــن 
العديــد مــن البلــدان الفقيــرة مــا تــزال غيــر 
مدرجــة علــى قوائــم التوزيــع أو أن كميــة 
اللقاحــات المخصّصــة لهــا محــدودة، وهذا 
ــق  ــة قل ــي أن شــعوبها ستســتمّر بحال يعن
ــة  مــن الجائحــة، فضــالً عــن تدهــور الحال
االقتصــادي  الركــود  بســبب  المعاشــية 

ــر. ــتثنائية بالحج ــراءات االس واإلج
ــاء فــي  ــذ أن ُأعلــن عــن اكتشــاف الوب ومن
مدينــة ووهــان الصينيــة، ظــل العالــم 
يتطّلــع إلــى الســيطرة عليــه واكتشــاف 
لقــاح لمعالجتــه، واليــوم وبعــد مــرور عــام 
تســتقبل هــذه المدينــة التي كانــت مصدرًا 
للوبــاء وفــدًا رفيعــاً مــن خبــراء منظمــة 
الصحــة العالميــة، لمعرفــة حركته وأســبابه 
وتحّوالتــه وهــي خاليــة منــه تمامــاً، فاتحــًة 
شــوارعها وأســواقها ومتاجرهــا ومطاعمها 
ــات وال حجــر صحــي،  ــث ال كماّم لهــم، حي
بــل بمعــارض فنيــة تــؤرخ لفريــق األطبــاء 
ــى  ــاء عل ــة للقض ــي الحمل ــارك ف ــذي ش ال
الوبــاء، فقــد عمــل التنيــن الصينــي بتفــاٍن 
وعلــٍم وإرادٍة للقضــاء عليــه، فــي حيــن 
بأكثــر  اإلصابــة  ُمنــزالً  عالميــاً  تفشــى 
ــى  ــا زاد عل ــان، وم ــون إنس ــن 100 ملي م

ــات. ــن الوفي ــن م مليوني
وفــي الوقــت الــذي اســتطاعت الصيــن 
ــاء  ــق الوب ــا لتطوي ــل قدراته ــف كام توظي
وأنتجــت  نطــاق  أضيــق  فــي  وحصــره 
لقاحــاً فّعــاالً للقضــاء عليــه، مثلمــا اعتمدت 
آليــات ســليمة جــاءت بنتائــج إيجابيــة، 
فــإن العالــم مــا يــزال يغــرق فــي حالــة 
ــد  ــى بع ــة حت ــزن والعزل ــب والح ــن الرع م
اكتشــاف لقاحــات بريطانيــة وأمريكيــة ، 
ــم  ــذت بالتعاظ ــات أخ ــبة اإلصاب ــن نس لك
وتندلــع  الفايــروس،  بتحــّول  خصوصــاً 
صراعــات حــول أحقيــة مــن لهــم األولويــة 

فــي التلقيــح، ودخــل االتحــاد األوروبــي 
ــة بســبب  ــزاع مــع شــركات بريطاني فــي ن
تأخرهــا فــي توفيــر اللقــاح الــذي تعاقــدت 
ــي  ــات الت ــر اللقاح ــع تصدي ــا من ــه، كم علي
تنتــج علــى أراضيــه دون ترخيــص مســبق، 
لكــن بروكســل تراجعــت عــن قرارهــا، علمًا 
ــزر«  ــا تســتورد لقاحــات »فاي ــأن بريطاني ب
مــن بلجيــكا، وتزعــم الشــركات البريطانيــة 
ــا أّدى  ــي مصانعه ــدث ف ــا ح ــالً م ــأن خل ب
إلــى مثــل هــذا التأخيــر، وفــي الجانــب اآلخر 
ينظــر االتحــاد األوروبــي إلــى اللقاحــات 
ــن  ــو م ــرة ال تخل ــية بنظ ــة والروس الصيني
التشــكيك بجديتهــا، باعتبارهــا أقــل فعالية 
مــن اللقاحــات البريطانيــة واألمريكيــة، 
ــن  ــذي ُأعل ــي ال ــاح الكوب ــك باللق ــا بال فم
عنــه مؤخــرًا، والســبب ليــس طبّيــاً بالطبــع، 
وإنمــا دوافــع تتعلــق بالمنافســات التجاريــة 
تحقــق  ومــدى  السياســية  والتحالفــات 

ــرى. ــة أخ ــن جه ــاح م األرب
الــدول  وخصوصــاً  الثالــث  العالــم  أمــا 
مــن  قليلــة  حظوظهــا  فــإن  الفقيــرة 
الحصــول علــى اللقاحــات، بســبب تفضيــل 
الــدول الغنيــة وشــروطها، ناهيــك عــن 
ضعــف الشــعور بالمســؤولية إزاء القيــم 
فــي  المتجســدة  المشــتركة  اإلنســانية 
والمســاواة  واإلنصــاف  العدالــة  مبــادئ 
إماراتيــة  والشــراكة، وباســتثناء مبــادرة 
لنقــل لقاحات كورونــا للــدول النامية، حيث 
أعلنــت شــركة اإلمــارات للشــحن ومطــارات 
دبــي وموانــئ دبــي عــن تحالــف لوجســتي 
بينهــم واســتعدادهم لنقــل مليونــي جرعة 

ــر. ــوٌس ُيذك ــيٌء ملم ــاك ش ــس هن فلي
البلــدان  إزاء  االســتعالئي  الســلوك  إن 
الفقيــرة يعكــس األنانيــة المتنّكرة ألبســط 
عالقــات االجتمــاع والتضامــن والتكافــل 
اإلنســاني، فضــالً عــن أنــه ينّمــي روح 
الكراهيــة والتمييز ويغــّذي عوامل التعّصب 
ووليده التطّرف المنتجان للعنــف واإلرهاب، 
دون اكتــراٍث من جانب الشــركات المصّنعة 
للقاحــات وغيــر المعنيــة بعــدد المصابيــن 
ــاء، بقــدر مــا  ــى بســبب الوب وبعــدد الموت
هــي معنيــة باألربــاح التــي ســتحققها، 
وبالــدول التــي يمكنهــا شــراء هــذا اللقــاح 
ــي  ــرعة الت ــا وبالس ــي تريده ــعار الت باألس

تعمــل عليهــا.
لقــد تمّنــى غيبريســوس أن يكــون العالــم 
ــن  ــدد م ــر ع ــع أكب ــى توزي ــل إل ــد توص ق
اللقاحــات علــى جميــع البلــدان بعدالــة 
قبــل حلــول يــوم الصحــة العالمــي 7 ابريــل 
)نيســان(، فالحــق فــي الصحــة هــو حــق 
أســاس مــن حقــوق اإلنســان، وعلــى الــدول 
الغنيــة احتــرام هــذا الحق لجميع البشــر وهو 
واجــٌب علــى جميــع البلــدان بالقــدر نفســه، 
وإذا كانــت الــدول الغنيــة تمتلــك المــال 
ــاح، فعليهــا مســاعدة  ــن اللق الكافــي لتأمي
الــدول الفقيــرة فــي الحصــول عليــه، واألمــر 
ــع بشــكل إيجابــي،  ــى الجمي ســينعكس عل
خصوصــاً وأن االقتصــاد العالمي لم يشــهد 
فتــرة ركــود اقتصــادي كما حصل فــي العام 
2020 ويكفــي أن قطــاع الســياحة لوحــده 

ــار دوالر. ــو 1300 ملي خســر نح
وآن األوان لوضــع حــٍد لنظــام الالّعدالــة 
علــى المســتوى العالمــي، خصوصــاً حيــن 
تســاعد الــدول الغنيــة الــدول الفقيــرة، 
كــي يتمّكــن العالــم مــن مواجهــة أو كســر 
بتوزيــع  لكوفيــد19-،  العــدوى  سلســلة 
اللقاحــات علــى الجميــع وفقــاً ألولويــة مــن 
ــه  ــن وضع ــر ع ــض النظ ــا بغ ــاج إليه يحت
االجتماعــي ودينــه وقوميته وجنســه ولونه 
ولغتــه، وتلــك عدالــة الطبيعــة التــي خلقت 
ــوق، إْذ  ــة والحق ــاوون بالكرام ــر متس البش
ال يكفــي التعبيــر عــن مشــاعر الغضــب إزاء 
ــل  ــم، ب ــاف والظل ــاواة واإلجح ــدم المس ع
إن قبــول مثــل هــذا الوضــع يعنــي الســماح 
للعــب فــي مســرح يهــدد حيــاة البشــر التي 
هــي أهــم مــن جميــع الحقــوق اإلنســانية.

د . عبد الحسني شعبان

الفقراء وحرب اللقاحات

كتــب وليــم شكســبير مســرحيته) ضجــة فارغــة (، 
جمــع مــن خاللهــا الجــد بالفكاهــة، فكانــت لوحــة 
فنيــة كعادتــه، وبالجــد الممــزوج بالفكاهــة ، نجــد 
ان واقعنــا اليــوم، يحمــل بيــن طياتــه عناصــر 
مشــوقة ، النــه بحســب ممثليــه ، يعمــل علــى بيان 
شــيء ، واخفــاء اشــياء ، منهــا التمثــالت الحاصلــة 
بجدليــة االخــذ والعطــاء ، فمثــاًل نجــد قــرارات 
جريئــة بكثرتهــا ، تحمــل تفســيرات عــدة ، فيعــِط 
مــن اراد العطــاء ، ويأخــذ مــن اراد االخــذ، فمثــال 
ــاة،  ــرح الحي ــي مس ــل ف ــي الممث ــاء، ان يعط العط
حديــث  خــالل  مــن  المشــاهد  يتوهــم   ، ســلة 
الممثــل بانهــا مملــوءة عنبــًا ورطبــًا، فيتــذوق 
ــن  ــن الحي ــه بي ــم بحالوت ــث ، ويحل ــالوة الحدي ح

ــم  ــدق الحل ــمعه، ليص ــاهده ويس ــه ومايش ــدث بحلم ــر، ويتح واالخ
علــى انــه حقيقــة ، ووقــت الجــد يتلمــس الســلة فيجدهــا فارغــة مــن 
اي محتــوى ، كانهــا هــواء فــي شــبك، فيصطــدم، فيقــول فــي قــرارة 
ــم  ــرة اخــرى، فيرجــع ويحل ــم م ــي ســوء الحل ــن ينطــِل عل نفســه، ل
ــه قــول محمــود درويــش : ) ال  ــا الي ــل بســيط يقودن وهكــذا، تحلي
ليــل يكفينــا لنحلــم مرتيــن ( ، فعــاًل ال وقــت لدينــا لنكــرر مافعلنــاه 
، الن االمــور واضحــة، ويكفينــا ان الســلة فــي كل مــرة فارغــة ، وال 
جديــد يذكــر ، كمــا ينقــل : ) الجديــد تحــت ضــوء الشــمس (، فهــل 
ــق  ــار ضي ــن منظ ــر م ــا ننظ ــة، او انن ــمس غائب ــاه ان الش ــذا معن ه
ــة النفــق، كانهــا مقــوالت تتكــرر  ــرى الضــوء فــي نهاي ــث ال ن ، بحي
ــة  ــع كفيل ــراءة الواق ــه، ق ــن عدم ــح م ــو صحي ــا ماه ــن لن ــى تبي حت
بــان تبيــن لنــا الخيــط االبيــض مــن االســود ، ولكــن بقــاء الغشــاوة 
ــد  ــح ق ــة، صحي ــدم الرؤي ــتارًا لع ــا س ــا منه ــة خلقن ــات مختلف بكلم

تكــون مفتعلــة، او قــل مســتمرة، ولكنهــا فــي 
الوقــت ذاتــه قاتلــة، ودائمــا مــا اســال نفســي 
الســؤال ذاتــه ، لمــاذا نحــن نســدل الســتار 
مــن غيــر يقيــن ؟ طبعــًا الن االســيجة التــي 
البجــوز القفــز عليهــا حاضــرة، ولكنهــا غيــر 
متحضــرة، بفعــل القهــر الزمانــي والمكانــي 
لالحــداث، ممــا يوجــب علينــا الصمــت عنــد 
ــول  ــي نق ــبة الت ــد الخش ــا نج ــى م ــكالم، مت ال
ــتار،  ــع الس ــب رف ــا يج ــد عنده ــا نري ــا م عليه
حتــى تتضــح الحقائــق، وهــي مهمــة هــذا 
ــى  ــا عل ــا اعتدن ــال القادمــة، النن ــل واالجي الجي
نمــط معيشــة واحــد، وعلــى فهــم واحــد، 
وقــول واحــد، فلذلــك نجــد االمــور معتمــة، وال 
يجــوز لنــا الخــوض فــي التفاصيــل، هــذه الحقائــق المعتمــة، اصبحــت 
ثابتــة فــي حياتنــا ، بحيــث تركّبــت فــي واقعنــا وحتــى فــي المخيلــة ، 
ال ســماح لمخيلتنــا بــان تنتــج قــوالً اخــرًا غيــر الــذي ســمعناه، اه والــف 
اه !!!!! البــد مــن الصــراخ حتــى نحــرق الســتارة ، ولنبيــن للنــاس بــان 
ــق جــزءًا مــن  ــم تحق ــة ايضــًا، النهــا ل ــة والضجــة فارغ الســلة فارغ
الحلــم ، فكيــف بالحلــم كلــه ، و التمنــي وحــده ال يكفــي ، بــل البــد 
مــن عمــل دؤوب ، نســاند فيــه االبطــال علــى خشــبة مســرح الحيــاة، 
ونعطيهــم الثقــة العاليــة ، ونتحمــل المســؤولية الملقــاة علــى عاتقنــا 
ــذي  ــروم، ال ــريط المخ ــذا الش ــة، وه ــا باالناب ــر عن ــا ان ُيفك ، وكفان
لــم يبــق شــيئًا للمحــروم، فقــط تأوهــات الماضــي العتيــق ، وصــدى 
السياســة الباليــة ، حيــث يجــب ان نحمــل الســلة بســواعدنا وان 
ــا  ــة وواضحــة ) جزن ــة واحــدة مدوي نعيدهــا مــن حيــث اتــت بمقول

ــد ســلتنا( ....... ــب ونري ــن العن م

د. حسنني جابر الحلو
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ــي 13  ــي النجــف األشــرف ف ــا ف ــة العلي أكــدت المرجعي
أيلــول 2020 بــان “اإلنتخابــات المبكــرة ليســت هدفــا 
بحــد ذاتهــا وإنمــا هــي المســار الســلمي الصحيــح 
للخــروج مــن المــأزق الراهــن الــذي يعانــي منــه البلــد 
نتيجــة لتراكــم أزماتــه سياســياً واقتصاديــاً وأمنيــًا 
وصحيــاً وخدميــاً وغيــر ذلــك.. ال بــد مــن أن تجــرى وفق 
قانــون عــادل ومنصــف بعيــدًا عــن المصالــح الخاصــة 
ــد مــن  ــل واألطــراف السياســية، كمــا ال ب لبعــض الكت
أن تراعــى النزاهــة والشــفافية فــي مختلــف مراحــل 
إجرائهــا، ويتــم اإلشــراف والرقابــة عليهــا بصــورة جادة 
بالتنســيق مــع الدائــرة المختصــة بذلك في بعثــة األمم 

المتحــدة”.
تأكيــد المرجعيــة العليــا واضــح، فهــي تطالــب بإجــراء 
اإلنتخابــات المبكــرة، وان الموعــد المبكــر ليــس هدفــاً، 
وإنمــا تصحيــح لمســار أمتــد طويــالً لعــدة ســنوات 
حلــول  بإنتظــار  مازالــت  أزمــات  تراكــم  شــهدت 
ومعالجــات حقيقيــة، فــي ذات الوقــت دعمــت ضــرورة 
توفــر اإلشــراف والرقابــة بصــورة جــادة بالتنســيق مــع 

ــدة. ــم المتح ــة األم بعث
وبشــأن اإلشــراف الدولــي فقــد انقســمت مواقــف القوى 
ــا  ــزاب وقادته ــات األح ــب آراء وبيان ــية، وبحس السياس
ذهبــت بعــض القــوى السياســية نحــو الطلــب مــن 
مجلــس األمــن إرســال بعثــة مســتقلة بموازنــة خاصــة 
العالقــة لهــا ببعثــة يونامــي العاملة فــي العــراق، تكون 
مهمتهــا مراقبــة اإلنتخابــات. فــي حيــن ترفــض قــوى 
أخــرى اإلشــراف األممــي والمراقبة الدوليــة واصفة هذه 
ــراق  ــى الع ــدة عل ــة جدي الخطــوة بأنهــا تشــكل وصاي
وتدخــل فــي شــؤونه الســيادية. وإزاء هــذا اإلنقســام، 
الــى  الكاظمــي نفســها مضطــرة  وجــدت حكومــة 
الذهــاب الــى مجلــس األمــن الدولــي لطلــب المراقبــة 
الدوليــة، والــذي جــاء عبــر رســالة وزارة الخارجيــة فــي 
15 شــباط المعنونــة الــى مجلــس األمــن تطلــب فيهــا 
مراقبــة دوليــة ترأســها بعثــة األمــم المتحــدة يونامــي 

ويشــارك فيهــا مراقبــون مــن عــدة دول.
اإلشــراف األممــي أم المراقبــة ؟! إعتــاد القــادة والزعمــاء 
اصــدار بيانــات دعــم ومســاندة لــكل مــا تطرحــه 
المرجعيــة مــن أراء ومواقــف سياســية او إجتماعيــة ذات 
الصلــة بطبيعــة اإلداء السياســي والحكومــي وعلــى نحو 
خــاص كل مايتصــل بــإدارة الدولــة، ال بــل أن بياناتهم 
تذهــب الــى ابعــد مــا تطالــب بــه المرجعيــة فــي بعــض 
األحيــان، لكنهــا ســرعان ماتتــوارى خلــف التنصــل 
ــذ  ــد التنفي ــن موع ــا يحي ــة عندم والتســويف والمماطل

الفعلــي لتلــك المطالبــات.
بعــد تأكيــد المرجعيــة العليــا مطالبتهــا باإلشــراف 
األممــي، ايدتهــا علــى الفــور الرئاســات الثــالث، إذ قــال 
رئيــس الجمهوريــة برهــم صالــح فــي بيــان لــه فــي 20 
ــة،  ــرة ونزيه ــرة ح ــات مبك ــراء انتخاب آب 2020 ان “إج
يســتوجب تعاونــا أمميا مــع المفوضية العليا المســتقلة 
لإلنتخابــات، فضــال عــن إشــراف المراقبيــن الدولييــن”. 
ــى  ــوزراء مصطف ــس ال ــس مجل ــدد رئي ــن ش ــي حي ف
الكاظمــي فــي 1 تشــرين اول 2020 علــى إصــراره 

ــة  ــرة ونزيه ــات ح ــاك انتخاب ــون هن ــرورة أن تك “بض
وبعيــدة عــن ســلطة األحــزاب والميليشــيات المســلحة 
وتحــت إشــراف دولــي” وأعلــن رئيــس مجلــس النــواب 
محمــد الحلبوســي مــن جانبــه وبعــد لقــاء الســفير 
األمريكــي فــي 3 كانــون االول 2021 عــن “ضــرورة 
إشــراف األمــم المتحــدة والمنظمــات المعنيــة بالشــأن 
اإلنتخابــي لتحظــى بقبــول شــعبي وسياســي ودولــي”. 
فالرئاســات الثــالث متفقــة مــع رأي المرجعيــة بــأن 

ــي. ــراف دول ــت إش ــات تح ــون اإلنتخاب تك
ــن  ــف بي ــوى السياســية أختل ــاء الق ــادة وزعم ــف ق موق
مؤيــد ومعــارض، فرئيــس تحالــف عراقيــون عمــار 
الحكيــم ذهــب الــى تأييــد اإلشــراف والمراقبــة شــريطة 
عــدم المســاس بســيادة العــراق. أمــا زعيــم التيــار 
الصــدري مقتــدى الصــدر فقــد أوضــح فــي 10 شــباط 
لإلشــراف  المتحــدة  األمــم  تدخــل  أطلــب   ”  2021
عليهــا…. اإلشــراف األممــي علــى االنتخابــات المبكــرة 
مرغــوب بــه”. فــي حيــن إختــار رئيــس دولــة القانــون 
ــكل  ــي “بش ــراف األمم ــة اإلش ــي معارض ــوري المالك ن
قاطــع” وأعتبــره “خطيــر جــدا” ألنــه “يمثــل خرقــًا 
للســيادة الوطنيــة” فيمــا ابــدى موافقتــه علــى المراقبة 
فحســب. تحالــف الفتــح بوجــه عــام لــم يكــن مــع 
ــب  ــة عصائ ــم حرك ــذر زعي ــث ح ــي، حي اإلشــراف األمم
اهــل الحــق قيــس الخزعلــي فــي 19 كانــون االول 
2020 بقولــه ” نحــذر مــن اإلشــراف والتدخل التفصيلي 
فــي اإلنتخابــات النيابيــة المقبلــة….. ال بــأس برقابــة 
فقــط… أمــا اإلشــراف فهــو مســألة خطيــرة” ، وهــذا 
ــه  ــر عن ــذي عب ــران ال ــف إي ــع موق ــق م ــف يتواف الموق
مستشــار المرشــد األعلــى علــي اكبــر واليتي بعــد لقائه 
ممثلــة األميــن العــام لألمــم المتحــدة فــي 31 كانــون 
الثانــي 2021 فــي طهــران حيــث اعتبــر اإلنتخابــات 
القادمــة فــي العــراق مصيريــة و دعــا الــى “عــدم تدخل 

ــراق”. ــؤون الع ــي ش ــة ف ــدول االجنبي ــب وال األجان
األحــزاب السياســية والرئاســات ترضــخ عقــدت القيادات 
السياســية عــدة إجتماعــات موســعة شــاركت فيهــا 
الرئاســات الثــالث والمفوضيــة العليــا لإلنتخابــات وبعثة 
ــداول موضــوع اإلشــراف  ــم ت يونامــي فــي العــراق، وت
األممــي مطــوال، وطرحــت مقترحــات مــن بينهــا ان 
ــة  ــارج بعث ــة خاصــة خ ــل بعث يكــون اإلشــراف مــن قب
يونامــي ولهــذا الســبب يجــب اصــدار قــرار مــن مجلس 
االمــن الدولــي بهذا الشــأن مــع تخصيص مالــي يقارب 

أربعيــن مليون دوالر للبعثة الجديدة. الحكومة العراقية 
اجتمعــت بســفراء الــدول دائمــة العضويــة فــي مجلــس 
االمــن لمناقشــة هــذا الطلــب، والبحــث عــن اآلليــة التي 
ــدول  يتــم بموجبهــا تخصيــص األمــوال ومســاهمة ال
ــة  ــررت الحكوم ــات ق ــك المباحث ــة لتل ــة. ونتيج المانح
إرســال رســالة بهــذا الصــدد، لكنهــا ســرعان ماتراجعت 

عــن موقفهــا.
ــة  ــي لغاي ــراف األمم ــارض لإلش ــط المع ــتمر الضغ أس
االتفــاق بيــن الحكومــة المتمثلــة بمجلــس الــوزراء 
ووزارة الخارجيــة والقــوى السياســية الفاعلة علــى اعداد 
صيغــة اكثــر مرونــة واقل ســطوة مــن اإلشــراف األممي 
ــة اليونامــي.  ــة مــن خــالل بعث ــة الدولي ــح الرقاب لتصب
وهــذا يعنــي تقليــص دور المراقــب الدولــي الــى مجــرد 
المراقبــة فــي يــوم االنتخابــات واجــراء زيــارات ميدانيــة 
لمجموعــة مراقبيــن أجانــب للمراكز اإلنتخابيــة في عدد 
مــن المحافظــات، ومــن ثــم اعــداد تقريــر يؤيــد نزاهــة 
اإلنتخابــات واإلشــارة الــى المخالفــات التــي تصادفهــم 

خــالل زياراتهــم الميدانيــة.
امــا دور بعثــة اليونامــي فســيكون أكثــر مــن المراقبــة 
حســب مصــدر مطلع، فهي ســتواكب اعمــال المفوضية 
العليــا المســتقلة لإلنتخابــات عــن كثــب وتتبــادل اآلراء 
واألفــكار معهــا فــي جميع مراحــل االنتخابات، وســتكون 
ــس  ــب رئي ــة ومكت ــع المفوضي ــم م ــل دائ ــى تواص عل
الــوزراء ورئاســة الجمهوريــة، وســتدعم المفوضيــة 
ــات  ــل العقب ــق بتذلي ــا يتعل ــا ولوجســتيا، خاصــة م فني
والتفــاوض مع الشــركات والمتعاقديــن لتطبيق النظام 
االنتخابــي وتجهيــز مكائن العــد والفرز واختيار الشــركة 
الفاحصــة وغيــر ذلــك مــن وســائل الدعــم الفنــي 

واللوجســتي.
تحظــى  أن  تريــد  ال  السياســية  القــوى  أن  الشــك 
اإلنتخابــات المرتقبــة بإشــراف خارجــي ومراقبة حقيقية، 
ألنهــا تعلــم علــم اليقيــن بــأن اإلنتخابــات لــن تكــون 
نزيهــة بشــكل مطلــق وستشــوبها مخالفــات وخروقات 
كســابقاتها، لذلــك فهــي تصــر علــى رفــض أي مراقبــة 
ــك  ــده تل ــا تري ــل م ــق. وأن ج ــة بالتحقي ــة مخول دولي
القــوى مــن المجتمــع الدولي أن يبصم لهــا على النتائج 
النهائيــة التي ستســفر عنهــا اإلنتخابات مــن دون رصد 
ومتابعــة وتوثيــق ومســائلة. لكــن الالفــت ان الحكومــة 
ــى أســاس  ــة وتشــكلت عل ــة أزم ــة وهــي حكوم الحالي
تلبيــة المطالبــة بإجــراء إنتخابــات مبكرة بإشــراف اممي 
حســب مــا طلبــت المرجعيــة، ولكنهــا تناغمت مــع إرادة 
القــوى السياســية الحاكمــة فــي تقليــص دور اإلشــراف 
األممــي، بعــد اســتبدال طلبهــا الــى المراقبــة الشــكلية 
فحســب. مــن المهــم اإلشــارة هنا الــى أن عامــل التغيير 
فــي اإلنتخابــات ليــس المراقبــة الدوليــة لوحدهــا، إنمــا 
تتحقــق بالمشــاركة الواســعة وخصوصاً الشــباب الذين 
عزفــوا عــن المشــاركة باالنتخابــات الســابقة. لــذا فــأن 
حجــم مســتوى اإلقبــال كفيــل بتغييــر قبضــة األحــزاب 
الحاكمــة وإحــداث التحــول المنشــود فــي المشــهد 

السياســي الراهــن.
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قــد يتبــادر للوهلــة االولــى للقــارىء الكريــم بــان هــذا 
المقــال هــو مــن بــاب الفلســفة الكالميــة وجــدال 
المصطلحــات، اال ان واقــع الحــال مختلــف كليــاً وذلــك 
لضــرورة القــاء الضــوء علــى ذلــك المصطلحيــن، 
ــا وان  ــض، كم ــي نقي ــى طرف ــر عل ــر والتبصي فالتنظي
التنظيــر قــد اخــذ ماخــذه مــن حياتنــا اليوميــة وبــكل 
تاكيــد الحيــاة السياســية والمجريــات الخطيــرة للدولة 

ــة . العراقي
فماهو التنظير وماذا يعني التبصير ؟

ــر فــي الغالــب االعــم يســبق تقديــم النظريــة  التنظي
ــع  ــن م ــر معي ــكار او فك ــرح اف ــو ط ــر ه اي ان التنظي
محاولــة تحشــيد راي عــام لهــذا الفكــر وغالبــاً يكــون 
التنظيــر بعيــدا نوعــا مــا عــن مناقشــة اليــات تحقيــق 
وتطبيــق النظريــة وانمــا هــو طريقــة لتهيئــة االجــواء 
ــا  ــون بدوره ــي تك ــة والت ــالق النظري ــم اط ــث يت حي

بنوعيــن:
النــوع االول: نظريــات مســلمة بهــا مســتندة الــى 
بديهيــات الحيــاة مثــل نظريــة )الخطــان المتوازيــان 

ال يلتقيــان (
النــوع الثانــي: نظريــات محتملــة التطبيــق الــى حيــن 
اكتشــاف اســتحالة تطبيقهــا، وفــي هــذه الحالــة تقبــع 
ــة مــع  ــر والفلســفة الكالمي ــز التنظي ــة فــي حّي النظري
تجنــب النظــر فــي عيــون المجتمــع للمعرفــة البديهيــة 
ــر مطبقــة وضياعهــا فــي طوفــان  ــاء النظريــة غي ببق

التنظيــر.
كمــا ان التنظيــر يكــون بتفاصيــل متشــعبة وعميقــة 

معتمديــن بذلــك علــى اســلوب الطــرح الدقيــق .
ــر  ــاً، التبصي ــف جذري ــوع مختل ــر فالموض ــا التبصي ام
ال يبحــث حــول النظريــات وال بالتنظيــر للنظريــات 
ــر علــى حالتيــن: بصــورة عامــة وانمــا يكــون التبصي
الحالــة االولــى: اســتبيان خطــأ النظريــة والتنظيــر 
مــن خــالل المقارنــة بحــاالت متشــابهة والبحــث عــن 
ــى  ــم عل ــا اذا عم ــر فيم ــر والفك ــك التنظي ــر ذل مخاط
المجتمــع ومحاولــة تجنيــب المجتمــع مــن تقبــل هــذا 

ــد . ــا بع ــة فيم ــك النظري ــر وااليمــان بتل التنظي
الحالــة الثانيــة : تســليط الضــوء علــى نتائــج التنظيــر 
مرحلــة  ودخلــت  النظريــة  الــى  تحولــت  اذا  فيمــا 
التطبيــق فعلــي او قبعــت ضمن التطبيق الصــوري، اي 
ان التبصيــر بواقــع االمــر هــو عمليــة الحقــة وختاميــه 

لمــا حصــل ويحصــل نتيجــة النظريــة وتطبيقهــا .
ــى  ــه عل ــي جنبات ــوي ف ــر يحت ــي ان التبصي وهــذا يعن
ــن رؤى  ــة وضم ــج حقيق ــى نتائ ــة وعل ــواد ملموس م
ــردًا  ــر مج ــون التنظي ــن يك ــي حي ــج ف ــة للنتائ صحيح
ــة الفضــاء  ــادر خان ــم يغ ــره ول ــا ســبق ذك ــن اي م م

ــرح. ــة الط ــى دق ــز عل ــع التركي ــي م االفتراض
العراق تحت وطأة التنظير

منــذ  العراقيــة  الدولــة  اشــكاالت  اهــم  ان  يبــدو 
التأســيس والــى االن هــي كثــرة التنظير مع اســتجالب 
ــراق مــن  ــى داخــل الع ــالد ال ــات مــن خــارج الب نظري
ــات  ــارب مجتمع ــر لتج ــاب التنظي ــاب اصح ــالل اعج خ
اخــرى )قــد يكــون هــذا ناتــج مــن عــدم تبلــور فكــرة 
ان  حيــث  بالمواطنــة  المحلــي  والشــعور  الحــدود 

الحــدود االقليميــة ورســمها ال تتجــاوز قــرن مــن 
ــتجالبهم  ــم اس ــة ت ــة المالك ــى ان العائل ــان، حت الزم
مــن خــارج جغرافيــة ارض الرافديــن العــراق، وكذلــك 
ــد  ــل الم ــا مث ــرق تنظيره ــات وط ــن النظري ــر م الكثي
الشــيوعي، الفكــر القومــي، المــد الدينــي، البعــث 
وعشــرات النظريــات المقترنــة بتنظيراتهــا( وهنــا البد 
ــة مفتوحــة  ــالد المجتمعي مــن مالحظــة ان اجــواء الب
بصــورة ملفتــة للنظــر فــي تقبــل )اصــل( االفــكار 
والنظريــات ولكــن هــذا اليعنــي تطبيــق هــذه االفــكار 
والنظريــات مــن خــالل تنظيــرات ممهــدة فــي البــالد، 
حيــث ان المجتمــع يتقبــل التنظيــر كافــكار وال يتقبــل 
ــان ) هــذا علــى  النظريــات كتطبيــق فــي غالــب االحي
ــا  ــق فم ــة للتطبي ــة قابل ــة الخارجي ــرض ان النظري ف

ــق؟(. ــة للتطبي ــر قابل ــات غي ــر لنظري حــال التنظي
ان وجــود كــم هائــل مــن التنظيــر لنظريــات مجتمعية 
واتجاهــات سياســية زادت مــن هشاشــة التطبيــق 
لهــذه التوجهــات وعلــى هــذا المنــوال انعكســت علــى 
الحيــاة السياســية فــي البــالد اذ نجــد ان عــدد مــرات 
ــد  ــي العه ــكلت ف ــي تش ــات الت ــاء الحكوم ــر رؤس تغي
 )37( فــي  مــرة   )47( )1921-1958( هــي  الملكــي 
ســنة فقــط وهــذا رقــم كبيــر جــدا يشــير الــى عــدم 
ــر، وبصــورة  ــن التنظي ــج م االســتقرار السياســي النات
رئيســية التنظيــر فــي ادارة الدولــة بفلســفة دينيــة ام 

ــكرية…الخ. ــعوبية ام عس ــة ام ش قومي
ليأتــي بعــد ذلــك العهــد الجمهــوري بمــا حملــت مــن 
ــة  ــية الدول ــدم قدس ــت بـــ )ع ــدة تمثل ــة جدي نظري
ــالب  ــالل االنق ــن خ ــي ( م ــان العراق ــتور والكي والدس
العســكري وادخــال مفهــوم جديــد والتنظيــر لــه بــان 
ــة  ــر وجه ــة لتغيي ــرورة حتمي ــكري ض ــالب العس االنق
ــف  ــرب تعري ــرى ان اق ــن ن ــي حي ــة ف ــة الدول وواجه
نتيجــة فشــل  اال  مــا هــي  العســكرية  لالنقالبــات 
التنظيــر الســلمي فتتحــول الــى التنظيــر العســكري 
واالنقــالب لغــرض تطبيــق مــا ال يمكــن تطبيقــه 
ــى  ــذ 1958 ال ــات من ــع الحكوم ــون جمي ــا ولتك عملي
ــرة  ــات مؤام ــر لنظري ــات عســكر وبتنظي 2003 حكوم

وتطبيــق عســكري .
ــرا جــدا  ــر اخــذ ماخــذا كبي ــاً ان التنظي المالحــظ حالي
فــي العــراق بعــد 2003 وال يــكاد يخلــو اي تحــرك او 
ــذه  ــت ه ــا كان ــه مهم ــر ل ــن تنظي ــي م ــراء سياس اج
الحركــة السياســية بســيطة وحتــى ان كانــت مختلقــة. 

وتشــعب التنظيــر مــع تفنــن المنظريــن فــي الدخــول 
فــي التفاصيــل وتجــاوز الطــرق الرئيســية فــي التنظيــر 
السياســي وذلــك بــدءا بالدينــي مــرورا بالقومــي 
والجغرافــي واالقتصــادي وحتــى التنظيــر غيــر المعقول 

.
المتابــع للتنظيــر فــي العــراق يــراه دقيقــاً جــدا ومكــررا 
علــى الغالــب االغلــب مــع اختالفــات قليلــة او هامشــية 
مــن تنظيــر الخــر وعليــه نجــد فتــرة الحكومــات 
المتعاقبــة بعــد 2003 دقيقــة فــي التنظيــر ولكــن هل 

هــي صحيحــة فــي التنظيــر؟
ــاج  ــي كل منه ــده ف ــا نج ــق م ــر الدقي ــال للتنظي كمث
حكومــي ) المنهــاج الــوزاري ( عنــد تشــكل اي حكومــة 
فمثــالً نجــد فقــرة خاصــة لتشــجيع االســتثمار وفقــرة 
خاصــة للخدمــات والكهربــاء وفقــرة حــول الســالح غير 

الحكومــي …الــخ .
فبذلــك ممكــن القــول ان المناهــج الحكوميــة دقيقــة 
ــة  ــة( ولكــن هــل هــي صحيح ــدأ الدق ــى مب ــدًا )عل ج

ايضــا )علــى مبــدأ الصحــة(؟
كيف ذلك؟ و ما هي الدقة و الصحة ؟

تكــرار  بانهــا   )Precision( الدقــة  تعريــف  يمكــن 
نفــس العمليــة كل مــرة تعــاد فيهــا اي اجــراء بغــض 
النظــر ان كانــت العمليــة ناجحــة ام مخيبــة. ولتقريــب 
ــاه  ــهم باتج ــخاص بس ــد االش ــى اح ــو رم ــرة : ل الفك
دائــرة الهــدف وتــم بالفعــل التهديــف بالفعــل لكــن 
ضمــن الحلقــة الخارجيــة للهــدف وفــي كل مــرة يعيــد 
الشــخص رمــي الســهم يكــون التهديــف لنفــس 
الحلقــة ولنفــس البقعــة مــن الهــدف، وبهكــذا عمــل 
يكــون مــا يقــوم بــه هــذا الشــخص دقيــق ولكنــه غير 
ــتهدف  ــة )Accuracy (ان يس ــك ان الصح ــح ذل صحي

ــة . مركــز الهــدف وليســت الحلقــة الخارجي
بالتالــي فهنــاك فــرق جوهــري بيــن الدقــة والصحــة 
فالمناهــج الحكوميــة دقيقــة فــي ذكــر المشــاكل 
ــك  ــة، لذل ــي المعالج ــة ف ــن الصح ــدة ع ــا بعي ولكنه
نــرى فقــرات مكــررة وحكومــات تاتــي وتغــادر دون ان 
ــر ممــا موجــود فــي المنهــاج الحكومــي  تحقــق الكثي

بالرغــم مــن دقتهــا.
التبصيــر هنــا يكــون االجــراء الصحيــح او الصحــة فــي 
اطــالق الســهم نحــو الهــدف او المســك بزمــام اطالق 
الســهم لمنــع االطــالق ففــي كل االحــوال التوقــف 

افضــل مــن التحــرك باالتجــاه المغايــر .
كمــا و ان كثــرة المنظريــن والتنظيــر يزيــد مــن 
توهــان البــالد وحيــرة القائميــن علــى االمــر مــن خالل 
ــرة والمتشــعبة،  ــات الكثي ــرة المنظريــن ذات الغاي كث
الــى  الــى تنظيــر وال  العراقيــة ال تحتــاج  فالدولــة 
نظريــات وانمــا تحتــاج الــي خطــط بحيثيــات صحيحــة 
لتوجيــه دفــة البــالد نحــو االتجــاه الصحيــح محليــاً قبل 

ــاً . ان يكــون دولي
بنــاًء علــى مــا تقــدم نجــد ان ارض الرافديــن بحاجــة 
ــم  ــن ث ــرق وم ــد ط ــع تحدي ــن م ــى ُمَبّصِري ــة ال ماس
اليــات النهــوض بالبــالد ،وقديمــا قالــوا صديقــك من 

صَدَقــَك وليــس مــن صّدَقــَك.
* مستشار رئاسة الجمهورية

د.طورهان املفتي*

بين التنظير و التبصير

انــك تختــرق ضحالــة  المــكان،  بثقافــة  كتبــُت لصديــق يهتــم 
االهتمامــات الســائدة.. فذكرنــي انــه الزمــن النحــس.. ولــزم ان 
نســتعيد الــى الذاكمــرة، هنــا، ماثرة ابي حيــان التوحيــدي حين اضطر 
الــى احــراق مــا كتــب، فــي ايــام قــال عنهــا »انهــا نحســة« وجــاء فــي 
كتابــه »المقابســات« شــكوى العــوز مــن مهنــة الكتابــة بقولــه: »الــى 
متــى الكســيرة اليابســة والُبقيلــة الذاويــة، والقميــص المرقــع.. وقــد 
واهلل ُبــح الحلــق وتغُيــر الخلــق« واورد انــه احــرق كتبــه بيــده قائال »ما 

ظننــت بــان الدنيــا ونكدهــا تبلــغ مــن انســان مــا تبلــغ منــي«.
معلــم الفراهيــدي االديــب البصــري الشــهير »ابــو العــالء« اقــدم علــى 
طمــر مــا كتبــه واّلفــه فــي باطــن االرض ولــم يعثــر عليها بعــد موته، 
ــم فــي زحزحــة الجهــل«  متذرعــا، فــي ســاعة يــأس »بالجــدوى العل
فيمــا القــى داود الطائــي الملقــب بتــاج االمــة بكتبــه الــى امــواج البحر 
ــا اياهــا :«ال فائــدة ترتجــى.. فقــد اعشــى بصــر القلــب بصــر  مخاطب

العين«.
لكــن االديــب المراكشــي يوســف ابــن اســباط حمــل كتبــه الزاخــرة 
ــل  ــي جب ــرة ف ــى حف ــفة ال ــافات والفلس ــة واالكتش ــز العلمي بالمواجي
عصــي علــى الوصــول، واتلفهــا هنــاك وهو يــردد القــول: »دلنــا العلم 
فــي االول، ثــم كاد يضلنــا فــي الثانــي، فهجرناه«اما »ســفيان الثوري« 
ــى  ــد اكتف ــتبدون فق ــره المس ــوي وحاص ــتبداد االم ــا االس ــذي هج ال
بتقطيــع اوصــال مــا يزيــد علــى الــف جــزء مــن مؤلفاتــه، ووقــف علــى 
رابيــة ليــذرو القصاصــات رياحــا عاصفــة، وعثــروا عليــه وهــو يــردد: 

»ليــت يــدي قطعــت مــن هنــا، ومــن هنــا، ولــم اكتــب حرفــا«.

