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كتب المحرر السياسي للمستقل 

فــي لحظــاٍت تاريخيــة تتوقــُف الفلســفات ويتجــه التأويــل 
اتجاهــا واحــدًا ، حيــث يختلــط الروحــُي بالعلمــي فــي تقييــم 
ــوار  ــرة ح ــي دائ ــدودا ف ــككين مح ــدو للمش ــَدثٍ  يب ــاِر ح آث
االديــان الفقهــي والعقائــدي . لكّنــه مــع مشــاكل المجتمعــات 
ناجعــًا  تاثيــُره  يكــون  يــوم،  بعــد  يومــاً  تتراكــم  التــي 
وضروريــاً.. فالمجتمعــات قاطبــة عانــْت مــن عقائدهــا بفعــل 
التفســيرات الشــاذة للنصــوص والتوظيف السياســي لالديان. 
ــزاع  ــال والتصفيــات والن وتجــاوزت الخــالف الفكــري الــى القت
علــى الســلطة فــي أحــّط اســاليب النــزاع. ُرّوع اآلمنــون وُهِجــر 
ــى األعــراض وإمتهــان االطفــال  ــداء عل ــاء وجــرى اإلعت األبري
وتخريــُب المــدن،  وســاد الخــوف العقائــدي بــدل األمــان 
العقائــدي. بــل دفعــوا القتتــال ابنــاء الوطــن الواحــد والديــن 
الواحــد والمذهــب الواحــد والعشــيرة الواحــدة . ولذلــك 
أصبحــت المصافحــة ضــرورة تاريخيــة مقابــل قعقعة الســالح . 
انقــاذ المجتمعــات مــن الدمــاء الرخيصــة التــي تســيل ، ولْجــم 

ــون ســفكه . ــدم ويحلل اولئــك الذيــن يباركــون ال
هنــا لــم تعــد لحظــاٌت رمزيــٌة كهــذه فعاليــاٍت عابــرًة. بــل إن 
أصداءهــا وانعكاســاتها ســتجني علــى األرض ثمــاَر الســالم .

لقــاء بابــا الفاتيــكان المحــاط بقداســة عقيدتــه كمرجــع ديني 

ــى  ــم مــع قداســة المرجــع األعل ــى  للمســيحين فــي العال أعل
للشــيعة فــي العالــم مــع  قداســات الديانــات المختلفــة التــي 
انتجتهــا هــذه االرض الطيبــة. أرض االســاطير والمالحــم 
والحكايــات وبراكيــن العقــل االول لهــذا الوجــود.. لقــاٌء يجعل 
مــن المجرميــن يلعقــون دماءهــم ويواجهــون ضحاياهــم في 

كوابيــس الزمــان .
ــراق ،   ــأ أرَض الع ــو يط ــا وه ــارة الباب ــل زي ــن أن نحل اليمك
الزيــارة المؤجلــة مــن عشــرات الســنين فــي ُبعِدهــا الرمــزي 
فقــط ، وكونهــا كشــَف داللــٍة الســطورة الخلــق واصــول 
والتاريــخ،  التــراب  مــن  متفّتحــا  الغيــب  وتلمــس  الديــن 
ــذي ظــل ينطــق مــن العقــل االول،  ــى  الحجــر ال منقوشــا عل
لبلــدان اخــرى مســتقرة وآمنــة  التــي تحــدث  كالزيــارات 
ومنظمــة وتفصــل بيــن ماضيهــا ومســتقبلها بحنكــة ووعــي 
وتطــور. فالزيــارة للعــراق  لبلــد الشــهداء الذيــن لــم تتوقــف 
قوافلهــم مــن مئــات الســنين، بلــد النزيــف المســتمر الــذي 
تتغيــر اســبابه فقــط فيمــا يظــل جاريــا مثــل انهــاره ودمــوع 
ــاءات المهاجــرة  ــر المنهــوب والكف ــد الخي ــه .:بل األمهــات في
حيــث يتيّتــم العلــُم وُتهــان المعرفة وتنعــدم التنميــة ويتأجل 
البنــاء وتســتغل الطفولــة وترهــق األســرة . بلــد لــم يبــق مــن 
ثرائــه ورفعتــه ســوى البطولــة والكرامــة ، حيــث يقاتــل ابناؤه 
ضــد الجــوع والفقــر، لكنهــم يجوعــون بارادتهــم مــن أجــل 

ــه ويتوهموَنهــا  ــُب المتوحشــون عاطفت ــد يحل كرامتهــم. بل
ضعفــا ، ويســتغلوَن كرَمــه ويتوهمونــه خنوعــاً ورضــى . 
بلــد ُيتهــم ابنــاؤه بالركــوع والخضــوع وهــم اكثــر الشــعوب 
فــي العالــم تقــول )ال( وتدفــع ثمــن هــذه ال )ال( شــهداء 
ومهجريــن ونــزالء فــي الســجون أو مقابــر األحيــاء الجماعيــة .
ــاطير  ــِب واألس ــن الكت ــادم م ــا الق ــة الباب ــرف قداس ــا يع ربم
وتاريــخ الحــروب الكونيــة التــي نظمــت نفســها وبنــت بلدانهــا 
ووضعــت اكاليــل للديــن فــي حــدود اثــره الروحــي والتربــوي 
والنفســي محــررة ايــاه من مجون السياســة ومواخيرهــا، يعرف 
جيــدا أن زيارتــه لبــالد الرافديــن ليســت ككل الزيارات،ولذلــك 
ــعب... ــذا الش ــذه األرض وه ــن ه ــة ع ــة بليغ ــتبقها بكلم اس
األرض التــي يحــاول المحتلــون مــن الخــارج والمتهاكــون مــن 
الداخــل أن يحولوهــا مــن قمــة الــى قــاع . مــن أصــل التفكيــر 
البشــري والفيــوض الروحيــة الــى أرض تحكمهــا الخرافــة 
ــة  ــاِء االئم ــا بدم ــَف تراُبه ــن أرض دي ــة. م ــات الملفق والرواي
ــوار، الــى أرض يذبــح فيهــا األحــراُر ودعــاة  والمصلحيــن والث
الحيــاة الحــرة الكريمــة والمنهــج الصحيــح. مــن أرض الفنــون 
ــن  ــة بي ــدة العضوي ــاء والوح ــعر والغن ــال واألدب والش والجم
المــاء واإلنســان ،الــى أرٍض ترعاهــا قبائــل متخلفــة. مــن أرض 
ــن  ــاُب المتربصي ــا لع ــيل عليه ــى أرٍض َيس ــة ال اهلل المحروس

واألعــداء الصغــار مــن كل حــدٍب وصــوب ..

 يعــرف جيــدًا قداســة البابــا اذًا مــن يصافــح فــي هــذه 
ــف  ــن وق ــَح م ــود االنســاني. فصاف ــة المســتعادة للوج الرحل
ضــد التوحــش وقــاوم التخلــف، وصلــى علــى ارواح الشــهداء 
الذيــن ارتقــوا والشــهداء القادميــن والشــهداء الذيــن بقيــت 
دماؤهــم لــم تجــف حتــى يقتــص اهلل والقانــون ونظــام ادارة 

قــوي مــن قتلتهــم .
كل ذلــك كان يســتحضر مــع خطــواِت الضيــف األبيــض ، 
ــة  ــي رحل ــد ف ــن جدي ــة م ــعلة أور المتوهج ــل ش ــو يحم وه
ــذر  ــا ويعت ــراَح الضحاي ــا ج ــد به ــم ، يضّم ــى العال ــدة ال جدي
شــرفهن  افتــرس  الذيــن  الصبايــا  مــن  العدالــة  باســم 
ــار  ــي هدمــت، واآلث ــس الت المتوحشــون، والمســاجد والكنائ
التــي أكلوهــا، واألبنيــة القتيلــة التــي تحكــي للعالــم مآســاة 

شــعب الحضــارات.
فعلــى هــذه األرض التــي  تشــرفت بقدومكــم  قداســة البابــا 
تقــام كل يــوم معركــة داميــة  بيــن التحضــر والتخلــف بيــن 
ــم  ــاة . خــذ هــذا الرقي ــن المــوت والحي ــة والوهــم بي الحقيق
معــك ياضيفنــا العزيــز فهــو وقــود شــعلة أور التــي تحملهــا 
ــق،  ــي الطري ــأْت ف ــا انطف ــك كلم ــيضيئها ل ــك، س اآلن بيدي
ويذّكــرك بــاألرض التــي أعلــْت قداســَتك وشــاهدَت فــي 
ــن  ــك حي ــي حياِت ــرأَت ف ــا ق ــر مم ــاَم اكث ــن اآلث ــا م قصصه

ــا .     وطــأَت ترابه

المقامــاُت المقدســة فــي المنطقــة والعالــم تَعــد اليــوم من مصــادر الدخل 
الوطنــي العظمــى للــدول التــي تضــم أضرحــة أو مواطــن النبيــاء وأوليــاء 
ــار  ــن اآلث ــياحية ع ــة وس ــة اقتصادي ــل أهمي ــي التق ــة، وه ــوز روحي ورم