لماذا نكتب؟ 
ال احــد زعــم انــه وجــد الجــواب، بــل ان بيــن ايدينــا اســماء كبيــرة من 

اصحــاب الكتابــة كانــوا قــد احرقــوا كتبهم.
ســؤال ، كمــا تــرون مرّكــب، واشــكالي، ولــه مــا يبــرره، ومطــروح علــى 
ســطح اهتمامــات العصر والكتاب والدراســات المختلفــة، فقد اصبحت 
ــي  ــا ف ــد مكانه ــاول ان تج ــا تح ــا، النه ــد ذاته ــكلة بح ــة مش الكتاب
مجــرى النشــاط االنســاني، المعولــم، والبالــغ التعقيــد، حتــى المفهوم 
التقليــدي الــذي يذهــب الــى ان الكتابــة دخلــت فــي متطلبــات الحيــاة 
ــدة مــن  ــى مراجعــة فــي ظــل ظهــور اشــكال جدي ــح بحاجــة ال اصب

التعبيــر تنافــس الكتابــة فــي التعامــل مــع تلــك المتطلبــات. 
امــا الكتابــة فــي السياســة علــى وجــه الخصــوص فقــد تجــاوزت تلــك 
المتطلبــات الــى كونهــا، مــن جهــة، ضــرورة لتزييــت ماكنــة المصالح 
حتــى فــي ابشــع تطبيقاتهــا، ومــن جهــة اخــرى، اصبحــت مســؤولية 
ــدة  ــي االداة الوحي ــد ه ــم تع ــب، فل ــبة للكات ــة بالنس ــة الكلف باهض
المتاحــة لتصويــب اتجاهــات االحــداث، او خالصــا للكاتــب مما يحيطه 
مــن اســئلة، او وقايــة ممــا يداهمــه مــن اخطــار، او حــاّل الشــكاليات 
 التعامــل مــع الواقــع فــي وقــت يــزداد هــذا الواقــع تعقيــدا واحتقانــا. 

فعندمــا ُحرمــت فيرجينــا وولــف مــن الكتابــة واجبــرت علــى العــودة 
الــى مصحــة االمــراض العقليــة بدعــوى عــدم انســجامها مــع المجتمع 
ــائل  ــي مس ــة ف ــغولية النمطي ــرأة بالمش ــل الم ــزم عق ــذي كان يل ال

االنجــاب وتدبيــر المنــزل، لــم تجــد بــًدا مــن االنتحــار. 
ــم تعــد  ــة، ول فقــد جربــت دون جــدوى تحــدي الحرمــان مــن الكتاب
ــى المــكان الــذي سيســلبها  ــر بالعــودة ال قــادرة علــى مجــرد التفكي

ــدة. حريتهــا فــي ممارســة حرفتهــا الوحي
فــي لنــدن، وقبــل عقديــن ونيــف مــن الزمــان، فاجأنــي رجــل االمــن 
البريطانــي وهــو يســجل طلبــي للجــوء بالســؤال: اذا كانــت مشــكلتك 
مــع صــدام حســين هــي الكتابــة، وهــي مصــدر عيشــك، فلمــاذا لــم 
تفكــر فــي تغييــر هــذه الحرفــة الــى حرفــة تضمــن عيشــك اقــل خطــرا 
وابعــد عــن يــد المالحقــة؟ فلــم اجــد جوابــا جاهــزا للــرد، واتذكــر انــي 
اجبتــه بمــا لــم يكــن مقنعــا، ولهــذا فانــه وضــع امــام طلبــي عالمــة 
اســتفهام كانــت الســبب فــي تعليــق حالتــي لفتــرة اطول مــن فروض 
الموافقــة علــى طلــب اللجــوء، لكــن المهــم، هــو اننــي وبعــد اكثر من 
عقــد مــن الســنين، التقيــت محاميا متخصصــا ليخبرني ان ســؤال رجل 
ــة مســؤولية،  االمــن كان يتعــارض مــع حقــوق االنســان، الن الكتاب
ورجــل االمــن البريطانــي كان يقلــل مــن شــأن هــذه المســؤولية، بــل 

يعطــي للدكتاتوريــة مبــررا فــي التنكيــل بالكتــاب االحــرار. 
الكاتــب البريطانــي الشــهير »سومرســت موم« في كتابــه )الخالصة( 
يتحــدث عــن تكاليــف الكتابــة فــي زمــن المســؤولية التــي تحولــت 
الــى معنــى التضحيــة مــن اجــل قيــم الحيــاة، وســجل »لقــد وجــدت 
ــورق، فمــن يســتطيع ان يرفعنــي عنهــا«  نفســي علــى صفحــات ال
وســئل االديــب والكاتــب أورهــان بامــوك الفائــز بجائــزة نوبــل فــي 
ــب  ــي غاض ــب النن ــال: اكت ــب؟ فق ــاذا تكت ــؤال: لم ــذا الس االداب ه
ــا  ــة اال وان ــل الحقيق ــي ال اســتطيع تحم ــب النن ــا.. اكت ــم جميع منك

ــا«.  اغّيره
امــا ارت بوكوالــت، اشــهر كاتــب سياســي امريكــي ســاخر فقــد كان 

يقــول »علــى الكاتــب ان يرفــع نهايات بنطاله عندما يريــد ان يخوض 
فــي السياســة« لكــن العلــم المدرســي للسياســة يقــول ان كتــاب هذا 
الميــدان اقل انشــغاال بذواتهم، الن السياســة نفســها، خــالف اجناس 
النشــاطات االخــرى، مطبخــا للظواهــر واالحــداث والتحــوالت واالســئلة 
التــي تجــري خــارج الــذات والرغبــات والمشــيئات وهــي تعني البشــرية 
والمجتمعــات والطبقــات، وان النــص السياســي يظهــر كمــا لــو انــه 
مكتــوب بعقــل الجماعــة، او مكتــوب الــى الجماعة، فيما النــص االدبي 

يبقــى رهــن مبدعــه وشــكل تفكيــر شــخص واحــد.
ــن  ــت بوجــوب الحــذر حي ــه بوكوال ــا قال ــة م ــا تتأكــد اهمي ومــن هن
يتعيــن علــى الكاتــب الخــوض في شــؤون السياســة، االمريكيــة بوجه 
الخصــوص، والتســبيب هنــا واضــح، ويتصــل بالمســؤولية المباشــرة 
حيــال االخريــن بالنســبة للكتابــة بوجــه عــام .. تلــك المســؤولية التي 
ــام  ــؤول ام ــا مس ــول: ان ــعراء بالق ــاب االدب والش ــا كت ــدث عنه يتح

نفســي. امــام ضميــري. امــام  صدقيتــي. 

عن الكتابة في السياسة 
علــى نحــو تقريبــي، يمكــن تشــبيه كاتــب النــص االدبــي بالشــخص 
الــذي يدخــل صالــة الســينما وال يهمــه غيــر حركــة بطــل الفيلــم علــى 
الشاشــة، وانشــاءات تلــك الحركــة فــي نفســه، فيمــا الكاتب السياســي 
يعايــن تاثيــر الفيلــم على جمهــور المشــاهدين واشــكال التفاعل التي 

تظهــر فــي مجــرى العــرض داخــل القاعــة، ثــم خارجهــا. 
واحســب ان العصــر لــم يغيــر مــن حقيقــة ان الكتابــة عمليــة رصــد 
لالفــكار والظاهــرات وانشــائها فــي عبــارات ســليمة المبنــى والمعنــى، 
ــة  ــة السياســية تبتعــد خطــوة عــن عملي ــان الكتاب ــي افتــرض ب لكن
ــن  ــن الحــدث، وم ــا م ــزءا عضوي ــح ج ــى المشــاركة، لتصب الرصــد ال
هنــا تأتــي التباســات الكتابــة السياســية، بيــن ان تشــارك مــن 
موقــع المســؤولية )المســتقلة بالمفهــوم النســبي( حيــال القيــم 
ــر مســتقل  ــة، وبيــن ان تشــارك كملحــق غي والحقيقــة وســالمة الني
)او تابــع( للمرجعيــة السياســية، او المشــروع السياســي، رشــيدا 
كان ام انكفائيــا، وااللتبــاس يعبــر هنــا عــن نفســه فــي الخــط 
الفاصــل، الرفيــع، بيــن الكتابــة السياســية كانشــاء للوعــي وصياغــة 
ــات السياســة. ــة تمليهــا اوامــر او متطلب  المواقــف او بوصفهــا دعاي

 الكتابــة، بصــرف النظــر عــن التباســات الوظيفــة التــي تضطلــع بهــا،  
تبقــى فــي جميــع االحــوال، مســؤولية تتجلــى فــي ان يقــف الكاتــب 
فــي منطقــة الشــجاعة ليقــول كلمتــه، مــن دون خــوف، او مداهنــة 
او تدليــس.. وقــد يقــدم الكاتــب فــي شــؤون السياســة، حيــن يكــون 
شــجاعا، مســاعدة للسياســي علــى نحــو مــا، فلــم يعتــرف موســوليني 
بهزيمتــه اال عندمــا قــرأ مــا كتبــه شوســتر الكردينــال مــا نّصــه: »حان 

الوقــت لالعتــراف بخطايــاك«. 
 اتحدث عن الكتابة كتحّسب.. وليس كتكّسب.

عبد املنعم االعسم

الكتابة في الزمن النحس
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ــي  ــا ف ــا أو ثالثي ــاء ثنائي ــي لق ــن العل ــت محس اذا التقي
تجمــع او مهرجــان او شــارع فاعلــم انــك اليوم ســتكون 
ضيفــا علــى مائدتــه العامــرة واعلــم أن ليلتك ســتتحول 
الــى مهرجــان متنــوع مــن الحديــث فــي الفــن والتاريــخ 
وتذكــر االصدقــاء وطيب المعشــر والعنايــة التي يبديها 
العلــي وهــو يطبــخ عشــاءك بيديــه ويشــبعك مــن 
المعلومــات واالفــكار والمواقــف النبيلــة دون ان يفــرق 
بيــن جيــل وجيــل او انســان واخــر وهــو يعامــل الجميــع 
ــه  ــا.. ان ــرف بهم ــع ع ــة وتواض ــالء بمحب ــورا وزم جمه
الفنــان القديــر الــذي كان ومــازال نجمــا فــي التلفزيــون 
والمســرح واالذاعــة وهــو يســتلم ادارة انتــاج االعمــال 
الدراميــة فــي اكثــر مــن بلــد عربــي وينــال الجوائــز فــي 
مســيرة فنيــة وعلميــة اضــاف لهــا شــهادة الدكتــوراه 

التــي توجــت جهــوده فنانــا وراعيــا عربيــا لالبــداع.
ولــد العلــي فــي الموصــل ودرس فــي معهــد الفنــون 
ــرحية  ــاال مس ــدم اعم ــبعينات ق ــف الس ــة منتص الجميل
ــا  ــل ، كم ــة عم ــى المئ ــو عل ــة ترب ــة واذاعي وتلفزيوني
أســس عــددا من الفــرق المســرحية وكان عضــوا للجان 
تحكيــم فــي مهرجانــت محليــة وعربيــة عديــدة وتراس 
مناصــب فــي مؤسســات فنيــة كبــرى. )يمكــن االطــالع 
علــى ملفــه الشــخصي فــي )ويكبيديا( لمعرفــة تفاصيل 

اكثــر عــن تاريخــه الفنــي الغنــي هــذا.
المســتقل التقــت الفنــان الدكتــور محســن العلــي فــي 

حــوار مفتــوح مــع جمهــوره ومتابعيــه.
ــه  ــه وعطائ ــن غربت ــي بي ــق محســن العل ــف يوف - كي

ــل؟ ــي المتواص الفن
ــاة  ــن حي ــن الوط ــدًا ع ــاة بعي ــان الحي ــي ب ــن ادع * ل
عاديــة وان انشــغالي بالعمــل الفنــي واالداري ينســيني 
اياهــا، مســتحيل فالغربــة فــي معناهــا وظروفهــا مــوت 
بطــيء لمــن يختارهــا او تختــاره، لــم اكــن اتصــور 
يومــا ان اكــون اكــون بعيــدا شــوارع ومقاهــي ومســارح 
ومؤسســات وطنــي لكــن ذلــك حصــل.. بــدأ ثــم اخــذ 
ــان  ــعرت ب ــالل استش ــة االحت ــع بداي ــال. م ــد طوي يمت
ــي  ــد ولس ــع الصع ــى جمي ــر عل ــة اكب ــكلة القادم المش
الفنــي فقــط. ومــع اني شــاهدت بــام عيني كيــف يدخل 
ــة وحشــية  ــوت ويفتشــون بطريق ــى البي ــون ال المحتل
الكمــا كنــا نســمع عــن التحضــر والرقــي اال انــي توقعــت 
ان مــن جــاء بــه االحتــالل ســيكون اكثر قســوة واشــاعة 
للفوضــى وتهيــد مســتقبلنا جميعــا كشــعب وكفنانيــن 

بوجــه خــاص. 
واليــوم نــرى بلدنــا واهلنــا يصارعــون مــن اجــل حيــاة 
كريمــة هــي مطلــب جميــع العراقييــن. لكــن مــا فاجأني 
وخفــف الــوطء عنــي أني اســتقبلت فــي أي مــكان اكون 
ــم  ــراق ، ل ــان العراقــي وبالع ــق بالفن ــه اســتقباال يلي في
اعــرف قبــل مغادرتــي بلــدي كــم ان للعــراق تاثيــرا فــي 

العالــم العربــي وكيــف ان فنوننــا وروادنا وعطاء شــبابنا 
ينظــر لــه علــى انــه بلــد مؤســس وان فنانيه يمكــن ان 
يقدمــوا الكثيــر، شــجعني ذلــك علــى خــوض غمــار اكثــر 
مــن تجربــة علــى صعيــد االنتــاج واالدارة والتمثيل رغن 
ندرتــه، كمــا ان تواصلــي مــع زمالئــي الوائــل والجيــل 

الجيــد لــم ينقطع.
ــن  ــون أي م ــة والمســرح والتفزي ــي االذاع ــت ف - عمل

ــك. ــرب الي ــت االق هــذه التخصصــات كان
* لــكل منهــا نكهتــه وتجربتــه والتحديات التــي ترافقه، 
ــي  ــة دعن ــي فــي البداي ــال  لكن ــي عرفــت ممث ورغــم ان
احدثــك عــن دور االذاعــة التاسيســي لتجربتــي كمخــرج 
وممثــل.. اذاعــة بغــداد كانــت مدرســة فعــال  الن فــي 
ــي للمســتمع صــورة  ــي عليــك ان تعط العمــل االذاع
ســمعية وهــي اصعــب المهــام ولذلــك تتنــوع اصــوات 
ــم  ــة للتقدي ــارات عالي ــع مه ــات م ــن والمذيع المذيعي
فكانــت اصواتهــم ســحرية، النهــم كانــوا يمــرون 
ــى  ــل الواســطة اال عل ــة التقب ــول صعب ــارات للقب بأختب
ــاج  ــع عناصــر االنت ــى جمي ــق عل ــة وهــذا ينطب االمكاني
االذاعــي، مــن يكتــب ومــن يخــرج ادبــاء العــراق والعرب  
كانــوا هــم كتــاب برامــج ومسلســالت االذاعــة مــع  

ــار تاريــخ لهــم واســع. مخرجيــن كب
قدمنــا برامــج منوعــة وثقافيــة ومسلســالت كنــا نعمــل 

كمتســابقين فــي المونديــال من هــو الذي يقــدم عمال 
ــي المســتوى منهــا برنامــج ســتوديو عشــرة  ــا عال فني
ــالء باصــوات  ــا الزم ــي قدمه وبعــض المسلســالت الت
الــرواد الســحرية اذن انــا خريــج االذاعــة العراقيــة ، 
طالمــا شــعرت بالمتعــة  وانا اضع مقدمات مسلســالتي 
وبرامجــي عندمــا اقــدم تايتــل )هــذه اذاعــة بغــداد( او 

)اذاعــة بغــداد تقــدم( واطــرب الــى عبــارة )هنــا بغــداد(.
- أمــام هــذه الصــورة الحالمــة العاشــقة لتاريخــك مــع 
ــم  ــف تقي ــة كي ــورة عام ــي بص ــن االذاع ــة والف االذاع

حضــورك المســرحي.
* المســرح هــو هاجســي وحلمــي وحياتــي تمامــا اعــد 

نفســي امتــدادا لمــن ســبقني مــن أســاتذه فــي تقديــم 
أغلــب عروضــي فــي المســرح الشــعبي وباالخــص 
اســتاذي الراحــل قاســم محمــد الــذي تأثــرت بــه كثيــرا، 
ــا ابتعــدت قليــال عــن المســرح،حيث كان اخــر عمــل  ان
شــعبي اخرجتــه هــي مســرحية الســقوط بطولــة دريــد 
لحــام وفرقتــه، ومســرحية بقعــة زيــت للمبــدع محمــود 
ابــو العبــاس كاتبــا وبطــال ،. اال اننــي ابقــى بحلــم 
يتواصــل ان اقــدم اعمــال مســرحية ولــدي مايكفــي من 
مشــاريع قادمــة وعندمــا كرمــت فــي مهرجــان المســرح 

التجريبــي الدولــي كأحــد المســرحيين العــرب
طلب مني من مصر عمال مسرحيا واحضر له اآلن.

ــت  ــك أسس ــات ان ــرة الثمانين ــك فت ــذ علي ــن اخ - لك
لمســرح شــعبي واســع والبعــض اتهمــه بالســطحية.
* لــم أكــن بــال جــذور لكــي اقطــع جــذور المســرح 
وتلميــذ  الحقيقــي  المســرح  ابــن  فأنــا  الرصيــن 
ــا  ــاء يرونه ــم أحي ــي وه ــُت اعمال ــار وقدم ــرواد الكب لل
ويشــاهدونها ، لكنــي اعتبــر نفســي جريئــا فــي تقديــم 

ــاس  ــخ الن ــن تاري ــوذه م ــع ماخ ــع شــعبي ، مواضي واق
حكاياتهــم ويومياتهــم وعاداتهــم وأســاليبهم فــي 
التعبيــر بــكل ماتحملــه مــن خفــة ظــل وتهكــم وطرافة 
وايضــا الحــس الشــعبي االنتقــادي الباطني الــذي يدين 
االخطــاء دون ان يبــدو عليــه التمــرد الســيما في ظروف 
الحــرب التــي يعرفهــا الجميــع، لقد كســرت اعمالــي روح 

التجهــم والخــوف والتوتــر مــن خــالل اشــاعة البســمة 
والضحكــة التــي تخــرج مــن القلــب واللغــة الناقــدة 
بمــرح، وقدمــت همــوم النــاس مــن خــالل مســرح لــن 
ــت  ــد أصبح ــة فق ــال المتعاقب ــور واألجي ــاه الجمه ينس
أعمالــي فلكلــورا شــعبياً اشــعر بالفخر وانــا اراهــا مازالت 

ــر دون اســفاف.    ــرك المشــاعر والضمائ تح
- هــل يمكــن ان تســمي لنــا مخرجــا وكاتبــا وممثــال 

مــن بيــن مــن عملــت معهــم؟
* الكتــاب هــو  صبــاح عطــوان رافــد درامــي وجــزء مــن 

تاريــخ الدراما العراقية المشــرقة  والمخرج حســن 
ــر  حســني تشــرفت بالعمــل معــه الكث

مــن مسلســل مخــرج كبيــر 
ــدم  ــد ق ــا يري ــدرك م وي

اعمــال خالــدة كممثــل 
والممثــل  والمخــرج 
محمــود ابــو العبــاس 
اخــي وصديقــي مــن 
المســرح  ممثلــي 
العراقــي ومخرجــي 
العربــي  المســرح 
مســرحي  ممثــل 
مــن طــراز خــاص 
هــو مــن اكثــر 
مــن مثــل فــي 
تي  حيا مســر

لعشــقي 
الدائــه.

- اذا كنــت فــي االذاعــة مؤسســاً وفــي المســرح صاحب 
توجــه خــاص هــل كانــت لــك ذات الحريــة والتدخــل  

فــي التلفزيــون ؟
* ال اريــد القــول كثيــرا فــي التلفزيــون الــذي لــه الفضــل 
كثيــرا علــى تجربتــي ومؤكــد ان  مسلســل الذئــب ثــم 
النســر وعيــون المدينــة ودوري فــي الجــزء الثانــي مازال 
ــة العمــل  ــن، ايضــا طبيع حاضــرا  فــي ذاكــرة العراقيي
والعالقــات تلــك االيــام، الجيــل الســابق جيــل كان 
اليعــرف التناحــر واالقصــاء، لــذا كانوا محبيــن العمالهم 
وللمسلســالت التــي تركــز علــى  المشــاكل االجتماعيــة 
وتقديــم البيئــة العراقيــة بــروح التكاتــف واالضافــة 
والحرفيــة ، تلــك المشــاكل والصراعــات والعــودة الــى 
ــت اساســات انتجــت فــي ضوئهــا معظــم  ــخ كان التاري
ــون  ــا مبدع ــارك به ــي ش ــلوب روائ ــالت باس المسلس
واذا جــاز لــي القــول كنــت واحــدًا منهــم الن المبدعيــن 
يرفعــون مــن قيمــة مــا حولهــم مــن الممثليــن فيخــرج 
العمــل رصينــاً، وقــد كنــا نتهيــب مــن اســاتذتنا فعــال ، 
اتذكــر موقفــا نــادرا عندمــا اســند لنــا دورانــا الشــهيران 
انــا واخــي الفنــان مقــداد عبــد الرضــا ودخلنــا اول مــرة 
للتمريــن صعقنــا بــادء االمــر  بوجــود ممثليــن عمالقــة 
المــالك،  قاســم  التميمــي،  خليــل شــوقي، طعمــة 
ــر الســعدي،  ــزاوي، ســليم البصــري، جعف ومحســن الع
بــدري حســون فريد، ســامي عبدالحميــد، فوزيــة عارف، 
فاطمــة الربيعــي، وراســم الجميلــي والكثيــر غيرهم من 
الكبــار قلــت لمقــداد مــاذا ســنفعل امــام هــؤالء؟! ضحك 
ــة ان معظمهــم بالجــزء  ــال المشــكلة الثاني ــداد وق مق
االول )الذئــب وعيــون المدينــة( والجمهــور عرفهــم 
بالروايــة وكانــوا ناجحيــن، واضــاف: خويــة محســن 
علينــا ان نتفــوق بــاي طريقــة كــي النضيــع ونحــن لهــا، 
ضحكنــا وانتبــه المخــرج ابراهيــم عبــد الجليــل لنــا وكاد 
يخرجنــا مــن التمريــن. وقــد نجحنــا فــي ذلــك بعدهــا 
ــي  االعمــال المختلفــة بشــخصيات متنوعــة  توالــت عل

قمــت بهــا.
- كيف ترى الدراما العراقية عموما ؟

* موضــوع الدرامــا العراقيــة موضــوع معقــد ، عوامــل 
عديــدة ســاعدت علــى اضعافــه، اولهــا المؤسســات 
الحكوميــة وتحديــدا شــبكة االعــالم العراقــي العاجــزة 
عــن دعــم الدرامــا وايضــا القنــوات الفضائيــة األخــرى 
التــي تشــترط مواضيــع محــددة. فلــم ترفــع مــن 
شــأن الدرامــا بــل أســاءت بأنتاجاتهــا الهزيلــة البخيلــة 
حيــث كان الهــدف تمريــر اجنداتهــم وافــكار التشــضي 
ــان  ــدرات الفن ــرم ق ــم تحت ــة ل ــور هزيل ــر وبأج والتناح
ــرة  ــح والمتاج ــم الرب ــاج همه ــذوا انت ــالل منف ــن خ م
ــك  ــدة. كذل ــال جي ــض االعم ــاك بع ــم هن ــان نع بالفن
افتقــار التمويــل وسياســة التســويق العمــال عامــة، 
بقــي الهاجــس السياســي المحلــي مســيطرا علــى كتابة 
ــة  ــرات كتابي ــن خب ــا م ــا حرمن ــة، مم ــال الدرامي االعم

ــال  ــا  اعم ــراق. أم ــي الع ــرة للســيناريو موجــودة ف كبي
رمضــان ودرامــا الســكيجات وفــرض الضحــك بالقــوة 

ــن. ــن المحترمي ــر مــن الممثلي ــد اســاءت للكثي فق
لدينــا ممثليــن عمالقــة وكتــاب قــل نظيرهــم ومخرجين 
شــباب فــي الســينما بوجــه الخصــوص لــو منحــوا فرصة 
جيــدة بميزانيــة محترمة لشــاهدنا اعمــال عظيمة النهم 
حصــدوا جوائــز وقالــوا نحــن عندمــا انتجــت عمــال عربيــا 
مشــتركا اســندت ادوار لبعــض مبدعــي العــراق ســامي 
قفطــان وجــواد الشــكرجي ومحمــد هاشــم وباســم قهار 
ورائــد محســن همــس بأذني اصدقــاء فنانــون في مصر 
والعالــم العربــي اين كان هــؤالء العمالقة وتحديــدا قالوا 

)واحدهــم غــول تمثيــل( ايــن يختبئون؟
قلت لهم : الحكاية طويلة ..

المســؤولون عــن الدرامــا خــارج عجلــة التاريــخ مازالــوا 
شــحيحين ويعتبــرون المبالغ البســيطة ممكــن ان تنتج 
عمــال كبيــرا وراينــا كيــف يتراجــع االنتــاج الدرامــي واذا 

ــة  ــا العراقي ــان الدرام ــه ف ــو علي ــا ه ــال كم ــتمر الح اس
مهــددة بالــزوال.. 

- هــل تبحــث هــذه االمــور مــع الممثليــن العراقييــن 
وربمــا كالمــك يزعــل بعــض اصدقائــك؟

* يعرفنــي الجميــع بانــي احــب الجميــع وافــرح بلقائهــم 
فــي المهرجانــات، احتضنهــم واكــون معهــم وادعوهم 
واطبــخ لهــم بيــدي فانــا اجيــد الطبــخ واســتمتع بــه ، 

ولكــن واجــب المصارحــة والتقييــم مهــم وجميعنــا 
مطالــب بــه.

ــن ان  ــى تيمك ــراق ومت ــي الع ــل ف ــن للعم ــل تح - ه
ــود ؟     تع

* العــراق هــو دمــي ووجــودي كيــف ال اعــود، ســاحضر 
واعمــل واشــارك بــكل مــا اســتطيع عندما يهــدأ الوضع 
ويتحقق نضال الشــباب ويســتقر الوطن وتحقن الدماء 
ويحــّرم دم العراقييــن ويبقــى عــراق واحــد للعراقييــن، 
ســتكون بدايــة زيارتــي لشــارع الرشــيد، اســير بــه 
كمــا كنــت بشــكل يومــي ســابقا مــن جقمقجــي فــي 
مدخلــه حتــى ســوق الهــرج الميــدان. ورغــم مــا أصــاب 
هــذا الشــارع مــن تصــدع واهمــال يكفينــي أن اشــاهد 
عمــدان البنايــات علــى األرصفــة، عشــقت هــذا الشــارع 
خاصــة فهــو شــاهد علــى شــبابي وانــا اســير بــه. أمــر 
علــى دور الســينما، ســينما الرشــيد وســينما بــرود واي 
وســينما الشــعب والوطنــي الصيفي والشــتوي وســينما 

ريكــس وروكســي الصيفــي والشــتوي ولــن انســى 
زهرتهــم ســينما الخيــام هكــذا عشــقت شــارع الرشــيد 
بمطاعمــه ومقاهــي الفــرح ومحــالت االزيــاء بــه رائحــة 
االزمــان قــد اكــون احلــم او مــا اقولــه جــزء مــن هذيــان 
شــيخ يســتعيد ذاكرتــه. لكنــي تعــودت ان احلــم دائمــا، 
فالحيــاة وال ابــداع وال وطــن بــدون الحلــم واألمــل 

والعمــل علــى تحقيقهمــا.

4ثقافية وفني�ة
محسن العلي للمستقل :

الدراما العراقية مهددة بالزوال

عــن دار خطــوط وضــالل فــي العاصمــة االردنيــة عّمــان صــدر موخــرا كتــاب تحــت 
عنــوان »تنصيــص االخــر دراســات فــي المثاقفــة الشــعرية و المنهــج و نقــد النقــد« 

الكتــاب يتنــاول قــراءات تنظيريــة للشــعر العربــي ًومــا يســميه المثاقفــة الشــعرية. 
ــة الشــعر  ــى قضي ــذي ســلط الضــوء عل ــم و ال ــاب القي يقــول الصكــر فــي هــذا الكت
الغربــي مــن حيــث الجوهــر يقــول »التنــاص الالشــعوري أخــرج موضــوع المثاقفــة من 

تهمــة التأثــر الســاذج أو التقليــد والنقــل«.
المغتربات كذلــك يتنــاول د. حاتــم شــعراء المهجــر والــذي يعيشــون فــي 

ــي  ــم أنن ــول: »رغ ــث يق ــود حي ــده المعه بنق
مــن الذيــن يالحظــون عــدم تفاعــل قصيــدة 
ــا  ــع محيطه ــرب م ــر والمغت ــى والمهج المنف
الجديــد بالقدر الكافــي الطارد للعزلــة الثقافية 
والخــوف مــن اآلخــر، واإلحباطــات التــي عاناهــا 
كثيــر مــن شــعراء تلــك البيئــات التــي لــم تفلــح 
فــي دمــج بعضهــم بإيقــاع ثقافاتهــا، فقــد ظل 
خطــاب بعضهــم عاطفيــا ال ينصــاع ألعــراف 
ــاب المشــغل والمؤثــر  المعرفــة، فضــال عــن غي
البيئــي الشــعري الجديدفــي شــعرهم الــذي لــم 
ــر،  ــل وال تجت يجــد لديهــم معــدًا هاضمــة تتمث
فغالبهــم يجهل لغة مغتربه وشــعرائه وســياقاته 

الثقافيــة«.

كتاب جديد عن المثاقفة الشعرية
 للدكتور حاتم الصكر

عــن مؤسســة شــمس للنشــر واإلعــالم بالقاهــرة؛ صــدر 
ــوان  ــة « بعن ــن » الموســوعة المندائي ــث م ــاب الثال الكت
)المــاء - الضيــاء - الحيــاة( للمفكــر واألديــب الدكتــور/ » 
بشــير عبــد الواحــد يوســف« المقيــم فــي الســويد. الكتاب 
ــا  ــر ، متضمًن ــع الكبي ــن القط ــة م ــي 152 صفح ــع ف يق
خمســون مقــاالً متنوًعــا. قــام بتقديــم الكتــاب: الكنزبــرا/ 
ــة  ــدى طائف ــن ل ــال الدي ــد أشــهر رج ســلوان شــاكر. أح

الصابئــة المندائييــن.
الكتــاب يجمــع مــا بين العلــم والدين، المــادة والــروح، بين 
الموجــود والميثافيزيقيــا. حيــث يتنــاول بأســلوب علمــي 
ــي،  ــن المندائ ــي الدي ــاء ف ــاء والضي ــية الم ــط قدس مبس
اســتناًدا إلــى النظريات العلميــة وتعاليم كتاب »الكنــزا ربا« 

الكتــاب المقــدَّس لــدى طائفــة »الصابئــة المندائيــون«.
ــات  ــى إيجــاد مقترب ــاب إل ــف فــي هــذا الكت ســعى المؤل

بيــن النصــوص الدينيــة التي تشــرح أهمية المــاء والضياء 
والحيــاة فــي عمليــة الخليقــة، ومــا توصــل لــه العلــم مــن نظريــات وقوانيــن، وتطــرق 
فــي هــذا اإلطــار إلــى موضوعــات معقدة، كالخلق وفلســفة الحيــاة والمــاء وانبثــاق النور 
والضيــاء، بهــدف الوصــول إلــى فهم ســلس ومخارج آمنة لتلــك الموضوعات الشــائكة.
»المــاء - الضيــاء - الحيــاة« هــو الكتــاب رقم 14 في مســيرة المؤلف الفكريــة واإلبداعية، 
والتعــاون التاســع لــه مــع »مؤسســة شــمس للنشــر واإلعــالم« خــالل الفتــرة مــن عــام 

2016 وحتــى عــام 2021.

الماء - الضياء - الحياة
د. بشير عبد الواحد يوسف

» اعمال رمضان ودراما السكيجات وفرض الضحك بالقوة 
اساءت للكثير من الممثلين المحترمين « 

كان تاجــر األقمشــة الســيد )عباس هاشــم البطــاط( دائــم التنقل بين 
مدينتــه )الناصريــة( والموصــل والبصــرة، ومنهــا الــى الكويت وبعض 
دول الخليــج ولبنــان وســوريا. وفــي عــام 1964 قــرر الســكن فــي دولة 
الكويــت، فغــادر اليهــا مســتصحبا عائلتــه المؤلفــة مــن ولديــن همــا 
)حيــدر( و)محمــد علــي(، وثالثــة بنــات. وفــي ذلــك العــام نفســه وبعــد 
اســتقرار العائلــة فــي الكويــت رزق بمولــود أســماه )محمــد(، ثــم رزق 
بمولــود آخــر عــام 1967 أســماه )حســين( فأصبــح عــدد األوالد أربعــة. 
ــدارس  ــي م ــتهم ف ــا دراس ــي وأخواتهم ــد عل ــدر ومحم ــل حي واص
ــوق  ــب وتف ــرزت مواه ــاك ب ــطة، وهن ــة والمتوس ــت االبتدائي الكوي
حيــدر ومحمــد علــي وشــقيقتهما إنعــام فــي الدراســة وفــي مجــاالت 
ــن األب  ــع الحني ــام 1973 دف ــي ع ــن والرياضــة. ولكــن ف األدب والف
للعــودة بعائلتــه الــى أرض الوطــن. وســكنت العائلــة مــن جديــد فــي 
مدينــة الناصريــة وســط مجتمــع محافظ متمســك بعاداتــه وتقاليده 
بقــوة. ولكــن ذلــك لــم يمنــع األبنــاء مــن االســتمرار فــي الجــري خلــف 
أحالمهــم وطموحاتهــم ومحاولــة تحقيقهــا. اختــار األخ األكبــر )حيدر( 
طريــق الكتابــة والصحافــة وكتــب بعض المســرحيات ثم غــادر العراق 
الــى لنــدن بعــد قبوله للعمل في اذاعــة الـــBBC . وانخــرط األخ الثاني 
)محمــد علــي( واختــه )إنعــام( فــي عالــم الموســيقى بعــد ان اســتطاعا 

اقنــاع والديهمــا بحبهمــا وولعهمــا بهــذا الفــن الجــاد والملتــزم. 
ــة الكمــان  ــى آل ــا عل ــي عازف ــح محمــد عل ــة أصب وبعــد ســنوات قليل
وموزعــا موســيقيا، أما إنعــام فالتحقت بأكاديمية الفنــون الجميلة في 
بغــداد عــام 1981 وتخرجــت منهــا عــام 1987 درســت خاللها التمثيل 
ثــم ولجــت فــي عالــم الغناء وبرعــت فيهمــا، وعرفها الجمهــور العراقي 

ممثلــة ومطربــة جديــدة اســمها )إنعام البطــاط(. 
عملــت إنعــام فــي العــراق لمــدة 13 عامــا وقدمــت الكثير مــن االعمال، 
ولكنهــا لــم تحصــل علــى االهتمــام الذي تســتحقه، كما انهــا تعرضت 
ــب مــن رجــال األمــن بســبب رفضهــا اداء بعــض  للضغــط والترهي
العــروض التــي وجــدت انهــا ال تتوافــق مــع مبادئهــا، فأقدمــت علــى 
خطــوة جريئــة اثبتت قوتها وعزيمتهــا وصالبتها، فقد غــادرت العراق 

الــذي أمســى بنظرهــا ســجنا مظلمــا ومقبــرة لدفــن المواهب. 
وصلــت إنعــام الــى المانيــا، واســتطاعت هنــاك ان تتكلــم لغــة أهلهــا 
بطالقــة وبوقــت قياســي، ثــم اذا بهــا تقــف علــى خشــبات المســارح 
االلمانيــة ممثلــة بارعــة ومغنيــة رائعــة. وواصلــت فــي الوقــت نفســه 
دراســتها فــي برليــن ثــم فــي جامعــة هامبــورغ، وتزوجــت اثنــاء ذلــك 

بالكاتــب والروائــي العراقــي المعــروف )نجــم والــي(. 
ــي  ــة ف ــة وملحن ــة تلفزيوني ــة ومخرج ــة ومطرب ــام ممثل ــت إنع عمل
ــة(  ــي )الدبلج ــا ف ــى عمله ــة ال ــة اضاف ــون والســينما االلماني التلفزي
وتدريــب الممثليــن الذيــن يطمحــون للتمثيــل باللغة العربيــة. كتبت 
عنهــا الصحافــة وأثنــى عليهــا النقــاد، وقــال عنهــا الكاتــب العراقــي 
ــي  ــر ف ــائي ظه ــوت نس ــل ص ــا أجم ــر: ))انه ــر طاه ــرب خضي المغت
الثمانينيــات فــي العــراق، وكان يمكــن ان يســد نقصــا بســبب خلــو 
الســاحة الغنائيــة العراقيــة مــن األصــوات النســائية الجميلــة )...( لقــد 
كانــت إنعــام طاقــة فنيــة هائلــة أكبــر مــن الواقع الفنــي العراقــي الذي 
لــم يســتوعبها لكونــه واقــع محــدود االفــق واالبــداع ويتحــرك بعقلية 
تقليديــة...((. وهكــذا فقــد العــراق تلــك الــدرة الثمينــة كمــا فقــد مــن 

قبــل شــقيقها حيــدر عبــاس وزوجهــا نجــم والــي وغيرهمــا كثيــر مــن 
ــادرة.  ــب الن ذوي المواه

كانــت االنغــام تتــردد بيــن جــدران بيــت الســيد عبــاس البطــاط، وكان 
األقــارب واألصدقــاء قــد تقبلــوا األمــر، بــل ابتهجــوا بــه بعــد ان أدركــوا 
المعنــى الحقيقــي لهــذا الفــن الجميــل وتوضحــت صورتــه الحقيقيــة 
البعيــدة كل البعــد عــن االبتذال، ولمســوا عند افراد تلــك العائلة الراقية 
الجــد وااللتــزام والتربيــة الحســنة فــي أبهى مظاهرهــا وأحلــى صورها.
كان حســين عبــاس اليــزال صغيــرا، يســتمع الــى أخيــه محمــد علــي 
الطالــب فــي معهــد الفنــون الجميلــة وهــو يعــزف علــى آلــة الكمــان. 
كان محمــد علــي يميــل الــى الموســيقى الغربيــة وال يمــل من ســماع 
ــم يهمــل الموســيقى  ــه ل ــاخ وعزفهــا، ولكن موســيقى سباســتيان ب
ــه  ــى آلت ــدع فيهــا هــي األخــرى.. كان يتمــرن عل ــدا، فاب الشــرقية أب
لســاعات طويلــة دون كلــل، وتأثــر حســين بأخيــه وأحــب موســيقاه 
التــي كانــت تتطــور وتــزداد حــالوة وعذوبــة يومــا بعــد آخــر، وأصبــح 
ــع  ــن م ــمفونية للتمري ــى الس ــب ال ــن يذه ــداد حي ــى بغ ــه ال يرافق

االوركســترا ويحضــر الحفــالت التــي تقــام هنــاك شــهريا.
وحيــن رأى محمــد علــي اهتمــام وتأثــر أخيه بالموســيقى شــجعه على 
ولــوج هــذا الطريــق وراح يعلمــه مبادئها وأساســاتها، وبعد مــدة أخذ 

حســين يعــزف معــه ويشــاركه فــي االســتماع للموســيقى الشــرقية 
والغربيــة وأغانــي المطربيــن العــرب الكبــار. كان اســتماع محمــد علي 
الــى الموســيقى واألغانــي من خالل جهاز التســجيل اســتماع الــدارس 
المتعمــق والناقد المتفحص، وكان حســين يصغــي اليه باهتمام وهو 
يوضــح ويشــرح لــه عــن النوتــات ويعــدد لــه المقامات وكيفيــة التنقل 
ــة والموســيقى  ــه الفروقــات بيــن الموســيقى العربي ــن ل بينهــا، وبّي
الغربيــة ذات االبعــاد المتوازنــة واالفــق الواســع، ويضــرب لــه فــي كل 

ذلــك المثــل تلــو اآلخــر عــن طريــق العــزف والغنــاء. 
أصبــح محمــد علــي عازفــا معروفــا وعضــوا أساســيا فــي الفرقــة 
الســمفونية العراقيــة، واســتاذا محاضــرا فــي معهــد الفنــون الجميلــة، 
ثــم أصبــح بعــد ســنوات أحــد األعضــاء األساســيين والمهميــن فــي 
فرقة كاظم الســاهر الموســيقية، وكان كاظم ال يســتعين بغيره حين 
يتعلــق األمــر بالكونشــرتو )Concerto( ويمنحــه أجــرا مضاعفا بســبب 

اتقانــه العالــي للعمــل ومــا يبذلــه مــن مجهــود فيــه.
يقــول العــازف حســين عبــاس ان ألخيــه المربــي االكاديمــي والعــازف 
الفــّذ محمــد علــي ومــا القــاه من دعــم واهتمام مــن بقية افــراد عائلته 
خصوصــا األب واألم المتنوريــن، الفضــل فــي ان يبــدأ نشــاطه وهــو 
تلميذ في المدرســة االبتدائية والمتوســطة وان يشــارك مثل شــقيقته 

إنعــام فــي النشــاطات الفنيــة والرياضية. وكشــف ألخيه عــن رغبته في 
ان يســتكمل تعلمــه العــزف بطريقــة أكاديميــة، فاستحســن منــه ذلك 
ودعمــه، واســتطاع حســين ان يحقــق هــذه الرغبــة عــام 1985 حيــن 
ُقبــل بمعهــد الفنون الجميلة/ قســم الموســيقى، وحينئذ نصحــه أخوه 

محمــد علــي ان يختــار آلــة التشــيلو )Cello( فأخــذ بنصيحته. 
ــى  ــاد عل ــرار وعن ــر بإص ــا وثاب ــدا مضاعف ــاس جه ــين عب ــذل حس ب
التمريــن لكــي يصــل الــى أفضــل مســتوى فــي أقصــر وقــت، وهــذا ما 
حصــل، فقــد تــّم اســتدعاؤه وهــو فــي المرحلــة الثالثــة مــن دراســته 
فــي معهــد الفنون الجميلــة لالنضمام الــى فرقــة االذاعــة والتلفزيون 
المركزيــة عــام 1987، ثــم انضــم الــى الفرقــة الســمفونية العراقيــة، 
والفرقــة النغميــة المركزيــة، والــى الفرقــة الموســيقية العاملــة فــي 

برنامــج أصــوات شــابة. 
فــي نهايــة الثمانينيــات شــارك العــازف حســين عبــاس فــي حفــل فنــي 
ضــّم مطربين عراقيين كبــار في فندق بابــل، وكان بضمنهم المطرب 
كاظــم الســاهر.. كانــت تلــك أول حفلــة تجمعــه بــه. ومــع الخطــوات 
االولــى التــي خطاهــا كاظــم الســاهر واطاللتــه الجميلة وهو يدخــل الى 
المســرح ويلــوح بيده للجمهــور الكبير الذي جن جنونه وهو يســتقبله، 
بــدأ التأثــر والحــب لهــذا الفنــان يســريان فــي عروقــه، ويــزداد ذلــك 
الحــب والتأثــر مــع كل أغنيــة يترنــم بهــا. ويبــدو ان حســين عبــاس هو 
اآلخــر اســتطاع ان يثيــر انتبــاه الســاهر واهتمامه، فقد تقــدم منه مدير 
األعمــال األســتاذ منــذر كريــم ونقل لــه دعوة كاظم الســاهر لالنضمام 

الــى فرقتــه الموســيقية، فكانــت تلــك أســعد اللحظات فــي حياته. 
كانت أول مشــاركة لحســين عباس مع فرقة كاظم الساهر الموسيقية 
خــارج العــراق تلــك التــي اقيمــت فــي دولــة البحريــن، ثــم تواصلــت 
المســيرة الفنيــة الفريــدة مــع القيصــر الــى يومنــا هــذا، ويقــول عــن 
ذلــك: ))ان لــي الشــرف والفخــر ان أكــون عازفــا بضمــن أعضــاء فرقــة 
كاظــم الســاهر الموســيقية العريقــة والفريــدة مــن نوعها فــي العراق 
الــذي كان الســاهر خيــر مــن يمثلــه فــي المحافــل العربيــة والعالميــة. 
وكانــت عالقتــي مــع أعضــاء الفرقة عالقــة اخويــة وبيننا انســجام رائع، 
خصوصــا وان أغلبهــم أصدقــاء وزمــالء في الدراســة والعمل لســنوات 
طويلــة، نحــب ونحتــرم بعضنــا البعــض، وتربطنــا الذكريــات الجميلــة 
والعمــل الجــاد والمثمــر والممتع، وبيــن اولئــك األعضاء اســاتذة أكفاء 
تعلمــت منهــم الكثيــر. اننــي انظــر الــى هــذه الفرقــة العظيمــة باعتزاز 

وامتنــان واعتبرهــا عائلتــي الثانية((. 
بقــي االســتاذ محمــد علــي يعمــل عازفــا فــي فرقــة كاظــم الســاهر، 
يحظــى باحتــرام ومحبــة الجميــع، فقــد كان فــي الوقــت نفســه معلمــا 
وموجهــا ألخيــه حســين عباس ولغيره مــن العازفيــن الذين يحتاجون 
الــى نصيحتــه ورأيــه فــي امــور ومســائل فنية عديــدة. وكان يتجشــم 
ــام  ــة إنع ــل شــقيقته الفنان ــا ليقاب ــى الماني ــه ال ــاء الســفر ومتاعب عن
ــة  ــي حاج ــا ف ــعوره بانه ــرد ش ــورغ لمج ــة هامب ــي مدين ــاط ف البط
لوجــوده ليقــوم بتوزيــع أعمالهــا بطريقتــه المتفــردة والتــي كانــت 
تؤمــن وتتفــاءل بهــا، كان هنــاك تواصــال دائمــا بينهــا وبينــه. ولكنها 
فقدتــه فجــأة.. مــات هــذا األخ الحنــون واألســتاذ الكبيــر، اختطفتــه يــد 
المــوت وطــوت صفحات حياته بســرعة غريبة. توفي بالســكتة القلبية 
فــي الســنة التعيســة الماضيــة )2020(، فــكان ذلــك أشــبه بالصاعقــة، 
اصابــت عائلتــه وأصدقائــه ومحبيــه فأحرقــت القلوب، وأبكــت الجميع. 
Jabbarhussein7@gmail.com 

حسين عباس البطاط
عازف التشلو المتميز الذي نشأ في حضن الموهبة

د. حسني جبار إبراهيم



Sunday 28 February 2021 - Issue no. 9
األحد 28 شباط )فبراير ( 2021 - العدد 9

أن يقــام مهرجــان ســينمائي فــي العــراق فهــذا شــئ جميــل 
ــام  ــي الع ــر ف ــان آخ ــام مهرج ــة ، أن يق ــى البهج ــث عل ويبع
ــدي  ــن التح ــوع م ــو ن ــا فه ــي كورون ــل تفش ــي ظ ــه وف نفس
المبهــر علــى الرغــم مــن المخــاوف التــي تصاحــب اقامتــه ربما 
بســبب تفشــي الوبــاء ولكن البــأس إن تــم إتخــاذ االحتياطات 
ــد  ــدة ق ــات ســينمائية عدي ــام مهرجان ــة ، لكــن أن تق الالزم
يصــل عددهــا الــى عشــرة أو أكثــر فهــذا يشــير الــى ان هنــاك 
فايــروس متفشــي فــي الوســط الفنــي اســمه المهرجــان 
الســينمائي وهــو بحاجــة الــى عــالج ولقــاح كمــا هــي كورونــا ، 
إن إقامــة هــذا الكــم مــن المهرجانــات فــي العــراق وفــي هــذا 
الظــرف يــدل علــى وجــود مشــكلة حقيقيــة فــي فهــم معنــى 
ودور المهرجــان ، فالمهرجــان ليــس مجــرد عــرض أفــالم 
فــي صالــة أو مســرح وليــس مجــرد بوســترات وصــور والــوان 
يتــم لصقهــا فــي ممــرات مقــر المهرجــان وليــس مجــرد دعــم 
ــاك ومــن مؤسســات ال عالقــة  ــا أو هن مــادي ضئيــل مــن هن
لهــا بالفــن والســينما اصــالً وليــس مجــرد بســاط أحمــر يعبــر 
عليــه المدعوييــن ويتوقفــون اللتقــاط الصــور والكثيــر منهــم 
ــيطة  ــس بس ــور بمالب ــط الص ــو يلتق ــره وه ــي لمظه ال يبال
ــم  ــل وبعضه ــينمائي ب ــان س ــتوى مهرج ــى مس ــي ال ال ترتق
ــر  ــي نش ــى ف ــع وال يتوان ــس للتبض ــده كي ــل بي ــا يحم احيان

صــوره وهــي فــي تلــك الحالــة ، المهرجــان الســينمائي نــوع 
ــي  ــان ثقاف ــه كي ــي أصل ــو ف ــة ه ــاس الفني ــن األجن ــر م خطي
ومعرفــي يعكــس الكثيــر مــن المفاهيــم واألعــراف والتقاليــد 
وتبــادل  والتوزيــع  االنتشــار  ومنهــا  المهمــة  الســينمائية 
األفــكار والــرؤى وبيــع وشــراء األفــالم ، المهرجــان جــزء كبيــر 
منــه يتعلــق بالنشــاط التجــاري واالقتصــادي بيــن الشــركات 
، المهرجانــات تضــع وتثبــت قوانيــن عديــدة معقــدة تتعلــق 
والثقافيــة  الفنيــة  العالقــات  وتبــادل  واإلنتــاج  بالتســويق 
فــي  المســتويات  تتحقــق هــذه  ، فهــل  الــورش  وإقامــة 
المهرجانــات العديــدة التــي نــرى يوميــا إعــالن عــن انطــالق 
احداهــا ، هــل هنــاك إنتــاج ســينمائي عراقــي حقيقــي يتطلــب 
ــاك  ــات كل يــوم ؟ هــل هن إقامــة هــذا العــدد مــن المهرجان
صــاالت عــرض منتشــرة داخــل العــراق ُتعــرض فيهــا األفــالم 
ــى  ــويق ال ــا تس ــون له ــل يك ــة وبالمقاب ــينمائية العراقي الس
ــم ؟  ــي والعال ــن العرب ــي الوط ــور ف ــا للجمه ــارج وعرضه الخ
الجــواب : كال اليوجــد عــرض لفيلــم عراقــي واحــد فــي صــاالت 
الــدول العربيــة وال حتــى داخــل العــراق وإذا كان هنــاك فيلــم 
أو فلميــن تــم عرضهمــا طــوال الســنة فــي الصــاالت العراقيــة 
فهــل هــذه األفــالم القليلــة تســتحق إقامــة هــذا العــدد الكبيــر 

مــن المهرجانــات؟ كيــف ســمحنا ألنفســنا باستســهال فكــرة 
المهرجــان وإقامتهــا بهــذا الشــكل المتفشــي اليــوم؟ ماهــي 
الضوابــط والمعاييــر التــي اســتندت اليهــا الجهــات فــي 
تشــريع مثــل هــذه المهرجانــات؟ أســئلة كثيــرة واإلجابــة 
لــن تعــدوا أن تكــون اكثــر مــن مجــرد انطباعــات ومجامــالت 
وليســت حقائــق ومعاييــر مهنيــة ، ولطالما ظهــرت مهرجانات 
عديــدة واندثــرت ولــم يعــد لهــا ذكــر النهــا لــم تبنــى علــى 
قيــم حقيقيــة مرتبطــة بفكــرة وســياقات إقامــة مهرجــان 
بالعكــس  بــل  ســينمائي  مهرجــان  إقامــة  ضــد  لســت   ،
ــا  ــات وتحضره ــي المجتمع ــتوى رق ــس مس ــات تعك المهرجان
ورفعتــه الثقافيــة وهــو تقليــد جميــل يبعــث علــى االطمئنــان 
إلــى أن الفــن مزدهــر ومنتشــر فــي المجتمــع ، ولكــن ارى أن 
ــد  ــي واح ــان ســينمائي دول ــة مهرج ــى إقام ــز عل ــم التركي يت
ــات  ــالت وامكاني ــم بمؤه ــان فخ ــون مهرج ــنة ويك ــي الس ف
كبيــرة ويتــم التعريــف بــه واالعــالن عنــه جيــدا ويكــون معرفــا 
ــد  ــي وعن ــم العرب ــراق والعال ــي الع ــن ف ــد الفناني ومســجال عن
الجمهــور عامــة ايضــا والجميــع ينتظــر موعــد اقامتــه بشــغف 
كل عــام وأن يســتند الــى معاييــر صارمــة فــي قبــول األفــالم 
المشــاركة العراقيــة والعربيــة واألجنبيــة ، حتــى علــى مســتوى 

الجوائــز واألوســمة يجــب ان تكــون لهــا قيمــة كبيــرة ماديــة 
ومعنويــة مــن اجــل خلــق حالــة مــن التنافــس الفعلــي ال أن 
نأتــي بجوائــز »حاجــة بربــع« وشــهادات مطبوعــة مــن شــارع 
المتنبــي بدنانيــر قليلــة ونوزعهــا لــكل مــن هــب ودب ، يجــب 
فــرز األفــالم الحقيقيــة عــن التجــارب الفلميــة البســيطة يمكــن 
ــر مــن ورشــة لعــرض األفــالم الشــبابية  عمــل ورشــة أو أكث
المتميــزة وايضــا إقامــة عــروض لألفــالم الوثائقيــة المهمــة 
ــى  ــال عل ــم األجي ــى هامــش المهرجــان ومناقشــتها وتعلي عل
ماهيــة الســينما وطريقــة اإلنتــاج  والتوزيــع علــى المســتويين 
الفنــي والتقنــي ويمكــن اســتضافة فنانيــن كبــار مــن داخــل 
وخــارج العــراق ليكــون للورشــة دور حقيقــي فــي صناعــة جيــل 
ســينمائي واعــد ، أســوق مثــاال بســيطا فــي دولــة مثــل قطــر 
ــع شــريحة  ــرة وتحــاول أن تصن ــة كبي ــات مادي لديهــا امكاني
مــن الســينمائيين فــي البلــد مــن خــالل دعــم الشــباب بمبالــغ 
ــل  ــس لجي ــك تؤس ــي بذل ــالم وه ــاج األف ــرة إلنت ــة كبي مادي
مــن الســينمائيين مســتقبال ولهــا تجربــة مشــابهة فــي مجــال 
الرياضــة ونراهــا األن تجنــي ثمــار ذلــك التخطيــط الرياضــي 
بخطــى واثقــة وتقــدم كبيــر ، فــي الســينما ايضــا نراهــا 
تســتضيف أفــالم مهمــة حديثــة وفنانيــن عالمييــن وترصــد 
ميزانيــات كبيــرة إلقامــة مهرجــان ســينمائي واحــد أو اثنيــن 
فــي الســنة ليكــون محفــال منشــودا يســتقطب الســينمائيين 
مــن اصقــاع األرض ، فكيــف لنــا فــي العــراق والبلــد يمــر 
المهرجانــات  العــدد مــن  بأزمــات كبيــرة أن يقيــم هــذا 
الســينمائية فــي كل عــام ، واذا كان المبــرر والرؤيــة الســائدة 
هــي لنشــر الفــن والثقافــة لألســف ال اعتقــد ان الفكــرة 
اســتطاعت أن تحقــق اهدافهــا لغايــة االن وتحتــاج الــى إعــادة 
النظــر فــي كل مفرداتهــا وألياتهــا ، إن مــا يحــدث مــن تفشــي 
فايــروس المهرجانــات الســينمائية أو الفيديويــة ال تعــدوا 
أن تكــون أمســيات وجلســات فــي منتديــات لكــن ليســت 
بمســتوى مهرجانــات ، بقــي أن نقــول ايضــا قبــل أن يكــون 
ــف  ــرة يجــب أن نخطــط كي ــات ســينمائية كبي ــا مهرجان لدين
ــاح  ــاد لق ــرة ونرجــوا ايج ــالم  ســينمائية كبي ــا أف تكــون لدين
ــروس  ــي )فاي ــا تفش ــي علين ــل ان يقض ــالم( قب ــة األف )صناع
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إنــه نــوع مــن األشــياء التــي كان ينبغــي فرزهــا منــذ ســنوات فــي أســتراليا: 
مجتمــع حــدودي قاتــل ال يتعامل مع الســكان األصليين ؛ إنشــاء مســتعمرة 
المحكــوم عليهــم التــي كانــت فــي حــد ذاتهــا عمــالً مــن أعمــال الغــزو 

وليــس االســتيطان ؛ ســرقة األرض ونهبهــا الجشــع.
حتــى بعــض المســتعمرين الفّظيــن لــم يكونــوا غافليــن عــن مثــل هــذا 
الســجل الفــظ. ســأل أحــد السياســيين هنــري باركــس ، أثنــاء التخطيــط 
ــز فــي  لالحتفــاالت المئويــة بصفتــه رئيًســا للــوزراء فــي نيــو ســاوث ويل
ــن لهــذه المناســبة.  كان  ــراء والمحتاجي ــا ســيفعله للفق ــام 1888، عم ع
ــة  ــة مليئ ــدوا بمأدب ــد ُوع ــاء ق ــاب األراضــي األثري ــن أصح ــون م المواطن
بالســخرية والتهــام.  كبــادرة ، اعتبــر باركــس توزيــع الطرود الغذائيــة. جاء 
الــرد »ثــم يتعيــن علينــا أن نفعل شــيئا من أجل الســكان األصلييــن«.  كان 

جــواب رئيــس الــوزراء كاشــفاً ببــرود: »وأذكرهــم أننــا ســلبناهم؟«.
لكــن اســتخدام مثــل هــذه اللغــة أمــر مســتهجن مــن قبــل األلويــة التــي 
ــن ال  ــك الذي ــجيع ، أولئ ــاء والتش ــى االرتق ــو إل ــي تدع ــالم الت ــوح باألع تل
يســتطيعون ســوى الثرثــرة حول الدولــة االســتثنائية ، والتجربة االجتماعية 
الرائعــة ، وعجائــب عمليــة زرع بريطانيــة وجــدت نفســها في الجانــب اآلخر 

مــن األرض.
ــة. كمــا  ــوم حمــى وطني ــط ي ــوم أســتراليا ليــس بالضب ــام ، ي بشــكل ع
تصفهــا هيئة اإلذاعــة البريطانيــة )BBC(، يميل األســتراليون إلى االحتفال 
بهــذه المناســبة علــى أنهــا »مهرجــان صيفي متأخــر أكثر من يــوم وطني 
ــة يجــدون الوقــت  ــر جدي رســمي قصــده مؤسســوها«. األشــخاص األكث
لالعتــراف بمثــل هــذه الكلمــات مثــل »إنصــاف« و»صداقــة«، إلــى جانــب 

»الديمقراطيــة« و»الحريــة«.
ــااًل  ــم ، احتف ــى التقوي ــارة عــن خربشــة عل ــخ عب ــب يكــون التاري ــي الغال ف
بذكــرى 26 ينايــر 1788 عندمــا اســتولى الكابتــن آرثــر فيليــب رســمًيا علــى 
األرض التــي ســتصبح مســتعمرة نيو ســاوث ويلــز. تم رفع العلــم البريطاني 
فــي خليــج ســيدني، ولــو كان ذلــك فقــط بســبب تحديــد مصــادر الميــاه 
العذبــة. كان التاريــخ الفعلــي لوصــول األســطول األول قبــل أســبوع. وهكــذا 

يولــد الخــداع وتثبــت األكاذيــب.
بحلــول عــام 1935، أصبــح يــوم 26 ينايــر ُيعــرف بيــوم أســتراليا فــي جميع 

الواليــات باســتثناء واليــة نيــو ســاوث ويلــز ، التــي فضلــت التســمية األكثر 
بســاطة »ليــوم الذكــرى«. بعــد ثــالث ســنوات، ســعت مجموعــات مختلفــة 
مــن الســكان األصلييــن إلــى لقــب مختلــف: 26 يناير ســيعرف بيــوم الحداد 
واالحتجــاج. رأى ويليــام كوبــر، الناشــط مــن الســكان األصلييــن في العصر 
الفيكتــوري، سبًباىبســيًطا للظهــور: كان يوم وصــول البريطانيين بمثابة 

نصــب تــذكاري لمــوت الســكان األصليين.
فــي الســنوات األخيــرة، ظهــر الطابــع غيــر الرســمي لمعــان المناســبة. تــم 
ــم المعارضــة  ــام، زعي ــارك الث ــادة م ــاذ أســتراليا، بقي إطــالق حمــالت إلنق
الفيدراليــة الســابق لحــزب العمــال، وزميــل المعلقيــن اليمينييــن فــي البالد. 
فــي عام 2018، اشــتملت جهــود الثــام علىاإلعالنات التلفزيونيــة واإلذاعية 
وشــبكات التواصــل االجتماعــي التــي تخشــى مســتقبل أورويل مــن الرقابة. 
»فــي بيئــة تتمتــع فيهــا بقــدر كبير مــن اللياقــة السياســية، حيــث يتم حظر 

كلمــات وموضوعــات وقيــم معينــة فــي المؤسســات العامــة، أعتقــد أن نهج 
األخ األكبــر ، هــذا الموضــوع البائــس، مناســب للغايــة.«

شــعور الثــام هنــا بــأن التاريــخ الــذي يركــز علــى الكئيــب والوحشــي ليــس 
ــاًء ، بــل يفضــي فقــط إلــى التفكيــر المهــووس. »حدثــت الكثيــر مــن  بّن
األشــياء الفظيعــة فــي القرنيــن التاســع عشــر والعشــرين، وال أحــد يمســح 
هــذا التاريــخ بعيــًدا، لكــن ال يمكننــا إعادة كتابةذلــك التاريــخ.«  وال أتحدث 

عنهــا، علــى مــا يبــدو.
كمــا وجــدت هيئــة اإلذاعــة الوطنيــة، هيئــة اإلذاعــة األســترالية، نفســها 
متورطــة بشــدة فــي مثــل هــذه النزاعــات علــى الملكيــة، علىالرغــم 
ــاء الكنيســة مفتوحــة  ــة إلبق مــن التظاهــر بعــدم المشــاركة. فــي محاول
علــى المصطلحــات، تمكنــت المنظمــة مــن تفاقــم كل المعنييــن.  كمــا 
تقــول الشــبكة فــي بيــان، »يــوم أســتراليا« هــو »المصطلــح االفتراضــي« 
المســتخدم. »نحــن نــدرك أيًضــا ونحتــرم أن أعضاءالمجتمــع يســتخدمون 
مصطلحــات أخــرى للحــدث ، بمــا فــي ذلــك« 26 ينايــر »و« يــوم الغــزو »و« 

يــوم البقــاء »، لــذا فــإن تقاريرنــا وتغطيتنــا تعكــس ذلــك.«
قبــل تغطيــة أحــداث يــوم أســتراليا هــذا العــام، شــعرت ABC بالحاجــة إلــى 
ــي  ــة ف ــة ومرن ــى أن الشــروط كانتمرن ــد اإلشــارة إل ــا بع ــح موقفه توضي
نشــرها. »نظــًرا لتنــوع المصطلحات المســتخدمة ، ووجهات النظر المختلفة 
فــي اليــوم الــذي ســتغطيه ABC علىمــدار عطلة نهايــة األســبوع الطويلة ، 
ســيكون من غير المناســب تكليف الموظفين باســتخدام أي مصطلح واحد 

علــى اآلخريــن فيجميع الســياقات«.
 كانــت هــذه الحاجــة للتوضيــح مدفوعــة باالنتقــادات التــي وجهــت لمقــال 
نشــرته الشــبكة بعنــوان »أحــداث يــوم أســتراليا / يــوم الغــزو2021 
لســيدني وملبــورن وكانبيــرا وبريســبان وبيــرث وأدياليــد وهوبــارت 
ودارويــن.« كان هــذا أقــل مــن إرضــاء وزيــر االتصــاالت بولفليتشــر ، الــذي 
يمثــل حكومــة محافظــة غريبــة األطوار بالفعل مــع تقاريــر إخبارية مختلفة 
مــن المنظمــة. مــن الواضــح أن ABC قدأخطــأ فــي هــذا األمــر في اإلشــارة 
إلــى كال المصطلحيــن لهــذا اليوم وافتــراض أنهما قابلين للتبادل. »اســم 
يــوم أســتراليا ينعكســف ي التشــريعات فــي جميــع أنحــاء أســتراليا.  واألهم 
مــن ذلــك ، أنــه ينعكــس فــي اســتخدام األغلبيــة الســاحقة فــي أســتراليا«.

»نحن الذين علمتنا الحرب ان نترك اشياءنا كما هي 
ونمضي«  عدنان الصائغ

ــد جاســم  ــان التشــكيلي عاي ــاره الفن ــا هــو اســم اخت بقاي
عنوانــا لمعرضــه الــذي احتضنــه غاليــري ننــار فــي مدينــة 
ــد  ــادع ق ــس ومخ ــوان ملتب ــو عن ــويدية.. وه ــو الس مالم
ــوع مــن اســتجابات نوســتالجية  ــى ن ــر ال ــك اول االم يحيل
محــددة لكنــك ســتغوص فــي مضاميــن اخــرى كلمــا 

ــا.. ــال فيه ــات وازددت تام ــى المعروض ــت ال تطلع
ورغــم ان الكثيــر من المرمــوزات ذات احاالت واضحة تشــي 
ببعدهــا المفاهيمــي المتداول لكــن الفنان قــد وضعها في 
متــن ملوناتــه بطريقة تجبــرك على التوقف عندهــا طويال!  
فهــو يضــع )التــاج الملكــي(  مقلوبــا او مهمــال فــي اكثــر 
ــق لعــب  ــي صنادي ــروكات اخــرى ف مــن لوحــة ضمــن مت
االطفــال.. وهــي احالــة ســاخرة الــى ان هــذه اللعبــة )التــاج( 
ســيتركها مــن حكــم البــالد فــي يــوم مــا وســينطبق عليها 
مصطلــح )بقايــا(  فــال شــئ فــي هــذا العالــم كلــه ســينجوا 
ــي  ــة الت ــا!! هــذه الثيم ــوم م ــي ي ــا ف ــون بقاي ــن ان يك م
تنوعــت دالالتهــا التعبيريــة فــي لوحــات المعــرض الـــ 25 
يمكــن ان تؤشــر لعــدد اخــر مــن المرمــوزات متزامنــة مــع 
موجــات الهجــرة التــي خلــف اصحابهــا االف مــن بقاياهــم 
هنــاك وحــاول الكثيــر  منهــم ان يســتعيدها بطريقــة 
المماثلــة او التقليــد.. وهــو مــا تجــده عندمــا تــزور احدهــم 
ــك  ــة لتل ــة قصدي ــات لتجــد اشــياء  ذات دالل ــي المغترب ف
ــا  ــه الحق ــق علي ــا نطل ــو م ــاك وه ــا او هن ــروكات هن المت

)بقايــا(.
ــة  ــات ان صف ــاهدة اللوح ــة مش ــي تتابعي ــر ف ــن المثي لك
االختــزال كان واضحــة فــي فضــاءات العرض كلهــا.. قابلها 

ــون االزرق  ــة الحــادة كال فيــض مــن االســتخدامات اللوني
واالســود واالحمــر وهــي قصديــة ايضــا الشــاعة مفهــوم 
التاثيــر النفســي لمضمــون تلــك البقايــا فبعضهــا كان 
مؤلمــا او حزينــا ايضــا وبعضهــا كان معقــدا واخــر اكتــظ 
بالفــرح واصبــح نقطــة مضيئــة تســتعصي النســيان ورغــم 
ذلــك فانهــا بالمجمــل اشــياءنا نحــن الــذي اجبرتنــا الحيــاة  
ان نتركهــا ونمضــي او كمــا قــال الشــاعر عدنــان الصائــغ 
)نحــن الذيــن علمتنــا الحــرب ان نتــرك اشــياءنا كمــا هــي 
ونمضــي(. تلــك الكلمــة اي )الحــرب( يمكــن ان تتشــضى 
الــى انــواع االضطــرارات التــي تواجهنــا فــي الحيــاة والتــي 

تشــكل وجهــا اخــر للحــرب.
البعــد النفســي الــذي يخلفــه العــرض لــدى المتلقين يلعب 

دورا بــارزا فــي قــراءة اعمــال المعــرض فــي ظــل تداعيــات 
ــا  ــا مم ــك البقاي ــة تل ــن امكن ــة م ــار القادم ــة االخب تداولي
ــد بالرغــم  ــى االب ــد شــعورا بالخــوف مــن تالشــيها ال يول
مــن اســتحالة عودتهــا كمــا االصــل او كمــا تركهــا المتلقي 
نفســه عندمــا اضطرتــه الظــروف الــى ذلــك ، فصــور 
االصدقــاء القدامــى وامكنــة الدراســة واولــى الرســائل 
الغراميــة ولعــب البدايــات  ومالبــس الفتيــات المثيــرة ومــا 
تظهــره مــن منحنيــات خارجيــة .. كل تلــك االشــارات كانت 
بمثابــة االســلحة التــي احتــزم بهــا الفنــان عايــد جاســم في 
هجومــه المنســق علــى ذاكرتنــا كمشــاهدين دخلــوا الفــخ 
بارادتهــم ودون اجبــار مــن احــد، تلــك الحــرب التــي يشــير 
اليهــا عمانؤيــل كانــط بالقــول » ان االنتصــار فــي الحلبــة 

الجدليــة يعــود الــى الطــرق التــي يســمح بهــا بالهجــوم، 
فــي الوقــت الــذي يخــر فيــه صريعــا الطــرف المضطــر الــى 

الدفــاع«.
ــو  ــاهدين ه ــرة المش ــن ذاك ــروكات م ــترجاع المت  ان اس
لعبــة جماليــة اتقنهــا عايــد جاســم فــراح يختــار مــا يمكــن 
ان يتســمر امامــه مــن عــاش بعالميــن مختلفــي الثقافــة 
لكنهمــا يشــتركان بــذات البعــد المفاهيمــي الخــاص 
بالذاكــرة فــكل منــا تــرك يومــا مــا ذكــرى فــي مــكان مــا 
ــى  ــئ ال ــاول ان يلج ــددة ويح ــات مح ــي اوق ــا ف ينشــد له
اســتعادتها عنــد تعرضــه لمثيــر ما يحــاول ان يســتعيد فيه 
تلــك الذكريــات او البقايا او المتروكات كجــزء من الدفاعات 
التــي تختزنهــا الذاكــرة لترميــم اي فجــوات يحدثهــا الزمــن 
الالحــق، هــذا النــوع مــن الترميــم لعــب عليــه الفنــان عايــد 

جاســم بتنوعــات مختلفــة اظهرتهــا ملوناتــه مركــزا علــى 
ان حجــم تلــك المتــروكات يــزداد كلمــا مضــى العمــر 
ــة ونفســية ويمكــن  ــة ومكاني ــا زماني واصبحــت متروكاتن
اضافــة تســميات اخــرى.. لكــن المعــرض بمجملــه ســيوثق 
تلــك المتــروكات ـ البقايــا فــي ذاكرتنــا نحــن المشــاهدين 
مضيفيــن لهــا كمــا هائــال مــن بقايانــا التــي تركناهــا دون 
ارادة منــا واخــذت منــا بعــض ارواحنــا والكثير مــن الدموع.
مــن هنــا يمكــن قــراءة مرجعيــات اللوحــة لــدى عايــد 
جاســم فــي معرضــه هــذا مــن خــالل بحثــه الــدؤوب عــن 
اســتنطاق المتــروكات ال باعتبارهــا تابعــة لزمــن اندثــر 
ــات الذاكــرة  ــن بــل كونهــا احــد لبن ــرا بعــد عي ــح اث واصب
لــدى الكثيــر مــن المتلقيــن فــي محاولــة الســتعادة لحظــة 
زمنيــة بعيــدة، وهــو هنا يعمل بذاكرة ســينمائية تســتطيع 
منــح اللوحــة الثابتــة بعــدا حركيــا يمكنــه الرجــوع للماضــي 
بــذات القــدرة علــى الذهــاب الى المســتقبل او التجــوال في 

الزمــن الراهــن. ورغــم ان ســمة المعــرض هــي التجريديــة 
ال ان بــروز بعــض التشــكيالت داخــل متــن الملونــات يتيــح 
لهــا النفــاذ مــن اياهميــة التجريد الــى منطقة التعبيــر تاركا 
مســاحة تاويليــة واضحــة ســربها الفنــان نفســه مــن خالل  
ــميات  ــق مس ــه  ان يطل ــا(  ورفض ــرض )بقاي ــوان المع عن
اخــرى علــى لوحــات المعــرض بــل اكتفــى بشــمول جميــع 
اللوحــات بــذات االســم مــع اضافــة رقــم تسلســلي للتميــز 
فقــط )بقايــا 1,بقايــا 2...الــخ(، هــذا البعد المفاهيمي رســخ 
لــدى المتلقــي فكــرة المتــروكات واتــاح لــه فرصــة التجــوال 

فــي عــدد كبيــر مــن التعبيــرات عــن مضمــون واحــد.
ان البعــد النوســتالجي الــذي تتركه اللوحــات لدى المتلقين 
يلعــب دورا فــي اســتطاق مجــاورات اخرى لــدى جمهور من 
المغتربيــن مــا زالــت عيونهــم  تبحلــق صــوب البــالد التــي 
أجبــروا علــى تركهــا مــن شــحنات مــن الخــوف والتعــرض 
لشــرور الدكتاتوريــات النهمــة , ذلــك الحنين الــذي يتوافق 

مــع نــص محمــرد درويــش القائــل: »الحنيــن ندبــة فــي 
القلــب، و بصمــة بلــد علــى جســد . لكــن ال أحــد يحــن إلــى 
جرحــه ، ال أحــد يحــن إلــى وجــع أو كابــوس، بــل يحــن إلــى 
ماقبلــه, إلــى زمــان ال ألــم فيــه ســوى ألــم الملــذات األولــى 
ــاي« ــان ش ــي فنج ــكر ف ــة س ــت كقطع ــذّوب الوق ــي ت  الت
فهــل اذاب عايــد جاســم قطعــة ســكره  فــي كأس ليالــي 
االغتــراب الطويلــة؟ وهــل فتــح البــاب مشــرعا امــام حجــم 
خيباتنــا التــي تــزداد كلمــا نظرنــا صــوب البــالد التــي يلفها 
ــه  ــات النظــر الي ــى ب ــه الحواجــز حت ــت في ــار اســود وعل غب
ــوام  ــب االع ــي ج ــة دارت ف ــرب قديم ــم لح ــهد فلي كمش
ــد  ــا عاي ــار. بقاي ــي االبص ــا يعم ــا زال غباره ــة وم المظلم
جاســم تختصرحكايــة بــالد االف حكايــة التــي مــازال الجالد 
فيهــا ينــام علــى صــراخ ضحايــاه واثقــا مــن وجــود حكايــة 
جديــدة فــي مســاء اليــوم الــذي يليــه ومســتمتعا بالنظــر 

الــى اخــر بقايــا ضحايــاه بتلــذذ عجيــب!!

عثمان عقل

د. حسن السوداني

د. صائب غازي

استراليا التاريخ الجبان

في معرض الفنان عايد جاسم: 
استرجاع ذاكرة المشاهدين لعبة جمالية

ارمني ِبَك اليْك
يا طفلَي البحُر

السميـَّك طائرًا
كي يطيَر االزرُق بيَن نبوءتين

فاطلْق َجناحيَك واسمع رجَع 
دو الشَّ

عيناَي شرٌق وقلبَي غرٌب
فخْذ ما تشاُء ِمْن اتِّجاٍه

ابحْر بانتشائي
اي طفلَي البحُر

قيِّـدني بدائرِتَك
ولتكْن ماكرًة

اعشُق مكَر أفالٍك
تمشي لتراٍب صامٍت

يخلُق انتماَءُه ويتشّهْد .
***

تنّزُه
اي بحرَي الِطّفل

على االّ يكوَن ِسواَك
غطاُء الِسرِّ

يا حيُّ استغفُرَك
كيَف خلقَت منَك حيـًّا

ووهبتُه قيـّوَمَك
َاِمراُتَك بحٌر ؟

هو ذا ينطُق بيَن اجفاني

ماُءَك
احسُّ كانني اتاصّلُ  به
ارمي ثياباً  مستوحشة

صعوداً  اليَك
فجسمَي حرٌّ بغطائَك السّر

َك الغطاء وروحَي عبدٌة لِسرِّ
ُخذني الى معناَك
واْصهْر ما فاتني

استولْدني ناراً 
اِرْق هذياناً تحبو شرايينـُُه

على مناديِل ارٍض
توَّجتني عبوَرها

كتاُبَك طفٌل
ِمثلــَُك بيدي

ادلـّلـُـُه واصعُد
عطِري عَلى الطريقِ  ُحلـٌُم

ربَّـبتـُُه لُيغاِمَر
عاشقةٌ  انا

ُسلَّـمي شمٌس وارتحاٌل
ـْر تعاليِمي فتذكَّ

استعدتـُِني ِمنَك وتسلـّقُت
لسُت الَغيمةَ 

بل الرؤوُم التي تحضُن ِطفَلها
وتاخذُه حيُث

وفاء عبد الرزاق

ال ادري لمــاذا لــم نتعلــم نحــن العراقيــون مــن اقراننــا فــي الوطــن العربي في 
توضيــح مــا هــو غامــض عــن الفنانين و الكتــاب و الشــعراء، عــن دعــم ادباءنا 
و فنانينــا، عــن ان نــرى بعيــن المســتجيب لالخــر الهائــم فــي هــذا العالــم ال 
بعيــن الــذي يبحــث عــن الحقيقــة او  مــن يوصــف بالنرجســي الــذي يكــره كل 
شــيء اال نفســه، نعــم ربمــا نحــن بحاجــه الــى ان نتعلــم ذلــك... ولكني اشــك!
باالمــس القريــب جائنــي احــد االدبــاء الــذي تــرن فــي االذان اجراســا لمجــرد 
ســماع اســمه، هــذا المثقــف العالمي اللبنانــي االلمعي جائنــي بكاتالوك ضخم 
مطبــوع بشــكل انيــق، متعــوب عليه كما نقــول هــذا الكاتلوك الجميل لرســام 
لبنانــي مبتــديء او اكثــر مــا اســتطيع ان اقــول عنه، انــه مبتــديء وراح يقنعني 
برســوماته التــي تضاهــي رســومات رامبرانــت ورســومات كبــار الفنانيــن فــي 
العالــم، قلــت لــه يــا ســيدي انهــا رســومات بســيطة بــل افكارهــا مســطحة 
جــدا لــم يتعــب الرســام فــي التفكيــر بهــا ابــدا، نقــل حرفيا بعــض االجــزاء من 

الطبيعــة و مــن االخريــن. 
قــال صديقــي، و لكنــه يســتحق هــذا فنــان صديقــي واعرفــه منــذ طفولتــي 
وو تربينــا ســوية وراح يســطر ايــام الطفولــة و كيــف كان نابغــة و كان يعجــب 

الصبايــا بمظهــره و ... و... 
قلــت لــه صديقــي العزيــز هــذا رجــل بســيط يرســم االشــياء التــي يراهــا امامه 
دون ان يحــاول ان يصنــع منهــا اشــياء اخــرى، وضيفة الفنان تبســيط الصعب 
و تحويــل التقليــدي الــى غيــر تقليــدي لكــي يثيــر الدهشــة، فالفــن الــذي بغير 
دهشــة... قاطعنــي وقــال: هــل تكتــب عنــه ام ارســل هــذا الكاتلــوك الضخــم 

الجميــل الــى شــخص اخــر وادفــع لــه ويكتــب عــن صديقــي.
ــى اســفل خجــال  ــت رأســي ال ــي اطرق ــل شــيء ســوى ان ــم اق ــا ل ــة ان الحقيق

ــن. ــدي االثني ــل بي ــوك الجمي ــه الكاتل ــت ل ورفع
ادركــت حينهــا اننــي علــى خطــأ فــي معاييــر الســوق وعلى صــواب مع نفســي 
ــا،  ــاس جميع ــح نفســي او اخســر الن ــن ان ارب ــار بي ــي اال ان اخت ــا كان عل فم

ادركــت اخيــرا ان ال يمكــن تســليعي، ال يمكــن ان اكــون غيــر انــا.
كمــا ادركــت اننــا نحــن العراقيــون اليمكــن ان نكــون اال نحــن، و عرفــت ان 
اقراننــا العــرب لــم يكونــوا على صــواب النهــم يلمعــون و يعطون الشــهادات 
الخداعــة و الــدروع المذهبــة المجانيــة لمن ال يســتحق، و كم من مرة ســالني 
اصدقــاء كثــر لمــاذا ال نفعــل كمــا يفعــل العــرب البقيــة، اقولهــا باعلــى صوتي 
اننــا خاســرون فــي الســوق ال نتطلــع الى الوصــول المــادي االســرع، لهذا نحن 

فاشلون.

الفشل الناجح

أمري الخطيب

التفـاتة  فايروس مهرجانات السينما
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6اقتصاد ومال

اشــرنا فــي المقــال الســابق الــى بعــض التحديــات التــي ابتلــى بهــا االقتصــاد العراقــي 
فــكان التحــدي االبــرز الــذي رســم صــورة ومســار التشــوهات فــي االقتصــاد العراقــي 
واختزلنــاه بمفــردة )الفســاد ( بــكل مــا تعنيــه مــن معانــي واثرهــا فــي ابقــاء الصــورة 

القاتمــة لالقتصــاد العراقــي .
نأتــي االن علــى التحــدي االخــر الــذي ســاهم ايضاً بجانب من التشــوهات فــي االقتصاد 
العراقــي اال وهــو )االســتأثار باالمتيــازات(، كيــف تعاطــت الحكومــات المتعاقبــة فــي هذا 

الجانب ؟
يوصــف االقتصــاد العراقــي بانه ريعــي اي ان موازناته تعتمد على مايفــوق )90( بالمئة 
مــن تمويلهــا علــى النفــط وهــذا مؤكد وقد حصــل العــراق على ايــرادات خياليــة اذبان 
ذروة اســعار النفــط التــي عبــرت حاجــز ال )150(دوالر، ولكــن مــا الفائــدة؟ لقــد ذهبــت 
ســدًا دون ان نــرى اي اعمــار او تنفيــذ اي مشــروع ســتراتيجي يذكــر فضاعــت االمــوال 
التــي لــو احســن ادارتهــا لبنيــت فيهــا  اكثــر مــن 10 دول حديثــة، والحظوا حــال العراق 
اليــس انهــا مقاربــة غريبــة وعجيبــة ؟ واالســباب طبعــاً معروفــة كان فــي مقدمتهــا 

الفســاد كمــا ذكــرت فــي المقال الســابق اضــف اليــه  االدارة الضعيفًةالســًية لالامــوال.
الحظــوا الطامــة االكبــر  ان اغلــب تصريحــات البرلمانييــن والحكومييــن التنفيذييــن 
يعيبــون علــى اقتصادنــا انــه ريعــي، عادين الريعية ســبة او هي الســبب فــي تاخر البلد 
لــذر الرمــاد فــي العيــون والتغطيــة علــى هدر المــال العــام والفســاد والمفســدين دون 
ان يقــروا بســوء ادارة االمــوال الريعيــة وعــدم توظيفها العــادة بناء العــراق الذي دمرته 

الحــروب واالحــداث المتتاليــة داعــش وغيرها. 
واحــدًا مــن ابــرز  االخطــاء التــي اقترفــت باســتاثاراالمتيازات الغــراض شــخصية بعيــدة 
عــن المهــام المطلوبــة، وعــدم االســتفادة مــن االقتصــاد الريعــي انمــا كرســت ثقافات 
خاطئــة هــي التــي عمقــت تشــوه صــورة االقتصــاد ومنهــا ثقافة التعويــل علــى الدولة 
فــي كل شــيئ، وخصوصــاً فــي الحصــول علــى فــرص عمــل الــى حــد التخمــة بحيــث 
التوجــد دولــة فــي العالــم حتــى الــدول ذات النظــم االشــتراكية تعيــن موظفــي خدمــة  
عامــة بهــذا الحجــم الــذي يقــدر بخمســة ماليين بالقيــاس الى حجــم ســكان كل دولة.