القديمــة و المتاحــف فــي العالــم. 
واذا مــا كاَن بعــض األماكــن المقدســة الكبرى في مقدمتهــا مكة المكرمة 
ومدينــة الرســول الكريــم محمــد فــي المملكــة الســعودية، أو كاتدرائيــة 
ــن  ــث الحرمي ــى ثال ــجد االقص ــكان أو المس ــي الفاتي ــرس ف ــس بط القدي
الشــريفين أو األماكــن المقدســة فــي العــراق التــي تضــم رفــات االئمــة 
األطهــار  والصحابــة األبــرار،اذا ماكانــت هــذه فاعلــة وتســتقبل الــزوار مــن 
كل بقــاع العالــم علــى مــدار العــام   فــان هنــاك الــى جانبهــا عشــرات اآلالف 
مــن المــزارات الصغيــرة فــي كل مدينــة بــل فــي كل قريــة ، وهــي تعمــل 
وتنتــج ويكســب القائمــون عليهــا  العوائــد بحجــم حاجــات النــاس الروحيــة 
ــدول بهــا   ــت هــذه ال ــك اعتن ــرة.. ولذل ــواب والمغف وطلبهــم اليومــي للث
كثيــرا وعّمرتهــا ووســعت مــن بنائهــا وادخلــت عليهــا التكنلوجيــا الحديثــة 
فــي وســائل النقــل واالقامــة والتبضــع والرعايــة الصحيــة . فهي فضــالً عن 

مكانتهــا الروحيــة مصــدٌر  اقتصــادي عظيــم .
 وربمــا ُتعتبــر مكــة المكرمــة أو العتبات العلوية والحســينية والعباســية في 
العــراق وعتبــة اإلمــام الرضــا والســيدة معصومة عليهما الســالم فــي ايران 

مــن المؤسســات الدينيــة االكثر ثــراًء فــي العالم .
ــم  ــورد العظي ــذا الم ــتثمار ه ــن اس ــدًا ع ــون ج ــك متخلف ــع ذل ــا م  لكنن
فــي أماكــن اخــرى . ومثــال ذلــك أن أرض العــراق عنــد جنوبهــا وجنــوب 
ناصريتهــا تحديــدًا يقــع أهــم رمــز  فــي تاريــخ البشــرية الروحــي هــو مقــام 
ابراهيــم، النبــي األب الــذي ولــد هنــاك بعــد 100 عــام مــن انشــائها 2000 
قبــل الميــالد عاصمــة للحضــارة الســومرية انــذاك. ومنهــا بــدات رحلتــه 
التــي مــالت الدنيا وتشــعبت وانتشــرت حتــى اليوم، مــن مقامها غيــر البارز 

الــذي يشــبه هيــاكل المدينــة المبنّيــة مــن الطــوب المحــروق.
ولمــا لهــذا الموضــوع مــن معنــى كبيــر  توحيــدي وتاريخــي، فــان اهمالــه 
ونســيانه وعــدم اســتثماره دوليا يعد مــن اكبر النكســات االدارية فــي العراق.
شــخصيا ســمعت الكثيــر الكثيــر مــن سياســيين ومهندســين وتجــار فكــرَة  
مشــروع بنــاء مقــاٍم كبيــر للنبــي ابراهيــم ، وبيــن المبالغــة واالســتعراض 
وســْبك الــكالم والتصديــق ، تخّيلــت معهــم أننــا أمــام مقــام عمــالٍق يمتــد 
مــن أور ليغطــي مدينــة الناصريــة وضواحيهــا واقضيتهــا كلهــا بفنادقهــا 
ــة  ــورها المعلق ــة وجس ــا الحديث ــا وطرقه ــة ومطاعمه ــواقها الحديث واس
بــل يعبــر ذلــك الــى األراضــي الفارغــة المهملــة بيــن الناصريــة والكــوت 
ــات  ــالث ديان ــن ث ــام م ــتوعَب زوار المق ــي يس ــرة . ك ــة والبص والناصري
رئيســة فــي العالــم ، بمعــدل عشــرين مليــون زائــر أجنبــي ســنويا . وتخيــل 
معــي عزيــزي الحالــم كــم مــن األيــدي العاملــة بجميــع اختصاصــات الحيــاة 
سيســتوعب هــذا المشــروع الجبــار وكــم ســيقدم مــن خدمــات ومالحــق 
ومكتبــات وفعاليــات  وانشــطة ثقافيــة وانســانية لتتحــول الناصريــة بيــن 
ليلــة وضحاهــا مــن مدينــة التصلــح للعيــش مهملــة جــرداء ينخــر عظاَمها 
الفســاد ويخيــم الفقــر علــى ربوعهــا ، الــى حاضــرة عظمــى مــن المعمــار 
ــم  ــكان او المعال ــة او الفاتي ــة المكرم ــا مك ــي ابنيته الهندســي  تشــبه ف
الشــاهقة فــي العالــم. حينها لــن تنتظر فاغــرة الفم ميزانياتهــم المقحطة، 
بــل تتركهــا  هديــة للفاســدين ياخذونهــا معهــم الــى قبورهــم .. وتنعــم 
هــي وشــعبها بهــذا الثــراء الجديد العظيــم .. لكن هذه االحالم  الهندســية 
االيمانيــة الســياحية االقتصاديــة الشــعرية الكبــرى ، تضــع الــف الــف مبــرر 
لعــدم انجازهــا ، أيــن الرجــل الــذي يتخــذ القــرار؟! مــن يدعــك تبنــي؟! مــن 
يصــرف؟! مــن يجــرؤ علــى االســتثمار بهــذه الضخامــة فــي زمــن قفاصــة 
السياســة والمــال ومشــاريع ) اضــرب واهــرب( ؟! بلــد بــال نظــام بنكــي وبال 
قوانيــن اســتثمار، مــن يوفــر االمــن للزائريــن األجانــب خاصــة مــن بعــض 
الديانــات التــي التمانــع ان يحتســي الزائــر كأســا مــن النبيــذ فــي مطعــم او 
مقهــى . أو ان يصلــي بطريقتــه الخاصــة او يقــوم بجولــة حتمية مع عائلته 
الــى معالــم االهــوار العظيمــة والحقــول والمــزارع والنخيــل التــي ســتكون 

فــي وضــع مختلــف اخــر بالطبــع  ؟. 
لكــن كل هــذه الثانويــات متغيــرات يمكــن ان تتوفــر فــرص لمعالجتهــا او 
توصيــات انضباطيــة لتحديدهــا ، وهــي ليســت مبــررا أمام مشــروع عمالق 

يبقــى اثــرا يحمــل اســم  مــن أّسســه الــى آخــر الزمــان . 
عمومــا ، جــّل مــا اعنيــه هــو ان االمــر ليــس فــي شــؤون اداريــة وروتيــن 
وقلــة حمــاس، بــل هــو انعــدام رؤيــا وجفــاف فــي الخيــال وهزيمــة أمــام 
ــن  ــرى بالعي ــط  ي ــا فق ــر فيه ــرب، النص ــاء ح ــازات، الن البن ــم االنج عظائ

المجــردة.
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والبابا يحمل شعلتها من جديدوالبابا يحمل شعلتها من جديد

قــال مصــدر فــي مكتــب الرئيــس العراقــي برهــم صالــح نقــال عــن رويتــر  إن الســيد 
السيســتاني اشــترط عــدم حضــور  أي مســؤول عراقــي خــالل اللقــاء الذيــن عقد بين 

الزعيميــن الدينيين.  .
 وقــد اســتغرق اللقــاء 55 دقيقــة، توجــه بعــده البابــا  فرنســيس إلــى أطــالل مدينــة 
أور القديمــة مســقط رأس النبــي إبراهيــم بجنــوب العــراق، وقــد القــى كلمــة فــي 
المدينــة التاريخيــة بحضــور حشــد كبيــر مــن ابنــاء الناصريــة وعــدد كبيــر مــن رجــال 

الدينيــن مــن االديــان والطوائــف المختلفــة. .   

مكتب الرئيس صالح :
السيستاني اشترط عدم حضور 

اي شخصية سياسية خالل لقائه البابا
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الحــدث االســتثنائي و المميــز  الــذي حصــل فــي العراق، 
ــي  ــة ف ــة هام ــه تاريخي ــكل انعطاف ــك ش ــال ش ــو ب ه

تاريــخ بــالد الرافديــن. 
قــد تكــون زيــارة البابــا  عاديــة، وليســت فريــدة، وان 
كانــت الول مــرة   يقــدم زعيــم روحــي بهــذا المســتوى 
البابــا  قداســة  قــام   وربمــا   بغــداد،  زيــارة  علــى 
فرنســيس واســالفه بزيــارات مماثلــة للعديــد مــن 
دول العالــم، لكــن الحــدث االســتثنائي هــو لقــاء القمــم 
ــة  ــوزة العلمي ــل الح ــف معق ــى ارض النج ــة عل الروحي

ــف ســنة.  ــر مــن ال ــد تاريخهــا الكث ــي يمت الت
البابــا فرانســيس ليــس زعيمــاً للكاثوليــك فحســب بــل  
ــيحية  ــل المس ــو يمث ــة وه ــالم والمحب ــز للس ــو رم ه
بثقلهــا العالمــي وثأثيرهــا فــي صناعــة القــرار الدولــي 
ــًا  ــس زعيم ــتاني لي ــع السيس ــماحة المرج ــا ان س ، كم
شــيعياً بــل هــو رمــز انســاني وصانــع الســالم  ومميــت 
ــم  ــكل طوائفه ــلمين ب ــل المس ــو يمث ــة، وه الطائفي

ــم . والوانه
ــيحيًا  ــاًء مس ــاره لق ــاء باعتب ــذا اللق ــى ه ــر ال ــذا ينظ ل

اســالمياً بمدياتــه الواســعة  وافاقــه الكبيــرة . 
وهــذا مــا اتفقــت عليــه أراء  مجموعــة مــن رجــال الدين 

المسلمين والمسيحيين . 
ــدة المســتقل أرائهــم لمناســبة  ــد اســتطلعت جري فق
الزيــارة ســألناهم عــن مخرجــات الزيــارة واثارهــا وكيف 

ينظــرون لهــا مــن الناحيــة الروحيــة واالجتماعيــة .
ــام المخلِّصــي وهــو راعــي  ــر بهن ــال االب ُميسَّ ــد ق فق