اصــوات  الغــراض ضمــان  العامــة  الوظائــف  باســتثمار  ذلــك  رافــق  وطبيعــي 
واالختصاصــات، والمهــارات  الكفــاءات  اعتمــاد  عــدم  الــى  اضافــة   انتخابيــة 

وفــي المقابــل اهملــت القطاعــات االنتاجيةةالفعليــة، وخصوصــا المصانــع والمــزراع 
االنتاجيــة العامــة، عــدا خــروج القطاعــات االنتاجية الخاصة عن الخدمة بســبب سياســة 
االنفتــاح االقتصــادي غيــر المــدروس فتحــول البلــد الــى مســتنقع لكل البضائع والســلع 

الرديئــة مــع اضعــاف االنتــاج المحلــي وعــدم قدرتــه علــى المنافســة.
وحتــى قــررات رفــع القــدرة الشــرائية كانــت  غيــر منتظمــة وغيــر مدروســة قــاد ت الــى 
تكريــس ثقافــة االســتهالك غيــر العقالنــي فتحول الشــعب الى مســتهلك والصناعيين 
الــى تجــار مســتوردين واالغلبيــة هجرت المصانــع وحولــت رؤوس اموالها لتســتثمرها 
فــي بيئــة امنــة فــي دول الجــوار ودول اخــرى حــول  العالــم وخيــر دليــل انتــم عراقيــو 

. المهجر 
ــروز  مشــكلتي   ــط ب ــاض اســعار النف ــة بســبب انخف ــة مالي ــع اول ازم الحظــو االن م
الجــدل  مثــار  واالســتدانة  والداخليــة  الخارجيــة  والقــروض  وتوفيرهــا   الرواتــب 
ــا  ــر واثرهم ــا والحج ــة كورورن ــور جائح ــة ضه ــة االزم ــه مصاحب ــن بل ــا زاد الطي وم
فــي تعميــق االزمــات  الحظــوا ســوء وغيــاب التخطيــط وعــدم ادارة االمــوال بشــكل 
ســليم كيــف انتــج اعقــد مشــكلة تواجههــا الدولــة االن هــي مشــكلة البطالــة مــن 
جهــة والبطالــة المقنعــة مــن جهــة ثانيــة. وهنــا مســارانا اخــران تســببا ايضــاً فــي 
ــة  ــط للعملي ــدون تخطي ــم الجامعــي ب ــررات توســيع التعلي ــة الصــورة االول ق ضبابي
ومــا رافقــه مــن انخفــاض مســتوى التعليــم مــن جهــة وعــدم توافــق الكتلــة الكبيــرة 
ــة  ــه وعال ــت الشــهادات ترفيهي ــد فبات ــع  الحاجــة االساســية للبل ــن م مــن الخريجيي
ــج عــن ذلــك  ــد وظائــف ال عامــة وال خاصــة ممــا نت ــة تولي ــة فــي امكاني ــى الدول عل
ــة  ــدرة الدول ــدم ق ــل ع ــة بمقاب ــي البطال ــة ه ــرارة االنتفاض ــت ش ــات وكان االحتجاج
ــا  ــابت اقتصادن ــي ش ــوهات الت ــن التش ــب اخرم ــذا جان ــل ه ــرص عم ــد ف ــى تولي  عل
 وهنــاك سياســة التســويف وعــدم معالجــة مشــكلة الســكن ايضــاً هــي االخــرى التــي 
اعتمــت صــورة االقتصــاد ونتــج عنهــا بــروز العشــوائيات وتخريــب التصميــم االســاس 
والحضــري للمــدن وانعــكاس ذلــك علــى عــدم احتــرام القانــون واالثــر االكبــر الضغــط 
علــى قطــاع الخدمــات التــي باتــت التلبــي الحاجــة. فامــا الحديث عــن الكهربــاء والطرق 

والجســور والمــاء والمجــاري فحــدث بــال حــرج.
 ان فوضــى بهــذا الحجــم تجعــل اي حكومــة عاجــزة عــن ايجــاد حلــول مــع اســتمرار 
االســتاثار باالمتيــازات وتوظيفهــا بهــذا الشــكل  الــذي افــرز  اســوء مراحــل التخطيــط 

والتنفيذ.
هــذا غيــض مــن فيــض عــن مــا تحملــه الحقائــق واالســباب والمســببات عــن 
ــه  ــر ل ــذي ينظ ــي ال ــاد العراق ــف االقتص ــا لالس ــن به ــي تزي ــاوية الت ــورة الماس الص
 العالــم بعيــن االعجــاب والترقــب لالســتفادة مــن خيراتــه وتوقعاتهــم بانــه ســيكون 

النمر الثامن بين نمور االقتصاد العالمي، ولكن متى وكيف ؟!
وللحديث بقية...

االقتصاد العراقي 
مقاربة غريبة..؟! 

ياسر املتولي)2(

صدى التنمية

هــوت عملــة »بيتكويــن« 17 %، لتطلــق شــرارة موجة بيع في شــتى أســواق العمالت المشــفرة، 
مــع تنامــي قلــق المســتثمرين بشــأن التقييمــات شــديدة االرتفــاع، وفي الوقــت الــذي يبيع فيه 
متعاملــون العملــة لجنــي األربــاح. وتكبــدت أكبــر عملة مشــفرة فــي العالم خســائر عالية لتهبط 

الى مســتوى 45 الــف دوالر . 
وهبطــت بيتكويــن  فــي أحــدث التعامــالت %11.3 حســب ما ذكــرت وكالــة رويتر. ومــدد النزول 
انخفاضــا بنحــو الُخمــس مــن المســتوى المرتفــع البالــغ 58 ألفــا و354 دوالرا الذي بلغتــه األحد، 
بيــد أن »بيتكويــن« مــا زالــت مرتفعــة بنحــو 60 فــي المئــة منــذ بدايــة العــام. كذلــك »إيثــر« 
ثانــي أكبــر العمــالت المشــفرة فــي العالــم مــن حيــث القيمــة الســوقية تراجعــت ايضــاً مــا يزيــد 
عــن 17 % ، والتــي عــادة مــا تتحــرك بالتزامــن مــع بيتكويــن، وســجلت فــي أحــدث تعامــالت 

1461 دوالرا، منخفضــة قرابــة %30 عــن ذروة قياســية بلغتهــا األســبوع الماضــي.
وشــهدت أســواق العمــالت المشــفرة نشــاطا محمومــا هــذا العــام إذ بــدأ كبــار مديــري الثــروات 
والشــركات يأخــذون الفئــة الناشــئة مــن األصــول علــى محمــل الجــد، وضخــوا المال فــي القطاع 

ورفعــوا الثقــة بيــن المضاربيــن الصغار.
وســاهم اســتثمار بقيمــة 1.5 مليــار دوالر مــن شــركة صناعــة الســيارات الكهربائيــة  »تســال« فــي 
العملــة المشــفرة هــذا الشــهر، فــي رفــع قيمــة »بيتكويــن« فــوق 50 ألــف دوالر، لكنــه ربمــا يــؤدي 
اآلن إلــى فــرض ضغوط على ســعر ســهم الشــركة التي باتت شــديدة التأثر بتحــركات »بيتكوين«.

احتــل العــراق المرتبــة الرابعــة فــي واردات تركيــا خــالل 
شــهر كانــون الثانــي للعــام الحالــي 2021، بحســب 

ــات الصــادرة مــن معهــد اإلحصــاء التركــي . البيان
ــا  ــادرات تركي ــه ، إن »ص ــر ل ــي تقري ــد ف ــال المعه وق
لشــهر كانــون الثانــي للعــام 2021 بلغت 15 مليــار و45 
ــي  ــون الثان ــادة ٪2.3 عــن شــهر كان ــون دوالر بزي ملي
ــار 79  ــواردات 18 ملي ــت ال ــا بلغ ــام 2020، فيم ــن ع م
ــون  ــة بشــهر كان ــون دوالر بانخفــاض ٪5.9 مقارن ملي

ــام 2020«. ــي الع الثان
ــة، بلغــت  ــه »وبحســب األنشــطة االقتصادي واضــاف ان
نســب منتجــات الصناعــات التحويليــة والزراعــة والغابات 
ــة  ــادرات التركي ــي الص ــي إجمال ــن ف ــد والتعدي والصي
التوالــي، فيمــا كانــت  ٪93.8 و ٪4.0 و ٪1.7 علــى 
ــلع  ــمالية والس ــلع الرأس ــيطة والس ــلع الوس ــب الس نس
االســتهالكية فــي إجمالــي الــواردات التركيــة ٪76.3 و 

٪13.9 و ٪9.7 علــى التوالــي«.
وأشــارت إلى أن »ألمانيا هي الدولة الشــريكة الرئيســية 
للصــادرات التركيــة وبواقــع بمليــار 455 مليــون دوالر، 
تليهــا الواليــات المتحدة األمريكية بـ 933 مليــون دوالر 
ــدة  ــة المتح ــون دوالر، والمملك ــا بـــ864 ملي ، وإيطالي
بـــ813 مليــون دوالر، وفرنســا بـــ738 مليــون دوالر. 
ــي  ــن إجمال ــى م ــس األول ــدول الخم ــبة ال ــت نس وبلغ
الصــادرات التركيــة ٪31.9 فــي كانــون الثانــي 2021«.
وأوضحــت أن »الصيــن كانــت الدولــة األولــى لــواردات 
تركيــا بقيمــة 2 مليــار و 200 مليون دوالر، تليها روســيا 
بمليــار 829 مليــون دوالر وألمانيــا بمليــار 511 مليــون 
دوالر والعــراق 809 مالييــن دوالر والواليــات المتحــدة 
729 مليــون دوالر، وكانــت نســبة الــدول الخمــس 
األولــى مــن إجمالــي الــواردات ٪39.1 في كانــون الثاني 
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بيتكوين تتهاوى والعمالء يبيعون لجني االرباح 

العراق يحتل المرتبة الرابعة 
في واردات تركيا مطلع 2021

ــى  ــا إل ــروس كورون ــة لفي ــات االقتصادي أدت التداعي
خســائر قياســية لمجموعــة »رينــو« الفرنســية لصناعــة 
ــام  ــي الع ــورو ف ــارات ي ــة ملي ــت ثماني الســيارات، بلغ
أزمــة كوفيــد19-، تكبــدت  إلــى  2020. وإضافــة  
المجموعة الفرنســية خســائر بلغــت 4,9 مليــارات يورو 
بســبب مــا شــهدته شــريكتها اليابانيــة »نيســان« 
وتســعى  منهــا.  بالمئــة  »رينــو« 43  تملــك  التــي 
ــر التعويــض عــن  ــى تحســين ربحيتهــا عب ــو« إل »رين
تراجــع مبيعاتهــا بتوفيــر األعبــاء الماليــة وفــق خطــة 

ــر. ــون الثاني/يناي ــي كان ــا ف ــتراتيجية أعلنته إس
ــت 7,3  ــائر بلغ ــدت خس ــد تكب ــة ق ــت المجموع وكان
مليــارات يــورو فــي النصــف األول مــن العــام فــي ظــل 
ــي  ــد19-، لكنهــا حــدت مــن خســائرها ف أزمــة كوفي
النصــف الثانــي بتكبدهــا خســائر بـــ660 مليــون يــورو 
ــة  ــبة 8,9 بالمئ ــا بنس ــم مبيعاته ــع حج ــط، وتراج فق

ــار يــورو. ــى 43,5 ملي إل
ويعــود الســبب الرئيســي لهــذه الخســائر إلــى مــا 
ــك  ــي تمل ــة »نيســان« الت شــهدته شــريكتها الياباني
»رينــو« 43 بالمئــة منهــا، وهــو مــا كبــد المجموعــة 

ــورو. ــارات ي ــت 4,9 ملي ــائر بلغ ــية خس الفرنس
وجــاء فــي بيــان صادر عــن »رينــو« أن حجــم مبيعاتها 

انخفــض خــالل العــام الماضــي بنســبة 21,3 بالمئــة، 
موضحــة أنهــا باعــت أقــل مــن ثالثــة مالييــن ســيارة 

فــي قطــاع يشــهد انهيــارا حــادا.
لكــن علــى الرغــم مــن النتائــج الســيئة للعــام الماضي، 
تشــغيلي  هامــش  تســجيل  مــن  »رينــو«  تمّكنــت 
ــي مــن 2020،  ــي النصــف الثان ــة ف نســبته 3,5 بالمئ
وهــو مــا اعتبرتــه »خطــوة أولــى علــى مســار تعافــي 

ــة«. المجموع
ــو  ــوكا دي مي ــة ل ــذي للمجموع ــس التنفي ــد الرئي وأك
فــي مؤتمــر صحافــي أن »العــام 2021 سيشــكل علــى 
األرجــح تحديــا جديــدا، لكّننــا اتخذنا التدابيــر الالزمة«، 
مضيفــا »نتوقــع مفاجــآت ســارة فــي الفصــل الثانــي«.
وتعتبــر »رينــو« أن النقــص الحــاد فــي المكّونــات 
ــاد  ــه االقتص ــي من ــذي يعان ــيوية ال ــة اآلس اإللكتروني
العالمــي قــد يؤخــر إنتــاج مئــة ألــف ســيارة، حتــى وإن 
تــم اســتدراك النقــص فــي اإلنتــاج فــي النصــف الثاني 
مــن العــام، خصوصــا عبــر فتــح مصانــع فــي الصيــف.
ــالل  ــن خ ــا م ــين أوضاعه ــة تحس ــاول المجموع وتح
خطــة تلحــظ تخصيــص نصــف الطــرازات الـــ24 التــي 
للســيارات   2025 العــام  بحلــول  إصدارهــا  تعتــزم 
ــان  ــان مربحت ــا فئت ــة »ســيدان«، وهم ــرة ولفئ الصغي

ــو«. ــا »رين ــت فيهم تراجع
كذلــك تريــد »رينــو« زيــادة أســطولها مــن الســيارات 
العاملــة بالمحــركات الهجينــة المعتمــدة علــى تقنيــة 
ــة مبيعاتهــا مــن الســيارات  »إي-تــك« كمــا ومضاعف
الكهربائيــة وال ســيما طــرازات تعمــل بالبطاريــة مــن 

»ميغــان« و«آر5-« و«داســيا« تعمــل بالبطاريــة.
تجــري  الفرنســية  المجموعــة  إن  ميــو  دي  وأفــاد 
»محادثــات مــع جهــات عــدة« إليجــاد تصــور لـ«مصنع 

للبطاريــات خــاص برينــو«.
الصــدد  بهــذا  إعــالن  إصــدار  المرتقــب  ومــن 
مجموعــة  أن  حيــن  فــي  المقبلــة،  األشــهر  فــي 
»ســتيالنتيس« المنافســة )اندمــاج بــي.أس.أ وفيــات 
الخــاص  مصنعهــا  بنــاء  علــى  تعمــل  كرايســلر( 

النفطيــة. »توتــال«  مجموعــة  مــع  بالتعــاون 
اســتمرار  جــراء  الرؤيــة  وضــوح  عــدم  ظــل  وفــي 
الجائحــة، لم تنشــر المجموعــة توقعاتها للعــام 2021.
والجمعــة قــال وزيــر االقتصــاد الفرنســي برونــو لوميــر 
خــالل زيــارة أجراهــا إلــى ديجــون »نحــن واثقــون مــن 

قــدرة رينــو علــى التعافــي«.
ــو«  ــي »رين ــة الفرنســية المســاهمة ف وأكــد أن الدول

ــر خطتهــا للتحــول »مقنعــة«. تعتب

كورونا يتسبب بخسائر لـ »رينو« الفرنسية بـ 8 مليارات يورو 

رجل االعمال المهندس الدكتور عماد البرهان : 
العمل الخيري ثقافة مجتمع  قبل ان يكون دوافع دينية او سياسية

في ضيافة المستقل

خاص - المستقل

يكتســب هــذا الحــوار مــع المهنــدس ورجل االعمال الســيد عمــاد البرهان اهمية لســبيين 
االول اننــا عــادة مــا نقــرا ونســمع عن االقتصــاد برؤيا السياســيين والمنتســبين لتياراتهم 
فنــرى وجهــة نظــر لهــا عالقــة بالمصالــح والتوازنــات السياســية اكثر منها فــي صلب قلب 

االقتصــاد ومتعلقاتــه، فلــم نســمع مباشــرة ماهــي رؤيــا رجــال 
االعمــال الحقيقييــن الناجحيــن فــي مجــاالت العمل خــارج وداخل 
البــالد. والســبب االخــر هــو اننــا نتحــدث مــع رجل خبيــر مثقف له 
رؤيــا للمســتقبل وايضــا رؤيــا مجســدة علــى االرض، حيــن تــزور 
المدينــة المحيطــة بالمطــار وكيــف بنيــت بشــوارعها ومرفقاتها 
ــة  ــي رقاب ــة ف ــركات العامل ــة الش ــة القام ــية والترفيهي المعيش
االجــواء الفنيــة، وحيــن تــرى اعمالــه فــي بريطانيــا ودول اخــرى، 
ــه الخيريــة مــن مــدارس ومســاكن للفقــراء  وحيــن تــرى اعمال
ومســاجد وجمعيــات رعايــة، ولعــل ابــرز مــا يذكــر عــن الســيد 

عمــاد هــو االخــالص لمــن عمــل معــه، فــي ســابقة لــم تحــدث حيــث أقــام هــذا الرجــل 
تمثــاال بأربــع نســخ مــن البرونــز ألحــد العامليــن معــه الــذي توفــي مبكــرًا هــو الفقيــد 

ــاء لهــذا  ــي، وف ــت العل كمي
الموظــف المخلــص تــرى 
تمثالــه بــارزا علــى مداخــل 
ــدن  ــي لن ــركة ف ــروع الش ف

وبغــداد. 
البــارزة  العالمــة  هــذه 
فــي  تراهــا  الســابقة 
ــه مــع مــدراء  طبيعــة تعامل
شــركاته وموظفيــه الذيــن 
مــن  ويعلــي  يكرمهــم 
كــي  ويدعمهــم  شــانهم 
تمثيــال  احســن  يمثلــوه 
فــي مواقعهــم فضــال عــن 
الوجيــه  مــع  الحديــث  أن 
الدكتــور  االعمــال  ورجــل 
يتصــف  البرهــان  عمــاد 
بالعلميــة والثقافــة الخاصــة 
ــل  ــة فهــو رجــل فاع والعام
عبــر المقــاالت والمنشــورات 
التوعويــة والنصائح الثمينة 
فــي مجــاالت العمــل والحياة 
ــى  ــدال. حت ــعي واالعت والس
يوفــق  كيــف  لتعجــب 
الرجــل بيــن هــذا  وادارة 
حيــث  الشــركات   هــذه 

يــرأس مجموعــة  شــركات البرهــان القابضــة  العاملــة فــي مختلــف المشــاريع التنمويــة 
واالقتصاديــة التــي تشــهدها البــالد وخاصــة فــي مجــال النقل، الخدمــات األمنيــة، خدمات 

الضيافــة والبنــاء، باإلضافــة إلــى العديــد مــن المجــاالت.
ــز  ــد مــن الجوائ ــى العدي ــت مجموعــة البرهــان عل ــد حصل وق
ــك لدورهــا األساســي  ــة وذل والرخــص مــن عــدة وزارة عراقي
ــل  ــك العم ــره، كذل ــراق وتطوي ــاء الع ــادة بن ــي إع ــال ف والفّع
مــع المســتثمرين األجانــب القادميــن للعــراق خاصــة فــي 
اإلرشــاد المالــي، المســاعدة االجتماعيــة وتبســيط المســاطر 
اإلداريــة وذلــك بهــدف تشــجيعهم علــى االســتثمار والعطــاء. 
ولعــل االبــرز فــي المجموعــة  شــركة البرهــان للطيــران التــي 
تقتــرح خدمــات النقــل الجــوي واإلغاثــة الجويــة، وايضــا شــركة 

البرهــان للخدمــات األمنيــة والحمايــة إضافــة إلــى مركــز البرهــان الــذي يقــع بالقــرب مــن 
مطــار بغــداد الدولــي ويوفــر خدمات الضيافــة وقاعــات للمؤتمــرات. وباإلضافة لتنظيمها 

للعديــد مــن المشــاريع الخيريــة واالجتماعيــة عــن طريــق منظمــة البرهــان الخيريــة.
)المســتقل( وفي ســياق طموحها اســتضافة ابرز الشــخصيات االقتصادية السياســية الناجحة 
تســتتضيف اليــوم الســيد عمــاد البرهــان لتقــف معــه علــى ابــرز مشــاكل الوضــع االقتصــادي 

وأفــاق المســتقبل في العــراق. 

- نبــدأ مــع الدكتــور البرهــان مــن رؤيتــه للواقــع االقتصــادي العراقــي مــن خــالل عملــه 
الميدانــي والظــروف المحيطــة بــه والمقترحــات التــي يمكــن ان تخــرج الوضــع العراقــي 

مــن دائــرة االختنــاق..
* حــول ذلــك يقــول البرهــان : برأيــي الشــخصي و مــا لمســته مــن خــالل عملــي وفريقــي مــع 
مؤسســات الدولة المختلفة فان اهم المقترحات االقتصادية المطروحة يجب أن تحمل أولوية 
هــي ضغط األنفاق الحكومي وترشــيق الصرف بالتخلــص من أعباء 

مالية تدفعهــا الدولــة دون أي مــردود اقتصادي. 
ــة  إن أهــم خطــوات األصــالح يجــب أن تكــون مــن خــالل هيئ
عليــا ترتبــط بالســلطة التنفيذيــة و تقــود عمليــة األصــالح فــي 
قطاعيــن مهميــن جــدا وهمــا الشــركات العامــة ذات التمويــل 
الذاتــي و مــن ثــم االنتقــال الــى مؤسســات التمويــل المركــزي 
التــي ســتتحرر مــن الترهــل األداري بعــد اصــالح وضع الشــركات 

العامــة أوال.
إن وضــع الشــركات العامــة أصبــح عبئــا علــى الدولــة و يحتــاج 
الــى عــالج فاعــل فهــذه الشــركات نشــأت قبــل 50 عامــا فــي ظــل نظــام هــو اقــرب الــى 
رأســمالية الدولــة منــه الــى النظــام األشــتراكي وفــي كلتــا الحالتيــن فانــه مــن المفيــد 
ان نعلــم ان اول مــن انشــأ 
الشــركات العامــة هــي دول 
التــي  األشــتراكية  الكتلــة 
تخلــت عــن هــذه الشــركات 
وتوجهــت الــى شــراكات مع 
القطــاع الخــاص المحلــي او 
االجنبــي فــي حين يتمســك 
بهــذه  كدولــة  العــراق 
عــالج  اي  دون  الشــركات 
لألســف. لقــد اصبحــت هذه 
الشــركات األن مرتعــا خصبا 
الدولــة  جهــود  لعرقلــة 
فــي األصــالح بــل لهــدر 
ــن  ــك ع ــام ناهي ــال الع الم
المحاصصــة التــي قيــدت 
جهــود األصالح بســوء ادارة 
ــذي تملكــه  ــام ال ــال الع الم
وترتكــز  الشــركات.  هــذه 
افضــل تجــارب دول العالــم 
ــى شــراكات قطــاع عــام  عل
مــع قطــاع خــاص محلــي او 

ــي. اجنب
ــال  ــذا المج ــي ه ــرح ف ونقت
ان تقــوم هيئــة مختصــة 
ــة  ــركات العام ــالح الش بأص
الــى اللجــوء الــى شــركات استشــارية لتقييــم وضــع هــذه الشــركات ومواردهــا ونفقاتهــا 
واعــداد فــرص اســتثمارية عبــر تنــدر لهــذه الشــراكات مــع قطاع خــاص اجنبــي تحقق فيه 
الدولــة التخلــص مــن اعبــاء االنفاق غيــر المنتج وتحريــر خزينة 
ــح شــركات  ــن لكــي تصب ــاء رواتــب الموظفي ــة مــن أعب الدول

تمويــل ذاتــي حقيقيــة.
ــن  ــة لك ــرارات جريئ ــالً وق ــالً طوي ــك عم ــب ذل ــا يتطل - ربم

ــي؟    ــرف الحال ــي الظ ــي ف ــتثمار الخارج ــع  االس ــو واق ماه
ــراق  ــرة ، اليوجــد اســتثمار فــي الع * لألســف مــع حســرة كبي
بالمعنــى الحقيقــي وعندمــا اقــول بالمعنــى فانــي اقصــد 

مفهــوم األســتثمار و أليــات دفعــه و تحفيــزه. 
االســتثمار فــي وضــع العــراق و ظروفــه الماليــة الحاليــة يجــب 
ان تكــون لــه اولويــة   لكننــا نــرى العكــس في توجــه الدولــة. فاالليات معرقلــة و مفهوم 

االســتثمار لــدى المؤسســات العراقيــة 
يقتــرب انعــدام وجــوده و اهماله. من 
وجهــة نظرنــا فــأن تحفيــز األقتصــاد 
يســتند الــى جهــود القطــاع الخــاص 
فــي ظــل موازنــة تشــغيلية ثقيلــة 
األعبــاء وانحســار الجانــب األســتثماري 
فيهــا. و مفهــوم األســتثمار يجــب ان 
ــة  ــن: الدول ــى حاجــة طرفي يســتند ال
ــر  ــودات غي ــة ) موج ــا الثابت بموارده
ــمال  ــج ( و راس ــكل منت ــتغلة بش مس
ــل  ــر داخ ــاص غي ــاع الخ ــد للقط مجم
للبلــد.  األقتصاديــة  الــدورة  فــي 
هــذا الوضــع يجعــل الدولــة تخســر 
مرتيــن : االولــى تضييــع الفــرص و 
الثانيــة فــي هــروب راس المــال خــارج 
الحــدود و هــذا يمثــل اســوء بيئــة 
ــد  ــا تصورهــا. فالبل لالســتثمار يمكنن
فــي هــذه الحالــة يفقــد بوصلتــه فــي 
جعــل النمــو أولويــة لحــل مشــاكل 
البطالــة المتفاقمــة. و لذلــك اقــول ان 
ــاه  ــد األتج ــراق فق ــي الع ــتثمار ف األس
الصحيــح ومعــه كاســتنتاج تالشــت 

ــة األســتثمار. بيئ
فــي القطــاع المصرفــي الــذي يفتــرض ان يكــون ســاندا لالســتثمار فــالزال هــذا النظــام 
يتمتــع ببيروقراطيــة عاليــة جــدا و اجــراءات المصــارف العراقيــة الزالــت بعيــدة عــن 
المنظومــة الماليــة العالميــة وهو مايمثــل أحد أهــم العوائق التي تقف أمام المســتثمرين 
خصوصــا، أمــا رأس المــال الداخــل للبلــد  فهــذه معضلــة كبيــرة تحتــاج الــى اجــراءات مــن 

الســلطتين التشــريعية و التنفيذية.
الحلــول واضحــة لهــذا الوضــع فــي اعــداد اليــات تبعــد المســتثمر عــن مؤسســات الدولــة 

ــتثمرون  ــه المس ــرض ل ــذي يتع ــزاز ال ــي األبت ــي تنه و بالتال
ــة  ــة مجتمعي ــة انشــاء ثقاف ــق الدول ــى عات ــع عل ــك يق و كذل
جديــدة اساســها تبــادل المنفعــة بيــن القطــاع الخــاص 

ــة. ــوارد الدول ــي و م األجنب
ــرة ماســميت بالورقــة البيضــاء  ــة االخي - طرحــت فــي االون
للخــروج مــن االزمــة االقتصاديــة ، هــل تــرى ان مــاورد فيهــا 

يمكــن يعالــج ماذكــرت مــن اشــكاالت.؟
* تبقــى الورقــة البيضــاء برنامجــا قابــال للتطبيــق اذا ماتوفرت 
األرادة و مــن ثــم برنامــج و تتبعهــا أليــات غيــر قابلــة للتالعب 

و عــدا هــذا تبقــى الورقــة البيضــاء محــض احــالم وآمــال نســمح نحــن بتالشــيها. الورقــة 
البيضــاء تحمــل آمــاال عريضــة فــي بنــاء بلــد و تصحيــح اقتصــادي نرجــو تفعيله فــي اقرب 
وقــت وباعتقــادي تحمــل هــذه الورقــة مشــروع اصــالح اقتصــادي محلــي شــامل لــن تؤثــر 

عليــه تقلبــات الســوق العالمية.
- كيف سيواجه العراقيون ازمة انخفاض الدينار ؟ 

* سياســة األقتــراض التــي انتهجتهــا 
ــي  ــة برأي ــم تكــن موفق الحكومــة ل

مــن  كان  و  الشــخصي، 
الممكــن البــدء باجــراء 

اقتصــادي  اصــالح 
و دفــع األســتثمار 
ــل  ــن تأجي ــدال م ب
طويلــة  الحلــول 
لجــأت  االمــد 
الــى  الحكومــة 
معالجــات لترقيــع و 
حلــول ازمــة فقــط. 
و لــو افترضنــا جــدال 

ان الحلــول اآلنيــة في 
األقتــراض هــي حلــول 

و  ازمــة  لتجــاوز  أنيــة 
ــن  ــس م ــم نلم ــا ل لكنن
اشــارات  اي  الحكومــة 
األصــالح  بــدء  الــى 

األســتثمار  ودعــم  وفتــح 
الدولــة  تســتمر  ال  لكــي 

هــذا  األقتــراض،  فــي 
المؤشــر  هــو 

لسلبي  ا

الحقيقــي انــك تحــل ازمــة و تعــرف اصــل األزمــة و تعالجهــا آنيــا و تهمــل تمامــاً التخطيط 
لحلــول بعيــدة المــدى، و الحقيقــة ال اعــرف كيــف يمكــن ان تجتــاز الدولــة األزمــة بــدون 
شــريك حقيقــي فــي تحمــل أعبــاء النهــوض باألقتصــاد و هــو االســتثمار فــي ظــل ميزانية 
يطغــي عليهــا الجانــب التشــغيلي ولذلــك أرى أن انخفــاض قيمــة الدينــار ســتكون أزمــة 
طويلــة تصعــب معهــا حيــاة المواطــن بــدون اجــراءات حكوميــة فوريــة لفتــح األســتثمار 

و دفعــه. 
- مــا هــو نصيــب المشــاريع الخيريــة مــن مبــادرات رجــال االعمــال، وهــل هــي مجديــة 

ونافعــة ام انهــا فقــط للدعايــة العامــة ؟
* العمــل الخيــري هــو ثقافــة مجتمــع و مــن ثــم ايمــان لمقــدم العمــل الخيــري لتقديــم 
شــيء مفيــد للنــاس و المعوزيــن. اســاس العمــل الخيــري هــو ان تقــدم بــدون مقابــل 
وهــي حالــة انســانية ال ترتبــط بالديــن و التديــن و ال ترتبــط بالسياســة ايضــا. نحــن في 
مجموعــة البرهــان نعتــز و نفتخــر بعملنــا الخيــري المنظــم قــدر اهتمامنــا بنجــاح و تقــدم 
مشــاريعنا التجاريــة وانجازهــا. فقــد قامت مؤسســتنا الخيريــة ببناء مســاكن واطئة الكلفة 
فــي العديــد مــن المحافظــات و قدمنــا العــون لــدور األيتــام و العوائــل المتعففــة و منحنــا 
اولويــة لــذوي الشــهداء و دخلنــا ايضــا الــى مخيمــات النازحيــن و قدمنــا كل شــيء ممكن 

و ماهــو ضمــن قدراتنــا.
- هــل تــرى أن  األعــالم دعــم فكــرة 

االســتثمار ؟
* األعــالم يدخــل ضمــن اليــات للفهــم 
المجتمعــي و نظرة المجتمع لالســتثمار 
والمســتثمر وال نجــد اثــرا لالعــالم فــي 
تحفيــز الدولة وبنــاء راي عام باتجاه خلق 
بيئــة اســتثمار، ولكننــا نالحــظ العكــس 
لالســف مــن تشــكيك بنوايــا المســتثمر 
وفوائــد المشــاريع لخلــق فــرص العمــل 
للعاطليــن ومســاعدة اقتصاد البلــد وما 
نرجــوه أن يكــون لالعــالم دور ايجابــي 
فــي هــذا االتجــاه و التخلــي عــن االحكام 

المســبقة تجاه المســتثمر.
تحققــه   ان  يمكــن  مالــذي   -
ــدول  ــع ال ــة م ــات االقتصادي االتفاقي
االخــرى فــي ظــل مــا اشــرت لــه ؟
لمؤسســات  الحالــي  الوضــع  فــي   *
الدولــة فــي العــراق بوجــود فســاد 
مستشــري يســتولي علــى تخصيصــات 
الميزانيــة للــوزارات فــان الحــل هــو 
اتفاقــات اقتصاديــة تضمــن تنفيــذ 
اقتصــادي  تبــادل  مقابــل  مشــاريع 
و المثــال هــو الصنــدق الصينــي العراقــي. هــذه التجربــة ســتمنع الفاســدين مــن الوصــول 
الــى المــال العــام و اســتنزافه و هــدره. الجانــب اآلخــر فــي األتفاقيــات الثنائيــة مــع الــدول هو 
جــذب األســتثمار فــي خلــق مشــاريع منتجــة توفر فــرص عمل و عيــش كريــم للمواطن كما 
فــي التفاقيــة الثنائيــة مــع المملكــة العربيــة الســعودية و االهــم فــي هــذا الموضــوع هــي 
اولويــة القطاعــات التــي نريــد نحــن جــذب األســتثمارات اليهــا. نــرى ايضــا ان يكــون العــراق 
هــو المبــادر فــي وضــع اولوياتــه فــي جــذب األســتثمارات مــن خــالل ماســتر بــالن وطنــي 
قطاعــي و مــن ثــم تحديــد المــوارد المتوفــرة فــي كل قطــاع و 
تجهيزهــا لتكــون طرفــا في اســتثمار ناجــح و ال يجــب ان ينتظر 
العــراق من المســتثمر أو االتفاقيات الثنائيــة أن تاتي باقتراحات 

ــا خطــة مســبفة لالولويــات. لالســتثمار واليوجــد لدين
- كيف يؤثر الواقع السياسي في األقتصاد العراقي؟

* األقتصــاد العراقــي يعانــي مــن ســوء ادارة المــوارد المتاحــة 
و طريقــة بــل تجميدهــا بــدل اســتغاللها وفــق رؤيــة وطنيــة 
شــاملة و اجــراء حكومــي مــن اعلى ســلطة تنفيذية فــي البلد.
ــع  ــن صن ــو م ــذا الوضــع ه ــاء ه ــان بق ــي الشــخصي ف وبرأي
الفاســدين الذيــن لــن يتركــوا فرصــة للبلــد اللتقــاط األنفــاس و الســبب هــو المحاصصــة 
السياســية فــي تســنم المواقــع التــي تديــر مؤسســات الدولــة وهــو مايهــدد مســتقبل 

العــراق و برأيــي الشــخصي هنــاك حــالن الثالــث لهمــا: 
االول: الغــاء المحاصصــة تمامــا مــن ادارة مؤسســات وهــذا مــن غير الممكن حاليا بســبب 

العملية السياســية و مالمســناه من طرق تشــكيل الحكومات الســابقة.

الثانــي: وضــع خطــة عليــا لتفعيــل الشــراكات للقطــاع العــام مــع القطــاع الخــاص األجنبــي 
مــن خــالل وضــع هــذه الشــراكات لطرحهــا كفــرٍص اســتثمارية ، بالنتيجة ســتخلص البلد 

مــن تاثيــر المحاصصــة علــى مؤسســات الدولــة.
هذا رأيي و يبقى هو وجهة نظر اليجاد حلول للخروج من الوضع الراهن.

- لماذا النجد اثرا للشركات األجنبية في العراق اليوم؟
* الســبب فــي عــدم وجــود الشــركات االجنبيــة والعراقيــة هــو ســوء بيئــة األســتثمار فــي 
البلــد و عندمــا اقــول بيئــة األســتثمار فانا اقصد : تشــريعات، قوانيــن، اجــراءات والمفهوم 
المجتمعــي للمســتثمر ودوره وهــذه جميعهــا علــى عاتــق الدولــة. ان هــذه البيئة الســيئة 
لالســتثمار هــي بيئــة صعبــة للعمــل للمســتثمر العراقــي ابــن البلــد فيمكــن لنــا ان نتوقع 
الصعوبــات التــي يواجههــا المســتثمر األجنبــي. لذلــك نحــن نقــول ان خلــق بيئة اســتثمار 
ــد فــي ايجــاد فــرص عمــل و خلــق  جاذبــة هــي األســاس و بدونهــا تتالشــى أمــال البل

مشــاريع و تحفيــز األقتصــاد. 

  
في  سابقة لم تحدث 

أقام البرهان  تمثاال بأربع نسخ من 
البرونز لموظف مخلص لديه هو الفقيد 
كميت العلي رمزا لالخالص والوفاء  

  
الحل االسرع ضغط 

األنفاق الحكومي و ترشيق الصرف 
بالتخلص من أعباء مالية تدفعها 
الدولة دون أي مردود اقتصادي 

  
بدون ارادة للتطبيق 

تبقى الورقة البيضاء محض احالم 
وآمال نسمح نحن بتالشيها 
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مجتمع 7
انتهت الحرب

حيــن وصــل ُشــُكر منقطــع االنفــاس الــى موقــع الطبابة فــي ذلك اليــوم الصيفي 
المصــادف 22 مــن تمــوز عــام 1988 لــم يخطــر ببــال احــد مــن المفــرزة الطبيــة 
وهــم يعرفــون شــكر جيــدا حيــث كان واحــدا منهــم باالضافــة الــى انــه حــالق 
اللــواء، لــم يخطــر ببالهــم مــاذا كان ينــوي ان يقــول، صوتــه كاد ان يختفــي مــن 
شــدة انهاكــه بعــد ان صعــد الجبــل وهــو ينحنــي علــى عكازته اذ هشــمت ســاقه 

شــظية فــي الشــيب والطيــب قبــل عامين.
كان اعضــاء المفــرزة الطبيــة فــي لحظــة اعــداد الغــداء المقــدس طماطــة مقليــة 
وبصــل تطغــي رائحتــه علــى تفاصيــل يــوم آخــر اليميــزه شــي غيــر قدرتــه علــى 

تذكيرهــم ان الحــرب عنــوان اخــر للنســيان.
ــوي النهــوض اال  ــى صخــرة الين ــز؟« ســأل باســم وهــو مســتلٍق عل »ويــن الخب
بعــد اعــداد المائــدة الشــهية. »باســم انــت شــكد عجــوزي« كان هــذا خليــل فتى 
الناصريــة وهــو يقــرر مهــام النهــار العصيــة، امــا كريــم فقد اشــعل ســيجارة للتو 

مفكــرا بصــوت عــاٍل مــاذا ســيفعل فــي االجــازة القادمــة.
»ِان أَتت« اجاب علي في سره، الن اإلجازات الدورية كانت تنقطع ألي سبب.

ــاة ويحتفــل بهــا رغــم قتامــة مشــهد الحــرب  كان صــوت التقليــة يشــي بالحي
االزلــي، وحــرص محمد محســن ســائق االســعاف أن يكــون الغداء الملوكــي الذي 
ينتظــره رفــاق المحنــة طيبــا مثــل نســمة الهــواء التــي مــرت علــى الجبــل فــي 
هــدوء ذاك النهــار، ومحمــد محســن يطبــخ ويغنــي، دائمــا يغنــي ويصــدح مــواال 
مــن المحمــداوي ويصعــد الــى غيمــة فــوق الرفاعــي ويرســل تحيــة ود وســالم 
لالهــل هنــاك. لــم ينتبــه احــٌد الــى أن شــكر قــد وصــل منقطــع االنفــاس، يديــه 
علــى ركبتيــه، يحــاول ان يمــرر هــواءا الــى رئتيــه فــي لحظــة مختنقــة، رأســه الــى 
االســفل كأنــه ُيلقــي علــى االرض أســئلة الوجــود المحيــرة، عكازته كانــت الدليل 
الوحيــد علــى أنــه يريــد أن يقــول شــيئا للحشــد الــذي لــم يبالــي بــه وبقامتــه 
المخذولــة، حتــى ان كريــم منحــه نظــرة شــفقة مؤقتــة لم تفضــي الى أي ســؤال 

عــن ســبب هــذه الهيــأة المفزعــة.
»أنتهــت الحــرب« قــال شــكر وهــو يســتعيد انفاســه دون أن ينظــر اِليهــم، كانــت 
ــاد  ــه. »انتهــت« أع ــه، واخوت ــي جاهــد أن تصلهــم، هــم رفاق ــك رســالته الت تل
مشــددا علــى الكلمــة ورافعــا رأســه للتأكيــد علــى أن ماقالــه ليــس هلوســة مــن 
ــاك حــزم فــي صوتــه، حتــى ان محمــد محســن  هلوســاته المعهــودة. كان هن
اقســم فــي اليــوم التالــي ان شــكر يصطنــع العــرج النــه تذكــره واقفــا فــي لحظــة 
االعــالن تلــك بــدون عــكازة األلــم، اول مــن ســمع العبــارة كاملة كان باســم الذي 
توقــع ان يأتــي شــكر بخبــز الغــداء لهــذا كان الوحيــد الــذي إنتبــه الــى وجــوده 

المفاجئ.
ســمع باســم ماقــال شــكر وقــال فــي نفســه »شــكر فقــد عقلــه« وســأله بحــزم 
»ويــن الخبــز شــكر.. متنــا جــوع ســيادتك«، اعــاد شــكر عبارتــه بصرامــة واضحــة 
التقبل الشــك وبصوت اليمكن اهماله، كان اآلن قد اســتعاد انفاســه واســتوعب 
الخبــر الــذي جــاء بــه كأنــه يســمعه ألول مــرة، »انتهــت الحــرب«، قفــز خليــل مــن 
خلــف ســيارة االســعاف وامســك بكتفــي شــكر وهــو يســتجوبه »شــكر كــم مــرة 

كتلــك التاخــذ حبــوب الفاليــوم«.
لــم يصــدق احــٌد منهــم ماجــاء بــه صاحــب الخبــر الســعيد اال بعــد ان اعطتهــم 
الطماطــم المقليــة جرعــة مــن الراحــة والهــدوء الســتيعاب تصريــح شــكر غيــر 
المتوقــع. واسترســل القــادم باالخبــار الســارة، كنــت يــم عزيــز كاتب ســرية المقر 
نــاكل ركــي )همــس كلمــة ركــي خوفــا مــن انتقــام اكيــد(، وعزيــز المثقــف دائمــا 
يســمع اذاعــة ال بــي بــي ســي، اليــوم الخمينــي وافــق علــى انهــاء الحــرب، وبــدأ 
شــكر بالرقــص مســتخدما عكازتــه ليعطــي فرحــه الغامر فرصــة االنطــالق، وغنى 
محمــد محســن كمــا لــم يغنــي مــن قبــل، صوتــه مــأل الفضــاء بترنيمــة االمــل 

المحاصــر، وظــل باســم يبحــث عــن شــدة الخبــز.
الحــرب انتهــت... لكــن جنــود المفــرزة الطبيــة ســيبدأون بعــد اربــع وعشــرين 
ســاعة مــن خطــاب شــكر التاريخــي رحلــة اخــرى فــي الصــراع االزلــي مــع المــوت 
حيــث تفاجأهــم الحــرب مــرة ُأخــرى وهــم فــي طريقهــم للخــروج مــن حــوض 
بنجويــن وشمســها العذبــة بفصــل آخــر لــم يكــن في حســبان شــكر وهو يرســم 

مســتقبال وِلــد تــوًا مــن رحــم هالكــة.

العبارة والمعنى

د. احمد املشتت

ينتظــر الجمهــور العراقــي بشــغف ومــن علــى شاشــة 
الفضائيــة العراقيــة برنامــج » القيثــارة «، وهــو  برنامــج 
لتقديــم واكتشــاف أصــوات عراقيــه مــن كال الجنســين، 
ــي بصــورة  ــن العراق ــار الف ــادة الظه ــة ج وهــو محاول
ــوان  ــى األل ــوء عل ــليط الض ــه تس ــن خالل ــة، م مختلف
العراقيــة بكافــه اطيافهــا اللونيــه فــي جغرافيــة العــراق 

مــن شــماله لجنوبــه ومــن شــرقه لغربــه.
ــم  ــة قس ــالم العراقي ــبكه االع ــاج ش ــن انت ــج م البرنام
الموســيقى فــي الشــبكة والــذي يشــرف  عليــه الفنــان  

ــم عاشــور. األســتاذ كري
هميــم  كريــم  المعــروف  الملحــن  التحكيــم  لجنــة 
والملحــن ضيــاء الديــن والفنانة الشــابة شــذى حســون 

ــام. ــام الرس ــان حس والفن
يعتمــد البرنامــج علــى روح التنافــس بين المشــتركين، 
حتــى يصــل صاحــب الموهبــة الــى المــكان الــذي 

يســتحقه. 
هــدف البرنامــج هــو دعم الموهبين الشــباب ومســاندة 

االصــوات المبدعة. 

قواعــد البرنامــج قــد تختلــف عــن البرامــج االعتياديــة،  
ليــس هنــاك فائــز واحــد بــل مجموعــة فائزيــن، فقــد 
قــررت اللجنــة أن ال تعطــي درجــه الفــوز لمتســابق 
واحــد فقــط... بــل القــرار هــو أن نفــرز 4 أصــوات 
..الفائــز األول لــه جائــزه مهمــه جــدا... وفائــز ثانــي وله 
جائــزه أيضــا وثالــث ورابــع وايضــا لهــم جوائــز ودعــم 
اعالمــي وفنــي وســوف تقــوم اداره قســم الموســيقى 
فــي شــبكة االعــالم العراقــي إنتــاج اعمــال غنائيــة لهــم 

بعــد فوزهــم.

مع انطالق برنامج القيثارة
كريم هميم : جغرافية العراق مليئة بالمواهب

اجرى الحوار : وسام الغزي

تشــهد محافظــة النجــف نهايــة االســبوع الحالــي زيــارة وصفــت بالتاريخيــة لقداســة 
البابــا فرنســيس، وهــي االولــى من نوعهــا للمدينة وللعــراق تأتي بظروف اســتثنائية 
صعبــة تعيشــها البــالد بعد عقود مــن االهمال والتهميــش وانهيار النظم السياســية 
القــادرة علــى ادارة البــالد علــى المســتويات كافــة، وانهيــار اجــزاء مهمة مــن الثوابت 
االجتماعيــة االيجابيــة نتيجــة لســنوات طويلــة مــن التجريــف، ومحاولــة عــزل المدينة 
وحرمانهــا مــن الحضــور الفعــال بمختلف الفعاليات االنســانية، علــى الصعيد االقليمي 

والدولي.
ويأمــل المواطنــون هنــا فــي محافظــة النجــف ان تّوظف هــذه الزيارة ببعدهــا الديني 
ــات ســكانها،  ــار صــورة مشــرقة تعكــس تطلع ــات الســنين، الظه ــر مئ الراســخ عب
ورغبتهــم فــي منفعــة قــد تأتــي عقــب زيــارة الحبــر األعظــم للمحافظــة التــي يترقــب 
غالبيــة مواطنيهــا لقــاءًا مــع المرجــع االعلــى الســيد علي الحســيني السيســتاني، وهي 
مواجهــة بيــن قطبيــن لكالهمــا قــدرات كبيــرة بالتأثيــر والقــوة الروحيــة لجمهــور 

واســع بمختلــف دول العالــم.
وتبعــاً ألهميــة الزيــارة ال بــد ايضــاً ان تكــون التحضيــرات بمســتوى تلــك األهميــة، 
وعلــى كافــة المســتويات االمنيــة والثقافيــة والدينيــة، وألجــل الوقــوف علــى اهــم 
االســتعدادات التــي تقــوم بهــا االجهــزة الحكوميــة واالداريــة، كان لنا لقاءًا مع الســيد 

لــؤي الياســري محافــظ النجــف:
* ســيادة المحافــظ نرحــب بتواجدكــم معنــا فــي جريــدة الُمســتقل ونبــدأ الحديــث 
ــا فرنســيس  ــة فــي محافظــة النجــف الســتقبال الباب ــرات الجاري عــن آخــر التحضي

نهايــة هــذا االســبوع.
ــرًا الحديــث لصحيفــة الُمســتقل، وزيــارة البابــا حــدث  المحافــظ: يســعدني اوالً كثي
اكبــر مــن تأريخــي بمحافظــة النجــف االشــرف، اذ ستشــهد النجــف لقــاءًا بيــن زعيمين 
احداهمــا يمثــل  % 20 مــن ســكان العالــم معتنقــي الديانــة المســيحية - الكاثولوكيــة، 
واالخــر يمثــل مرجعــاً اعلــى للطائفــة الشــيعية فــي العالــم، وهــذه الزيــارة تأتي نتيجة 
االعتــدال والتســامح الــذي مثلتــه النجــف، ومواقف المرجع االعلى الســيد السيســتاني، 
ــارة  ــج اي زي ــمل البرنام ــى وال يش ــع االعل ــب المرج ــتكون لمكت ــا س ــارة الباب وان زي
لمواقــع او اماكــن اخــرى فــي المحافظــة حيــث ســتكون مختصــرة بســبب االرتباطــات 

االخــرى.
ــظ،  ــة المحاف ــا برئاس ــة علي ــة امني ــكلت لجن ــد تش ــة فق ــتعدادات االمني ــن االس وع
وســيتم مســح جميــع المناطــق بواســطة االجهــزة المختصة وســرايا خاصــة لمكافحة 
المتفجــرات وســتكون جميــع القطاعــات العســكرية بحالــة تأهب قصــوى قبــل الزيارة، 

ونحــن مطمئنــون تمامــاً لهــذا الجانــب.
امــا بخصــوص التحضيــرات اللوجســتية االخــرى فقــد تــم تشــكيل عــدة لجــان 
خاصــة بالجهــد البلــدي والحــراك الثقافــي واالعالمــي وبعــض الشــخصيات العلميــة 
ــات  ــف الفعالي ــة المقدســة، ومختل ــة العلوي ــع العتب ــام م والمختصــة، والتنســيق الت

ــا. ــام بينه ــع المه ــم توزي ــي، وت ــع المدن ــات المجتم ــة ومنظم الفكري
* هــل يتــم التنســيق االن مــع مكتــب الســيد السيســتاني فــي النجــف قبيــل اللقــاء 

المرتقــب بيــن المرجــع االعلــى وبابــا الفاتيــكان ؟
المحافظ:نعــم يتــم التنســيق بشــكل مســتمر مــع مكتــب 
الســيد السيســتاني حــول الجوانــب االمنية وبعض االشــياء 
الخاصــة بالمحافظــة فقــط، اما عــن بروتوكول الزيــارة في 
المكتــب فــال شــأن لنــا كمحافظة بذلــك وهــو دور المكتب 

. حصرًا
كذلــك هنــاك تنســيق مشــترك مــع الوفــد البابــوي الــذي 
حضــر الــى النجــف ونســق اعمالــه مــع المحافظــة ومكتــب 

المرجــع بشــكل مســتمر.
* هــل هنــاك امكانيــة لتوظيــف هــذه الزيــارة لتعــود بمنفعــة المواطنيــن عبــر رصد 
ميزانيــة اضافيــة للمحافظــة لتحســين بعــض المرافــق الخدميــة المهمــة كالطــرق 
والحدائــق وبعــض المؤسســات كــون ان الزيــارة تشــمل وفــودًا كبيــرة سياســية 

ودينيــة ومئــات الكــوادر االعالميــة ؟
المحافــظ: اطمأنكــم اننــا فــي محافظــة النجــف االشــرف لــم نســتلم فلســاً واحــدًا من 
الحكومــة المركزيــة، واعتمدنــا علــى مــا نملــك مــن مــوارد فقــط، وســيتم تهيئــة 

ثــالث طــرق رئيســية للذهــاب وااليــاب ســيتم تزينهــا بشــكل الئــق بالمناســبة.
المجتمــع النجفــي مجتمــع مدنــي ملتــزم ومحافــظ، وال تعــارض بين الصبغــة الدينية 
للمحافظــة والســلوك المدنــي المحتــرم، وهنــاك ترحيب شــعبي كبيــر بهــذه الزيارة.

ــر اظهــار صــورة مشــرقة  ــاً عب ــارة اعالمي ــم دراســة اســتثمار هــذه الزي * هــل يت
ــى  ــا عل ــة وتأثيره ــة التأريخي ــة والفكري ــاد الثقافي ــى االبع ــز عل ــة والتركي للمدين

ــي ؟ ــط االقليم المحي
المحافــظ: أهميــة الزيــارة تكمــن في زيارة الحبــر االعظم للمرجعيــة، نتيجة لمواقفها 

في دعم االســتقرار واشــاعة التســامح.
هنــاك اثــر كبيــر للزيــارة، والمحافظــة ستســتقبل 70 شــخصية اعالميــة مرموقــة مــن 

مختلــف دول العالــم، وســتكون 
الناقــل  هــي  العراقيــة  قنــاة 
الحصــري، وتــم التنســيق مــع 
مرموقــة  اعالميــة  شــخصيات 
ــاد  ــراز االبع ــة اب ســتقوم بمهم
الروحيــة واستشــراقات المدينــة 
علــى  تحتــوى  التــي  العلميــة 

رمزيــات مهمــة وعظيمــة.
* لننتقــل الــى ملفــات اخــرى 

ســيادة المحافــظ ال تقــل اهميــة عــن زيــارة البابــا للمدينــة كونهــا علــى تمــاس 
مباشــر لحيــاة المواطنيــن، فمثــال ماهــي اســباب عــدم افتتــاح مستشــفى االمــام 
علــي، والمستشــفى االلمانــي، والــذي علــى مــا يبــدو ان قــرار مصيــر االخيــر هــو بيد 
جهــات تهيمــن علــى قــرار وزارة الصحــة، وربمــا أيضــاً تتدخــل بقــرار المحافظــة ؟
المحافــظ: كان ذلــك فــي ســنوات ســابقاً ايــام مجلس المحافظــة، وكان هنــاك توجه 
الســتثمار المستشــفى االلمانــي، لكــن اســتطيع االن ان اؤكــد لصحيفتكــم وبشــكل 
قاطــع ونهائــي ان المستشــفى االلمانــي لــن يذهب الى االســتثمار، وســتتولى الدولة 
ادارتــه عــن طريــق التعاقــد مــع شــركة اجنبية مختصــة ُتدفع لهــم رواتب مــن خزينة 
الدولــة ليتــم تقديــم خدمــات علــى مســتوى عالــي مــن الدقــة والكفائــة، وهــذا مــا 

اســتقر عليــه ايضــاً رأي الســيد رئيــس الــوزراء مصطفــى الكاظمــي، وسيســري علــى 
جميــع المستشــفيات المنجــزة حديثــاً بمختلــف المحافظــات العراقة.

وعــن الســقف الزمنــي لذلــك فهــو يرتبــط بالشــركة المنفــذة اذا لــم يتــم الــى االن 
اســتكمال تجهيــز كامــل االجهــزة واالســرة رغــم اســتالمهم مســتحقاتهم الماليــة 

بشــمل نهائــي، وهــو مــن اختصــاص وزارة الصحــة والحكومــة المركزيــة.
ــرع)  ــن المتب ــاكل بي ــات ومش ــن خالف ــو رهي ــي فه ــام عل ــفى االم ــن مستش ــا ع ام
ايــران( والعتبــة العلويــة، وهــو خــالف اداري،وبعــد التدخــل 
بينهــم ســيتم اكمــال المستشــفى من قبــل الهــالل االحمر 

االيرانــي، وســتتولى العتبــة ادارتــه.
* المواطــن النجفــي يعتقــد ان المستشــفى االلمانــي 
تســابق  هنــاك  وان  محــال  ال  لالســتثمار  ســيذهب 

للتحاصــص. ســيخضع  والمشــفى 
المحافــظ: علــى مســؤوليتي المستشــفى لــن يذهــب 
لالســتثمار،وهذا مــن الخطــوط الحمــراء، وليــس مــن 
ــون دوالر  ــة 180 ملي ــف الدول ــروع يكل ــي ان مش المنطق
يذهــب الــى االســتثمار، واي اثــارات اخــرى فهــي كاذبــة وغيــر دقيقــة، هنــاك امثلــة 
حــول الكثيــر مــن المؤسســات التــي ال تــدار بشــكل مباشــر مــن الدولــة وهــي تجربــة 
اداريــة ناجحــة، اذا ان هنــاك خلــل فــي النظــم) السســتم(االدارية للجهــاز الحكومــي، 
امــا الشــركات فلهــا مســاحة واســعة مــن التحــرك يضمــن لهــا النجــاح، وســيرافق 
الشــركة بحــال التعاقــد معهــا فــرق طبيــة علــى مســتوى عــال مــن الكفائة،وســيكون 
لهــا خبــرات واســعة تنفــع المراطــن وتغنيــه عــن الذهــاب لــدول الخــارج الجــل العالج.

* هنــاك تحــرك مــن قاضــي النزاهــة الجديــد فــي المحافظــة لفتــح العديــد مــن 
ملفــات الفســاد المغلقــة فــي المحافظــة، ماهــو موقــف االدارة المدنيــة تجــاه هــذه 

القضيــة التــي تعــد احــدى المطالــب الشــعبية ؟
المحافظ:نحــن واضحــون وال نخفــي شــيئاً، وقمــت بارســال عــدة كتــب الــى هيئــة 
النزاهــة طلبــت فيهــا التحقيــق بأكثر مــن ملف وتــم ذلــك بالفعل،ولدينا جهــاز رقابي 
ــرك شــاردة او واردة اال  ــذي ال يت ــة، ال ــة المالي ــق جــدًا هــو جهــاز الرقاب مهــم ودقي
ان يتــم متابعتهــا بمختلــف مفاصــل الدولــة، وانــي متعــاون جــدًا مــع اجهــزة الدولــة 
ــاون  ــة ونزيهــة ونحــن نتع ــة بهــذا الصدد،وقاضــي النزاهــة شــخصية فعال الرقابي
معــه بشــكل تــام، وانــا ال اريــد ان ازعــج االخريــن مــن خــالل تقييمــي للنظــام االداري 
المتبع)السســتم( هــو مــن يشــجع علــى الفســاد ويخلــق بيئــة مشــجعة لذلك،وهنــاك 
امثلــة علــى ذلــك، وينبغــي اعــادة النظــر بذلــك، وتــم مفاتحــة الجهــات المختصــة 

باعــادة النظــر بكثيــر مــن االجــراءات، وذلــك مــن اختصــاص الســلطات المركزيــة.
* اصــالح النظــم االداريــة فــي دوائــر الدولــة واخراجهــا مــن مســتنقع التحاصــص 
ــركات  ــرارًا الح ــا م ــرت عنه ــن عب ــوم المواطني ــة لعم ــات جمعي ــي رغب ــي ه الحزب
االحتجاجيــة، هــل هنــاك خطــوات جــادة لتفعيــل هــذا الملــف، فضــالً عــن التذمــر 
الشــعبي نتيجــة ســوظ الخدمــات رغــم قراراتكــم فــي تغييــر بعــض المســؤولين 
وتعهداتكــم بخدمــات افضــل خاصــة فــي مجــال الخدمــات البلديــة، وهــل هنــاك 

ــة ؟ حــاالت محــددة يمكــن ذكرهــا كأمثل
المحافــظ: قمنــا بتغييــر جــذري بــإدارات بعــض المؤسســات كبلدية النجــف، وارتفعت 
كفائــة واداء هــذه المديريــة، وبشــهادة الغالبيــة مــن المتابعيــن، وال اتفــق معكــم 
بوجــود تذمــر حــول اداء هــذه الدائــرة، لكــن ال يوجــد اصــالح بشــكل نهائــي ولكــن 
هنــاك تغييــر بشــكل كبيــر جــدًا فــي كثيــر مــن دوائــر المحافــظ الخدميــة، وتحســين 
تقديــم الخدمــات للمواطنيــن، وهنــاك متابعــة يوميــة وكتــب رســمية توجــه بذلــك.

* المحافــظ يتابــع اداء جميــع االجهــزة الحكوميــة فــي المحافظــة، مــن يتابــع عمــل 
المحافــظ ؟

ــوزراء  ــك رئاســة ال ــا بشــكل مســتمر وكذل ــع عملن ــواب يتاب ــس الن ــظ: مجل المحاف
ــاص. ــكل خ ــظ بش ــواب المحاف ــة، ون ــة والنزاه ــة الرقابي ــزة الدول ــع اجه وجمي

* ادارة المحافظــة ليــس باالمــر الســهل خصوصــاً مــع وجــود مراكــز قــرار كثيــرة 
ماهــي الخطــط التــي اعدتهــا المحافظــة لتطويــر المحافظــة باعتبــار النجــف مــن 

المحافظــات التــي تملــك واجهــة دوليــة مختلفــة عــن المحافظــات البقيــة ؟
المحافــظ: ســؤال مهــم النجــف الن النجــف مظلومــة وقــد تحدثــت بذلــك مــع 
المســؤولين فــي بغــداد، اذ تشــهد المدينــة زيــارات مهمــة مــن خــارج العــراق ينبغي 
ان تكــون لهــا زيــادة فــي مواردهــا لتحســين واقعهــا الخدمــي، وانشــاء بنــى تحتيــة 

تليــق بســمعة هــذه المدينــة.
ــر عــدد ممكــن مــن فــرص عمــل للشــباب العاطليــن  ــاك خطــط لتوفي * هــل هن
عبــر تفعيــل  القطــاع الخــاص، وتشــجيع االســتثمارات البســيطة والمشــاريع واطئك 

الكلفــة ؟
المحافــظ: لــم يتــم تفعيــل القطــاع الخــاص والدولــة تقــوم بتقويــض دوره، ووقــف 
الدعــم للفــالح وايقــاف المصانــع والمعامــل بســبب فتــح ابــواب البلــد لالســتيراد،نحن 
بحاجــة الــى اجــراء شــجاع مــن الدولــة وهو ايقاف االســتيراد،وندعم االســتثمار بشــكل 
حقيقــي وليــس هامشــي، وهناك اعفاءات شــكلية، واكــرر  هناك ســيتم اداري خاطىء، 
والمقاربــة مــع تجربــة كردســتان فــي مجــال االســتثمار غنيــة وباالمــكان االســتفادة 
ــب  ــاج والتعلي ــوق والزج ــات والطاب ــل للبتروكيمياوي ــى معام ــة ال ــن بحاج منها،ونح
والمحافظــة غنيــة بتلمــوارد الطبيعيــة التــي يمكــن اســتثمارها وبالتالــي اســتيعاب 

اعــداد ضخمــة مــن الشــباب.
*ماذا عن تطوير واقع الصناعة في المحافظة وكذلك الواقع الزراعي ؟

ــة  ــاك اعــداد صخمــة مــن العمال ــة اقتصاديــة قويــة، وهن المحافظ:النجــف مدين
ــوة اقتصــاد  ــى ق ــل عل ــدة، وهــو دلي الوافــدة مــن المحافظــات المجــاورة والبعي
المدينــة، وتســتطيع ان تــرى هــذه العمالــة فــي كل المنشــآت الخاصــة والمحــالت 
ــن  ــم الوافدي ــاًل االن هــو تنظي ــا نحتاجــه فع ــات األجــرة، م ــى ســائقي مركب وحت
وتحديــد اســتيعابهم فــي المحافظــة والحــد مــن هــذه المشــكلة الحقيقيــة التــي 
تعانــي منهــا المحافظــة ومــا يترتــب عليهــا من توســيع التجــاوزات، والعشــوائيات، 

وقــد شــرعنا بتنفيــذ عــدة اجــراءات للحــد مــن ذلــك.

محافظ النجف االشرف السيد لؤي الياسري للمستقل:
اكملنا االستعدادات كافة  لزيارة البابا التاريخية الى المحافظة

  
النجف ستستقبل 70 شخصية 
اعالمية مرموقة من مختلف 
دول العالم خالل الزيارة 

  
مستشفى االمام علي رهين 
خالفات بين الجانب االيراني 

والعتبة العلوية

ابونــا نشــوان يعمــل عــى تدريــب مجموعة من الشــبيبة 
المتطوعين في كنيســة ام المعونة في اربيل للمشــاركة 

فــي اســتقبال البابا فرنســيس واقامة القــداس االلهي.
يقــول ابونــا نشــوان لهــال بالعــراق :نعمــل علــى التحضيــر 
البابــا  قداســة  بحضــور  االلهــي  للقــداس  والتهيئــة 

 فرنســيس فــي ملعــب فرانســوا حريــري فــي مدينــة اربيــل.
صار شهر تقريبا نتدرب على الترانيم والتراتيل في القداس، 
اللغــة الي راح نســتخدمها بالتراتيل هــي العربية والكلدانية 

والســريانية وااليطالية حتى تكون مفهومة للجميع.
هــذه الزيــارة هي ليســت فقط للمســيحيين، صحيح هي 

تشــجيع لوجــود وبقاء المســيحيين ودعمهم فــي العراق، 
 لكن هذه الزيارة هي عالمة سالم للعراق وكل العراقيين.
هــذه الزيــارة ســتؤكد للعالــم ان هــذا البلــد ليــس فقــط 
ــف  ــن مختل ــباب م ــاك ش ــا هن ــاء، انم ــروب ودم ــد ح بل

ــاء والعيــش بســالم. المكونــات قادريــن علــى البن

تشكيل فرقة إلقامة قداس خاص 
باستقبال البابا في أربيل
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عندمــا انتشــر وبــاء كرونــا )كوفيــد 19( 
وضــرب اصقــاع االرض شــرقا وغربــا 
شــماال وجنوبا بانتشــار العدوى بســرعة 
مهولــة ، وبــدأ بحصــد ارواح النــاس 
بطريقــة مرعبــة دون ان يأبــه لتصــدي 
الكــوادر الطبيــة لــه فــي انحــاء العالــم ، 
اذ انــه شــل عقولهــم وايديهــم مــن ان 
يجــدوا عالجــا او طريقــة للوقــوف بوجه 
وردعــه والحــد مــن انتشــاره وتفشــيه ، 
وإن الــذي جعلــه ينتشــر بهــذه الطريقة 
الســريعة كســرعة البــرق ويقبــض االف 
هــو  بمزاجــه،  االرض  حــول  االرواح 
فــي  وّلــده  الــذي  المرعــب  التصــور 
ــرى  ــبح الي ــه ش ــن ان ــاس م ــول الن عق
ــه كــي نحمــي  وال يلمــس وال ُيشــعر ب
انفســنا منــه ونمنعــه مــن االنقضــاض 

والســيطرة علينــا، ممــا يعنــي انــه جــاء 
بســالح فتــاك لــم يكــن الطــب متهيأ له 
اذ انــه يبــدأ بــزرع القلــق فــي النفــس، 
ضعــف  علــى  ذلــك  ينعكــس  ممــا 
يبــدأ  ثــم  المناعــي  الجهــاز  وتراجــع 
بالتغلغــل الــى جهازنــا التنفســي ثــم 

ــة. ــزة الجســم كاف اجه
اتخــاذ  فــي  بأســره  العالــم  انشــغل 
التدابيــر الدفاعيــة والتصدي لهذا الشــبح 
الســّفاح وكٌل حســب امكانياتــه العقليــة 
والذهنيــة، وامكانياتــه التنفيذيــة النابعة 
والحــرص  بالمســؤلية  الشــعور  مــن 
الشــديد باتخــاذ االجــراءات وتنفيذهــا، 
وامكانياتــه الطبية الوقائيــة ) وامكانياته 
الفــرس،  مربــط  وهنــا   ) االقتصاديــة 
ــة  ــلحة الدفاعي ــم االس ــن اه ــث أن م حي
التــي مــن شــأنها ان تمنحنــا الوقــت 
للصمــود اكثــر فتــرة بوجــه العــدو حتــى 
ــذي نقضــي  نجــد او نكتشــف الســالح ال
بــه عليــه ونتخلــص منــه الــى االبــد ، وال 
يخفــى علــى احــد فــي مثــل هكــذا ظروف 
عندمــا تجتــاح الكوكــب كــوارث طبيعيــة 
تفقــد البشــرية  الســيطرة علــى العقــول 
ويصبحــوا ســكارى ومــا هــم بســكارى ، 
فــإن ســالح االقتصــاد هــو ســالح دفاعــي 
مهــم يمنحنــا الوقــت الكافي فــي التفكير 
ــروج  ــح للخ ــرج صحي ــاد مخ ــة إليج بروي

مــن هــذا المــأزق بأقــل الخســائر.
ــي  ــة الت ــة الموجع ــك ان الضرب ــال ش وب
االقتصــاد  الــى  كرونــا  وبــاء  وجههــا 

ــة  ــن هشاش ــي م ــه يعان ــي، جعلت العالم
وتراجــع مريــب، اذ ان االثــار االقتصاديــة 
بــدأت تتضــح جليــا بانعكاســها علــى 
الســوق وقــوة الشــراء وان هنالــك ركــود 
فــي جميــع االســواق العالميــة ، ممــا 
ســيؤثر ذلــك بشــكل مباشــر ســيما فــي 
ــاء  ــى االثري ــرة عل ــة والفقي ــدول النامي ال
ــن ال يجــدون مايســدون  ــراء، الذي والفق
بــه رمقهــم ورمــق عيالهــم مــن طعــام 
ــي  ــه ك ــاره كل ــل نه ــرب اال اذا عم ومش
( كمــا  ) عاّلكــة  يحصــل علــى ثمــن 
يقولــون فــي العــراق ، وبمــا ان جــزًء مــن 
تلــك التدابيــر الوقائيــة المتخــذة مــن 
قبــل خليــة االزمــة فــي جميــع دول العالم 
فــي التصــدي للجائحــة هــو اغــالق كامــل 
للمــوالت والمحــال التجاريــة والمطاعــم 
والكافيهــات ، وممــا ال شــك فيــه فإن كل 
تلــك المرافــق تعتمــد علــى ايــادي عاملة 
ــن  ــاالالف وم ــداد ب ــرية واع ــة بش بكثاف

ــم. ــم عوائله ورائه
ومــن التدابيــر المتخــذة ايضــا مــن قبــل 
خاليــا االزمــات فــي معضــم دول العالــم 
ــن  ــاتيرها م ــت دس ــي وضع ــة الت االدمي
ــر  ــن، وتوفي ــة المواط ــظ كرام ــل حف اج
لــه  والرغيــد  الكريــم  العيــش  ســبل 
ولعياله وتوفير كل المســتلزمات الحياتية 
المهمــة، وضعــت تدبيــر انســاني مهــم 
ــك  ــكل تل ــل ل ــالق الكام ــد االغ ــدا عن ج
ــة  ــراق وياخلي ــة الع ــا حكوم ــق ) ي المراف
االزمــة الغيــر كفوئــة بعقليتهــا وتفكيرها 

وتنفيذهــا (، هــو تدبيــر رفــد المواطنيــن 
كــي  شــهري  مالــي  بمبلــغ  جميعــا 
يســتطيعوا توفير المأكل والمشــرب، وإال 
كيــف ســيعيش المواطــن العراقــي الــذي 
ال يملــك قــوت يومــه عندمــا تجلســه 
فــي البيــت لتحميــه مــن الجائحــة واذا به 
يمــوت جوعــا ، هــل فكــرت خليــة االزمــة 

فــي هــذا ؟ 
هــل خطــر علــى بــال رئيــس الــوزراء 
ومستشــاريه مــاذا ســيحصل للمواطــن 
وتجبــره  عملــه  مــكان  تغلــق  عندمــا 
بالمكــوث فــي البيــت بغيــة عــدم تفشــي 
المــرض ، ومــاذا بعــد كيف ســيعيش من 

ــرب ؟  ــأكل ويش ــن ي اي
حمــى اهلل العــراق والعراقيــن من الجائحة 
علــى  جثمــت  وغبيــة  فاشــلة  )اداراٍت 
ــا(  ــر عام ــبعة عش ــذ س ــراق من ــدر الع ص
غيــر مؤهلــة إلدارة روضــات ومــدارس 
ابتدائيــة، فضــال عــن بلــد عــدد نفوســه 
40 مليــون يغلــب عليــه طابــع الفقــر 
واألميــة،  والجهــل  والحرمــان  والعــوز 
بالذهــب  ارضــه مليئــة  بينمــا جــوف 
االســود الــذي بفضــل اهلل الينفــذ وال 
ينتهــي، وســطح ارضــه تربــة عامــرة 
وخصبــة لخيــر الزراعــة وفيــه رافديــن 
ــدا  ــه بل ــال من ــن ان يجع ــن ممك عظيمي
ســياحيا لــو كان هنالــك فريــق اداري 
يفقــه ويعــي ويفهــم فــي فــن ادارة 
البلــد وبنائــه وانمائه وعمرانــه وتطويره 

وشــحذ همــم كفاءاتــه.

جائحة كرونا.. كيف نتعاطى معها

عقيل العالق

الرســالة البــارزة التــي وجهتهــا الطبقــة السياســية ألبنــاء الشــعب 
العراقــي وهــي أن تغــادروا الحيــاة دون شــرط أو أمــل بــل وشــددت 
ــزم الصمــت ومــن يصــرخ  ــى مــن يتأخــر أن يلت القــوى السياســية عل
بتســريع  القــوى  هــذه  فســتتكفل  بالحقــوق  يســمى  بمــا  مناديــا 
ــهلها  ــا اس ــذ وربم ــت للتنفي ــه والوق ــوع واآلل ــا للن ــه باختياره مغادرت
ــن  ــد الحســين ب ــن رصي ــز بي ــا مــن مــن ال يمي ــة يقوده دراجــة ناري
ــه مــن السياســيين واذرعهــم فــي خــارج  ــادى ب ــد مــن ن ــي ورصي عل

ــال . ــال األعم ــماة برج ــراق المس الع
اســتخدمت القــوى السياســية كفتــي الميــزان فجلســت مــع أســرها فــي 
ــث تســكن  ــراق، حي ــارج الع ــوك خ ــا لبن ــود وتحويله ــة ســرقة النق كف
هــذه العوائــل قبيــل مجيئهــا بعــد العــام 2003، وكانــت تتحــدث 
ــا  ــط، فم ــذا الخ ــرك ه ــن تت ــا ل ــت انه ــد برهن ــه وق ــن وتعاليم بالدي
زالــت تتحــدث باألحاديــث الشــريفة وتدعــو إلــى الجهــاد ضــد المحتــل 

وهــي تعيــش فــي بــالده .
بالتأكيــد الكفــه الثانيــة مــن الميــزان للمواطــن المغلــوب علــى أمــره 
ممــن يتهــم بأبشــع االتهامــات ،بــل يصبــح خائــن بمجــرد أن يطالــب 
ــل  ــة عم ــراه دون فرص ــك ت ــه ولذل ــه وواجبات ــن حقوق ــون يضم بقان
ــرص  ــر ف ــة السياســية دخــول شــركات اســتثمارية توف لرفــض الطبق
العمــل، أي أنهــا ال توفــر فــرص عمــل وال تجلــب األمــوال التي ســرقتها 
ــاظ  ــع اكتظ ــش م ــن للعي ــو المواط ــة وتدع ــاريع تنموي ــييد مش لتش
مؤسســات الدولــة بعــدة أضعــاف حاجتهــا الفعليــة للوظائــف وبالتالــي 

المواطــن يشــكل عبئــا علــى مصــدري امــوال العــراق.
ــن  ــر ع ــو ســلوكه بغــض النظ ــدد شــخصية اإلنســان ه إذن مــا يح
ــرى  ــا ت ــادرا م ــة ن ــول وبالنتيج ــه المعس ــه ورداءه وكالم ــمه ولقب اس
مــن يتحــدث ويتــم تصديقــه، ســيما الطبقــة التــي عاشــت واعتاشــت 
علــى ســرقة المــال وأبناؤهــا خــارج المعادلــة لتــزج بالمواطــن البســيط 
فــي حــروب نفعيــه بشــعارات زائفــة اختفــت مصداقيتهــا منــذ عقــود 
ــت لظــروف  ــي حــددت بوق ــادرة والت ــاالت الن ــرون إال بعــض الح أو ق

ــة. طارئ
ــت  ــة إن كان ــات المقبل ــي االنتخاب ــوى ف ــذه الق ــررت ه ــو تك ــا ،ل ختام
مبكــرة مــن عدمهــا وظهــرت النتائــج مــا يشــابه الوضــع الراهــن ففــي 
هــذه الحالــة ســيصاب الكثيــر مــن المواطنيــن بالجنــون وحينهــا تكون 
ــدور  ــا ي ــا ،وم ــط به ــذي يحي ــل ال ــة الفش ــم لديموم ــال طع ــاة ب الحي
مــن مناكفــات سياســية فــي هــذه األيــام هــي رســائل للمواطــن بــأن 
ــات  ــى المشــاركة فــي االنتخاب ــع عل ــم يصــر الجمي ــاة أن ل ــادر الحي يغ

واإلصــرار علــى التغييــر ، نعــم اإلصــرار ومنــه النتائــج.

بسام القزويني

السياسي الغالب
و المواطن المغلوب 

منذ تأســيس العراق والخالفات مستمرة بين 
مكوناتهــا من جهــة ومعارضة الســلطة من 
جهــة أخــرى، بخــالف الثــورات واالنتفاضــات 
ضــد االحتالل، ناهيك عن الحــروب الخارجية، 
وجــراء ذلــك ضاعــت مالييــن األرواح البريئــة 

مــن العراقيين.
وال يخفــى علــى أحــد أن هــذه المشــاكل 
الداخليــة وجــدت بســبب عــدم تجانــس 
ــى  ــرت عل ــي أجب ــه الت ــن مكونات ــؤ بي وتكاف
ــة العراقيــة الجديــدة فــي  قبــول واقــع الدول
العشــرينيات مــن القــرن الماضــي، ورغــم 
ــة  ــوام المائ ــرة األع ــالل فت ــب خ كل المصائ
ــة ال  ــر بمرحل ــراق يم ــزال الع ــة، ال ي الماضي
يحســد عليهــا، وال تــزال المشــاكل تهيمــن 
علــى الوضــع الداخلي العراقي حتــى العالقات 
ــي  ــات والت ــة بهــذه الخالف ــة مرهون الخارجي

فــي األخيــر تهــدد مصيــر ومســتقبل العــراق.
ــزاب  ــع األح ــن جمي ــات بي ــع وجــود خالف وم
العراقيــة واالتجاهــات السياســية، مــا عــدا 
الخالفــات الموجــودة داخــل كل مكــون، فــإن 
تأثيــر واضــح علــى محــاوالت حــل الخالفــات 
بيــن المركــز واإلقليــم، بيــن بغــداد وأربيــل، 
ونــرى أن داخــل مكــون واحــد هنالــك عــدة 
اتجاهــات وآراء لحــل الخالفــات بين الطرفين، 
ــن  ــات م ــى الخالف ــر إل ــدد ينظ ــم متش منه
ــتقرار  ــد االس ــة ال تري ــدات خارجي ــالل أجن خ
للعــراق، وهنــاك آراء معتدلة تحــاول التخفيف 
مــن الضغوطــات المؤثــرة علــى الشــعب 
العراقــي برمتــه، كل هــذه ال تخــدم مصلحــة 

العــراق.
وعــدم حــل الخالفــات بيــن بغــداد وأربيــل، 
ســيؤدي إلى فقدان اســتقرار العراق والذهاب 
بــه نحــو مســتقبل مجهــول وضعــف للبلــد 
برمتــه، وهــذه الخالفــات ليســت حديثــة بــل 
ــراق  ــوم تأســيس الع ــى ي ــود إل تاريخهــا يع
ــراق  ــر الع ــد خس ــي، فق ــد الملك ــذ العه ومن
ــه  ــرة شــبابه وأبنائ ــر مــن خي ــر والكثي الكثي
ناهيــك عــن األضــرار االقتصاديــة التــي أدت 
إلــى هــدر واردات العــراق فــي مصروفات كان 

فــي غنــى عنهــا.
عــراق اليــوم ليــس عــراق األمــس، بــل الــكل 
كان ينتظــر عراقــا يســوده التآخــي والمحبــة، 
فالعراقيــون يرغبــون العيــش فــي ســالم 
وأمــان وتآخــي بيــن جميــع مكوناتــه، ورغــم 

االقتتــال الداخلــي بيــن الحكومــات العراقيــة 
والثــورة الكرديــة يومــا مــا، إال أن العالقــات 
بين الشــعب العربــي والكردي كانــت عالقات 

ــة دون معــاداة. أخوي
لكــن اليــوم نــرى بعضــا مــن الجهــات 
ــكل  ــة تضــر ب ــدات خارجي ــروج ألجن ــي ت الت
العراقييــن تحــاول إشــعال نــار الفتنــة بيــن 
العــرب والكــرد، وعرقلــة حــل الخالفــات 
بيــن بغــداد وأربيــل، والبعــض يدعــون أن 
ــد انتهــى  ــرد ق ــن الشــيعة والك ــاق بي االتف
ــدم  ــم ع ــاق، ورغ ــى أي اتف ــارة إل دون اإلش
ــد  ــاء البل ــن أبن ــات بي ــود اتفاق ــرورة وج ض
الواحــد، إال أن هنــاك اتفــاق يجمــع بيــن 
جميــع المكونــات بغــض النظــر عــن االنتماء 
وهــو  الطائفــي،  أو  الدينــي  أو  القومــي 
الدســتور، فالدســتور أســمى اتفــاق في البلد 

ــات. ــن المكون ــات بي ــط العالق يرب
ــت  ــل عمل ــداد وأربي ــن بغ ــة بي ــالل األزم خ
الخالفــات  إنهــاء  علــى  اإلقليــم  حكومــة 
دســتوريا حيــث التزمــت مــا يمليــه الدســتور 
عليهــا، بــل أكثــر، لكــن مــع األســف فــي 
وجــود أصــوات مغــردة خــارج الســرب تعرقــل 
ــات  ــل الخالف ــة بح ــة االتحادي ــل الحكوم عم
وااللتــزام بالدســتور، تحمــل حججا وادعــاءات 
واتهامــات باطلــة، ضــد اإلقليــم، بــل حتــى 
ضــد الحكومــة االتحاديــة، ورغم ذلــك عوائل 
هــؤالء تســكن أربيــل عاصمــة اإلقليــم التــي 
تضاهــي العواصــم العالميــة مــن حيــث 

العمــران والتجديد واألمــان واالســتقرار، رغم 
الظــروف الصعبــة التــي مــر بهــا كردســتان.
وال تــزال أزمــات اإلرهــاب واألزمــة الماليــة 
وجائحــة كورونــا وقطــع الميزانيــة مــن قبــل 
الحكومــة االتحاديــة، إال أن التنميــة والتطــور 
والعمــران شــهود علــى أداء حكومــة اإلقليــم 
رغــم معــاداة البعــض الناتجــة عــن فشــلهم 
فــي خدمــة مدنهــم والوعــود التــي وعدوهــا 

للناخبين.
 رغــم وجــود الميزانيــة الخاصــة لــكل مدينــة 
مــن المــدن العراقيــة، لكــن لــم يقــدم هؤالء 
أي خدمــة للكثيــر مــن هذه المــدن، فالبصرة 
أغنــى مدينــة فــي العالــم وعلــى بحيــرة مــن 
ــة للشــرب،  ــاه الصالح ــك المي ــط ال تمل النف
وحتــى بغــداد التــي كانــت أجمــل وأرقــى 
عاصمــة فــي المنطقــة اآلن يرثــى لهــا، 
ورغــم كل هــذا يحاولون تضليــل المواطنين 
بــأن واردات العــراق جميعهــا ترســل إلقليــم 

كردســتان.
 أليــس مــن حق المواطــن العراقي أن يســأل 
منــذ العــام 2014 ميزانيــة اإلقليــم مقطوعــة 

فأيــن ذهبــت هــذه األمــوال؟.
ــم،  ــه ووحدته ــوة أبنائ ــوي بق ــراق ق إن الع
وتحريــف الحقائــق ال يخــدم الوطــن، بــل 
الشــعب  ومعــاداة  إضعافــه،  إلــى  يــؤدي 
الكــردي ليســت من مصلحــة العــراق والتاريخ 