ــة للمســتقل:   ــس الكلداني ــار كوركي كنيســة م
اننــا ننتظــر هــذا اليــوم مــن أمــد بعيــد خصوصــا لقــاء 
رجليــن يربطهــا مشــترك واحــد وهــو روحانيــة عميقــة 

وبســيطة  مهتميــن كالهمــا بخيــر االنســان وســالمه
 لذلــك اعتقــد ان هــذه الزيــارة ســوف تعمــق عالقــات 
المحبــة والســالمة بيــن المختلفيــن.  ومــن جهــة أخرى 
ــم تكــن  ــب ل ــر بجوان ــر فأكث ــم اكث ف العال ــرِّ ســوف تع

ملموســة ، فتكــون النجــف واور مرصــد الكثيريــن .
وتمنــى االب ميســر لهــذا اللقــاء  ان يكــون لقــاء ســالم 

ومحبــة نســأل اهلل أن يتممــه مــن اجــل العــراق. 
ــيحية  ــالمية المس ــات االس ــي العالق ــث ف ــار الباح واش
واالســتاذ فــي الحــوزة العلميــة الســيد وليــد البعــاج في 

حديــث خــص بــه المســتقل حــول الزيــارة. 
وقــال : تعــد هــذه الزيــارة مــن األهميــة بمــكان ليســت 
للعــراق فقــط بــل المنطقــة ككل فالزيــارة تحمــل اكثــر 
مــن رســالة واحــدة مــن هــذه الرســائل أنهــا جــاءت 

لتؤكــد وتعــزز أهميــة العــراق الحضاريــة والدينيــة.
وثانــي هــذه الرســائل انهــا جــاءت لتعزيــز المشــتركات 

الدينيــة بيــن اتبــاع الديانــات الســماوية.
وثالــث الرســائل انهــا تســلط  الضــوء علــى موقــع 
العــراق كونــه مهــدا لالديــان حيــث انطلقــت منــه أول 

ــد . ــة نحــو مســيرة التوحي شــعلة روحي
دعمــا  الزيــارة  هــذه  جــاءت  آخــرا  وليــس  وأخيــرا 
وتشــجيعا للعراقييــن المســيحيين بــأن هــذا البلــد هــو 
بلدكــم وهــو مقصــد المؤمنيــن فــي كل مــكان وزمــان
 وأضــاف االســتاذ وليــد ان لقــاء البابــا مــع ســماحة 
الســيد السيســتاني فهــو لقــاء تاريخــي إذا انــه اللقــاء 
ــة مســيحية  ــر ديان ــم اكب ــن زعي ــذي يجمــع بي األول ال
ــر مــع زعيــم شــيعي وهــو الســيد  فــي العالــم مــع اكب
السيســتاني فهــو لقــاء القمة بيــن قطبي التســامح لقاء 

الكنائــس والمســاجد ويحمــل االثنيــن ســجال حافال من 
المواقــف االنســانية التــي خلدهــا التاريــخ.

فالزيــارة فتحــت االبــواب امــام كل محاولــة جــادة 
للتقــارب والحوار، فالســيد السيســتاني دعا ســنة 2005 
ــة  ــر المحب ــي نش ــا ف ــذ دوره ــة لتأخ ــات الديني الزعام

ــي. ــلم االهل ــترك والس ــش المش والعي
والبابــا فرنســيس اكــد ذات المعنــى والمضمــون فــي 
ــة  ــة وروي ــان بحكم ــا يتمتع ــه. فكالهم ــب خطابات اغل
ــه  ــف، ولعل ــون مختل ــم ول ــاء طع ــيكون للق ــدا س فاكي
اللقــاء الــذي فيــه نــوع مــن الشــبه علــى مســتوى 
الحــدث للقــاء وفــد نصــارى نجــران للنبــي محمــد، 
اذ ان فرنســيس امتــداد للرســول بطــرس. والســيد 
ــد نبــي  ــداد للنبــي محمــد كونــه حفي السيســتاني امت

االســالم.
واشــار  الباحــث البعــاج الــى ان مجــرد وقــوف الرجليــن 
امــام انظــار العالــم وبحضــور كــم كبيــر مــن وســائل 
لنقــل الحــدث يخــرس االصوات النشــاز ودعــاة الكراهية 
ممــن حرصــوا علــى تأجيــج الصــراع الدينــي والطائفــي 
ــارة ســنجد الفتنوييــن قــد انحســروا،  فبعــد هــذه الزي
والعــراق عــاد الــى الريــادة والصــدارة فــي المنطقة من 
حيــث احتضانــه للتنوع الدينــي والعرقــي والقومي وهو 

محــج الغلــب ديانــات العالــم.

ــم الســهالني وهــو  ــور الشــيخ هيث كمــا تحــدث الدكت
رجــل ديــن واســتاذ جامعــي عــن اهميــة الزيــارة 

للمســتقل فقــال : 
زيــارة الحبــر االعظم للمرجع االعلى الســيد السيســتاني 

تكشــف عــن امور عــدة .
اوال : ان اللقــاء لــه اهميــة كبيــرة الن المرجعيــة الدينية 
تعتبــر واقعــاً اساســياً فــي كل المعــادالت فهــي جوهــر 

العالــم االســالمي  

ثانيــا : ان لقــاء هــذه القامــات الروحيــة هــو  تأســيس 
للتســامح الدينــي بعيدا عن السياســة الدوليــة  الماكرة  

التــي تفــرق وال تجمــع االنســانية .
ثالثــا : هــو قبول واعتــراف  باالخــر ، واحترام  خصوصية 
االديــان الســماوية وعلــى قاعــدة » لكــم دينكــم ولــي 

دين« 
وأضــاف الســهالني كان للزيــارة انعكاســا روحيــاً  فــي 
مســئلة التقــارب االســالمي المســيحي وهــو بــادرة 

ــوار .   ــة الح ــى لغ ــن عل لتشــجيع االخري
ــي  ــي والروح ــه التاريخ ــراق وعمق ــع الع ــر ان موق وذك
يلعــب دورا محوريــا فــي المنطقــة وهــو صمــام امــان 
ــة  ــة الديني ــود المرجعي ــالل وج ــن خ ــان م ــكل االدي ل

ــام السيســتاني ــة باالم ــا المتمثل العلي
ــان  ــث د. آرا بدلي ــتقل االب والباح ــدث للمس ــا تح فيم

ــالً :  ــا قائ ــارة ونتائجه ــن اســباب الزي ع
مــن المؤكــد ان احداثــا معينــة مثل زيــارة البابــا للعراق 
تعتبــر تاريخيــة كونهــا تتــم الول مــرة وســتبقى حدثــا 
ضخمــا لــه معالــم واضحــة فــي تاريــخ العــراق، وكذلــك 
طبعــا زيارتــه لســماحة الســيد السيســتاني ولقــاءه بــه.

لكننــا فــي العــراق -برأيــي الخــاص- إعتدنــا علــى 
ــه،  ــام ب ــدث- واالهتم ــدث -اي ح ــادة بالح ــاء ع االحتف
دون القــدرة علــى »إدامــة زخــم الحــدث« بعــد انتهــاءه 
ومحاولــة اســتثماره القصــى الحــدود ورؤيــة آثــاره 

ــرة. ــر المباش ــرة وغي ــه المباش ونتائج
ــة  ــاء بمرجعي ــة واللق ــذه الفرص ــتثمار ه ــن اس اذ يمك
ــال-  ــبيل المث ــى س ــي -عل ــوار الدين ــع الح ــف لدف النج
بيــن جميــع االديــان والطوائــف فــي العــراق، ومحاولــة 
التخلــص مــن االصطفــاف الدينــي والطائفــي واالثنــي.
اضافــة الــى العديــد مــن الموضوعــات واالبعــاد التــي 
يمكــن لهــذه الزيــارة وهــذا اللقــاء ان يلعبــا دورا مهما 

فــي التأثيــر عليهــا وتغييــر مســاراتها.
فيمــا رد  الســيد محمــد رضــا الغريفــي وهــو رجــل دين  
ــى وهــو رجــل  ــب المرجــع االعل ــن لمكت ومــن المقربي
قانــون، علــى بعــض المعترضين علــى الزيــارة فيقول : 
انــا ال اعــرف وجهــاً لالعتــراض حتــى نحتــاج الــى اخــذ 
ورد فــي زيــارة زعيــم روحــي المــة مــن اهــل الكتــاب 
ــن   ــه الماليي ــر، يتبع ــع كبي ــي ونرج ــم روح ــر زعي الكب
وعلــق الســيد الغريفــي علــى الزيــارة مــن ناحيــة 
مشــروعية التواصــل مــع االخــر  بالقــول : فيمــا يتعلــق 

باصــل الحــدث هــل يحــرم شــرعاً االتصــال والمحادثــة 
والمباحثــة مــع اهــل الكتــاب أو ُيحضــر اجتماعيــاً؟؟ 
ــا حــول مشــروعية مجاورتهــم  ــف يوم ــم نختل نحــن ل
واالختــالط بهــم  والتعامــل معهــم بــل وزيارتهــم 
فــي دورهــم  متبعيــن فــي ذلــك نهــج ائمتنــا مــن ال 
محمــد  عليهــم الســالم..باالضافة الــى ماشــاهدته 
ــر الشــخصيات المســيحية  ــن ورود اكاب ــام 1970  م ع
فــي العــراق الــى مســجد الهنــدي فــي النجــف االشــرف 
لحضــور العــزاء المقــام على روح الســيد الحكيــم »طّيب 
اهلل ثــراه« وقــد تــم اســتقبالهم وضيافتهم علــى اكمل 

ــه .. وج
وأضــاف ان  المعترضيــن يتحدثــون بمزاجيــة  تحددهــا 
المصالــح الدنيويــة والفئويــة والسياســية واالنتمــاءات 
المنهجيــة و و و... وهــذا ينافــي الســلوك العقالنــي  