ــك. ــى ذل ــاهد عل ش
* ممثل اقليم كردستان في القاهرة

شريكو حبيب*

قوة العراق في وحدته

العدالــة وســيادة القانــون وإنفــاذه هــي مــن 
وهــي  الرشــيد  للحكــم  األساســية  المبــادئ 
التالية,المســاءلة  المبــادئ  لتطبيــق  مدخــل 
اإلســتجابة  وبالتالــي  والمشــاركة  والمحاســبة 
ــدأ  ــق مب ــم تحقي ــا يت ــور وهن ــات الجمه لمتطلب
ــدأ  ــاتها ويب ــة ومؤسس ــن للدول ــة المواط ملكي
ــة  ــة وممارســة مســؤولية المواطن ــاء المواطن بن
مــن خــالل التربيــة والتعليــم لترســيخ المواطنــة 
والحكومــة المفتوحــة والبرلمــان المفتــوح وهنــا 
أود الوصــول إلــى قطــاع العدالــة المفتوحــة مــن 
خــالل األطــر الدســتورية والقانونيــة وصــوال 
إلــى  الوصــول  والتعبيــر وحــق  الــرأي  لحريــة 
المعلومــات وتيســيرها,كما أن هــذه المنظومــة 
ــاب  ــعب كأصح ــق للش ــا تحق ــبق ذكره ــي س الت
المصلحــة األساســية تحســين نوعيــة الحيــاة 

وحقــوق اإلنســان.
كمــا أؤكــد على أهميــة قطــاع العدالــة وإحترامها 
كمــالذ أخيــر فــي إســتحصال الشــعب علــى إقامــة 
دولــة العــدل حمايــة الحقــوق وســيادة القانــون 
وإنفــاذ القانــون مــن خــالل ممثلــي الشــعب 
فــي البرلمــان أو مــن خــالل مبــادرة أصحــاب 
المصلحــة بالتقاضــي حــال حصــول تجــاوزات 
مــن خــالل النفــوذ اإلداري والسياســي فــي تجــاوز 
وعــدم تطبيــق القوانيــن واألنظمــة للحصــول 

ــة. ــى منافــع شــخصية أو فئوي عل
ــة  ــاول مالمــح المنظومــة العقابي ــا أود أن أتن هن
وضمــان  الفســاد  ومكافحــة  النزاهــة  لتعزيــز 
ــتجابتها  ــدى إس ــاب وم ــن العق ــالت م ــدم اإلف ع
لمتطلبــات الحكــم الرشــيد وبالتالــي تحقيــق 

التنميــة المســتدامة وتحســين جــودة الحيــاة.
وضمــن فريــق خبــراء إســتعراض ومراجعــة مــدى 
إلتــزام العــراق ومنــذ 2009 وتحليــل البيئــة وفــق 
إتفاقيــة األمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد بــرزت 
لنــا العديــد مــن الفجــوات القانونيــة بيــن العــراق 
واإلتفاقيــة المذكــورة فــي التدابيــر الوقائيــة 
وتشــديد  المجرمــة  غيــر  األفعــال  وتجريــم 
العقوبــات فــي مــواد وإســتثمار التعــاون الدولــي 
والموجــودات  األمــوال  إســترداد  وبالتالــي 
المنهوبــة ,كمــا كمجتمــع مدنــي متخصــص كنــا 
ــات  ــون العقوب ــة قان ــرورة مراجع ــى ض ــير ال نش
ــات  ــون أصــول المحاكم ــذ وقان 1969/111 الناف
ــل  ــن أج ــف م ــا كتحال ــا تقريرن ــة، وآخره الجزائي
شــباط  فــي  والصــادر   2018 لســنة  النزاهــة 
2019,حينهــا تــم عــرض التقريــر علــى هيــأة 
النزاهــة والمجلــس األعلــى لمكافحــة الفســاد 
بــدًا بطبيعــة النظــام اإلنتخابــي والمؤسســي 
والسياســي لتحقيــق جــودة الديمقراطيــة مــرورا 
الســلطة  تخــص  التقريرالتــي  فقــرات  ببقيــة 
التنفيذيــة والتشــريعية كل هــذا بعيــدا عــن 
المشــاركة  مبــدأ  بتحقيــق  والدعايــة  اإلعــالم 
ُأبلغــت  القرار,بعدهــا  صنــع  فــي  المجتمعيــة 
قانــون  لمراجعــة  قانونــي  فريــق  بتشــكيل 
العقوبــات النافــذ فــي مكتــب الســيد رئيــس 

الجمهوريــة الموقــر.
ــتفيد  ــة والمس ــاب المصلح ــن أصح ــن م كمواط
األخيــر مــن مخرجــات األداء العــام لمنظومــة 
,الســلطة  التنفيذيــة  ,الســلطة  الحكــم  إدارة 
ــود  ــم الجه ــلطة القضائية,وبالرغ التشريعية,الس

المبذولــة منها أي المنظومــة ,وكإنطباع أتلمس 
اإلفــالت مــن العقــاب والتخلــف فــي إســترداد 
والتكييــف  المنهوبــة  والموجــودات  األمــوال 

القانونــي لجرائــم الفســاد.
أدعــو الفريــق القانونــي الموقــر الــى مراعــاة 
القضــاء  عمــل  لتســهيل  التاليــة  المالحظــات 
المختــص فــي تحقيــق العدالــة وســيادة القانــون 
وصرامــة  بعدالــة  القانــون  إنفــاذ  وبالتالــي 
علــى الجميــع مــن خــالل أجهــزة إنفــاذ القانــون 
ــق  ــي تحقي ــة ف ــات الرقابي ــم الجه ــة ودع متمكن
وجودهــا: مــن  والغايــة  تأسيســها   أهــداف 
ــوة  ــل الفج ــات وتحلي ــون العقوب ــة قان 1. مراجع
غيــر  األفعــال  وتجريــم  العقابيــة  القانونيــة 
المجرمــة وتشــديد العقوبــات في المــواد الخاصة 
بمكافحــة الفســاد والمخالفــات اإلداريــة والماليــة 

ــدورة. ــوال المه ــن األم وتضمي
2. إضافــة الــى تضميــن األمــول المهــدورة وضع 
ــزم المتجــاوز والمــدان بغرامــة  ــة تل فقــرة عقابي

ماليــة تعــادل قيمــة األمــوال المتجــاوز عليهــا 
ــة. ــة إضافي والمهــدورة كعقوب

3. منــع أيــة تداخــالت بيــن المــواد العقابيــة 
وتفســيرها لغــرض التكييــف القانونــي للعقوبــة 

والمســاءلة.
4. أن يكــون قانــون العقوبــات وفــق هيكليــة 
واضحــة ويخصــص فصل خــاص بجرائم الفســاد 
ــرى  ــواد أخ ــع م ــا م ــح دون تداخله ــكل واض بش
وتحقــق إســتجابة إللتزامــات العــراق وفــق إتفاقية 
األمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد واإلتفاقيــة 

العربيــة لمكافحــة الفســاد.
5. تجريــم األفعــال غيــر المجرمــة وفــق إتفاقيــة 
مكافحــة الفســاد منهــا الرشــوة فــي القطــاع 

الخــاص والمنظمــات الدوليــة وغيرهــا.
يتقاضــى  مــن  منــع  الــى  الضــرورة  مــن   .6
عامــة. وظيفــة  أيــة  مزاولــة  فــي   الرشــوة 

7. وضــع مــادة رادعــة لــكل مــن يــدان بجريمــة 
فســاد تمنــع تســنم أيــة وظيفــة عامــة كمــا 
ممارســة المدانيــن ألي عمــل سياســي علــى 

األقــل لمــدة عشــرة ســنوات.
لحقــوق  إنتهــاك  الفســاد  جريمــة  إعتبــار   .8
ــد  ــة ض ــر جريم ــا تعتب ــد تعاضمه ــان وعن اإلنس

اإلنســانية.
9. ضمــان حمايــة القضــاء والقضــاة والمحققيــن 
جرائــم  فــي  والخبــراء  والشــهود  والمخبريــن 

ــم. ــة له ــروف المالئم ــر الظ ــاد وتوفي الفس
10. إدمــاج العقوبــات المذكــورة فــي جميــع 
التشــريعات والتــي فيهــا عقوبــات ضمــن قانــون 
العقوبــات لمنــع التضارب وترســيخ وضــوح كامل 

لتأســيس منظومــة عقابيــة واحــدة فــي العــراق.
11. مــن الضــرورة الــى إثــارة حــوار عــام مــع 
مؤسســات المجتمــع المدنــي والمتخصصيــن 
والجمهــور العــام لمراجعــة قانــون العقوبــات 
ومــا يتوصــل لهــا الفريــق القانونــي لتلمــس 
المســتفيدين. المصلحــة  مالحظــات أصحــاب 

كمواطنيــن أفــراد وجماعــات نــرى أن وجــود 
منظومــة عقابيــة متكاملــة تــردع الفاســدين 
وعــدم األفــالت مــن العقــاب ومنــع الحمايــة 
السياســية للفاســدين ومنــع وتحجيــم إســتغالل 
النفــوذ السياســي الســلبي واإلتجــار واإلســتثمار 
ــع  ــة للمجتم ــت حماي ــس الوق ــي نف ــوذ وف بالنف
وصــوال  والخــاص  العــام  القطــاع  وموظفــي 
ــة  ــاع عدال ــل قط ــي ظ ــتقر ف ــن مس ــع آم لمجتم
يقيــم العــدل ويحقــق المســاواة ويحمــي الحقوق 
مــن خــالل ســيادة القانــون وإنفــاذ القانــون على 

ــع. الجمي
هــذا مــا يمكــن أن أتناولــه ألن هنالــك تفصيالت 
مهمــة وجوهريــة وكلــي ثقــة بمجلــس القضــاء 
األعلــى كســلطة إداريــة توفــر الظــروف المالئمــة 
ــي  ــاء العراق ــاءلة والقض ــة والمس ــق العدال لتحقي
ــيد  ــب الس ــي مكت ــي ف ــق القانون ــر والفري الموق
رئيــس الجمهوريــة الموقــر فــي خلــق منظومــة 
عقابيــة رادعــة للفســاد وتمنــع اإلفــالت مــن 
العقــاب، مــع إيمانــي أن هذا ال يكفــي دون إلتزام 
ــلوك  ــة والس ــم النزاه ــيخ قي ــي ترس ــي ف مجتمع
النزيــه فــي الحيــاة العامــة لتكتمــل الصــورة 
النهائيــة فــي خلــق دولــة مالمحهــا الحكــم 

ــيد. الرش

سعيد ياسني موسى

المنظومة العقابية لقطاع العدالة

مــن المقــرر ان يــزور الحبــر األعظــم البابــا فرنســيس العــراق بعــد خمســة 
أيــام، مقصــد الزيــارة الرئيــس هــو الحــج الــى أور، حيــث مهــد أبــي األنبيــاء 
ــى اي مــكان  ــا ال ــارة الباب ــد زي ــاً ُتع ــه الســالم، عالمي ــل علي ــم الخلي إبراهي
فــي العالــم مهمــًة للغايــة، وتســمى بالتاريخيــة، لمكانــة الكرســي البابــوي 
التاريخيــة وتأثيــره المعنــوي، وحتــى السياســي فــي العالــم، الزيــارة مهمــة 
جــدًا للعــراق مــن أوجــه كثيــرة ومتعــددة، وخاصــًة فــي هــذا الظــرف 
اإلســتثنائي الــذي يمــر بــه العــراق، األهميــة األولــى هــي اإلعتــراف والتأكيــد 
علــى ان أور هــي حقيقــًة مهــد النبــي إبراهيــم ومــكان بيتــه، ممــا يبــدد 
ــة  ــة عالمي ــي أهمي ــك، وُيعط ــر ذل ــول بغي ــي تق ــاءات الت ــكوك واإلدع الش
لهــذا المعلــم التاريخــي، ولمدينــة الناصريــة بالخصــوص، ويجعلهــا قبلــة 
ســياحية ودينيــة لمئــات المالييــن مــن المســيحيين المنتشــرين فــي 
انحــاء العالــم، مــا يــدر بالتالــي ثــروة ماليــة الُيقــّدر حجمهــا، ويوفــر فرصــًا 

اســتثمارية للمنطقــة. 
ــع  ــذه المواق ــكو له ــة اليونس ــاد منظم ــز اعتم ــي تعزي ــة ه ــة الثاني األهمي
ــه واإلهتمــام  ــه والمســاعدة فــي تأهيل ــراث عالمــي يجــب الحفــاظ علي كت
بالبنــى التحتيــة للمنطقــة بصــورة عامــة، وهــذا ايضــاً لــه مــردودات ماليــة 

ومعنويــة. 
األهميــة الثالثــة تكمــن فــي زيــارة النجــف واللقــاء بأكبــر مرجعيــة دينيــة 
شــيعية فــي العالــم المتمثلــة بالســيد السيســتاني، وهــذه األهميــة تكمــن 
فــي رســائلها المتعــددة الداخليــة والخارجيــة، أولهــا دور  النجــف فــي قيادة 
المســلمين الشــيعة فــي العــراق والعالــم، وثانيهــا اعتبــار النجــف هــي مركــز 
ــًا  ــاً آخــر، وثالثهــا إعتراف ــدي التاريخــي وليــس مكان ــرار الشــيعي العقائ الق
بأهميــة مرجعيــة الســيد السيســتاني بالخصــوص بتهدئــة الوضــع العراقــي 
وماعــرف عنــه بنبــذ الطائفيــة واإلنتقــام، وفتــواه الشــهيرة بمحاربــة 
اإلرهــاب ، األهميــة الرابعــة هــي دعــوة الــى المســيحيين العراقييــن للبقــاء 
فــي العــراق وعــدم مغادرتــه والحفــاظ علــى ارثهــم التاريخــي ومشــاركة 
األطيــاف العراقيــة األخــرى ببنــاء العــراق والحفــاظ علــى وحدتــه وإســتقالله 
كونهــم جــزءًا اساســياً تاريخيــاً مــن العــراق، األهميــة الخامســة والتــي يجب 
علــى الدولــة العراقيــة بــكل مســمياتها ان تســتغلها خدمــًة للعــراق، هــو 
توجيــه رســالة واضحــة وصريحــة الــى العالــم بأجمعــه بالكــف عــن التدخــل 
بالشــأن العراقــي وتــرك الصــراع باإلنابــة علــى أرض العــراق، والــذي يدفــع 
ثمنــه المواطــن  العراقــي مــن دمــه وثروتــه ومســتقبله، بالتأكيــد ان هناك 

أمــورًا مهمــًة أخــرى لكننــي ذكــرت أهمهــا حســب ظنــي .
ارجــو ان الُيختصــر اإلهتمــام بزيــارة البابــا باأليــام الثالثــة التــي ســيقضيها 
فــي العــراق وان تكــون الزيــارة بدايــة لإلنطــالق مــن أهميتهــا التــي ذكرنــا 
بعضــاً منهــا، ســيما وإن مثــل هــذا الحــدث وهــذه الزيــارة لــن تتكــرر علــى 
األقــل فــي المــدى المتوســط، لذلــك اليجــب ان تمــر  الزيــارة مــرور الكــرام 
وكأن شــيئاً لــم يكــن، وبذلــك يفــوت العــراق فرصــة تاريخيــة مهمــة 

ومطلوبــة فــي هــذا الوقــت الصعــب.

البابا وأهمية الزيارة

ناجي سلطان الزهريي

كشكول

الضميــر ذلــك الكائــن المخفــي بيــن الصــدور 
بأهــواء  المتحكــم  ذلــك   ، العقــول  وبيــن 
االنســان ورغباتــه، وبقدرتــه علــى التمييز بين 
الحــق والباطــل وبيــن الصــدق والكــذب وبين 
ــع  ــتعالء والتواض ــن االس ــم وبي ــدل والظل الع

ــاء . ــن الخضــوع والكبري وبي
يمــوت  الكبيــر حيــن  الحــي  الكائــن  هــذا 
ظــالم  الــى  النــور  يتحــول  النفــوس  فــي 
يلــف الجميــع وتتحــول الحيــاة الــى مــوت 
ونفاقــًا  زيفــاً  الحقيقــة  وتصبــح  زؤام 
الظلــم طريقــًا  ويصبــح   ، وكذبــا وخداعــاً 
أو  أو شــفقة  رحمــة  الجميــع دون  يســحق 
ٍ هــوادة ، ويتحــول المــرء حينــذاك الــى وحــش 

كاسر يلتهم الناس الضعفاء منهم والفقراء والعامة .
وإذا مــاكان ذلــك المــرء ) الميــت الضميــر ( مســؤوالً أو حاكمــاً  فالويــل للبقّيــة 
والرعّيــة والثبــور لهــم فســتتحول حياتهــم الــى جحيــم دائم مســتعر وســينهش الفقر 
ــًا  لحومهــم وجلودهــم ، وســينغرس اليــأس فــي النفــوس وتصبــح االالم زادًا وقوت
يوميــاً ، فتتحــول االحــالم كابوســاً حينهــا ســيتمنى المــوت الكثيــر مــن هــؤالء النــاس 
المســتضعفين حتــى يأثرونــه علــى حياتهــم ، إذ الحياة لهــم والكرامة والمســتقبل ..
نعــم حيــن يمــوت الضميــر يمــوت معه كل شــيء ويصبــح ذلك االنســان ظالمــاً جائرًا 

وشيطاناً إبليســاً ليس إال ..
فهــل يعلــم هــؤالء مــن ) فاقــدي الضميــر ( والذيــن يحكمــون ويتحكمــون اليــوم 

ــك ..!؟ ــر ذل ــه ، أم إنهــم يتوهمــون غي ــاس وبمصائرهــم ماهــم علي بالن
وهل نبحث فيهم عن صحوة ضمير ربما تاتي ولو متأخرة ..؟

وعذرًا فالحقيقة مؤلمة والواقع بال ضمير .

أياد خضري العكيلي

عندما يموت الضمير ..!
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كمتابــع لالحــداث والفعاليــات والنشــاطات الرياضيــة ولــكل القــرارات 
الصــادرة عــن الجهــات العليــا المســؤولة عــن واقعنــا الرياضــي، لــن أتوانــى 
فــي القــول ان ماينتــج فــي أروقــة  اللجنــة االولمبيــة وعــدد مــن االتحــادات، 
مــن قــرارات ومقترحــات وأفــكار ورؤى، ماهــي اال )طبخــات( تــم طهيها على 
نــار العالقــات والمجامــالت والمحســوبيات البعيــدة كل البعــد عن التخطيط 

المــدروس وعــن كل تفاصيــل العقالنيــة والحنكــة والدرايــة ..
ــرارات  ــاك تتخــذ ق ــا وهن فألجــل ارضــاء بعــض الشــخصيات المتنفــذة هن
التــي تتســبب فــي إثــارة الــرأي العــام وتجعــل مصــادر إصدارهــا فــي صــورة 

اليحســدون عليهــا مــن خــالل االنتقــادات المتكــررة..!
ومــع شــديد األســف إن كل ذلــك يأتــي مــن أجــل االذعــان لبعــض 
الضغوطــات وتنفيــذا لبعــض األجنــدات وتطبيقا لمبدأ )شــيلني وأشــيلك(.. 
لتأتــي االجــراءات والقــرارات بصــورة متســرعة وال تمــت الــى الواقــع بصلــة، 
ولــن تحضــر فــي تفاصيلهــا أي لمســة مــن لمســات التخطيــط والمنهجيــة 

الصحيحــة!
فاليــوم كلنــا يعــرف ان اليابــان تخطــط لزعامــة العالــم كرويــا عــام 2050 
بالعبيــن لــم يولــدوا بعــد، وان اإلتحــاد اليابانــي لكــرة القــدم باشــر فــي 
اطــالق مشــروع »الحلــم« وذلــك منــذ عــام 2005 الــذي وضعت فيــه اليابان 
خطــة طويلــة األمــد بغــرض ان يكــون منتخبهــا أحــد أقــوى 10 منتخبــات 

حــول العالــم، وأن يحــرز لقــب المونديــال عــام 2050.
فالمطبــخ الكــروي اليابانــي وضــع نصــب عينيــه هدفيــن رئيســين، اولهمــا 
أن يكــون المنتخــب اليابانــي األول لكــرة القــدم واحــد مــن أقــوى 10 
منتخبــات علــى مســتوى العالــم، وهــو كان بمثابــة تخطيــط قريــب المــدى، 
عــالوة علــى هــدف أخــر بعيــد المــدى، وهــو التخطيــط إلســتضافة كأس 
العالــم فــي منتصــف األلفيــة الثالثــة ) 2050( والظفر بلقب المونديــال ألول 

مــرة فــي تاريــخ اليابــان.
بالطبــع ان كل تلــك التطلعــات لــن تأتــي مــن فــراغ بــل مــن خــالل عمــل 
ــذ  ــزة للتنفي ــون جاه ــت لتك ــكار وضع ــط واف ــالل خط ــن خ ــدروس وم م

ــات محــددة ..! وضمــن توقيت
ــة  ــي بالهــم المناطقي ــم تحضــر ف ــاس متخصصــون ل خطــط وضعهــا أن
أوالطائفيــة أو العالقــات والجلســات الخاصــة.. أنــاس أبعــدوا عــن تفكيرهم 

كل الحســابات والطبخــات االنتخابيــة..
مشــكلتنا هنــا فــي العــراق.. إن جميــع حلولنــا للتطويــر  )هــذا ان كان هنــاك 
ــة،  ــة آني ــي إال بخطــوات ترقيعي ــن تأت ــال(.. ل ــر فع ــات للتطوي ــوال أو ني حل
خاليــة مــن أي نظــرة نحــو المســتقبل فتجدهــا قصيــرة األمــد ال تمــت لواقع 

التطويــر بصلــة (..
الخطــط الصحيحــة والســتراتيجية الواقعيــة هي من ترســم خطــوات النجاح 
المضمــون التــي تأتــي مــن خالل وضــع دراســات صحيحة وتطبيق اســاليب 

عمــل حديثــة تواكــب مــا يحصل فــي عالــم الرياضة الفســيح.

)طبخة ( .. العالقات 
والمجامالت  !

عدنـان السوداني

علــى خط التماس 

لعلهــا المــرة االولــى فــي تاريــخ الرياضــة العراقيــة وفــي تاريــخ كــرة القــدم 
تحديــدا ..أن يشــهد ملعــب رياضــي اقامــة وليمــة غــداء مــن قبــل جمهــور 
الفريــق المضيــف الــى جمهــور الفريــق الضيــف فــي صــورة تعبــر عــن اروع 

معانــي المحبــة واالخــوة والــروح الرياضيــة لــدى جماهيــر الكــرة ..
حصــل ذلــك فــي بصــرة الخيــر وفــي ملعــب الزبيــر االولمبــي الــذي امتــدت 
فيــه )ســفرة(طويلة قــدم خاللهــا  ابنــاء البصــرة مــا لــذ وطــاب ليســجلوا  
ــرام  ــت احت ــا عكس ــا معانيه ــة له ــة ...ضياف ــي الضياف ــزا ف ــا متمي عنوان
الجماهيــر لبعضهــا وادراكهــا الهميــة حضــور الــروح الرياضية قبــل انطالق 
مبــاراة مهمــة وحساســة تجمــع بيــن فريقــي المينــاء والشــرطة ..ضيافــة 
أرســل خاللهــا  جمهــور الفريقيــن رســالة الــى بعــض جماهير فــرق الدوري 
ممــن عبــرت عــن ضيافتهــا بكلمــات الســب والشــتم والعبــارات العنصريــة 

والطائفيــة .. 

حدث قبل 5 سنوات 
ضيافة بصرية من نوع خاص

تحــدث العــب فريــق إيفرتــون ، خاميــس رودريغــز عــن إمكانيــة عودتــه 
إلــى فريــق ريــال مدريــد، ومغادرتــه منافســات الدوري  مــن جديــد 
ــت  ــي الوق ــده ف ــي يري ــادي الملك ــي الن ــد ف ــه ال أح ــزي ، فقد أكد أن االنجلي

ــي. الحال
وظهــر النجــم الكولومبــي علــى منصــة »تويتــش«، حيــث تلقــى أســئلة مــن 
متابعيــه، وســأله أحــد المشــاركين عمــا إذا فكــر فــي عودتــه مــرة أخــرى 

إلــى ريــال مدريــد ، فأجــاب: »ال أحــد يريدنــي هنــاك اآلن!« .
وعــن إمكانيــة اعتزالــه فــي نــاٍد فــي وطنــه كولومبيــا، علــى 
ســبيل المثــال ناديــه القديــم إنفيجــادو، أوضــح جنــاح 
إيفرتــون: »ليــس فــي خططــي هــذا حتــى أكــون 
صادًقــا. لكــن مــن يــدري بعــد عاميــن أو ثالثة 
أو أربعــة أعــوام؟ يمكــن للحيــاة وكــرة القــدم 
أن تأخــذا العديد من التقلبــات والمنعطفات، 
لكننــي ال أعتقــد ذلــك. فــي الوقــت الحالــي، ال 
ــه  ــالم طفولت ــد أح ــب أح ــر الالع ــر وتذك أفك
ــى  ــة األول ــي دوري الدرج ــاٍد ف ــي ن ــب ف باللع

الكولومبــي: »اللعــب لـــ »توليمــا«؟ بالتأكيــد، لم 
ال؟ كان هــذا حلمــي عندمــا كنــت طفــاًل«.

ــن  ــة بي ــة هام ــاك مواجه ــل هن ــن المقب ــوم اإلثني وي
ملعــب  ســوثهامبتون في  يســتضيف  إيفرتون الــذي 

غوديســون بــارك، ضمــن الجولــة 26 مــن منافســات الــدوري 
ــزي. اإلنجلي

وقــد حقــق إيفرتــون الفــوز فــي الجولــة الماضيــة علــى ليفربــول، 
ــيلوتي  ــو أنش ــق كارل ــد، ويبقى فري ــب أنفيل ــى ملع ــن دون رد، عل بهدفي

فــي صــراع لتأميــن أحــد المراكــز األوروبيــة، والفريــق حاليــا هــو الســابع فــي 
ــة. ــد 40 نقط ــب برصي الترتي

تــّوج منتخــب الدنمــارك بلقــب كأس العالــم لكــرة اليــد المقــام بمصــر، للمــرة 
الثانيــة علــى التوالــي، عقــب تغلبه على نظيــره الســويدي بنتيجــة 26-24، في 

الــدور النهائــي، األحد.
بــدأت المبــاراة بنديــة كبيــرة بيــن الطرفيــن اإلســكندنافيين، وســط تألق كل 
مــن أندريــاس باليــكا حــارس المرمــى الســويدي، ونيــكالس النديــن حامــي 
ــوط األول  ــاء الش ــي انته ــيا ف ــببا أساس ــا س ــن كان ــارك، اللذي ــن الدنم عري
بالتعــادل 13-13. ومــع بدايــة الشــوط الثانــي، اســتمر التعادل، إلــى أن تمكن 

منتخــب الدنمــارك مــن خطــف تقــدم دام إلــى نهايــة اللقــاء.
ــة فــي  ــي، والثاني ــى التوال ــة عل ــال منتخــب الدنمــارك اللقــب للمــرة الثاني ون

ــي 2019. ــب ف ــاز باللق ــد أن ف ــه بع تاريخ
وبالمقابــل خســر المنتخــب الســويدي النهائــي الثانــي لــه منــذ عــام 2001، 
حينمــا خســر أمــام نظيــره الفرنســي، مفوتــا بذلــك فرصــة الفوز باللقــب للمرة 

الخامسة في تاريخه.

خاص - المستقل

)المســتقل( تقــدم لقراءهــا تقريرا مفصــال عن مباريــات الجولة 
االولــى مــن المرحلــة الثانيــة للــدوري الممتــاز ،  اذ خطف نادي 
الــزوراء لكــرة القــدم ، فــوزًا قاتــالً مــن نــادي الشــرطة فــي قمة 

الــدوري العراقي.
وجــرت المبــاراة علــى ملعــب الشــعب الدولــي، يــوم االربعــاء 
الماضــي ضمــن منافســات الجولــة االولى مــن المرحلــة الثاني 

لــدوري الكــرة الممتــاز.
وتمكــن مهاجــم الــزوراء عــالء عبــد الزهــرة مــن خطــف هــدف 
الفــوز بالوقــت القاتــل قبــل لحظــات من اطــالق الحكــم صافرة 
النهايــة ، ليرفــع النــوارس رصيدهــم للنقطــة 39 بالمركــز 

الثانــي تــاركا للشــرطة المركــز الثالــث برصيــد 36 نقطــة .
وحســم التعــادل اإليجابــي مبــاراة نفــط البصــرة وضيفــه 
ــاء  ــب الفيح ــى ملع ــت عل ــي أقيم ــة )1-1(، والت ــة بنتيج الطلب
لحســاب الجولــة األولــى مــن المرحلــة الثانيــة للــدوري الممتاز.
تقــدم الطلبــة عبــر الالعــب المخضــرم مصطفى كريم برأســية 
فــي الدقيقــة 32، لينهــي  الشــوط األول متقدما بهــذا الهدف.
وعــدل لنفــط البصــرة الالعــب أحمــد فرحــان فــي الدقيقــة 75، 

لتنتهــي المبــاراة بالتعــادل اإليجابي.
ــز  ــي المرك ــة 22 ف ــى النقط ــده إل ــرة رصي ــط البص ــع نف ورف
الـــ13، فيمــا رفــع الطلبــة رصيــده إلــى النقطــة 20 فــي المركــز 

الـ17.
وخطــف المينــاء تعــادال قاتال بنتيجــة 1-1 من مضيفــه الحدود 
فــي المبــاراة التــي أقيمــت  فــي ملعب نــادي التاجــي الرياضي.

الشــوط األول انتهــى ســلبيا ولــم يتمكــن كال الفريقيــن مــن 
الوصــول إلــى شــباك اآلخــر لكــن مــع بدايــة الشــوط الثانــي 
ــار طــه مــن تســجيل هــدف التقــدم للحــدود فــي  تمكــن من

ــة 47. الدقيق
وشــهدت المبــاراة طــرد صاحــب هــدف الحــدود منــار طــه فــي 

ــاء محمــد شــوكان فــي  الدقيقــة 75 بينمــا طــرد العــب المين
الدقيقــة الرابعــة مــن الوقــت بــدل الضائــع.

ــن  ــع تمك ــدل الضائ ــت ب ــن الوق ــة م ــة السادس ــي الدقيق وف
حســين يونــس من تعديــل النتيجة لتنتهــي المبــاراة بالتعادل 

اإليجابــي بهــدف لــكال الفريقيــن.
ــي  ــز الثان ــي المرك ــى النقطــة 22 ف ــده إل ــاء رصي ــع المين ورف
عشــر فيمــا رفــع الحــدود رصيــده إلــى النقطــة 16 فــي المركــز 

التاســع عشــر.
وتعــادل فريــق أربيــل أمــام فريــق أمانــة بغــداد 2-2، ضمــن 
مباريــات الجولــة األولــى مــن المرحلــة الثانية للــدوري الممتاز.

ــب االفتراضــي  ــب دهــوك، الملع ــى ملع ــاراة عل وأقيمــت المب
ــو  ــب فرانس ــي ملع ــة ف ــال صيان ــود أعم ــبب وج ــل بس ألربي

ــري. حري
تقــدم أربيــل أوال بهــدف شــيركو كريــم فــي الدقيقــة 6، قبــل 
أن يــدرك فريــق أمانــة بغــداد التعــادل عــن طريــق رضــا 

ــة 24. ــي الدقيق فاضــل ف
وتمكــن أمانــة بغــداد مــن إنهــاء الشــوط األول متقدمــا 1-2، 

بعدمــا ســجل حســين علــي فــي الدقيقــة 47.
وتمكــن فريــق أربيــل مــن فــرض ســيطرته فــي الشــوط 
الثانــي، ليحقــق التعــادل مــع ضربــة حــرة مباشــرة عــن طريــق 

ــة 80. ــول الدقيق ــز بحل الالعــب كوســرت باي
ورفــع أربيــل رصيــده إلــى النقطــة 20 ، فــي المركــز 14، بينمــا 

بقــي فريــق أمانــة بغــداد بالمركــز التاســع برصيــد 25.
وتغلــب النجــف علــى نظيره الديوانيــة، بهدفيــن دون رد، على 

ملعــب النجــف الدولي.
ســجل هدفــي النجــف، النيجيــري أكاكبــو فــي الدقيقــة )28( ، 

والمدافــع محمــد عبــد الزهــرة فــي الدقيقــة )79(.
ــى المركــز  ــز إل ــى النقطــة )34( ليقف ــده إل ــع النجــف رصي ورف
الرابــع، فيمــا تجمــد رصيــد الديوانيــة عنــد النقطــة )23( فــي 

الـــ11.  المركز 

رودريغز: ال أحد يريدني 
في ريال مدريد !!

الدنمارك تتوج بكأس العالم 
لكرة اليد للمرة الثانية

ديربي العاصمة يعطي الوصافة للنوارس على حساب القيثارة
والنجف يقبر أحالم العنكوشي ويفوز بجدارة

في الدوري الممتاز

المستقل بغداد - 

كشــف نجــم منتخــب العــراق 
فرحــان،  رزاق  الســابق، 
فــي  حبســه  تفاصيــل 
لــه  زيارتــه  بعــد  األردن 
عقــب المبــاراة الشــهيرة 
بيــن منتخبــي »النشــامى« 
ــي  ــن« ف ــود الرافدي و«أس
نهائــي البطولــة العربيــة 

.1999 القــدم  لكــرة 
وقــال فرحــان : بعــد عــام  
محترفــا  كنــت   ،2003
الشــارقة  نــادي  فــي 
اإلماراتــي، حينهــا قــررت 
العــودة إلــى بغــداد عــن 

األردن«. طريــق 
الدولــي،  عمــان  مطــار  وصلــت  »حيــن  وأضــاف 
أبلغنــي ضابــط فــي المطــار بأنــي لــن أدخــل إلــى 
ــن  ــت م ــت أن ــألني: »ألس ــة«، وس ــي األردني األراض
ســجل الهــدف الرابــع علــى األردن؟، قلــت لــه: نعــم 

ــاذا«. ــن لم لك
أنــه يمــزح، لكــن  وتابــع فرحــان: »ظننــت منــه 
ــام  ــة أي ــي بالســجن لثالث ــداي وزجن ــل ي بعدهــا كب

ــراق«. ــى الع ــدت إل ــا ع ــم بعده ث
ــاراة »المجنونــة« انتهــت بفــوز  يذكــر أن تلــك المب
تقــدم  مــن  بالرغــم  الترجيــح،  بــركالت  األردن 
ــن دون رد  ــداف م ــة أه ــامى« بأربع ــب »النش منتخ
ــن  ــاء، لك ــن اللق ــن زم ــبعين م ــة الس ــى الدقيق حت
منتخــب »أســود الرافديــن« عــاد مــن بعيــد وأدرك 
ــالل  ــة خ ــداف متتالي ــة أه ــجيله أربع ــادل بتس التع

20 دقيقــة. 

رزاق فرحان يروي 
قصة حبسه في األردن

منتخبنــا  نجــم  يخضــع  ان  المؤمــل  مــن 
الوطنــي ومحتــرف نــادي دنيزلــي ســبور 
التركــي الالعــب احمــد ياســين، الــى عمليــة 
ــل  ــن المقب ــوم األثني ــه ي ــي ركبت ــة ف جراحي
فــي أحــد المستشــفيات التخصصيــة فــي 
العاصمــة الســويدية ســتوكهولم باشــراف  
جــراح العظــام واالخصائــي بعمليــات الرباط 
الصليبــي البروفيســور ماغنــوس فورشــبالد.
وقــال احمــد ياســين : إنــه ســيصل الــى 
يــوم  ســتوكهولم  الســويدية  العاصمــة 
الجمعــة المقبــل إلجــراء الفحوصــات الطبيــة 
تمهيــدًا إلجــراء عمليــة جراحيــة فــي الربــاط 
الصليبــي الــذي يربــط عظــم الفخــذ مــع 
ــي  ــرة الت ــه األخي ــد اصابت ــاق بع ــة الس قصب
حدثــت خــالل منافســات الــدوري التركــي 

ــدم”. ــرة الق بك
ــى  ــة عل ــه الصحي ــه “عــرض حالت وأضــاف ان
الجــراح الســابق لمنتخــب الســويد بكــرة 
القــدم البروفيســور ماغنــوس فورشــبالد 
ــدًا  ــل موع ــن المقب ــوم االثني ــدد ي ــذي ح ال

الجــراء عمليــة عبــر جراحــة تنظيــر المفاصــل 
تقنيــة  يســتخدم  ان  المؤمــل  مــن  اذ 

ــن  ــالج م ــي الع ــرة ف ــدة ألول م جدي
شــأنها ان تســرع مــن زمــن عــودة 
الالعبيــن الــى المالعــب”، مبينــا 

ان” فورشــبالد يعــد مــن خيــرة 
الجراحيــن المميزيــن فــي القارة 
عــالج  لــه  وســبق  االوروبيــة 
الكــرة  نجــوم  مــن  العديــد 
ــم  ــرار النج ــى غ ــويدية عل الس

وفوشــبيري“. ماركســبيري 
وتوقــع ياســين” عودتــه الى 
المالعــب ثانيــة فــي غضون 
للمشــاركة  أشــهر  أربعــة 
فــي االســتحقاقات المقبلــة 
ســواء  الرافديــن  ألســود 

ــة  ــي المواجهــات التجريبي ف
العــرب  كأس  بطولــة  أو 
التــي ســتقام فــي شــهر 

ديســمبر المقبــل”. 

أحمد ياسين يجري عملية 
لركبته في ستوكهولم

الفرنســي كيليــان مبابــي )22عامــاً( والنرويجــي 
إرلينــغ هاالنــد )20عامــاً( نجمــان صاعــدان فــي 
عالــم كــرة القــدم  ليحــال محــل االرجنتينــي 
ليونيــل ميس والبرتغالــي كريســتيانو رونالدو.  
ــر فــي دوري ابطــال  بعــد أداهمــا الرائــع والمثي

ــا فــي كــرة القــدم  . اورب
ــاد  ــزا، أع ــر تمي ــى أداء أكث ــز إل ــن أداء متمي  فم
ــكيل  ــا( تش ــد )20 عام ــا( وهاالن ــي )22 عام مباب
المشــهد الكــروي العالمــي، الــذي هيمنــت عليه 
ألكثــر مــن عقــد مــن الزمــن إنجــازات ميســي 

ــا(. ــدو )36 عام ــا( ورونال )33 عام
أول العــب  الباريســي  المهاجــم   أصبــح 
بملعــب  »هاتريــك«  ثالثيــة  يســجل 
كامــب نــو فــي مســابقة دوري أبطــال 
أوروبــا منــذ أن فعلهــا األوكرانــي 
 ،1997 عــام  شفتشــنكو  أندريــه 
نجــم  ســاهم  عندمــا  وذلــك 
باريــس ســان جرمــان الفرنســي 

فــي الفــوز العريــض
ضــرب  التالــي،  اليــوم   فــي 
هاالنــد بقوة بتســجيله ثنائية 
فــي  دورتمونــد  لبوروســيا 
إشــبيلية  مضيفــه  مرمــى 
اإلســباني )3-2( مــع صناعته 
ــذي ســجله  الهــدف األول ال
الســوري األصــل محمــود 

داوود.
متميــزان   مهاجمــان 
األهــداف تســتهويهما 
ــازه  ــى إنج ــد عل ــق هاالن  عل
األندلســي  الفريــق  أمــام 
رأيــت  »عندمــا  مبتســما: 

مبابــي يســجل ثالثــة أهــداف ، حفزنــي ذلــك. 
لــذا شــكرا لــه!«..

تــي ســبورت«  »بــي  قنــاة   وقــال محلــل 
البريطانيــة قطــب دفــاع مانشســتر يونايتد 

ومنتخــب إنكلترا الســابق ريو فردينانــد »األمر 
يتعلــق بتســليم الســلطة. قــد تكون المنافســة 

المقبلــة التــي ســتدوم عشــرة أعــوام«.
 ولخص البرنامج الرياضي الشــهير »سبورتشو« 
ــألة  ــة المس ــاة »آ آر دي« األلماني ــه قن ــذي تبث ال
بـ«الجيــل القــادم: مبابــي وهاالنــد يســرقان 
النجوميــة مــن ميســي ورونالــدو فــي دوري 

ــا«. ــال أوروب أبط
مســتخدمو  دخــل  إســبانيا،   فــي 

اإلنترنــت فــي جدال كبير بشــأن 
أي الالعبيــن االثنيــن يجــب 

علــى ريــال مدريــد التعاقــد 
معــه لمــلء الفــراغ الناجــم 
عــن رحيــل »ســي آر 7« 
إلــى يوفنتــوس اإليطالــي 

صيــف 2018.
ــدة  ــي جري ــال صحاف  وق

الرياضيــة  »آس« 
ألفريــدو  اإلســبانية 

»يبــدو  ريالنيــو: 
أن هاالنــد العــب 
إنهــاء  يجيــد 
 ، ت لهجمــا ا
اللمســة األخيرة، 
يمتلــك  بينمــا 
ــي مؤهــالت  مباب

أكثــر«.