الــذي ينتهجــه العقــالء .
ــد المــال رئيــس   وســألنا. ســماحة الدكتــور الشــيخ خال
مؤسســة جماعــة العلمــاء فــي العــراق عــن رأيــه فــي 
العالقــات.  واقــع  علــى  واثرهــا  ودالالتهــا  الزيــارة، 
االســالمية المســيحية، وتغليــب لغــة الحــوار ، فأجــاب:
زيــارة البابــا فرنســيس هــي الزيــارة األولــى فــي تاريــخ 
ــا  ــا وفيه ــة كورون ــد جائح ــى بع ــارة األول ــراق والزي الع

دالالت مهمــة جــدًا 
أولهــا : زيــارة اإلمــام السيســتاني فــي النجــف األشــرف 
إّنمــا تعبــر عــن الموقــف اإلنســاني والرســالي واألبــوي 
الــذي لعبــه المرجــع األعلــى وخاصــة بعــد عــام 2003 
علــى جميــع  المســتويات كلهــا ، وخاصــًة فــي دفاعــه 
عــن الجميــع بمســافة واحــدة وهــذا الموقــف لــم يكــن 

لغيــره مطلقــاً.
ثانيــاً : رســالة تعايــش واضحــة مــن خــالل زيارتــه إلــى 
مدينــة أور موطــن والدة إبراهيــم عليــه الســالم والذي 
ــأن المســلمين  ــه يقــول ب ــاء وكأن ُيســمى بأبــي األنبي
والمســيحين واليهــود خــرج أنبيائكــم مــن مشــكاة 

واحــدة فتعايشــوا والتتقاتلــوا .
ثالثــاً : فــي الزيــارة إشــارة لحث المســؤولين فــي العراق 
وخاصــة الحكومــات المحليــة والمركزيــة باإلهتمــام 
الحقيقــي باعــادة إعمــار المــدن ويكفــي أن يتاجــر 

ــة . ــن المعامل ــا الدي ــه وإّنم اإلنســان بدين
رابعــاً : رســالة إطمئنــان الــى المكون المســيحي وجميع 
األقليــات فــي العــراق بأننــا معكــم كمســلمين فعيشــوا 
ببلدكــم العــراق بأمــان والمــكان للعنــف بيننــا، بل على 

عجلــة العنــف أن تتوقف .
خامســاً : رســالة الــى العالــم كلــه تبيــن  المكانــة 

العظيمــة للعــراق والتــي يجهلهــا بعضهــم فعليكــم أن 
تعــوا مكانــة هــذه البــالد التأريخيــة فهــي مهــد األنبياء 
والرســاالت واالوليــاء والصالحيــن وينبغــي أن اليكــون 

مكانــاً للمخربيــن فــي هــذا البلــد الصابــر .
ــذي زار  ــار ال ــم نصَّ ــاالب ندي ــتقل ب ــت المس ــا التق كم

العــراق والنجــف والتقــى بكثيــر مــن الفعاليــات العراقيــة  
وتحــدث عــن الزيــارة  وعــن لقــاء القمــم الروحيــة وقال: 
ــالء وجــدت السياســة هــي  ــي للنجــف وكرب ــد زيارت عن
مــن تفرقنــا وليــس الديــن ، لهــذا زيــارة البابــا مهمــة 
ولقائــه بالمرجــع االعلــى يكتســب اهميــة خاصــة النــه 
ــان  ــل بااليم ــي تتمث ــانية  الت ــورة االنس ــس الص يعك

ــة. المســيحي واالســالمي بالتعايــش والمحب
نديــم  االب  قــال  الزيــارة  مخرجــات   وعــن 
ــذه  ــى ه ــي عل ــف نبن ــو كي ــم وه ــؤال مه ــاك س » هن
المحطــة التاريخيــة  النهمــة يجــب ان تســتمر  اللقــاءات 

ــاركات.  والمش
النــاس  يشــعر  وان  االطــراف  جميــع   بيــن 
علــى   ، الزيــارة  لهــذه  االيجابيــة  بالتداعيــات   
ــة والســالم  ــة  ونظــر المحب ــة ووأد الطائفي المصالح

بيــن النــاس .

واشــار االب نديــم الــى  رأي الكنيســة االنجليكانيــة  في 
هــذا اللقــاء التاريخــي ، باعتبــاره عضــوا فاعــالً فيها . 

ــارة  مــن منظــور نتائجهــا  ــى هــذه الزي نحــن نظــر ال
ومــا تحملــه  مــن رســائل تجــاه التقــارب بيــن االديــان 

والشــعوب.  
والســيد  البابــا  يلتقــط  ان  مهمــاً  ليــس  واضــاف 
السيســتاني صــورًا  للذكــرى بقــدر مــا ســيفعالن بحكم 
ــو  ــل ه ــزان العم ــون مي ــعوب وان يك ــا للش مركزيهم
ــي  ــك ف ــا اخ ل ــان  ام ــاس صنف ــي »الن ــام عل ــول االم ق
الديــن ًاو نظيــر لــك فــي الخلــق« ونحــن بشــر  ويجــب 

ان تعايــش  بســالم .  
ولمكانــة النجــف ورمزيتهــا تحــدث رئيــس أســاقفة 
إيبارشــية أربيــل الكلدانيــة المطــران مــار بشــار متــي 
وردة ، وقــال: إن »لقــاء البابــا فرانســيس بالمرجــع 
الدينــي األعلــى الســيد علــي السيســتاني، جــاء لمكانــة 
النجــف والتأكيــد علــى القواســم اإلنســانية المشــتركة، 
اضافــة الــى مكانــة المرجعيــة والســيد السيســتاني إذ 
ــا  ــيد به ــرة يش ــوام االخي ــي األع ــف ف ــه مواق ــت ل كان
القاصــي والدانــي، ممــا يوجــب وقفــة وتقديــر«، مبينــًا 
ان »مــا يجمــع الطرفيــن هــو أكثــر ممــا نختلــف عليــه 

ــا«. عقائدي

2 أخبار وتقارير

أعلنــت مســؤولة كرديــة لوكالــة فرانس 
ــاء  ــادوا لنس ــوريا أع ــراد س ــرس أن أك ب
ــي  ــة ف ــة األيزيدي ــى الطائف ــن إل ينتمي
العــراق، 12 طفــال آباؤهــم مقاتلــون في 

تنظيــم داعــش.
مســؤولة  صاروخــان  زينــب  وقالــت 
الذاتيــة  اإلدارة  فــي  المــرأة  هيئــة 
الكرديــة لفرانــس بــرس إن »األطفــال 
الســنتين  بيــن  أعمارهــم  تتــراوح 
تســليمهم  وتــم  ســنوات،  وخمــس 

ألمهاتهــم«.
ــا، عــادت  وبعــد هزيمــة داعــش ميداني
ــات  ــات األيزيدي ــاء والفتي ــرات النس عش
العراقيــات بعدمــا كــن خطفــن وعوملن 
كجاريــات مــن جانــب عناصــر التنظيــم. 
لكــن الكثيــر منهــن اضطــررن إلــى ترك 
أطفالهــن لــدى المقاتليــن خوفــا من أن 

يواجهــن رفضــا فــي مجتمعهــن.
»المــرة  أنهــا  صاروخــان  وأوضحــت 
األولــى التــي نســلم فيهــا أطفــال لنســاء 
أيزيديــات«، مشــيرة إلــى أن ذلك حصل 
يــوم الخميــس الماضــي فــي الرابــع من 

مــارس الحالــي.
وكان تنظيــم داعــش يســيطر علــى 
ــراق وســوريا  مناطــق شاســعة مــن الع
 2014 عــام  وخطــف  ســقوطه،  قبــل 
آالف النســاء والفتيــات األيزيديــات مــن 
منازلهــن فــي ســنجار بشــمال العــراق. 
ــى اســتعبادهن  ــدم العناصــر عل ــم أق ث
منهــن  الــزواج  وعلــى  واغتصابهــن 

ــوريا . ــي س ــري ف ــكل قس بش
ويقــول المقاتلــون األكــراد المدعومــون 

مــن الواليــات المتحــدة فــي ســوريا 
هــؤالء  مــن  عشــرات  أنقــذوا  إنهــم 
األيزيديــات خــالل ســنوات قتالهــم ضــد 

ــم. التنظي
واســتقبل المجتمــع األيزيــدي هــؤالء 
إلــى شــمال  عنــد عودتهــن  النســاء 
العــراق، لكــن تعاطفهــم لــم يمتــد إلــى 
األطفــال الذيــن أنجبنهــن مــن عناصــر 

ــم. التنظي
واجــب  مــن  إن  صاروخــان  وقالــت 
أن  ســوريا  فــي  الكرديــة  الســلطات 
إلــى  األطفــال  هــؤالء  علــى  تحافــظ 
باســتعادتهم.  أمهاتهــم  تطالــب  أن 
ــات  ــن األيزيدي ــر م ــدد كبي ــزال ع وال ي
ــم فــي عــداد  اللواتــي خطفهــن التنظي

المفقوديــن.