هاالند ومبابي.. هل يحالن 
بدالً عن ميسي ورونالدو ؟
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بقلم عالء الخطيب

يشــكل الديــن عنصــرًا اساســياً فــي الســلوك األجتماعــي 
والثقافــة العامــة، كمــا فــي العــادات والتقاليــد فــي منطقــة 

الشــرق األوســط، فهــو موضــوع شــديد الحساســية.
فالمنظومــة القيميــة التــي يعتمــد عليهــا ســكان الشــرق 
االوســط تســند بشــكل مباشــر علــى القواعد الدينيــة. التي 
يمنــع االقتــراب منهــا  او المســاس بهــا او مناقشــتها فهي 
االرض الحــرام التــي ال يجــوز الولــوج لهــا أو االعتراض على 

ــا وضوابطها.  قواعده
كان ذلــك قبــل دخــول االســالميين الــى عالــم السياســة، 
وقبــل ظهــور الحــركات االســالمية المؤدلجــة. لكــن الحــال 
تبــدل شــيئاً فشــيئاً ، فقــد بــدا ديالكتيــك الفيلســوف 
ــت هــذه  ــي هيجــل بشــكل واضــح وســريع اذ حمل االلمان
الحــركات بــذور فناءهــا وســرعان مــا ظهــرت عــورات 
االســالميين تتجلــى بنصاعــة، ممــا أدى الــى بــروز ثقافــة 
الجــرأة والرفــض لتعاليــم رجــال الديــن، كمــا ظهــرت 
حــركات الحاديــة علنيــة فــي كثيــر مــن الــدول االســالمية.
ــة وراء هــذا التراجــع  ــون ان االســباب الكامن ــرى المراقب وي
لــدور الديــن فــي الحيــاة العامة,وابتعــاد الشــباب عــن 
الثقافــة الدينيــة، هــو عــدم قــدرة المؤسســات الدينية على 

تلبيــة مطالــب االصــالح فــي المجتمعــات االســالمية.
فقــد اوضحــت دراســة شــملت كل مــن ايــران واالردن 
والســعودية ولبنــان، بــأن انحســار دور الديــن يكمــن فــي 
المأسســة الرســمية للديــن أي ان المؤسســات الدينيــة  
الالهوتيــة تحولــت الــى مؤسســات حكوميــة رســمية تابعة 
للدولــة، فهــي تلعــب دورًا كبيــرًا في صناعة الســلوك العام  
واالعــراف االجتماعيــة المفروضة أحياناً بالقــوة، مثل فرض 
الصــالة ومحاســبة المجاهريــن باالفطــار فــي رمضــان، 
ــد، وفــرض المناهــج  وفــرض الحجــاب، والقصــاص، والجل

التعليميــة , والبرامــج االعالميــة وغيرهــا. 
ــباب  ــى الش ــرح عل ــذي ُط ــارة ، ال ــر اث ــؤال االكث وكان الس
ــبه  ــة او ش ــي دول ثيوقراطي ــان ف ــان والالإيم ــول االيم ح

ــن أم ال ؟ ــن بالدي ــل تؤم ــو : ه ــة ه ثيوقراطي
فكانت النتائج مفاجئة , اذا ان الفئة العمرية من 40-50 ســنة 
هــم االكثــر تشــبعاً باالفكار العلمانيــة ولديهــم ايمان ضعيف 
يخالطــه الشــك فــي كثير مــن  االمــور، كمــا لديهم تســاؤالت 
ــى إصــالح  المؤسســة  وجوديــة مقلقــة، لكنهــم يدعــون ال
الدينيــة لتواكب التطــورات. وهــذا يعني ان هنــاك بقايا ايمان 
ربمــا يكــون وراثيــاً او نتيجــة البيئــة التــي عاشــت فيهــا هــذه 

الفئــة ، او لقناعاتهــم  بضــرورة وجــود الحالــة الروحية.  
بينمــا الفئــة العمريــة مــن -20 40  هــم االكثــر علمانيــة 
وتغلــب عليهــم الالأدريــة, كمــا يعتبــرون وجــود الدين غير 

ضــروري ، مــادام هنــاك عقــل يميــز بيــن الصــح والخطــأ .  
ويوضــح البعــض مــن شــملهم االســتطالع ان الديــن هــو 
حالــة وراثيــة ، مصدرهــا الخوف مــن المجهــول ، ويتابعون 
ــكل  ــة، ف ــة مرضي ــول حال ــن المجه ــوف م ــول ان الخ بالق
المخلوقــات لديهــا دورة حيــاة وتنتهــي وهــي ســنة الحياة، 

فلمــاذا نخــاف إذا كنــا صالحيــن؟
يقــول عبــد الرحمــن وهــو رجــل في الثانيــة واالربعيــن  من 
ــور  ــوه غف الســعودية »لمــاذا نخــاف  واهلل هــو كمــا يصف
رحيــم« ؟ فــاهلل ليــس شــرطيا كي يتســقط عثراتنــا ويبحث 

عــن نقــاط ضعفنا.
ويتســائل لمــاذا ينصــب رجــال الديــن انفســهم محاميــن 
ــل  ــه مــن حب ــران يقــول »ونحــن اقــرب الي عــن اهلل،  والق
الوريــد« ويقــول شــاب مــن ايــران أن االيمــان هــو عالقــة  
روحيــة متســامية وهــي حــب وســالم داخلــي , عــالوة علــى 
انهــا عالقــة عموديــة , فلمــاذا نجعلها عالقــة افقية تتحكم 

بهــا المؤسســات ورجــال الديــن .
وقــد ســجل االســتطالع الــذي أجــري علــى 25 ألــف شــخص  
فــي لبنــان، بواســطة ”الباروميتر العربــي« وهــي واحدة من 
أكبــر شــبكات إجــراء االســتطالعات بالمنطقة بالتعــاون بين 
جامعتــي برينســتون وميتشــغان، تــّم التوصــل مــن خاللــه 
لنتيجــة مفادهــا أن ”التديــن الفــردي انخفــض بحوالــي 43 
٪خــالل العقــد الماضــي، بمــا يشــير إلــى أن أقــل مــن ربــع 

فــون أنفســهم اآلن بأنهــم متدينــون«. الســكان يعرِّ
وقالــت شــابة لبنانيــة مــن اســرة متدينــة، أن أســرتها 
تهددهــا باســتمرار فــي حالــة تخليهــا عــن الحجــاب ”بأنهــا 

ســتحترق فــي الجحيــم«.
وتتابــع الشــابه اللبنانيــة التــي تبلــغ مــن العمــر 27 عامــا   
بعــد ســنوات، التحقــت  بالجامعــة حيــث قابلــت مجموعــة 
ــا أصبحــت  ــت اليهــم : و ”تدريجي ــن وتحدث زمــالء ملحدي
مقتنعــة بمعتقداتهــم وقــررت يومــا قبــل الذهــاب للجامعة 

خلــع الحجــاب وتــرك المنــزل«. 
وتضيــف: ”أصعــب جــزء كان مواجهــة عائلتــي، ولكــن 

ــدي«. ــن وال ــب ظ ــل لتخي ــعر بالخج ــت أش ــي كن بداخل
تجــدر اإلشــارة إلــى أنــه فــي لبنــان مــن شــبه المســتحيل 
أال تكــون مرتبطــا رســميا بديــن مــا، إذ أن الســجل المدنــي 
هنــاك يذكــر طائفــة كل مواطــن لبناني في بطاقــة الهوية. 
ـ 18 خيار مــن االختيارت حقــل بال ديانة  وال يوجــد ضمــن الــ
وفــي ايــران البلــد التــي تحكمــه حكومــة اســالمية وتعتمــد 
ــرًا ، إذ  ــتطالع مثي ــريعة كان االس ــى الش ــا عل ــي قوانينه ف
شــمل االســتطالع 40 الــف ايرانــي من الجنســين من بينهم 
ــن  ــاء م ــين واطب ــاتذة ومهندس ــن واس ــالب واكاديميي ط
مختلــف االعمــار. يقــول اســتاذ جامعــي عمــره 45 عــام  ان 
التحــوالت التــي يمــر بها المجتمــع االيراني كبيــرة  ومذهلة، 

فهنــاك زيــادة فــي معــدالت التعليــم الجامعــي ، باالضافــة 
الــى عملية التمــدن الملفته والتغييــرات االقتصادية المؤثرة 
علــى  البناء التقليدي لالســرة  ودخول التكنولوجيــا ، وانفتاح 
العالــم علــى بعضــه البعــض أثــر كثيــرًا فــي تبــدل نمطيــة 
التفكيــر لــدى الشــباب االيرانــي، رغــم وجود حكومــة دينية.

ــن  ــف 99.5 % م ــن تصني ــم م ــتطالع وبالرغ ــول االس ويق
إجمالــي الســكان فــي إيــران كأغلبية شــيعية، ظهــر  أن 78 
% فقــط مــن المشــاركين ي االســتطالع  يؤمنــون بوجــود 
اهلل وأن 32 % منهــم فقــط يعّرفــون أنفســهم كمســلمين 
شــيعة. كمــا عــّرف %9مــن المســتطلعة آرائهــم بأنفســهم 
ــة الزراديشــتية،  ــن للديان ــة كمنتمي ــن، و8 بالمئ كملحدي
و7 بالمئــة كروحانييــن، و6 بالمئــة كمحايديــن دينيــا، و 5 
بالمئة كمســلمين ســنة، وأخيرا 22 بالمئة عّرفوا أنفســهم 
ضمــن مجموعــات دينيــة أخــرى، وفقــا لنتائــج االســتطالع. 
لكــن مــا يلفــت النظــر فــي االســتطالع هــو رفــض الســكان 
ــة بوجــود  ــة رغمــا عــن إيمــان األغلبي للمؤسســات الديني

اهلل«.
ــي  ــس ف ــن ولي ــي التدي ــف ف ــاك ضع ــي ان هن ــذا يعن وه
االيمــان وتحدثــت ســيدة كويتيــة مقيمــة فــي الســعودية  
عــن تقلــص المســاحة الدينيــة وتراجــع دو الدين فــي دول 
الخليــج وتقــول: »منــذ مــا يقــرب عــن عشــرين عامــا كان 
االختــالف  او االعتــراض مخيفــاً وهــو مــن المحــذورات، 
ــات  ــي توجه ــالف ف ــك الشــعور باالخت ــوم يمكن ــا الي بينم
النــاس نحــو اإلســالم فــي كل مــكان، علــى حــد تعبيرهــا. 
وتقــول: ”رفــض الخضــوع لإلســالم كنظــام ال يعني رفض 

ــة« . ــة روحي اإلســالم كديــن او كحال
تراجع الدين؟ 

وقــام عالــم االجتمــاع واســتاذ العلــوم السياســية الفخــري 
بجامعة ميتشــغان األمريكيــة، ومؤلف كتــاب »تراجع الدين 
المفاجــئ«، رونالــد إنغليهــارت بتحليــل اســتطالعات للــرأي 
مشــابهة فــي أكثــر من مئــة دولــة حــول العالــم، أجريت ما 
بيــن عــام 1981 و2020، فخلــص إلــى أن التحــول الســريع 
نحــو العلمانيــة ليــس حكــرًا علــى الشــرق األوســط، بــل هو 
نتيجــة طبيعيــة للتطور التكنولوجــي والمادي بشــكل عام ، 

وقــد تلمســناه  بالدرجــة االولــى  فــي الــدول الغربيــة .
بينمــا يقــول باحــث  اكاديمــي عراقــي : ”الزيــادة فــي مــن 
ال يعــّرف نفســه ضمــن ديــن معّيــن لوحــظ فــي األغلبيــة 
ــرب« ــس والمغ ــراق وتون ــة  كالع ــدول مختلف ــلمة ب  المس

وهنــا البــد لنــا ان  نطــرح تســاؤالً مهمــا ً: هــل تراجــع  
دور الديــن  كحالــة ايمانيــة ام كنظــام  حكــم , مايــراه 
الباحثــون ان االيمــان كحالــة روحيــة هــي خصوصيــة 
ــمل  ــة تش ــة عام ــو حال ــام ه ــن كنظ ــا الدي ــة ، بينم فردي
زاد فكلمــا   ، معقــدًا  االمــر  يبــدو  هنــا  مــن   الجميــع، 

تمييــز النــاس بين الديــن كإيمــان والدين كنظــام، ارتفعت 
دعــوات المطالبــة باإلصالح وتراجــع دور الدين في المجتمع 

وهــو انعــكاس طبيعــي وردة فعل لفعل قســري . 
ــغ  ــة بجامعــة  نانيان ــة الدراســات الدولي يــرى الباحــث بكلي
بيــن  الخلــط  ان  دورســي  جيمــس  ســنغافورة  فــي 
مفهــوم االيمــان والديــن هــو مــا افضــى الــى هــذا 
االشــكال ولعــل التنافــس فــي قيــادة العالــم االســالمي 
بيــن ايــران والســعودية وتركيــا واالمــارات ، واســتخدام 
الديــن كوســيلة لترويــج االفــكار  الســلطوية أحــدث هــزات 
ــوى  ــن الق ــس بي ــل التناف ــن ، ولع ــع الدي ــي موق ــة ف عنيف
المتصارعــة علــى قيــادة العالــم اإلســالمي باســتخدام 
 الديــن كقــوة ناعمــة أدى الــى نــزوع كبيــر نحــو العلمانيــة 

 ولعــل المثــال االوضــح قــد  حصــل في النــزاع الــذي وقع في 
اقليــم ناغورنــي كربــاخ إذ دعمــت ايــران ارمينيــا المســيحية 
بينمــا دعمــت تركيــا اذربيجــان المســلمة, وكمثــال اخــر فــي 
الخلــط بيــن المفهويــن » الدين وااليمــان« الذيــن أديا الى 
زعزعــة الحالــة الدينيــة في الشــرق االوســط  عنــد الناس هو 

االختــالف فــي  الثوابــت وتطويعهــا حســب الرغبة «.
فمثــالً رفعــت اإلمــارات الحظــر عــن اســتهالك الكحــول 
والســماح لعالقــة فــي منــزل واحــد خــارج إطــار الــزواج، بينما  
ــن  ــكال م ــدة ش ــكار ملح ــان بأف ــعودية اإليم ــرت الس اعتب
أشــكال اإلرهــاب. مــن هنــا طــرح البعــض  مــن المعترضيــن 
علــى اســتخدام رجــال الديــن للمقدس اســئلة  وبقيــت دون 
اجابــة مــع اتهــام اصاحبهــا بالــردة والكفــر، بينمــا تلقفهــا 

ــث الشــارع  ــع التواصــل واصبحــت حدي ــر مواق الشــباب عب
االســالمي وولدت افكار  نوقشــت بشــكل علني عبر وســائل 
اعــالم عالميــة. وكان التســاؤل االكثــر انتشــارًا هــو: لمــاذا ال 
يلبــي الديــن متطلبــات الحيــاة الماديــة، ولماذا يتــم التركيز 

علــى الــروح دون الجســد وعلــى الغيــب  دون الحضــور. 
هــذه الدراســة لــم تكــن االولــى ولــن تكــون االخيــرة 
وسيســتمر الســؤال مــا دام  النمــوذج الــي ُيقــدم  غيــر قادر 

علــى تلبيــة حاجــة النــاس فــي العيــش الكريــم.
وســيبقى الخلــط بيــن االيمــان والديــن مــادام هنــاك 
ــل  ــرك فاع ــن كمح ــى الدي ــاش عل ــال ومؤسســات تعت رج
لهــم، لكنــه ســيؤدي بالنتيجــة الــى تراجــع دور الديــن فــي 

المجتمــع.

لماذ تراجع دور الدين في الشرق االوسط ؟

وجــد تقريــر جديــد للبنــك الدولــي أن النســاء في جميع 
أنحــاء العالــم مــا زلــن يواجهــن قوانيــن وأنظمــة تقيــد 
فرصهــن االقتصاديــة، حيــث خلقــت جائحــة »كورونــا« 
تحديــات جديــدة لصحتهــن وســالمتهن وأمنهــن 
االقتصــادي، رغــم اتجــاه البلــدان ببــطء نحــو مزيــد من 

المســاواة بيــن الجنســين.
ووفقــا لتقريــر بعنــوان »المــرأة واألعمــال والقانــون في 
ــوق  ــاع الحق ــة أرب ــط بثالث ــاء فق ــع النس 2021«، تتمت
القانونيــة الممنوحــة للرجــال، حيــث كانــت النســاء 
ــاء،  ــار الوب ــل انتش ــؤات قب ــر م ــع غي ــي وض ــل ف بالفع
وكانــت المبــادرات الحكوميــة للحــد مــن بعــض آثارهــا، 
رغــم كونهــا مبتكــرة، محــدودة فــي العديــد مــن 

ــدان. البل
وقــال »ديفيــد مالبــاس« رئيــس مجموعــة البنــك 
ــي  ــل ف ــاج الكام ــى االندم ــاء إل ــاج النس ــي: »تحت الدول
االقتصــادات مــن أجــل تحقيــق نتائــج إنمائيــة أفضــل، 
ــن  ــد م ــي العدي ــرز ف ــدم المح ــن التق ــم م ــى الرغ وعل
البلــدان، كانــت هنــاك انتكاســات مقلقــة في عــدد قليل 
منهــا، بمــا فــي ذلــك تقييــد ســفر النســاء دون إذن من 

ولــي األمــر الذكــر«.
وأوضــح »مالبــاس«: »وقــد أدى هــذا الوبــاء إلــى تفاقــم 
ــات  ــر بالفتي ــي تض ــة الت ــاواة القائم ــدم المس ــه ع أوج
ــول دون  ــي تح ــز الت ــك الحواج ــي ذل ــا ف ــاء، بم والنس
االلتحــاق بالمدرســة والحفــاظ علــى الوظائــف، وتواجــه 
ــات  ــي وتحدي ــف المنزل ــي العن ــا ف النســاء أيضــا ارتفاع

الصحــة والســالمة«.
وأكــد: »يجــب أن تتمتــع النســاء بنفس فــرص الوصول 
إلــى التمويــل التــي يتمتــع بهــا الرجــال ويجــب أن 
تكــون، المــرأة، فــي قلــب جهودنــا 
نحــو التعافــي الشــامل والمــرن 

ــد19-«. ــة »كوفي ــن جائح م
القوانيــن  التقريــر  ويقيــس 

واللوائــح عبــر 8 مجــاالت 
تؤثــر علــى الفــرص 

ــرة  ــة، وتغطــي الفت ــي 190 دول ــة للمــرأة ف االقتصادي
ــن  ــة م ــر 2020، بداي ــى أكتوب ــبتمبر 2019 إل ــن س م
أساســيات الحركــة فــي المجتمــع إلــى تحديــات العمــل 
ــات  ــدم البيان ــد، وتق ــد التقاع ــة، وبع ــوة واألموم واألب
معاييــر موضوعيــة وقابلــة للقيــاس للتقــدم العالمــي 

ــين. ــن الجنس ــاواة بي ــو المس نح
ويبحــث هــذا التقريــر أيضــا فــي اســتجابات الحكومــة 
ــى النســاء  ــاء عل ــر الوب ــف أث ــد19-« وكي ــة »كوفي ألزم
فــي العمــل والمنــزل، مــع التركيــز علــى رعايــة األطفــال 
إلــى خدمــات مثــل التقاضــي والصحــة  والوصــول 

ــالمة. والس
كمــا وجــد التقريــر أن العديــد مــن الحكومــات قــد 
اتخــذت تدابيــر لمعالجــة بعــض آثــار الوباء على النســاء 
العامــالت. علــى ســبيل المثــال، تضمــن أقــل مــن ربــع 
االقتصــادات التــي شــملها االســتطالع قانونــا للوالدين 
العامليــن أي إجــازة لرعايــة األطفــال قبل انتشــار الوباء.
ومنــذ ذلــك الحيــن، فــي ضــوء إغــالق المــدارس، أدخل 
ــات  ــم سياس ــول العال ــادا ح ــن 40 اقتص ــرب م ــا يق م
ــي  ــات ف ــاء واألمه ــاعدة اآلب ــا لمس ــازات أو المزاي اإلج
رعايــة األطفــال. ومــع ذلــك، فمــن المحتمــل أال تكــون 
هــذه اإلجــراءات كافيــة لمواجهــة التحديــات التــي 
تواجههــا بالفعــل العديــد مــن األمهــات العامــالت، أو 

ــال. ــة األطف أزمــة رعاي
وذكــر التقريــر أن مصــر، أطلقــت بالتعــاون مــع هيئــة 
األمــم المتحــدة للمــرأة، مبــادرة »صحتنــا النفســية 
الصحــة  المبــادرة  هــذه  دعمــت  حيــث  أولويــة«، 

ــة للمــرأة  العقلي

المصريــة وزادت مــن وعــي الجمهــور. ألهميــة الصحــة 
ــب. ــت الصع ــذا الوق ــالل ه ــية خ النفس

وحســب تقريــر البنــك الدولــي، عالميــا، ســاهم الوبــاء 
ــوع  ــى الن ــم عل ــف القائ ــر العن ــدة وتوات ــادة ح ــي زي ف
ــه  ــي أن ــث األول ــر البح ــث يظه ــا، حي ــي عالي االجتماع
منــذ أوائــل عــام 2020، أدخلــت الحكومــات حوالــي 
120 تدبيــرا جديــدا، بمــا فــي ذلــك الخطــوط الســاخنة 
والمســاعدة النفســية والمالجــئ لحمايــة النســاء مــن 

العنــف.
واتخــذت بعــض الحكومــات خطــوات لتوفيــر الوصــول 
ــك  ــي ذل ــا ف ــدة طــرق، بم ــات التقاضــي بع ــى خدم إل
إعــالن القضايــا العائليــة بشــكل عاجــل أثنــاء اإلغــالق 
والســماح بإجــراءات المحكمــة عــن بعــد فيمــا يتعلــق 
بشــؤون األســرة، ومــع ذلــك، ال يــزال أمــام الحكومــات 
ــى معالجــة  ــر وسياســات تهــدف إل مجــال لســن تدابي

األســباب الجذريــة لهــذا العنــف.
ووجــد التقريــر أنــه علــى الرغــم مــن الوبــاء، فــإن 27 
اقتصــادا فــي جميــع المناطــق وفئــات الدخــل قد ســنت 
إصالحــات فــي جميــع المجــاالت وزادت الممارســات 
ــام  ــالل الع ــة خ ــي 45 حال ــريعات ف ــي التش ــدة ف الجي
الــذي يغطيــه االســتطالع، وتــم إدخــال أو تعديــل أكبــر 
عــدد مــن اإلصالحــات القوانيــن التــي تؤثر علــى األجور 

واألبــوة.
ــن  ــة بي ــاواة القانوني ــق المس ــر أن تحقي ــر التقري وذك
الجنســين يتطلــب تضافــر الجهــود من قبــل الحكومات 
لكــن  الدوليــة،  والمنظمــات  المدنــي  والمجتمــع 
ــون  ــن أن تك ــة يمك ــة والتنظيمي ــات القانوني اإلصالح
بمثابــة محفــز مهــم لتحســين حيــاة النســاء وأســرهن 
ومجتمعاتهــن. ويرتبــط األداء األفضــل فــي المجــاالت 
التــي قاســها التقريــر بتضييــق الفجــوة بيــن الجنســين 
فــي نتائــج التنميــة وزيــادة مشــاركة المــرأة فــي القــوى 
العاملــة وانخفــاض فــرص العمــل غيــر المســتقرة 

فــي  المــرأة  تمثيــل  وزيــادة 
ــة. ــات الوطني البرلمان

البنك الدولي : المرأة ال تزال تواجه 
صعوبة الحصول على الفرص االقتصادية

  كتب رينيه وادلو - ترجمة المستقل

 أعلــن أعضــاء منتــدى الحــوار السياســي الليبــي البالــغ 
عددهــم 74 عضــوا فــي اجتماعهــم المنعقــد فــي 
جنيــف بسويســرا بوســاطة مــن األمــم المتحــدة ، 
ــة  ــلطة تنفيذي ــاء س ــن إنش ــر 2021 ، ع ــي 5 فبراي ف
ــدة  ــة الوح ــتقود حكوم ــا.  س ــا بأكمله ــدة لليبي جدي
الوطنيــة  االنتخابــات  حتــى  اإلدارة  هــذه  المؤقتــة 
تتمتــع   .2021 فــي 24 ديســمبر  إجراؤهــا  المقــرر 
ــذ  ــة بتفويــض تنفي ــة المؤقت هــذه الســلطة التنفيذي
اتفــاق وقــف إطــالق النــار الصــادر فــي 23 أكتوبــر 
ــار  ــم إلطــالق الن ــف دائ ــى وق ــو إل ــذي يدع 2020 وال

وانســحاب جميــع  المقاتليــن األجانــب.  
هــذه الســلطة التنفيذيــة المؤقتــة الجديــدة مــن 
خــالل عضويتهــا ، تحــاول بنــاء تــوازن بيــن األقســام 
ــى  ــاء عل ــاول البن ــا تح ــالد.  كم ــة للب ــة الثالث الجغرافي
ــكل  ــبًيا بش ــارك نس ــم تش ــي ل ــدة الت ــوه الجدي الوج
مباشــر فــي الوضــع المضطــرب منــذ نهايــة عــام 

2011 لحكومــة محمــد القذافــي.
الجديــدة  المؤقتــة  التنفيذيــة  للســلطة   ســيكون 
ــادة محمــد يونــس  ــة أشــخاص بقي رئاســة مــن ثالث
ــال  ــل أعم ــدس ورج ــام 1958. مهن ــد ع ــي.  ول ممف
مــن مصراتيــة.  تلقــى تعليمــه فــي كنــدا ولــم يشــارك 
بشــكل مباشــر فــي السياســة مــن قبــل.  والعضــوان 
اآلخــران فــي الرئاســة همــا عبــد اهلل حســين الالفــي، 

وهــو أكثــر انخراًطــا فــي السياســة ولكــن ليــس فــي 
الرتــب األولــى، وموســى الكونــي ، وهــو مــن الطــوارق 
العرقيــة مــن الجنــوب بالقــرب مــن الحــدود مــع مالــي.  
ــوزراء  ــة ســيكون رئيــس ال ــد محمــد دبيب ــد الحمي عب

فــي ظــل هــذه الرئاســة الجديــدة.
ــل إليجــاد مصالحــة ذات  ــق طوي ــا طري ــزال أمامن ال ي
الجغرافيــا  االنقســامات علــى أســاس  بيــن  مغــزى 
فــي  الدينيــة.   واألخويــات  القبليــة  والشــبكات 
ــك  ــد المل ــت الســلطة بي االســتقالل عــام 1951 ، كان
ســيد إدريــس )1890-1983( ، زعيــم جماعة إســالمية 
ــر مــن  ــة أكث ــا باإلصالحــات الديني مهمــة ظــل مهتًم

ــة. ــكل الحكوم ــه بهي اهتمام
ــادة العقيــد معمــر  عندمــا تولــى ضبــاط الجيــش بقي
ــبتمبر 1969،  ــي س ــالب ف ــي انق ــلطة ف ــي الس القذاف
كان هنــاك بعــض النقــاش لفتــرة قصيــرة حــول 
األشــكال التــي يجــب أن تتخذهــا الحكومــة.  أراد 
ــة  ــد القذافــي التخلــص مــن الحكومــة البرلماني العقي
الشــعبية  اللجــان  لصالــح  التمثيليــة  واالنتخابــات 
ومجلــس الشــعب واللجــان الثورية - وكلها متماســكة 
لنظريتــه  األيديولوجيــة  االفتراضــات  خــالل  مــن 
العالميــة الثالثــة - وهــو مفهــوم جســد مناهضــة 
اإلمبرياليــة والوحــدة العربيــة واإلســالمية االشــتراكية 

والديمقراطيــة الشــعبية المباشــرة.
إلــى  الدولــة  طبيعــة  حــول  الخالفــات  أدت   وقــد 
ــة  ــة، وخاص ــرة الحاكم ــن الدائ ــة بي ــامات مهم انقس

فــي عــام 1975. ومــع ذلــك، فــإن جميــع المناقشــات 
المفتوحــة حــول طبيعــة الدولــة والعالقــات بيــن 
واألخويــات  القبائــل  ومــكان  والمجتمــع  الدولــة 
الدينيــة اعتبــرت تخريبيــة، و خيانــة. كان صنــع القــرار 
ــه  ــه وحلفائ ــه وأصدقائ ــي وعائلت ــد القذاف ــد العقي بي

القبلييــن.  
 منــذ نهايــة حكــم القذافــي، تــم تقســيم البــالد إلــى 
حــد كبيــر إلــى ثــالث مناطــق غيــر مســتقرة: الغــرب مع 
طرابلــس باعتبارهــا المدينــة الرئيســية، مــع »حكومــة 
الوفــاق الوطنــي« بقيــادة فايــز الســراج، شــرق حــول 
بنغــازي، مــع »الوطنيــة«. الجيــش الليبــي »بقيــادة 
ــدة  ــن ع ــوب منقســم بي ــر، والجن ــة حفت ــرال خيف الجن

فصائــل سياســية وقبليــة.
ــى  ــرق عل ــرب والش ــن الغ ــوي كل م ــك، يحت ــع ذل  وم
إســالمية  ومليشــيات  مســلحة  قبليــة  مجموعــات 
باســتغالل  مرتبطــة  مختلفــة  مســلحة  وجماعــات 

والمخــدرات. األســلحة  وتهريــب  المهاجريــن 
ــد  ــد والمزي مــع اســتمرار االضطــراب، انخرطــت المزي
الخارجيــة بدرجــات مختلفــة وبطــرق  الــدول  مــن 
ــات  ــا والوالي ــر وفرنس ــا ومص ــيا وتركي ــة: روس مختلف
المتحــدة األمريكيــة وإلــى حــد مــا االتحــاد األفريقــي.
ــدة  ــة الجدي ــلطة المؤقت ــتكون الس ــدى س ــى أي م إل
مــن  والحــد  عامــة،  خدمــات  إنشــاء  علــى  قــادرة 
التأثيــرات الخارجيــة وإنشــاء أشــكال مناســبة مــن 

الحكومــة؟  ليبيــا تســتحق اهتمامــا وثيقــا.

ليبيا :
حكومة مؤقتة تدير عموم البالد 

حتى االنتخابات القادمة

قــال  الرئيــس األميركــي جو بايــدن  إنه اطلــع على تقرير 
المخابرات األميركية المتعلق بمقتل الصحفي الســعودي 
جمــال خاشــقجي، وأضاف الرئيــس االمريكي  للصحفيين 
فــي البيــت األبيــض أنــه يتوقــع أن يجــري قريبــا اتصــاال 

هاتفيــا مــع الملك الســعودي ســلمان بــن عبــد العزيز.
ــت  ــم البي ــة باس ــت المتحدث ــابق توقع ــت س ــي وق وف
األبيــض جيــن ســاكي رفــع الســرية قريبــا عــن التقريــر 
ــال  ــعودي جم ــي الس ــل الصحف ــأن مقت ــي بش األميرك
خاشــقجي فــي قنصليــة بــالده بإســطنبول التركيــة فــي 

أكتوبر/تشــرين األول 2018.
ولفتــت المتحدثــة األميركيــة إلــى أنــه لــن يتــم اســتباق 
نشــر التقريــر عــن مقتــل خاشــقجي بالحديــث عــن 

ــه. اإلجــراءات التــي قــد ُتتخــذ بعــد رفــع الســرية عن
وأشــارت فــي الوقــت نفســه إلــى أن الرئيــس األميركــي 
جو بايدن ســيتحدث قريبا مع الملك الســعودي ســلمان 
 بــن عبــد العزيــز، وأن االتصال ســيقتصر عليهمــا فقط.
ــدة  ــع ع ــيتناول مواضي ــال س ــاكي إن االتص ــت س وقال

ــه. ــن مضمون ــات ع ــاء معلوم دون إعط

بايدن سأتحدث مع الملك سلمان 
بشأن مقتل خاشقجي

ألحــد  يمكــن  ال  هدفــا  تصيــب  المهــارة  ان 
أن يصيبــه ، أمــا العبقريــة فتصيــب هدفــا ال 
يمكــن ألحــد أن يــراه. فــاإلرادة هــي الفكــرة ، و 
العزيمــة هــي الــروح. ان ذاكرتنــا الثقافيــة وعبــر 
وعيهــا المغيــب جعلــت مــن العقــل العربــي يمــر 
ــر،  ــة او الكس ــي  للمراجع ــر قابلةالم ــب غي بقوال
هــذه القوالــب التــي جعلــت مــن  االخــالق والتــي 
هــي منظومــة قيــم يعتبرهــا النــاس بشــكل عــام 
ــز  ــر وطــاردًة للشــر، وهــي التــي تمي ــة للخي جالب
ــره و إنهــا شــكل مــن اشــكال  اإلنســان عــن غي
الوعــي اإلنســاني كمــا تعتبــر مجموعة مــن القيم 
والمبــادئ ترتقــي إلــى درجــة أن تصبــح مرجعيــة 
ثقافيــة للشــعوب لتكــون ســندًا قانونيــاً تســتقي 
منــه الــدول و األنظمــة مشــروعية وجودهــا ، الى 
ــي يرســم  ــي دين ــق اطــار ثقاف ــة وف ــم مقولب قي
عبــر الفقيــه بــأن للقيــم حراســها و مراقبيهــا 
ــع  ــة تخض ــم اجتماعي ــا قي ــن انه ــا م و اخرجوه
لالجتمــاع البشــري فاوغســت كونــت حيــن اقــر ان 
االخــالق مــن صنــع العقــل الجمعــي ولهــا صفــة 
اإللــزام، كمــا أنهــا تفــرض نفســها علــى األفــراد.

ــا  ــة ومثله ــم األخالقي ــم ان القي ــاف دوركاي واض
وليــدة  فهــى  االجتماعيــة،  كالظواهــر  العليــا 

المجتمــع الناشــئة عــن اجتمــاع النــاس بعضهــم 
ببعــض و هــي مرتبطــة بالزمــان والمــكان .وإذا 
ــف  ــة بعواط ــات االجتماعي ــت الواجب ــا اصطدم م
ــن مشــاعره  ــا يتغاضــى ع ــًرا م ــه كثي ــرد، فإن الف
الخاصــة ويخضــع للمثل االجتماعية العليــا، أما إذا 
تمــرد علــى قيــم المجتمــع فإنه يتعــرض للعقوبة 
اما ماديــة و هــي القوانيــن الوضعيــة، او أدبيــة 
تتمثــل فــي ســلطة الــرأي العــام.  وانتقلــت الــى 
قالــب مقــدس غيــر معنــي بالمراجعــة االجتماعية 
و اختصــرت القيــم العليــا فــي مظهريــة الثقافــة 

العربيــة فالصــدق اال تكــذب و الحقيقــة أنــه 
المعنــى المظهــري والصــدق حــق و الحق فضيلة. 
األمانــة ان التخونهــا و هــذا معنــى و االصــل ان 
ــه  ــدس ومن ــا فهــي واجــب والواجــب مق تؤديه
تفصــل الحقــوق. و الطاعــة ان تخضــع وهــذا 
معنــى و خــارج القالــب الطاعــة مقيــدة و الحريــة 
ــي  ــه .و رســمت ف ــة ل ــه والثاني ــك لرب اتســاع تل
الذاكــرة المركزيــة للثقافــة العربيــة قيــم االضداد 
وفــق قبــول اجتماعــي لها خــارج الوعي اإلنســاني 
العــام. فمــكارم اخــالق العــرب فــي مروءتهــم 
التــي شــكلت القيمــة المركزيــة المفتخــر بهــا عبر 

تاريــخ القبيلــة.
ان هــذه القيمــة كانــت حجــر عثــر امــام تصميــم 
الدولــة التــي اصدمــت بهــذه القيمــة المحوريــة 
ــا  ــي او م ــده االجتماع ــي وتعاق ــة العرب ــي ثقاف ف
يســمى عرفــه النهــا قيمــة فرســان ترفــض الغزو 
باســم الفتــح ،و النهــب باســم الخــراج، و اســتعباد 

البشــر باســم الســماء .
وهنــا كانــت المشــكلة فقولبــت المــروءة كقيمــة 
هامشــية غيــر مشــتغلة وعوضــت بالطاعة كقيمة 
تملــك مهــارة القيمــة و فاعلبــة الوظيفــة وفــق 

نســقية المعيــار و تكويــن الدولــة.

االخالق.... و مهارة الدولة

رقيق عبد اهلل
كاتب جزائري
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 عزيــزي بــرج الحمــل ، هــذا الشــهر تســتمتع بالحيويــة 
الالزمــة للقيــام بالمهمــة التــي تهتــم بهــا وتحقــق هــدف 

أحالمــك. ســتختفي الشــروط الصارمــة التــي تســد الطريــق 
أمامــك.

برج الحملبرج الحمل

  عطــارد« ببرجــك يمــدك بســرعة البديهــة وبالقــدرة 
وتحــّول  للتطــور  اســتعدادا  تبــدي  االبتــكار..  علــى 

األفــكار لواقــع، وقــد تكــون األجــواء مهيــأة لتحقيــق 
نجاحــات وإنجــازات إذا اعتنيــت بحســاباتك، فقــط الســبت 

ــرة. ــن المغام ــد ع ــس: ابتع ــاء والخمي ــد واألربع واألح

برج الدلوبرج الدلو

 جســدًيا: إنهــا مســألة ملحــة فــي األســبوع الثانــي مــن 
الشــهر تحتــاج إلــى حــل لتحســين وضعــك المالــي. مــن 

الحــل إيجابــي

برج القوسبرج القوس

 أنــت تميــل إلــى مفاجــأة رفيقــك بمواقــف صعبــة تنشــأ 
عــن حاجتــك الملحــة لحــل مشــاكل معينــة: لتعلــم 

خطواتــك جيــًدا. إذا كنــت عازًبــا ، فــال تكشــف الكثيــر عــن 
نفســك لشــخص بالــكاد تعرفــه. علــى المســتوى المهنــي.

برج الميزانبرج الميزان

الشــهر  هــذا  فــي  أعصابــك  هــدوء  علــى   حافــظ 
تحديــات  تطــرح  التــي  الفلكيــة  بمواقعــه  الفريــد 
الطــرف  تجعلــك  أو  العقبــات  بعــض  تشــكل  أو 
الشــخصية. أو  المهنيــة  عالقاتــك  فــي   األضعــف 

 من فضلك ال تقلل من شأن االتجاهات الفلكية.

برج األسـدبرج األسـد

 أدعــوك ، عزيــزي بــرج الثــور ، إلــى توخــي الحــذر 
ــه فــي هــذا الشــهر الحســاس ، ممــا  واليقظــة والتنبي

ــة  ــة معين ــف حساس ــتفزازات أو مواق ــك الس ــد يعرض ق
ــر. ــادة النظ ــى إع ــك إل ويدفع

برج الثـوربرج الثـور

والقــدرة  بالنشــاط  تتمّتــع  للخميــس:  اإلثنيــن  مــن 
ــى التفــاوض واإلنجــاز.. تتحّســن األحــوال ويدعمــك  عل
المخلصــون، وقــد تنتقــل لمكانــة أفضــل وتبــدأ انطالقة، 

ــوال  ــر، وط ــر وال تتذّم ــبوع ثاب ــر األس ــي أول وآخ ــط ف فق
ــي صمــت. ــت: اعمــل ف الوق

برج الحوتبرج الحوت

 ســواء كنــت علــى اتصــال أو تنتظــر ليلــة أحالمــك ، 
ســتمر بعــدة حــاالت عاطفيــة فــي أســبوع: بيــن الهــدوء 

والســكينة والعاطفــة الجامحــة ، ســتكون فــي أجمــل 
حاالتــك.

برج العقرببرج العقرب

 أبــواب جديــدة تفتــح أمامــك ، وكيبوتــس كوخافــي 
بادالــي مناســب جــًدا لــك. هــذا هــو منزلــك التاســع الذي 

يحمــل ثــروة وحيث تلتقــي الشــمس والعالمة والمشــتري 
وزحــل وكل هــذه الكواكــب تجلــب لك البــركات والدعــوة إلى 

العمــل ، للتحــرك والبــدء دون كســل.

برج الجوزاءبرج الجوزاء

ــًدا أو تنتظــر كابــوس أحالمــك ، فــإن  ــت مقي  ســواء كن
ــه  ــى وج ــي ، وعل ــك العاطف ــول وضع ــدور ح ــك ت حيات

الخصــوص عائلتــك ، عندمــا تســعى بــكل مــا لديــك 
ــاس. ــز الن ــة أع لتدفئ

برج الجديبرج الجدي

 هــذا هــو شــهر العمــل والجهــد والنضــال للنجــاح فــي 
ــة أو حتــى كســب لقمــة العيــش بكرامــة  منطقــة معين
ــرج  ــي ب ــه ف ــع كواكب ــخص تتجم ــى ش ــة إل ودون الحاج

ــخ . ،  ــب المري ــا ، باســتثناء كوك ــع معظمه ــو ، أو تجم الدل
والتــي تســلط الضــوء علــى أمــور مهنيــة مهمــة للغايــة يمكــن 

ــمة ــة حاس ــون ذات أهمي أن تك

برج العذراءبرج العذراء
دور رئيســي فــي مسلســل جديد 
ــن  ــي م ــان الطائ ــطة جيه للناش
تاليــف علــي صبــري واخــرج علــي 

حنــون.

جيهان الطائي

نجــل المطــرب صبــاح جوهــر يوســف 
اختــار التمثيــل وليــس الغناء كمــا ابيه 
ويمثــل حاليــا فــي مسلســل دوالب 
الهــوى مــع نجــم الدرامــا الكرديــة 
ــاكر. ــالل ش ــراج ب ــو اخ ــه م ــان ج ريش

يوسف صباح جوهر

فيلــم القاصــة العراقية بثينــة الناصري 
المقيمــة في مصــر )منديــل بــو ريحة( 
واخــراج حســن صالــح. ترشــح الــى 

مهرجــان القاهــرة للفيلــم القصيــر.