أعلنــت وزارة الداخليــة، يــوم الســبت، عــن إلقــاء 
بينهــم عناصــر مــن  القبــض علــى 322 شــخصاً 
تنظيــم داعــش، وآخريــن مطلوبيــن بقضايــا جنائيــة، 

ومخالفيــن للقانــون وحظــر التجــوال.
ــان، أن مفــارز مديريــة شــرطة  ــوزارة فــي بي وذكــرت ال
ـ23 ســاعة الماضيــة،  بغــداد الرصافــة، تمكنــت خــالل الــ
مــن القبــض علــى 76 شــخصاً بينهــم متهمــون بالقتل 

ومــواداً ومخالفــات قانونيــة مختلفــة.
وأضافــت أن مفــارز ودوريــات مديريــة شــرطة بغــداد 
الكــرخ، ألقــت القبــض علــى 23 مطلوبــاً وفــق مــواد 
قانونيــة مختلفــة، مشــيرة إلــى أن الدوريــات ضبطــت 

أيضــاً 196 مخالفــاً.
ــداد،  ــادة شــرطة بغ ــارز قي ــى أن مف ــوزارة إل وأشــارت ال
مديريــة شــؤون ســيطرات بغــداد، ألقــت القبــض علــى 
أربعــة متهميــن وفــق المــادة )4 إرهــاب(، ومتهــم آخــر 
وفــق المــادة 443 من قانــون العقوبات العراقية، مضيفة 
أنــه تــم ضبــط 32 مخالفــا مــع عجلــة، وضبط أيضــا أربع 
عجــالت تحمــل مــوادًا ممنوعــة مــن االســتيراد، والقبــض 

علــى 4 مخالفيــن ال يحملــون مستمســكات رســمية.

ــت  ــداد، ألق ــدة بغ ــرطة نج ــأن ش ــوزارة ب ــت ال وتابع
القبــض علــى ســارق قــام بســرقة دراجــة ناريــة فــي 
منطقــة الوزيريــة، فيمــا ضبطــت شــخصين بحوزتهما 
مــوادًا مخــدرة نــوع كرســتال علــى ســريع محمــد 
القاســم فــي االعظميــة، مبينــة أنــه تــم القبــض 
ــد  ــن اح ــل م ــاز موباي ــا بســرقة جه ــن قام ــى اثني عل
المواطنيــن فــي منطقــة ســبع البــور، وثالثة أشــخاص 

ــات حظــر التجــوال. ــات وأوق ــن لتعليم مخالفي
وأعلنــت الــوزارة فــي بيــان آخــر، أن فــوج طــوارئ 
الشــرطة الثامــن التابــع لقيــادة شــرطة نينــوى، وبعــد 
ورود معلومــات دقيقــة مــن أحــد المصــادر وتعــاون 
ــي )ن. س.  ــى الداعش ــض عل ــى القب ــن، ألق المواطني
د. ز( المكنــى بـ)ابــو اســامة( والــذي كان يعمــل فيمــا 
يســمى بـ)ديوان التصنيــع( خالل فترة ســيطرة داعش 
علــى مدينــة الموصــل، وقــد تــم القبــض عليــه فــي 
حــي 17 تمــوز فــي الجانــب االيمــن لمدينــة الموصــل.
ــرك ام  ــز شــرطة كم ــارز مرك ــت مف ــك، تمكن ــى ذل ال
قصــر األوســط التابعــة لمديريــة شــرطة كمــارك 
المنطقــة الرابعــة، مــن ضبــط وإحباط عمليــة تهريب 

حاويتيــن حجــم )40( قدمــا تحتوي على أدوية بشــرية 
ــك  ــات، وكذل ــف مفروش ــة خل ــواع مهرب ــة األن مختلف

مخالفــة لشــروط الخــزن الصحــي كــون الحاويــة غيــر 
مبــردة.

بغداد - المستقل

ــس  ــس مجل ــب االول لرئي ــه النائ ــاع رأس ــق اجتم اخف
ــي  ــة ف ــل النيابي ــاء الكت ــي لرؤس ــن الكعب ــواب حس الن
التوصــل الــى اتفــاق بشــان المــواد الخالفيــة فــي 

مشــروع قانــون المحكمــة االتحاديــة.
ــواد  ــن م ــدد م ــى ع ــوت عل ــواب ص ــس الن وكان مجل
مشــروع القانــون فــي جلســته امــس االول وجــرى 
ــا. ــات عليه ــود خالف ــبب وج ــواد بس ــة الم ــل بقي تاجي
يذكــر ان قانــون المحكمــة االتحاديــة رقــم 30 لســنة 
2005، ينــص علــى اســتكمال اعضــاء المحكمــة البالــغ 
عددهــم 9 بضمنهــم الرئيــس لكــي تكــون قراراتهــم 
االنتخابــات  نتائــج  ان  ذلــك  الــى  يضــاف   ، نافــذة 
ــة  ــة دون مصادق ــون حقيقي ــة ال يمكــن ان تك القادم
المحكمــة االتحاديــة بكامــل اعضائهــا ، وان خالفــا 
حصــل بيــن الكتــل السياســية فــي فقرتيــن رئيســيتين 

وهمــا تعييــن فقهــاء فــي الشــريعة بغــض النظــر عــن 
حملهــم لشــهادات اكاديميــة فــي القانــون، والنقطــة 

االخــرى مبــدأ المحاصصــة المعتــاد فــي تشــكيل اللجان 
والتصويــت علــى القوانيــن.

آباؤهم مقاتلون في داعش 
إعادة 12 طفال لنساء أيزيديات في العراق

القبض على أكثر من 300 شخص 
في بغداد والموصل بينهم دواعش

رؤساء الكتل البرلمانية يخفقون 
في التوصل الى اتفاق بشان قانون المحكمة االتحادية

رجال دين مسلمون ومسيحيون للمستقل:
زيارة البابا تاريخية ولقاء الزعامات الروحية رسالة سالم للعالم

ر بهنام المخلِّصي  االب ُميسَّ

 السيد وليد البعاج

الدكتور الشيخ هيثم السهالني

الدكتور آرا بدليان

ار االب نديم نصَّ السيد محمد رضا الغريفي

الدكتور الشيخ خالد المال

الرئيــس  أن  األبيــض،  البيــت  أعلــن 
ــب  ــه يج ــد أن ــدن يعتق ــو باي ــي ج األمريك
إعــادة النظــر فــي تفويضــات اســتخدام 
القــوة العســكرية، التــي اســتخدمت لتبريــر 
هجمــات أمريكيــة على أهــداف فــي الخارج، 

ــرز«. ــة »رويت ــا لوكال وفق
ــم كيــن  وقــدم الســناتور الديمقراطــي تي
ــج، مشــروع  ــود يان ــره الجمهــوري ت ونظي
ــن  ــاء تفويضي ــبوع إللغ ــذا األس ــون ه قان
صــدرا فــي 1991 و2002 باســتخدام القوة 
العســكرية ضــد العــراق، وأرجعــا ذلــك 
ــنطن  ــن واش ــة« بي ــراكة القوي ــى »الش إل

ــداد. ــة بغ وحكوم
وقالت جين ســاكي المتحدثة باســم البيت 
األبيــض إن بايــدن يريــد العمــل مــع كيــن 

بشــأن األمــر، مضيفــة: »أنــه يريد مناقشــة 
ــه  ــق ومحــدد... مــن الواضــح أن إطــار ضي

قــد عفــا عليهــا -«التفويضــات«- الزمن«.
وأدرفــت »هــذا هــو النقــاش الــذي يأمل أن 
يجريــه مــع الســناتور كيــن، ويحــدد النهــج 
وإطــار العمــل الــذي ينبغــي أن يكــون مــع 

تطلعنــا إلى األمــام«.
واشــارت ساكي إلى إن الضربات الجوية التي 
نفذتهــا الواليات المتحدة فــي اآلونة األخيرة 
فــي ســوريا بموافقــة بايــدن كانــت قانونية، 
مضيفــة: »نحــن واثقــون مــن الســلطة 

القانونيــة التخــاذ قــرار تلــك الضربــة«.
فــإن  األمريكــي  الدســتور  وبموجــب 
الكونغــرس، وليــس الرئيــس، لــه ســلطة 

الحــرب. إعــالن 

من بينها حرب العراق
بايدن : إعادة النظر في تفويضات القوة العسكرية للحرب خارج البالد

الكاظمي يعلن يوم السادس 
من آذار من كل عام يومًا وطنيًا 

 للتسامح والتعايش في العراق
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مقاالت 3

تعودنــا ونحــن صغــار ان يتــم ســرد قصــص 
الطنطــل والســعلوه قبــل النــوم وهــو طقــس 
وســلوك اجتماعــي لــم ينجــو منــه احــدًا تقريبًا 
كل الحكايــات الوهميــة التــي كانــت تقــال على 
ــراث  ــي الت ــطوري ف ــن االس ــذا الكائ ــان ه لس
العراقــي الــذي يأتــي مرة على شــكل انســان او 
حيــوان او جمــاد وهــو كائــن متحــول ومخيــف 
ولكنــه جميــل ولــه مغامــرات مختلفة يقــال انه 
يعــود فــي جــذوره الــى االســاطير الســومرية 

القديمة.
هــذه الشــخصية الوهميــة هــي بــوادر القهــر 

ــا الباطــن. االولــى التــي ترســخت فــي الوعين
نحــن فــي االلفيــة الثالثــة والزال يخــرج علينــا 
هــذا الطنطــل ســواء كنــا فــي صحــو او حلــم 
او مــن خــالل تجربــة او مصادفــة او لقــاء 

عفــوي وبعــد ان تخلصنــا مــن حكايــة الطنطل 
ــذي كان  ــه ال ــدام ونظام ــو ص ــي وه االساس
يخــرج علينــا بصــورة مباغتــة على شــكل نقاط 
تفتيــش او مفــارز ســرية او عبــر حفــالت مــن 
ــالل  ــن خ ــق او م ــواء الطل ــي اله ــب ف التعذي
المراقبــة الليليــة او عبــر مخبــر ســري يحصــي 
عليــك انفاســك انتقلنــا الــى مرحلــة الطناطــل 
الجماعيــة وهــي شــخصيات تتربــص لــك فــي 
كل زاويــة ومــكان تثيــر لديــك الهلــع والقلــق 