بثينة الناصري

ــرج  ــدهان يخ ــالم ش ــور س الدكت
بعنــوان  طويــال  روائيــا  فيلمــا 

ــاب ــب الب رع

 سالم شدهان

هميــم  كريــم  الفنــان  اختيــار 
عضــوا فــي اللجنــة التحكيميــة 
ــه  ــذي تنتج ــارة  ال ــج القيث لبرنام

العراقيــة قنــاة 

كريم هميم

ــيد  ــار رش ــة روب ــة الكردي المطرب
ســتغني للعراق اغنيــة باربع لغات 
والســريانية  والكرديــة  العربيــة 

ــة والتركماني

روبار رشيد

قحطان جاسم جواد

ــان  ــالد فن ــرى مي ــباط ذك ــوم 24 ش ــرت ي م
ــالد  ــوم المي ــو ي ــف العاني.وه ــعب يوس الش
ــى  ــوده عل ــبة صع ــه لمناس ــل ب ــذي يحتف ال
المســرح الول مــرة عــام 1944 وليــس مولــده 
فــي هويــة االحــوال المدنيــة فــي 1 تمــوز 
ــي  ــا ف ــا يردده ــوزة دائم ــي ارج 1927.وللعان
عيــد ميــالده يقــول فيهــا:- كان اليــوم يحمــل 
الرقــم اربعــة وعشــرين والشــهر اثنيــن والعام 
الرابــع واالربعيــن  .. كان اليوم صحــوًا وحلوًا .. 
قفــزت كل الدنيــا فــي عينيــه .. ذهبــا.. ســحرًا.. 
حبــا وفــي ذلــك  اليــوم كانــت هنــاك ســتارة 
ــب نصــا اخرجــه  ــد كت ــي ق .. وكان ذاك الصب
مثلــه بــكل مهــارة  ! تصــوران العالــم ،كل  
العالــم بيــن يديــه - وان عليه- ان يســرع ..ان 
يركــض ... ان يحــب  واال يبغــض .. ان يتعلــم 
ليتعــرف عمــا كان يجري .. يســري بيــن الناس 
.. كيــف يعيــش  النــاس .. كيــف يمــوت الناس  
.. كيــف يثــور النــاس  .. كيــف يكــون المســرح 

نبراســاً قرطاســاً .
فــي هــذا اليــوم يتذكــر العانــي حيــن كان 
عضــوا فــي جمعيــة العلــوم فــي الثانويــة 
ــة  ــت الجمعي ــا اقام ــداد، حينه ــة ببغ المركزي
حفلــة فــي ســياق النشــاط االجتماعــي، وكتب 
تمثيليــة الحــداث وقعــت فــي )ســوق حمــادة( 
داخــل مقهــى )جايخانة(، كتبها حســب قدراته 
انــذاك، وكان يميــل الــى الســخرية والفكاهــة 
المــرة والتــي عــرف بعــد ســنوات انهــا تســمى 

ــى  ــرة عل ــرض الفك ــوداء(، ع ــا الس )الكوميدي
اســتاذ )العلــوم( لتقــدم كمســرحية، وبــدأ 
التماريــن ووضــع خشــبة مســرح فــي القاعــة 
ــي  ــى الخشــبة. وكان العان ــارة عل وســلط االن
هوالمخرج ايضا حســب فهمه لمهمــة االخراج 
المتواضعــة، ومــا ان بــدأ العــرض تعالــى 
التصفيــق.. احــس انــه حقــق شــيئا ذا قيمــة، 
فضحــك الطلبــة واالســاتذة ثــم انصتــوا لمــا 
ــد  ــارة يقل ــي ت ــن العان ــا وس ــه. وكان اب يقول

نجيب الريحاني،وتارة غيره من الفنانين الكبار 
ــه ان  ــوم اشــار الي ــذاك. لكــن مــدرس العل ان
هنــاك تجــاوزا علــى الحكومــة، المهــم ان تلك 
الليلــة كانــت مــن اســعد ليالــي العمرللعانــي، 
وظلــت حافــزا لــه الــى ان توفــى. ولــي ذكريات 
عديــدة وجميلــة مــع فنــان الشــعب..اذكر كان 
يأتــي صباحــا الــى مكتبــي فــي مجلــة الــف بــاء 
فــي وزارة الثقافــة قبــل بــدء الــدوام بحكــم ان 
شــقته فــي مجمــع 28 نيســان مقابــل الــوزارة 

ــا مــن  مباشــرة.وكان ابــا وســن ياخــذ حصتن
الصحــف اليوميــة النــه اول واحــد يدخــل الــى 
القســم الثقافي فيســتحوذ على حصــة الزمالء 
وكنــت اداعبــه بالقول ان صحفنــا علقت بيدك 
مــع اوراقــك التــي تحملهــا فيضحــك  ويقــول 
ــت  ــن الصحــف وان ــي م ــزي هــاي حصت العزي
ــام!  ــة االقس ــن بقي ــك م ــر حال ــان ادب ياقحط
كمــا كنــت اذهــب الــى شــقته اســبوعيا بعــد 
االحتــالل واســلمه نســخة مــن مجلــة الصــوت 
االخرالصــادرة فــي اربيــل و كنا نكتــب فيها انا 
وهــو ومعهــا المكافأة كما اســتلم منــه المقال 
الجديــد لالعــداد القادمة. العانــي تاريخ ضخم 
للحركــة الفنيــة فــي العراق ســواء في المســرح 
او الســينما او التلفزيــون او االذاعة.وعاصر كل 
االعمــال مــن االربعينــات الــى حــد يــوم توفى.
كرمــه مهرجــان قرطــاج المســرحي كرائــد 
مســرحي عربــي، وكان اول عراقــي ينــال اللقب 
ثــم ســعى العانــي ليكــرم الكثيــر مــن مبدعــي 
العــراق بهــذا اللقــب منهــم جعفــر الســعدي 
وفاطمــة الربيعي وقاســم محمد. في الســينما 
ــة  ــينما العراقي ــراب الس ــالم ع ــال الف كان بط
محمــد شــكري جميــل والعانــي هــو من اســند 
لــه جميــل مهمــة اخــراج اول افالمــه حين كان 
مديــرا لمصلحــة الســينما والمســرح. كما مثل 
العانــي فــي افــالم عربيــة منهــا وداعــا لبنــان 
ــاهين.كما  ــف ش ــع يوس ــادس م ــوم الس والي
تــرك لنــا ذخيــرة كبيــرة مــن المؤلفــات عــن 
الســينما والمســرح يمكــن ان تكــون مرجعــا 

للدارســين.

يوسف العاني فنان الشعب من مفكرتي الفنية

 تلتقــي العديــد مــن الكواكــب فــي بــرج الدلــو وتســمح لك 
بتقييــم بعــض النظريــات األساســية أو التفــاوض بشــأن 

االقتصــاد والنقــد والمصــارف ومــا شــابه ، أو قيــادة حملــة 
فــي هــذا المجــال أو أن تكــون جــزًءا مــن فريــق يعمــل علــى 

تحســين الوضــع العــام.

برج السرطانبرج السرطان

حيدر الياسري*

فيــض  تحملــه  الــذي  اللقــب  شــدني  مــا  ليــس 
)الياســري( هــذا اللقــب الــذي تشــرفت بحملــه أنــا 
أيضــا إنمــا العفويــة التــي تنســاب مــن شــفاهها 
الصغيــرة كأنســياب قلــم الرصــاص بيــن اناملهــا 
التــي  بالفطــرة  البورتريــه  فــن  امتهنــت  التــي 
تضاهــي المتعلــم المحتــرف فيــض وهــي فيــض مــن 
إبــداع وجمــال وثقافــة هــذه اللبــوه الجنوبيــة ابنــت 
الرميثــه أرث الثــورة ومشــعل اول االنتفاضــات ترســم 
باحترافيــه عاليــه يحســدها اقرانهــا وربمــا األكثــر 
منهــا ســن وأكثــر درايــة ومعرفــة مــن طــالب الفــن 
فــي اغلــب المعاهــد والكليــات ال ابالــغ وكــم تــرددت 
فــي الكتابــة عنهــا حتــى ال أتهــم بالتحيــز كما أســلفت 
فــي مطلــع مقالــي هــذا و انــا ادخــل بــكل ثقتــه هنــا  
ــة خطوطهــا  ــا شــدني مــن هــذه اليافع اول مــرة لم
ــة  ــح مئ ــب وصحي ــن وصل ــى أســاس متي ارتكــزت عل
فــي المئــه ال أحتــاج لتأكيــد مقولتــي التــي مــا توقفــت 
ــذي ال  ــد ال عــن ترديدهــا ) الفــن هــو المجــال الوحي
يتحمــل كلمــة اســتاذ وتلميــذ ( بــل هنــاك منجــز هــو 
مــن يفــرض نفســه وهنــا اتحــدث بــدون مجاملــه و 
ــدق  ــن ص ــه م ــا أحمل ــر لم ــي الكثي ــذي يكرهن ــا ال ان
والالمبــاالة لمــا ســيعود علــى مــن نقــد أمــام أي عمل 
مهمــا كانــت عالقتــي بصاحــب العمــل ال أجامــل علــى 

ــا بظــروف اســتثنائي  ــن .تطــل بمنجزاته حســاب الف
ــم  ــاص والعال ــكل خ ــراق بش ــه الع ــر ب ــا يم ــت لم بح
العربــي عامــة مــن فوضــى فقــد أتــت مــن بيــت 
محافــظ وبيئــة يطغــي عليهــا الطابــع الدينــي الــذي 
فرضتــه الســلطة والمــوروث الشــعبي ويحــرص ممــن 
ــن  ــاص م ــم خ ــه بدع ــل واحب ــن أه ــا م ــط به يحي
ــى  ــدون عل ــا ويش ــم يدفعونه ــا وه ــا وعمه والدته
ــا  ــن بهوايته ــة مؤمني ــا كل الثق ــن فيه ــا زارعي يده
التــي منحهــا لهــا اهلل ، تعلــم نفســها بنفســها وتطرح 
عملهــا بيــن قناعــه ثباتــه مفعمــة بالخجــل والتــردد 
تــاره وأخــرى بــكل ثقتــه متحديــه ذاتهــا لتصــرخ 
بصمــت  يخــرج صــداه عبــر خطوطهــا االنيقــه التــي 
تزيــن بهــا اعمالهــا فأضافــت للبورتريــه شــيء مــن 
ــه لتالمــس شــغاف القلــب قبــل عيــن  روحهــا الجميل
ــا  ــت عمه ــي بي ــا ف ــكل مســتوياته. زرته ــذوق ب المت
الســيد ســعد الياســري الــذي أوالهــا أهتمــام كبيــر لما 
يحملــه مــن إيمــان لموهبتهــا . فيــض تحمــل أحــالم 
وطموحــات كبيــرة يجــدر بالوطــن االم ووزارة الثقافة 
وجميــع المؤسســات الثقافيــة والفنيــة االهتمــام بمثل 
فيــض واقرانهــا مــن الموهوبيــن لتنميــة ودعــم 
مســيرتهم ليكونــوا فــي النهايــة الواجهــة الحضاريــة 
والثقافيــة للعــراق صاحــب حضــارة عمرهــا أكثــر مــن 

ــنة. 5000 س
* فنان تشكيلي

فيض الياسري خطوات واثقة

اجرى الحوار - عدنان السوداني - المستقل

حســين علــى محمــد  الزيــادي ...الملقــب ب )حســوني الزيــادي 
(...شــاب مــن الديوانيــة ... عنوانــه الوظيفــي الحالــي معــاون 
طبيــب كونــه خريــج معهــد الصحــة.. لــن يمنعــه مــن االتجــاه 
صــوب المالعــب ليحمــل كاميرتــه ويمــارس هوايتــه المحببــة 

لــه منــذ نعومــة أظفــاره..
حســوني.. شــاب طمــوح ومجتهــد فــي حياتــه العلميــة، إتخــذ 
مــن التصويــر الرياضــي محطــة لممارســة هوايتــه وتأكيــد 
حبــه وتعلقــه بمالعــب الرياضــة وخصوصــا كــرة القــدم 
،و شــجعه علــى ذلــك وجــود نــادي فــي محافظتــه 
ــاز ، وأيضــا كان لتشــجيع  ــدوري الممت يلعــب فــي ال
االهــل واالصدقــاء دور فــي تطويــر تلــك الموهبــة 
، اضافــة الــى طموحاتــه ومنافســته لالخريــن مــن 
المصوريــن الشــباب الذيــن وضعــوا بصمــة 
طيبــة فــي عالــم االعــالم الرياضــي فــي العــراق ..

التقينــاه   ) )المســتقل  جريــدة  علــى صفحــات 
وأجرينــا معــه الحــوار االتــي : 

- منــذ كــم ســنة وأنــت  فــي عالــم التصويــر ..ولمــاذا 
اختــرت التصويــر الرياضــي تحديــدا ..؟ 

ــى  ــول ال ــد للدخ ــا أجته ــنوات وأن ــذ 3 س ــا من * تقريب
هــذا العالــم ... كونــي احــب مهنــة التصويــر وخاصــة 
ــي  ــا ل ــه متنفس ــد في ــي أج ــي النن ــر الرياض التصوي
 ، الرياضــة  ولممارســة  هوايتــي  لممارســة 
فحياتــي تحولــت الــى الرياضــه.. ومــن 
ــب أن   ــي اح ــر الرياض ــالل التصوي خ
بالوســط  معروفــا  اســما  اكــون 

الرياضــي . 
- هــل انــت رياضــي او هنــاك فــي 

عائلتــك  شــخصا رياضيــا ...؟ 
* فــي عائلتــي فقــط عمــي والــذي هــو 
ــون  ــي يحب ــراد عائلت رياضــي ، وكل أف
ويتابعــون  واســع  بشــكل  الرياضــة 
فعالياتهــا ومبارياتهــا ..ســواء المحليــة او 

ــة .. العالمي
- هــل انــت مصــور رياضــي فقــط،  أم مصــور عــام.. 

تتجــه لممارســة عملــك بهــذه المهنــة لتســترزق منهــا فــي 
مناســبات متعــددة .؟ 

* توجهــي نحــو التصويــر الرياضــي فقــط ، وهــذا اليمنــع 
ــوم  ــي ألق ــة ألصدقائ ــبات الخاص ــض المناس ــور بع ــن حض م

ــا .  ــر فيه بالتصوي
- أي البطــوالت أوالمباريــات المهمــة التــي تميــزت  فــي 

..؟  تصويرهــا 
* أغلــب مباريــات االنديــة  الجماهيريــة الشــرطه والجويــه 
والــزوراء ، ووكذلــك مباريــات المنتخبــات واالنديــة التــي لعبــت 
فــي ملعــب البصــرة الدولــي وملعــب كربــالء والنجــف. وجميــع 
مباريــات فريــق الديوانيــة ســواء التــي كانــت داخــل المحافظــة 

أو خارجهــا.. 
- وهــل تحتفــظ بأرشــيف خــاص لــكل لقطاتــك وذكرياتــك 

ــورك ..؟  وص
*نعــم .. وهــذا مــا مضيــت عليــه منــذ اليــوم االول لعملــي فــي 
مهنــة التصويــر الرياضــي، فقمــت بتنظيــم الصــور ووضعهــا 
ــرص  ــا لغ ــب تواريخه ــا حس ــة وترقيمه ــدرات خاص ــي فول ف

تســهيل مهمــة الرجــوع اليهــا. 
- ماهي الصعوبات التي تواجه المصور الرياضي.؟

* حقيقــة هنــاك العديد مــن المصاعب التي تواجــه المصورين 
ــن  ــي م ــث نعان ــم ..حي ــباب منه ــا الش ــن وخصوص الرياضيي
ــة  ــة بمهن ــات المعني ــل الجه ــن قب ــا  م ــدم انصافن ــألة ع مس
التصويــر وبعــض ادارات المالعــب واالنديــة ، إضافــة الى غياب 

الدعــم المالــي بمــا يضمــن للمصــور حقوقــه . 
- هــل انــت مــع فســح المجــال لــكل مــن أمســك بيــده 
كاميــرا ليدعــي بأنــه مصــور رياضــي ...ام مــع تحديــد العــدد 

للموهوبيــن  والمتميزيــن فقــط..؟ 
* يجــب ان يكــون هنــاك نظــام خــاص بهــذا العمــل ويجــب 

اعطــاء فرصــة للشــباب للتعبيــر عــن ذاتهــم ، 
فهنــاك الكثيــر مــن المصوريــن الموهوبيــن ممــن ينتظــرون 

فرصتهــم الحقيقيــة للعمــل واالبــداع واالحتــكاك والتطــور . 
- مــن هــو قدوتــك فــي عالــم التصويــر ..وماهــي طموحاتــك 

..؟  المستقبلية 
* أكيــد انــه المصــور العالمــي كريــم جعفــر  وأيضــا المصــور 
البــارع حســن خليفــه.. أمــا طموحي المســتقبلي هو المشــاركة 
فــي تصويــر مباريــات كأس العالــم فــي قطــر، والمشــاركة فــي 

معــارض محليــة وعربيــة وعالميــة. 
ــك مــع  - كيــف تمــزج بيــن تخصصــك الطبــي وبيــن تواصل
ــاذا  ــر ...وم ــال التصوي ــي مج ــا ف ــي خصوص ــالم الرياض االع
يمكــن أن تضيــف لمهنــة التصويــر  من اختصاصــك الطبي..؟ 
ــار  ــى اختي ــا عل ــي منصب ــزي وعمل ــي الملعــب يكــون تركي * ف
زاويــة التصويــر والتقــاط افضــل الصــور ، وبحســب الواجبــات 
المناطــة بــكل مــن هــو قريــب على ســاحة اللعــب ، فــان مهمة 
اصابــات الالعبيــن وعالجهــم تكــون علــى عاتــق المعالجيــن ، 
وإن حصلــت أي إصابــة خطيــرة الســامح اهلل  وكان البــد مــن 

إبــداء مســاعدة ، فإننــي لــن اتــردد فــي أن أكــون حاضــرا .. 
- وهل حصل لك موقف من هذا القبيل.. وفي اي مباراة..؟ 

* حاليــا لــم يحصــل امامــي أي إصابــة خطيــرة، واالخــوة 
المعالجيــن لــن يقصــروا فــي واجباتهــم.. 

ــلح  ــه ان يتس ــي.. علي ــالم الرياض ــال االع ــل مج ــن يدخ - م
ــة.. هــل نجــد فــي قاموســك  بالمعلومــات والثقافــة الرياضي

ــال ..؟  ــذا المج ــي ه دورات ف
* هــذا ماوضعتــه فــي مشــوار عملــي عنــد دخولــي عالــم 
ــي  ــه ف ــدا ألبذل ــر جه ــن أدخ ــور ، ول ــي كمص ــالم الرياض االع
ســبيل التعلــم واالســتفادة مــن خبــرات ومهــارات مــن ســبقني 
فــي العمــل ، اضافــة الــى اســتغالل اي فرصــة اجدهــا مهمــة 

ــة .  ــي االعالمي ــر مهارات لتطوي
-أخيــرا بإعتبــارك أحــد أعضــاء المكتــب االعالمــي لنــادي 
حســين   الســيد  النــادي  رئيــس  قــدم  مــاذا  الديوانيــة.. 

العنكوشــي مــن دعــم لــك..؟ 
* اذا كان علــى الدعــم ، فــإن دعمــه المعنــوي كان حاضــرا 

ــا ..  ــا لن ــا مادي ــاك دعم ــن هن ــم يك ــن ل ــي حي ــوة، ف وبق
- كيــف تجــد توجــه اغلــب الشــباب نحــو مهنــة التصويــر 

الرياضــي ..هــل هــو عشــق للمهنــة أم حــب الظهــور ؟ 
* اكيــد إن بعــض الشــباب يمتلكــون موهبة كبيــرة ورغبة قوية 
فــي دخــول عالــم التصويــر ، وكان أغلبهــم ممن يحــب ان يكون 
قريبــا مــن الوســط الرياضــي ومن الالعبيــن والمدربيــن... وهذا 

مــا جعــل اندفاعهــم قويــا للتوجه نحــو هذه المهنــة ..
- أخيرا ..هل لديك من كلمة في ختام هذا الحوار.

* الكلمــة اتوجــه بهــا لــك.. ألقدم لك الشــكر الجزيــل لالهتمام 
بالطاقــات االعالميــة الشابة..والشــكر موصــول إلدارة جريــدة 

)المســتقل( لنشــرها هــذا الحــوار معي.

حسوني الزيادي ...
من الطب الى التصوير الرياضي

شــارك نجمــا »يوتيــوب« فــي تحٍد أطلقــه الرئيس الفرنســي 
ــة بإجــراءات الوقايــة  إيمانويــل ماكــرون، مــن أجــل التوعي
مــن فيــروس كورونــا المســتمر، وهمــا يقتربــان اآلن بخطى 

حثيثــة مــن دخــول قصــر اإلليزيــه.
وكان ماكــرون قــد أعلــن عــن مســابقة لنشــر مقاطــع 
توعويــة حــول التباعــد االجتماعــي والكمامــة والنظافــة، من 

ــا. ــروس كورون أجــل الحــد مــن انتشــار في
ــارة قصــر اإلليزيــه، القصــر الرئاســي فــي  ــز زي ويحــق للفائ
العاصمة الفرنســية باريس، والتصوير داخله، بشــرط كســر 
حاجز عشــرة ماليين مشــاهدة.فقد نشــر الثنائي الكوميدي، 
ــه  ــد كوســكاس )الملقــب بماكفــالي( ورفائيــل كارليي ديفي

)الملقــب بكارليتــو(، أغنيته. 
وحقــق الثنائــي 458895 مشــاهدة بعــد ســاعة واحــدة فقــط 
مــن نشــر مقطعهمــا، وهــو مــا تســبب فــي عطــل فــي عــّداد 
المشــاهدات فــي »يوتيــوب«. وُصــور كليب أغنيــة »أنــا أتذّكر« 
فــي وقــت قياســي، تقــول صحيفــة »لوباريزيــان« الفرنســية، 
وبســرعة اســتحوذ علــى قائمــة ترنــد »يوتيــوب« فــي فرنســا 
وال يــزال حتــى حــدود كتابــة هــذه الســطور ان االغنيــة. 
حققــت األغنيــة حتــى اآلن أكثــر مــن 6 مالييــن مشــاهدة على 
»يوتيــوب« ، مــا يعنــي أنــه صاحَبيها علــى حافة بلــوغ الهدف.
ــا  ــول كلماته ــة، وتق ــن الطراف ــة م ــة بجرع ــاءت األغني وج
»أتذكــر هــذا العالــم حيــن كانــت الحواجــز الوحيــدة هي تلك 

الموجــودة فــي حقــول األبقــار )أو الديــوك الروميــة(. 

وتتابــع األغنيــة بســخرية أن المغنييــن يعترفــان بأنهمــا خلعــا 
الكمامــة فــي الســيارة، وقبال تناول مشــروب، وتأخــرا إلى ما بعد 
دخــول وقــت حظر التجــول، وزارا الجدة مــن دون إجراء الفحص. 

ووعــد النجمــان بــأن األمــوال المحّصلــة مــن وراء هــذا 
الفيديــو، ســواء فــي الراديــو أو منصــات البــث، ســوف 

يتبرعــان بهــا للطــالب غيــر المســتقرين.

ماكرون يطلق تحديًا  للمغنين من قصر اإلليزيه



Sunday 28 February 2021 - Issue no.9
األحد 28 شباط )فبراير ( 2021 - العدد 9

12األخيـــــــــرةاألخيـــــــــرة

مرحبًا  
بالبابا

عبد الحميد الصـائح

هنــاَك الكثيــر مّمــن ال يرغــُب بزيــارِة بابــا الفاتيــكان للعــراق. األســباب منهــا ماهــو 
ــس  ــا مقدســات اســالمية أن تدّن ــا كله ــي يراه ــألرض الت ــُد ل ــل اليري ــدي قاف عقائ
ــراف ودول  ــا اط ــم !! ومنه ــي العال ــة ف ــيحية الصليبي ــة المس ــس الديان ــدام رئي بأق
التريــد للعــراق أن يكــون تحــَت المجهــر على هــذا النحو، ألن الزيارة ســتكون كاشــفًة 
لهــول المشــاكل واألزمــات والقســاوة التــي تعــّرض لها المســيحيون المســالمون في 
العــراق. فمــن صاِلــح صنــاع الفوضــى أن تبقى الفوضى بال مشــكاٍة تفضــح هوياتهم 

وحواضنهــم المختلفــة.
وبعيــدًا عــن هذيــن الفريقيــن المتطّرفين الذين يبــدوان غير مرئيين فــي أفق التحليل 
العــام . هنــاك طــرٌف اليريــد للبابــا أن يحــّل ضيفــاً علــى العــراق ألن الزيــارة بحــّد ذاتهــا 
اقــراٌر بــأن العــراَق معافــى أو بعيــدا عــن  الخَطــر اذا مــا كان عليــالً، وأّن أرض الرســاالت 
ومنبَعهــا مازالــت مركــزًا كونيــا تنطلــق منــه رســائل الســالِم الــى العالــم . زيــارة توّفــر 
الدليــل للكثيــَر مــن المتردديــن الختيــار طريــق االعتــدال ونحــن نســتقبل ضيفــا غاليــا 
يمخــُر عبــاب المخاطــر التــي تنقلهــا وســائل اإلعــالم العربيــة عــن العــراق، ويأتــي الينــا 
طائعــاً كاســرًا عزلتــه التــي دامــت خمســة عشــر شــهرًا، باحثا عــن مراكــز القــوى الروحية 
قبــَل السياســية ، يشــكر مــن حــارب اإلرهــاب ويصلــي مــن أجــل ضحايــاه ،يصافــُح يــد 
مــن وقــَف ضــد التوّحــش مهمــاً كانــت العقيــدة التــي يســتند اليهــا والمصالــح  التــي 
تحّركــه، يعّمــد المواليــَد الُجــدد فــي الموصــل ويمَســح علــى جــراح الكرامــة والطمأنينة 
فــي ســنجار، ويطَبــُع علــى جبيــن أور العظيمــة مقــاِم النبــي األْب قبلــة الشــكر والدعــاء 
والتواضــع أمــاَم دمــاء هــذه األرض المقدســة التــي نــزَف نصــُف ســكانها الدمــاَء كــي 

يعيــَش النصــُف اآلخــر بســالم. 
كرنفــاٌل صاخــٌب بالمعانــي كهــذا ليــس فــي صالــح الطــرف المتطلــع النهيــار الدولــة 
ــاليب  ــب ذي األس ــية والتغال ــات السياس ــل المناكف ــث تدخ ــا  .حي ــامت ببهدلته الش
العميــاء فــي تقييــم هــذه الزيــارة والترحيــب بهــا، وهــي تذكرنــا بــذات الســجال الــذي 
دار ايــام المعارضــة العراقيــة الســابقة حــول الزيــارة الملغــاة لبابــا الفاتيــكان الســابق 
يوحنــا بولــس الثانــي للعــراق المقــررة بدايــة عــام 2000  اّبــان حكم صــدام وقد كان 
البلــد تحــت الحصــار، وكيــف خِشــيت األحــزاُب المعارضــة مــن توظيــف الزيــارة الدينية 

توظيفــا سياســيا .
اولئــك وهــؤالء يعرفــون  بالضبــط أهميــة زيــارة رجــل بحجــم البابــا ومــدى دالالتهــا 
دوليــا، حيــث الغــت الواليــات المتحــدة الزيارة باعتبــار أن البابا بمثابــة  رئيس دولــة وأّن 
زيارتــه ولقــاءه برئيــس دولــة العــراق المعــزول انــذاك يعــُد خرقــا للعقوبــات المفروضــة 

ــاجلت الزيــارة فســيكون ذلــك اليمــا ســبب اال هــذا.  علــى هــذا البلد.وعليــه إذا مــاـ 
الســؤال هنــا : أمــام هــذه الرمزيــة المفرطــة لزيــارة البابــا  والرســائل المعنويــة التــي 
ُتبرقهــا ، ماهــي الرســائل العمليــة التــي يجــب علــى العراقيين حكامــاً ومحكوميــن أْن 
يرســلوها فــي المقابــل ؟ الشــك إن أبلــغ مايجــب هــو اثبــات أّن  المعافــاة اليمكــن 
أن تكــون رمزيــة وأن االســتقرار ليــس رســالة فقــط، بــل هــو عمــل دؤوب ومراجعــة 
وتقليــم أظافــر المــوت ومعالجــة الفشــل وحفــظ دمــاء النــاس وحقوقهــم ، وانهــاء 
هديــر الفســاد وأمواجــه التــي فاضــت الــى جميــع مــن يســمع باســم العــراق اليــوم .
 الســالم المعنــوي الــذي ترســله زيــارة البابــا)إذا جــاء( البــد أن يكــون ســالماً ماديــا 
يقمــع رافضــي الزيــارة بالدليــل ويطفــيء نــار أور المشــتعلة اليــوم كــي اليأتــي البابــا 
وســط الحرائــق وجثــث المتظاهريــن واســاليب التدميــر المتعــددة الخفيــة والمعلنــة 
التــي تفكــر باحــراق األرض تحــت أقــدام الزائــر األبيــض وهــو يــردد :  مرحبــا بالعــراق 
منبــع الوجــود أالول ومصــدر المعرفــة والعلــم والعدالــة والحريــة .. مرحبــا بالعــراق 
فــي قلبــي وانــا اســمع اناشــيد النــاس االحــرار فــي هــذا البلــد تصــدح :  مرحبــاً بضيف 

العــراق العزيــز.   

األسبوع نهاية 

ليــس كل مــا ُيعــرف فــي الموســيقى ُيوصــف، وال كل مــا ُيفهــم مــن 
الشــعر ُيشــرح، بعــض الشــعر يحملنــا علــى جنــاح الِخّفــة ولــو فّصلنــاه 
وبّينــاه لضــاع معنــاه، ومــن النغــم مــا ُيرِقــص قلوَبنــا ومنــه مــا يهيــج 

مدامَعنــا وال نعــرف تعليــالً لــألول وال ســبباً للثانــي.
ذكــر ابــن عبــد ربــه فــي العقــد الفريــد روايــًة عــن عبــداهلل ابــن جعفــر 
ــُح  ــاً -وكان ُبَدي ــه طرب ــّرك رأس ــي ح ــي يغن ــاً الُمغن ــِمع ُبَدْيح ــن َس حي
َحســَن الصــوت- وحيــن ُســئل ابــن جعفــر عــن ذلــك قــال: هــي أريحيــٌة 
أجدهــا لــو القيــُت عندهــا ألبليــت، ولو ُســئلت عندهــا ألعطيــت. ويقصد 
ان تلــك »األريحيــة« ترفــع عنــده روح الحمــاس فــي النفــس للبــذل فــي 
الشــجاعة والســماحة، وهــو هنــا يصــُف أثرهــا فــي نفســه ولــم يصــف 

معرفتــه بهــا. 
وقــال اســحاق الموصّلــي: ســألني المعتصــم عــن معرفــة النغــم فقــال: 

بّينــه لــي...
ــة.  ــه الصف ــة وال تؤدي ــه المعرف ــط ب ــا تحي ــياء م ــن األش ــت: إن م فقل
ويقصــد أنــه يســتطيع أن يعــرف جيــد النغــم وال يســتطيع ان يصفــه. 
وســألني عــن ِشــْعَرين متقاربيــن -والــكالم للموصّلــي- ففّضلــُت 

أحَدهمــا علــى اآلخــر فقــال: مــن أيــن؟ 
فقلــت: لــو تفاوتــا ألمكننــي التبيين، ولكــن تقاربــا َفَفُضــَل أحُدهما على 
ــُر عنــه اللســان، واإلعجــاب يبــدأ  اآلخــر ممــا يشــهد بــه الطبــع وال يعّب
باالنطبــاع وهــو أريحيــة يشــعر بها الســامع والقــاريء ثم يتبعهــا القبول 
والميــول ثــم االنجــذاب ثــم الدهشــة، والمتعــة هــي نتيجــة مــا تقــدم، 
وقــد تحمــل صاحبهــا علــى فعــل مــا ال يفعلــه فــي عمــوم حالــه وســائر 

أوقاتــه. 
ومــن شــروط جمــال النصــوص كماُلهــا وتماُمهــا وألن النصــوص مــن 
كالم البشــر فهــي مرفــوع عنهــا التقديــس والكمــال ولــن تصــل الــى 
ــاس  ــه، وُتق ــت من ــا اقترب ــال الكامــل مهم ــام والجم ــال الت درجــة الكم
جــودُة النصــوص باقترابهــا مــن درجــة الكمــال -دون ان تصلــه ولــو 
حــرص الكاتــب كل الحــرص- النهــا صــادرة عــن غيــر كامــل والكمــال 

ال يأتــي اال مــن كامــل.

الشعر والموسيقى 
بين المعرفة 

والتعريف

بقعة ضوء

 - اخر عمل لك؟
* ملتقــى العــود الدولــي وســيظهر خــالل 
ــل  ــك، وعم ــدة كذل ــات جدي ــام، مؤلف اي

غنائــي عــن بغــداد.
 - اخر كتاب قراته؟

* للناقد حسن ناظم عن البريكان.
 - اخر فيلم شاهدته؟

* مولد نجم أخراج برادلي كوبر.
 - سياســي عراقــي او غيــر عراقي مفضل 

لديك؟
* د. فاضل الجمالي.
 - شاعرك المفضل؟

* الســياب، البريــكان، أدونيــس، محمــود 
درويــش، ابــي تمــام، المتنبــي، لينــا 

الطيبــي، أمجــد ناصــر وأخــرون.
ــك   - مطــرب عراقــي مفضــل لدي

ــه؟ واجمــل  اغاني
الغزالــي، ســليمة  * ناظــم 

مــراد، ياس خضر ، حســين 
نعمــة، كاظــم الســاهر 

وأخــرون واجمــل اغانيه 
كل المقامات ومعظم 

اغانــي ناظــم. 
 - مطــرب غيــر عراقي 
مفضــــل لــديــــك 

واجمــل اغانيــه؟
ــتن،  ــي هيوس * ويتن
أم  ديــون،  ســيلين 

كلثــوم، وديــع الصافي، 
صبــاح فخــري،  اآلهــات، 

الحبيــب. األطــالل، رق 
 - ممثل يعجبك؟

* بــدري حســون فريد، خليل 
شــوقي، بهجت الجبــوري، آل 
باتشــينو ، ميريــل ســتريب 

وآخــرون.

 - ممثلة تعجبك؟
* نيكول كدمان، فاطمة الربيعي.

 - احب البلدان لديك غير العراق؟
ــرب،  ــس، المغ ــس، تون ــا، األندل * أيطالي

ــارات. ــن، األم ــر، برلي مص
 - حكمة في حياتك؟

* أنا والحق أغلبية.
 - امنية خاصة؟

* أن أتمكن من مساعدة كل سائل.
 - امنيه عامة؟

* أن أحقــق أحالمــي فــي أنتشــال العــراق 
مــن كبوتــه.

الموسيقار نصير شمه 
وقفة مع

حسان الحديثي

أعلنــت دار كريســتيز للمــزادات عــن عرضهــا للوحــة تملكهــا الممثلــة 
األمريكيــة لشــهيرة، أنجلينــا جولــي، وهــي مــن رســم رئيــس الــوزراء 

البريطانــي الشــهير ونســتون تشرشــل.
واللوحــة تســمى “بــرج مســجد الكتبيــة” اشــترتها الفنانــة األمريكيــة 

ســنة 2011، مــن ابــن الرئيــس األمريكــي روزفلــت.
وعرضــت جولــي اللوحــة فــي دار كريســتي للبيــع، لكــن ســيتم بيعهــا 
الشــهر المقبــل بســعر يقــدر بـــ 1.5 مليون جنيــه إلــى 2.5 مليون جنيه 

) 2.1 مليــون دوالر إلــى 3.4 مليــون دوالر(.
وتمثــل اللوحــة مســجد الكتبيــة فــي مراكــش، الــذي بنــي فــى القــرن 
ــدة  ــر اللوحــة الوحي ــال األطلــس، وتعتب ــة جب الثانــي عشــر، مــع خلفي
التــي أكملهــا زعيــم بريطانيــا فــى الحــرب العالميــة الثانيــة خــالل نــزاع 

1939-1945، وأهداهــا إلــى الرئيــس األمريكــي األســبق روزفلــت 
وقال نيك أورتشارد، رئيس قسم الفن

  البريطانــي الحديــث فــي كريســتي: “لقد أذهــل روزفلت بهــا، واعتقد 
أنــه أمــر ال يصدق”.

وقــال إن تشرشــل اســتحوذ علــى المنظــر فــي “اللوحــة 
الرائعــة والمثيــرة للذكريــات” وقدمهــا إلــى 
روزفلــت كتــذكار مــن الرحلــة، بحســب 

.arabnews ــع ــل موق ــا نق م
يذكــر ان ابــن روزفلــت بــاع اللوحــة بعد 
وفــاة الرئيــس عــام 1945، وكان لهــا العديــد مــن 
المالكيــن قبــل أن تشــتريها  الفنانــة اجلينــا جولــي 

وشــريكها بــراد بيــت فــي عــام 2011.

لوحة لـ » تشرشل « 
قيمتها مليونان ونصف جنيه

ســخرت النجمة الكولومبية شــاكيرا، 
التــي  التصويــر  جلســات  مــن 
يخضــع لهــا المشــاهير بطريفة 
طريفــة عبــر مقطــع فيديــو 

ــاخر. س
فــي  شــاكيرا  وظهــرت 
الفيديــو الــذي نشــرته عبر 
حســابها عــل إنســتجرام، 
وهــي تقــوم بالكثيــر من 
ــي يطلبهــا  الحــركات الت
منهــا المصــورون خالل 
ــة  ــور الدعاي ــاط ص التق
حيــث يطلبــون منهــا 
الكثيــر مــن األوضــاع 
الختيــار صورة مناســبة.

وعلقــت شــاكيرا علــى 
الفيديــو: هــذا مــا يحــدث 
جلســة  انتهــاء  بعــد 

التصويــر. 

وكشــفت  وســبق 
صاحبــة  شــاكيرا 
الـ44 عاًمــا، عن صور 
الجديــدة  إطاللتهــا 
ــابها  ــالل حس ــن خ م
“إنســتجرام”،  علــى 
حيــث ظهــرت بشــعر 
مــن  بــدال  أملــس 
ــة الكيرلي التي  تصفيفه بطريق
ــيرتها  ــة مس ــذ بداي ــا من رافقته
ــو: مفاجــأة. ــى الفيدي وعلقــت عل

وحصــدت اإلطاللــة علــى الكثيــر 
مــن عبــارات اإلشــادة والثنــاء مــن 
ــون  ــن يبلغ ــا الذي ــل متابعيه ِقَب
أكثــر مــن 70.2 مليــون شــخص.

العالميــة  النجمــة  أن  يذكــر 
شــاكيرا التــى يعشــقها المالييــن 
عــام  الفنيــة  مســيرتها  بــدأت 
ــال  ــددا هائ ــت ع ــث قدم 1990 حي
مــن األغنيــات التــى حققــت نجاحا 
ومــن   ، الســنين  عبــر  مذهــال 
 ”waka waka“ أغنياتهــا  أشــهر 
 ”whenever, wherever”و ”hips don’t lie”و

وغيرهــا.  ،”loca”و  ”la la la”و

شاكيرا تسخر من 
جلسات التصوير

كريــس نورتــون شــاب جامعــي عمــره 18 ســنة 
كان يعشــق كــرة قــدم  امريكــي اصيــب فــي الحبــل 
الشــوكي فــي فــي احــدى المباريــات  الجامعيــة، ممــا 
ــة،  ــي والحرك ــى المش ــه عل ــدم قدرت ــي ع ــبب ف تس
واصبــح مشــلوال مــن رقبتــه حتــى قدميــه،  وقــد 
ــه  ــاء ان فرصــة التحــرك او الســير لدي ــه االطب ــال ل ق
ــن  ــم 2010 , لك ــي. العال ــك ف ــاوز %3 كان ذل ال تتج
ــم يستســلم وظــل يحــدوه االمــل  الشــاب كريــس ل
فــي المشــي ،  واســتمر فــي دراســته الجامعيــة،  
فتعــرف علــى شــريكة حياته اميلــي التي ســاعدته في 
التماريــن الرياضيــة  والعــالج الفيزيائــي، فكانــت الــى 

ــاة . ــى الحي ــه عل ــه ، وحفزت جانب
كان يمارس التمارين يومياً   لمدة 4-5 ساعات .

ــه كان  ــوم تخرج ــي ي ــة وف ــته الجامعي ــل دراس  اكم
ايملــي تفكــر  فــي كيفية مشــي كريس على المســرح 

كبقيــة الطلبــة. 
ــار. بمســاعدة  وتمكــن ان يســير مســافة خمســة امت
ــررا  ــجيعهم، ق ــه وتش ــق زمالئ ــط تصفي ــي، وس اميل
الشــابان اميلــي وكريس ان يتزوجــا  وحدثت المعجزة .
وفــي بضــع ثــواٍن  تغيــرت حيــاة كريــس  الــى االبــد 
فقــد قــام فــي حفــل الزفــاف مــن كرســيه المتحــرك 
وســار مــع عروســته، وبعــد ذلــك قــام بتأليــف كتــاب 
ــاردات الســبعه، فقــد انتشــر هــذا الكتــاب  عنــوان الي

بطريقــة مذهلــة واقتنــاه اكثــر من 3 مليون شــخص.
ــي  يعيشــان مــع بعضهمــا ولديهــم   كريــس وايمل

ســبعة ابنــاء بالتبنــي. 

تقــول ايميلــي مــا اعجبنــي بكريــس هــو اصــراره على 
الحيــاة وانــه  ال يختلــف عــن اي انســان رغــم االعاقــة ، 

فقــد واصــل حياتــه وانتصــر علــى ضعفه.  

بضع ثواني غيرت حياة كريس

للطيورقــرب  كنســيالري  مــزاد  فــي 
ــرض  ــل ع ــة بروكس ــة البلجيكي العاصم
احــد مربــي الحمــام طيــر زاجــل مــن 
النــوع النــادر  أســمه »نيــو كــم«، فكانــت 
المفاجئــة ان تقــدم رجــل صينــي بعرض 
أذهــل المزايديــن ، إذ  ارتفــع ســعر طيــر 
ــل  ــون والزال الرج ــى 1.32 ملي ــل ال الزاج
الصينــي يزايــد علــى ســعر الطيــر حتــى 
رســى المــزاد عليــه بمبلــغ 1.6مليــون 
يــورو  اي مــا يعــادل 1954 مليــون دوالر.

يذكــر ان الصينييــن يولــون اهتمامــًا 
كبيــرًا بتربيــة الحمــام.

فهــم  يراهنــون علــى الحيوانــات فــي 
ســباقات الحمــام، تماًمــا كمــا يحــدث 

فــي رياضــات الفروســية. ثــم يقومــون 
بالمزايــدة علــى الحمام الــذي يتوقعون 
عودتــه إلى الشــقة بشــكل أســرع، ففي 
الصيــن يشــارك الماليين فــي المراهنة 
شــركات  وتنشــط  الحمــام   علــى 
المراهنــة علــى هــذا النــوع بشــكل 

كبيــر. 
ــام  ــترى الحم ــذي اش ــل ال ــول الرج يق
ــور  ــن الطي ــوع م ــذا الن ــل  ان ه الزاج
يتمتــع بأحســاس عالــي وذكاء خــارق, 

لكنــه فــي الوقــت ذلتــه عبــر عــن قلقــه 
بعــودة الحمامــة الــى بلجيــكا مــرة اخــرى 
ــتطع  ــم تس ــن ول ــت للصي ــا اذا نقل فيم

ــاك. العيــش هن

مربي حمام  صيني يشتري طير بـ 1.6 مليون يورو