ــزع والخــوف . والف
يخرجــون اليــك مــن وراء المكاتــب او فــي 
او فــي  الشــوارع  او فــي  العامــة  الســاحات 
والجمعيــات  االتحــادات  فــي  او  المقاهــي 

. والنقابــات 
يتصيــدون عليــك الهفــوات والكلمــات والزالت 

ــى شــكل  ــي االحــالم عل ــك ف ــون الي ــد يأت وق
كوابيــس مفزعــة. او ربمــا علــى شــكل مــارد 
كبيــر يخــرج مــن الزجاجــة. حتــى تحــول الخوف 
ــوف  ــن الخ ــم العراقيي ــالزم معظ ــة ت ــى ازم ال
ــوف  ــت الخ ــن الصم ــوف م ــادرة الخ ــن المب م
ــوف  ــرة الخ ــن الذاك ــوف م ــث الخ ــن الحدي م
مــن الحاضــر الخــوف مــن الماضي الخــوف من 
الحــرب الخــوف مــن الحــب الخــوف مــن الهاتف 
ــر  ــن التصوي ــوف م ــة الخ ــن الكتاب ــوف م الخ

الخــوف مــن الحريــة الخــوف مــن الخــوف.
حتــى اضحــى الخــوف مجتمعــي بمعنــى ان 
المجتمــع والنــاس مصــدر هــذا الخــوف واصبح 
ــن اشــكال  ــن الخــوف شــكل م ــوع م هــذا الن
االرهــاب الــذي ال يقــل خطــورة عــن مــا ذكرناه 
مــن امثلــة والبعــض يكثــر مــن كلمــة )خــاف( 

فــي حديثــة ) خــاف اطلــع خــاف احجــي وعليــه 
النــاس يكلــون ..(.

ولــم نتخلــص مــن هــذه القضيــة حتــى عندما 
وصلنــا الــى الغــرب فقــد اخبرتنــي جارتــي 
العراقيــة انهــا حصلــت علــى انــذار وتحذير من 
ــا  ــة ابنته ــي حضان ــول تول ــة ح ادارة المدرس
ــرض  ــة تّع ــى خلفي ــل اســرة اخــرى عل مــن قب
البنــت الــى فــزع نفســي مــن حكايــات االم 
الليليــة لقصــص الطنطل والســعلوه فمــا كان 
مــن الطفلــة اال ان تحدثــت للهولندييــن عــن 
هــذا الطنطــل العراقــي الــذي احــدث ضجــة في 

ــة . ــة للطفول مؤسســات الرعايــة االجتماعي
ممــا ســاهم فــي فتــح حــوارات وتحقيقــات 
حــول مســتقبل الطفولــة والقلــق مــن ظهــور 

ــي. ــل المختف الطنط
رياض الفرطوسي

متالزمة الخوف والطنطل عند العراقي

نشــأ »لــى ميونــج بــاك« .. رئيــس كوريــا الجنوبيــة الســابق .. -2008 2013 
ــا( حتــى عمــر  ــااًل )َيجمــُع الُقماَمــَة يدويًّ ا، و كان يعمــل زبَّ -  طفــاًل فقيــًرا جــدًّ
18 عاًمــا  لُينِفــَق علــى تعليمــه .. إلتحــق بعــد تخرُّجه بشــركة هيونــداي؛ و بعد 
خمســة أعــوام أصبــح مديــًرا للشــركة العمالقــة بعــد أن ضاَعــَف رأَس ماِلهــا 
فــي خمســِة أعــواٍم؛ ُثــمَّ رئيًســا لهيونــداي؛ ُثــمَّ رئيًســا لكوريــا كأصغــِر رئيــِس 

دولــٍة فــى العالــِم. 
ــٍف رئيســيٍّ فــى  فــي محاضــرٍة ألقاهــا فــى جامعــة الســلطان قابــوس كضي
المنتــدى اإلقتصــادي اآلســيوي قــال: لــم َتْمحــو الرئاســُة آثــاَر و رائحــَة الُقماَمِة 
مــن يــدي؛ و هــذا أكثــر مــا أفخــُر بــه اآلن .. و اســتطرَد قائــاًل: إنَّ كوريــا كانــت 
خامــس أفقــر دولــٍة فــى العالــم مــن 50 عــام، بينمــا اليــوم هــي أكبــُر خامــِس 
إقتصــاٍد فــى العاَلــِم بســبب اإلهتمــاِم و التركيــزِ علــى التعليــِم؛ فنحــُن ال نمِلُك 

أيَّ مــوارَد فــى كوريــا غيــر البشــر ..
ــة  ــة صناعي ــداي إمبراطوري ــن هيون ــل م ــنوات جع ــس س ــون خم ــي غض ف

عمالقة؛وفــي 
خمــس ســنوات إرتقــى ب كوريــا الجنوبيــة إلــى خامــِس إقتصــاٍد فــى العالم، و 

لهــا قــوٌة سياســيٌة و إقتصاديــٌة عمالقــٌة بــال أيِّ مــوارد طبيعيــٍة ُتذَكُر..
عندمــا َتــَرَك الرئاســَة َعِمــَل موظًَّفــا فــى هيئة علوم البيئــة براتــب 2200 دوالر 
شــهريًّا خاضعــًة للضرائــب لكنــه يحصــل علــى 30000 دوالر فــى محاضــرة 

ســاعة واحــدة..
َصَنــَع لنفســه و عائلتــه و بلــده شــرًفا و كرامــًة يفتخــُر بهــا أبنــاؤُه و أحفــاُدُه 
ــرُت رئيــَس كوريــا الجنوبيــة و أنــا أســتمُع  و شــعُبُه إلــى يــوم القيامــة.. تذكَّ
ًعــا و هــو يتحــدُث عــن َثراِئــِه و إنجازاِتــِه الوهميــة  إلــى سياســيٍّ يــرَأُس َتَجمُّ
فــي األمــن و اإلقتصــاد و السياســة.. و األغــرُب أنَّ رؤســاَءنا يتبجَّحــون بتأريــخٍ 
ْرِك األســفِل مــن  نضالــيٍّ و جهــاديٍّ و بطولــيٍّ و جعلــوا مــن العــراق فــي الــدَّ
الهاويــِة بــال أمــاٍن و ال اقتصــاٍد و ال هيبــٍة و ال عيشــٍة كريمــٍة و ال تأميٍن صحيٍّ 

و ال تعليــٍم مقبــوٍل و ال َســَكٍن بســيٍط و ال وال و ال و ال .........
يقوُل خبيُر جودِة التعليِم الكوريِّ د.فيكتور شيا: 

ُر الدولــَة  ــُل إنتــاَج جيــٍل كامــٍل دوَن تعليــٍم ألنَّــُه ســُيَدمِّ ال توجــد دولــة تتحمَّ
داخليًّــا و ُيَفتِّــُت وجوَدهــا.. لقــد أهملــت حكومــاِت الشــرِق األوســِط التعليــَم و 
اآلَن تدَفــُع الثَّمــَن ..لقــد أعلنــت منظمــُة اليونســكو الدوليــة فــي عــام ١٩٧٧ 

أنَّ فــي العــراِق أفضــَل تعليــٍم فــي الشــرِق األوســِط..
ــا  فــوَن يقولــوَن: القاهــرُة تؤلِّــُف و بيــروُت َتطَبــُع و بغــداُد تقــرأُ؛ أمَّ و كاَن المثقَّ
اآلَن فأصبحــت القاهــرُة ترقــُص و أمَســت بيروُت َتســُكُر و باَتت بغــداُد تلطُم ..
ُه  اِمنــا و ساَســِتنا ُقــدَوًة فــي َدعِم التعليــِم و َنِجــُد وزيــًرا َهمَّ متــى َنِجــُد فــي ُحكَّ

العــراَق و العلــَم و يســعى إلــى التنظيــِم و ليــَس إلى التهديــِم؟!!.
اللهمَّ انُصر عراَقنا ..

و ابَعث ِمنَّا َمن ُيصِلح حاَلنا.. 
*رئيس مجلس الخبراء العراقي

د. ضياء واجد املهندس*

اُل العظيُم.. بَّ التعليُم والزَّ
ُتعتبــر مدينــة أور مــن أهــم 
لمــا  القديــم  العالــم  مــدن 
فــي  تأثيرواضــح  مــن  لهــا 
اليشــرية  الحضــارة  مســيرة 
منــذ تأسيســها قبــل ثمانيــة 
انتهــاء  والــى  ســنة  آالف 
القــرن  فــي  فيهــا  الســكن 
األول الميــالدي. ســاهمت أور 
ــزات  ــكار منج ــراع وإبت ــي إخت ف
للعالــم  وقّدمتهــا  حضاريــة 
مــن بينهــا التدويــن والتشــريع 
السياســي  الحكــم  وأنظمــة  والمالحــم  واآلداب  والفنــون 
والعمــران والمــدن والمعتقــدات الدينيــة والحكمــة والفلســفة 
والموســيقى والشــعر واألزيــاء والنحــت ونظــم الــري والزراعــة 
والصناعــة والتجــارة والعالقــات الخارجيــة، وكذلــك أول تجربــة 
لفهــم الكــون والوجــود، الُمثــل األخالقيــة األولــى، أولــى الِحَكْم 

األولــى. األدبيــة  والمناظــرة  واألمثــال،  والمقــوالت 
ظهــرت أورللوجــود فــي األلــف الســادس قبــل الميــالد كقريــة 
زراعيــة علــى حافــات األهــوار قريبــاً مــن ملتقــى نهــري دجلــة 
والفــرات ثــم تطــورت فــي األلــف الرابع لتصبح مدينــة متحضرة 
بيضويــة الشــكل أطلــق عليهــا إســم أور )أوريمــا( وتغنــي 
ــورة(  ــاً )زق ــدًا مدّرج ــت معب ــث ضّم ــتقر، حي ــة أو المس المدين
ــماء،  ــي الس ــو ف ــاً يعل ــة برج ــت بمثاب ــر كان ــه القم ــادة إل لعب
باإلضافــة الــى مجموعــة معابــد ومــدارس ومراكــز إداريــة 
وإقتصاديــة وأســواق ومبانــي عامــة وحــارات ســكنية ومراســي 
للســفن ومخــازن، يحيــط بهــا جــدار ذو بوابــات يفصــل مركــز 
ــارا عــن باقــي  ــي ســتين هكت ــغ مســاحتها حوال ــة البال المدين
أجــزاء الموقــع الــذي يبلــغ محيطــه 9 كــم والــذي يحــوي علــى 
ورش صناعيــة ومعامــل وحدائــق وحظائــر ومســاكن للعامــة.
أســماها العــرب »ذي قــار« ألن القــار يشــكل مــادٍة أســاس فــي 
ــه  ــادة إل ــزًا لعب ــا مرك ــى كونه ــبة ال ــة« نس ــا، و«قمرين أبنيته
القمــر، أمــا المنطقــة التــي تقــع فيهــا المدينــة فكانــت تســمى 
» بــالد ســادة القصــب« لكثــرة األهــوار فيهــا و« بــالد الســادة 
المتحّضريــن« قبــل أن تكتســب إســم »بــالد ســومر«، بينمــا 
كان يطلــق علــى الســكان » ذوي الــرؤوس الســود«، ويســمى 
الريــف المحيــط بهــا » الحدائــق الملكيــة« وهــي ســهول 
ــجار  ــل وأش ــاتين نخي ــم بس ــة تض ــرة وخصيب ــول مخض وحق

ــور ومراعــي.  ــة لألســماك والطي فاكهــة ومســطحات مائي
كان ألورعالقــات إقتصاديــة وتجاريــة مــع أقاليــم ومــدن العالم 
القديــم، فقــد وصــل تجارهــا الــى الخليــج وشــرق أيــران والهند 
عبــر رحلــة بحريــة لجلــب النحــاس والخشــب والعــاج واألصــدف 
واللؤلــؤ، بينمــا قــادت طــرق التجــارة البريــة أهــل أور الــى 
ــا وحــوض البحــر المتوســط لجــب األحجــار  أفعانســتان وتركي
والذهــب والــى الشــام ومصــر للتبــادل التجــاري. قــي كل ذلــك، 
كانــوا يقايضون المســتورد بمنتوجــات محلية أبرزها األنســجة 
والتمــور، واألهــم هــو نقــل التكنلوجيــا والمعرفــة الــى العالــم 

القديــم.

فــي القــرن الحــادي والعشــرين قبــل الميــالد أصبحــت اور 
عاصمــة بــالد وادي الرافديــن الكبــرى التــي كانت تضــم العراق 
مركــزًا وأجــزاء مــن الشــرق األدنــي القديــم بمــا فــي ذلك شــرق 
ــج، نشــرت قيهــا  ــران والخلي ــرب اي ــا وغ ــوب تركي ســوريا وجن
المعتقــدات الرافدينيــة والمالحم والســاطير والمعرفة والكتابة 
المســمارية والتعليــم، بحــث لــم يخلــو األدب الشــرقي والكتــب 
ــألدب الســومري ومــن  ــر وضــح ل ــة القديمــة مــن تأثي الديني

وجــود لألفــكار والصــور والقصــص الرافدينيــة. 
فــي الحفريــات والتنقيبــات التــي أجريــت فــي أور، ومنهــا 

حفريــات 2015-2017 التــي كنــت ُأديرهــا، ُعِثــَر علــى العديــد 
ــة بالخــط  ــٍم طيني ــواحٍ وُرٌق ــى أل ــُة عل ــن النصــوُص الُمدّون م
المســماري، وباللغتيــن الســومرية واألكديــة، فلــم يخــُل بيــٌت 
مــن البيــوت المكتشــفة فــي الحفريــات مــن وجــود نصــوٍص 
مدّونــٍة وُموّزعــة فــي مجــاالٍت عديدٍة منهــا إقتصادية تتضمن 
وصــوالت بمــواد وبضائــع وحســابات مخــازن، وقانونيــة تــرُد 
بصيغــة عقــود بيــع وشــراء وعقــود إيجــار، فضــالً عــن رســائَل 
ومحادثــاٍت شــخصية، وأيضــاً نصــوص أدبيــة مكتوبــة بلغــة 
ــى  ــا عل ــة، منه ــة عالي ــة وتحمــل صــورًا شــعرية ذات فني عالي

ســبيل المثــال )مرثيــة مدينــة أور وبــالد ســومر(. يشــير هــذا 
األمــر بوضــوح الــى ان ســكان أور كانــوا متعلميــن ويتقنــون 

القــراءة والكتابــة.
يمكــن القــول أن أور ُتمّثــل صــورة وقصــة الحضــارة: فــي 
بداياتهــا، نموهــا، إزدهارها وإنتصاراتهــا، وربما نهايتها أيضاً. 
أور تمثــل مجــد البشــرية وملخــص تجربــة العالــم، يكفيها هذا 

المجــد الدائــم، درة المــدن وســرة الكــون.

* باحث في اآلثار واألنثروبولوجيا د. عبداألمري الحمداني*

أور: طفولُة البشرّيِة وبدايُة تاريِخ العالِم

ــي، وال  ــراق البريطان ــن الع ــاً .. ع ــث مجدي ــم يعدالحدي ل
ــأة  ــار المســربة والمعب عــن العــراق األمريكــي .. ألن األخب
والتســجيالت  والفيديوهــات،  والصــور  بالمفاجــآت، 
ــوات  ــن ق ــول اآلالف م ــات.. ووص ــات والتلميح والتصريح
التحالــف الــى ارضنــا، وانبثــاق ارادة  عربيــة مســتجدة 
النقــاذ العراق..كلهــا مؤشــرات علــى بــدء مرحلــة  سياســية 
ــة.. قــد تنهــي وضعــا سياســيا  و عســكرية فريــدة وغريب
واقتصاديــا شــاذا وكارثيــا.. لكنهــا  ليــس بالضــرورة.. 
ســتوقف نزيــف الــدم  وهجــرة العقــول، واســتمرار الدولــة 
االحــزاب  المشــبوهة، وســيطرة  والتحالفــات  الفاشــلة، 
المنخــورة.. والن االرشــيف السياســي فــي العــراق كان وال 
ــان، لمــن  ــرا  بأتق ــا   متوات ــال.. وتاريخ ــزال، ســجال مخج ي

ــان. ــة وامع ــه بدق يتصفح
تذكــروا.. ان الذيــن كانــوا  يقاومــون االحتــالل البريطاني، 
ــكل  ــرة بش ــذه الم ــروا ه ــادرة.. ظه ــة ن ــالة و وطني ببس
ــي ) 2003 (  ــداث ف ــرح االح ــى مس ــيء عل ــف ومفاج مؤس
مــع االحتالليــن االمريكــي والبريطانــي، وتقلــدوا مناصــب 
ــة.. وهــذا  ــات توفيقي ــة، ومارســوا سياســات وخطاب وزاري
ــة  ــن دغدغ ــم يمنعهــم  م ــن، ل الشــذوذ السياســي البائ
ــام  ــق.. اي ــكار  جماهيرهــم برومانســيات النضــال العتي اف
المقاومــة الشــعبية، والمنشــورات التــي كانــت تلصــق على 
ــوم ال   ــة.. والي ــي الصالحي ــة ف ــفارة البريطاني ــدران الس ج

الوطــن حــر.. وال الشــعب ســعيد.
تذكــروا ايضــا.. ان الحــزب القائــد الــذي تحــول الــى )حــزب 
للقائــد( بحمايــة انصــار  العوجــة بعــد مجــزرة قاعــة الخلــد 
ــروب  ــي ح ــراق ف ــل الع ــذي ادخ ــو ال ــنة 1979.. ه ــي س ف
وعنتريــات الطائــل منهــا.. وكان ســببا بفــرض حصــار 
ظالــم و مدمــر امتــد لســنوات  عجــاف، اكل العراقيــون 
خاللهــا مــن خبــز نخالــة  واليــاف، و قبضــوا  علــى الجمــر.. 
وصــاروا يتوقــون الــى التغييــر والخــالص.. مهمــا كان 

ــه.  شــكله، ومهمــا تعــددت الوان
ــاع..  ــة والرع ــالء، والجهل ــاذا بالعم ــدث.. ف ــا ح ــدث م وح
يتحولــون الــى ادوات رخيصــة بيــد ســلطة  االحتــالل، 
ويدمــرون الدولــة بمنهجيــة لــم تخطــر علــى بــال جميــع 

ــة الوطنيــة وبــكل مــا تحملــه  االجيــال.. و تتالشــى الدول
مــن رمزيــة عاليــة.. مــن مؤسســات وكــوادر علميــة 
مهنيــة.. فــي المصانــع والجامعــات، وفي صفــوف االجهزة 

ــة. االمني
هــذه الدولــة التــي تــم ذبحهــا بســكاكين ابنائهــا.. 
الداخــل بقســوة وفوضويــة.. ســاهم  مــن  ونهشــها 
العربــان مــن الخــارج بتدميرهــا ومحاصرتهــا.. وهــم 
يتفرجــون عليهــا  بشــماتة مؤذيــة، بعــد ان اوغلــوا  
بالتآمــر والخيانــة الدوريــة، بمســاعدات، وتنســيق مــع 

االجنبيــة. االرادات 
ثــم حلــت علينــا الكارثــة  السياســية الكبــرى.. فبعــد ان كنا 
ــا  ــرى.. انتقلن ــدول الكب ــة ال ــالل ووصاي ــش تحــت احت نعي
بقــدرة قــادر لنكــون تحــت وصايــة ونفــوذ دولــة صغــرى.. 
ــياتها..  ــدد ميلش ــا، وع ــم صواريخه ــوة وحج ــى بق تتباه
وليــس بالعلــوم  وافاقهــا.. فدمــرت ماتبقــى لنا مــن زراعة 
واقتصــاد، و مــن نســيج اجتماعــي انســاني اشــتهرت بــه 
بغــداد.. ومــن كرامــة وشــهامة عراقيــة، لــم تكــن يومــا 
غائبــة او منســية.. فحلــت النذالــة والعمالة مــكان الوطنية، 
وصــار العميــل يتباهــى بعمالتــه.. والوطنــي ال يجاهــر 
بوطنيتــه.. وصرنــا  ال نســمع ســوى مفردات مــن الطائفية  

والعقائديــة والمكوناتيــة والمناطقيــة. 
وحيــن شــعر العربــان بالخطــر الــذي اقتــرب الــى مدنهــم.. 

والتهديــد الــذي وصــل الــى عروشــهم ومملكاتهــم.. 
عــادوا الــى اللعبــة القديمــة الجديــدة.. فوجــدوا ضالتهــم 
بشــابة عراقيــة تعتــاش على ســمعة ابيها.. فهــي لم تهتد 
يومــا للنضــال ســبيال.. وال الى السياســة دليال.. ولم تشــعر 
لحظــة بشــظى العيــش.. وال هــول البطــش.. بــل عاشــت 
اميــرة معــززة وحياتهــا رغــد برغــد فــي ظــل حكــم ابيهــا.. 
وفــي ســنين  المنفــى، عاشــت  مدللــة فــي حمايــة راعيها.. 
ــتان، او  ــوف باكس ــن كه ــا م ــر علين ــن ان تظه ــدال م و ب
جبــال حمريــن  وكردســتان.. ظهــرت علينــا وســط قصــر 

واثــاث مرصــع باللؤلــؤ والمرجــان.  
كانــت ابنــة باكســتان بــال نظيــر.. علــى ســر ابيهــا علــي 
بوتــو.. الــذي كان باكســتانيا وطنيــا، واشــتراكيا عظيمــا.. 
اقتنــع شــعبه بــه حبــا، وليــس خوفــا.. لهــذا تآمــرت الدوائر 
المخابراتيــة عليــه.. واعــدم  فــي  ليلــة ظلمــاء، حتــى 
بكــت عليــه الســماء.. ولمــا شــعرت الــدول الغربيــة بحجــم 
المأســاة وبحجــم الفــراغ السياســي الــذي تركــه بوتــو فــي 
الباكســتان.. ســمحوا لكريمتــه الشــابة الجميلــة  بالنظير.. 
ــزاب  ــدته االح ــا افس ــح م ــاد ، ولتصل ــالد والعب ــود الب لتق
الدينيــة الجاهلــة بمعنــى الديــن، وشــكل وادارة  الدولــة.. 
ــم  ــم تحك ــر، ل ــال نظي ــة ب ــوزراء المنتخب ــة ال ــن رئيس لك
طويــال.. فقــد فجــروا موكبهــا، والتحقــت مــع ابيهــا فــي 

ســماء بارئهــا.
ويبــدو ان مــا حــدث فــي باكســتان.. يــراد لــه ان يكــون 
ســيناريو بديال وســريعا، وحال ســحريا ســخيفا.. ونســوا ان 
ذاكــرة العراقييــن متقــدة وتواقة الــى التحليــل ال التبجيل.. 
وانهــم مــا عــادوا يؤمنــون بنظــام التفاهــة، وال بالحلــول 
الخرافيــة التــي تاتيهــم مــن تبخيــرات العرافــة.. فالتغييــر 
الحقيقــي يأتــي مــن الداخــل.. بــزرع بــذور جديــدة.. فــي 
ــدم  ــم تطؤهــا ق ــالل.. ول ــم يدنســها احت ــة ل ــة وطني ترب

محتــال.
فهــل تكــف االرادات الخارجيــة بكافــة عناوينهــا  والوانهــا 
عــن جســد العــراق الجريــح، وتســاعده علــى المضــي فــي 
ــراب  ــة الخ ــى لعب ــتصر عل ــا س ــح.. ام انه ــق الصحي الطري

ــح..؟  ــي الفصي بالعرب

د. كاظم املقدادي*

اللعبة الكبرى .. ) العراق الباكستاني(
فرضــت جائحــة كوفيــد 19 ســياقات جديــدة للحياة 
 فــي معظــم مجتمعــات العالــم ، مــن حجــر صحــي

 و تباعــد اجتماعــي و تعليــم عــن بعــد ، وقللــت من 
التواصــل االجتماعــي الواقعي و اســتبدلته بتواصل 
افتراضــي اصبــح مــع مــرور اكثــر مــن ســنة واقعــا 

جديــدا تآلــف الجميــع معــه .
ورغــم ذلــك فــأن العزلــة التــي فرضهــا الحجــر 
الصحــي والتباعد االجتماعي بســبب جائحــة كورونا 
يفتــح البــاب علــى مصراعيــه لآلبــاء واألمهــات 
إلبــداع مبــادرة )حجــر رقمــي( يمكــن مــن الوقايــة 
مــن اإلدمــان المرضــي ألبنائهــم مــن الشــباب 
والمراهقيــن على وســائل االتصال وإعــادة الجدوى 
ــي  ــل الواقع ــة وللتواص ــع المعرف ــى لمجتم والمعن
ــي مشــترك ــا كوع ــن مكوناته  داخــل األســرة وبي

بمصير الوطن وحفاظا على حياة المواطنين.
كيــف يمكــن إذن اســتغالل زمــن الحجــر الصحــي 
فــي توطيــد العالقــات الواقعيــة وتمتيــن األواصــر 

ــاء؟ األســرية بيــن اآلبــاء واألبن
كورونــا  لفيــروس  المجتمعيــة  التداعيــات  ان 
فــي عالقتهــا بالحجــر الصحــي وتعليــق الدراســة 
ــم  ــد قي ــدا لتوطي ــق ســياقا جدي ــا أن تخل يمكنه
العائلــة  داخــل  والتــداول  والتحــاور  التشــارك 
تمثــل  وجــب  المنطلــق  هــذا  مــن  الصغيــرة. 
أنــه  أســاس  علــى  وتوصيفــه  الحجــر  وإدراك 
ــا  ــول ذاته ــرة ح ــة واألس ــي للعائل ــالق ايجاب انغ
بيــن مكوناتهــا  والمكاشــفة  التعــارف  إلعــادة 
باقــي  مــع  أو تقصيــر  أنانيــة  بعيــدا عــن كل 
يمكــن  الصحــي  فالحجــر  المجتمــع.  أفــراد 
والتضامــن  االحتــراز  لثقافــة  جســرا  اعتبــاره 
مجتمعيــة  لممارســة  نوعيــا  معبــرا  وكذلــك 

اســتهالكها  أنمــاط  فــي  تختلــف  جديــدة 
الغذائيــة... )العــادات  الماديــة  للمنتوجــات 

وتســتفيد   )... األســرية  (العالقــات  والرمزيــة   (
اســتغالال أتاحــت  التــي  كورونــا  جائحــة   مــن 

واســتثمارا للوقــت والزمــن متحــررا مــن ضغــط 
ــة. ــوس اليومي ــد والطق ــات والمواعي االلتزام

كمــا أن مــن حســنات الحجر الصحــي وعــودة األبناء 
ــالت  ــي اإلف ــاهمة ف ــرة المس ــف األس ــن وكن لحض
مــن قبضــة فضــاء افتراضــي يعــج باألخبــار الزائفــة 
الــذي  الهوياتــي  والتيــه  المتوحشــة  والتنشــئة 
ينتجهــا اإلدمــان الرقمــي. فــي المقابــل يمكــن 
للحجــر الصحــي أن يتيــح هامشــا تواصليــا لترســيخ 
تنشــئة أســرية يتــم عبرهــا اكتشــاف مزايــا العيــش 
المشــترك والتعاضــد والرابــط االجتماعــي ال ســيما 
مــع بــروز مبــادرات إلرســاء فضــاء افتراضــي )نقــي( 
يرتكــز علــى منظومــة قيميــة تنبني علــى التضامن 
والمواطنــة والتضحيــة وااللتــزام ومجتمــع الثقــة ، 
كادت أن تتالشــى مــع اســتفحال وتجــذر وتنامــي 
ويتأســس  يقــوم  )موبــوء(  افتراضــي  فضــاء 

االشــاعات و  المضللــة  األخبــار  ثقافــة   علــى 
والكراهيــة والعنــف الرقمــي ضــد بعــض مكونــات 

المجتمــع...
ــام يمكــن االســتفادة مــن تحــول  ــي ســياق ع وف
نوعــي علــى الصعيــد الوطني الــذي أبان عن فشــل 
منظومــة العولمــة ومــا يليهــا مــن ويــالت تترصــد 
الشــباب والمراهقيــن مــن قبيــل االبتزاز والتشــهير 
والتعبئة لشــبكات إرهابيــة وأخــرى إجرامية وغيرها 
الدينــي  و  الطائفــي  التعصبــي  بالحقــد  معبئــة 
المتشــدد... ففــي خضــم جائحــة كورونــا نحــن فــي 
 الحاجــة إلــى كســر أغــالل منظومــة العولمــة وذلــك

ــة  ــة والخصوصي ــات المواطن ــى مرجعي ــودة ال بالع
الوطنيــة لمجتمعاتنــا للتصــدي لفكــر واقتصــاد 
ــا  ــة ومرتكزاته ــم جامح ــن قي ــرر م ــن والتح مهيم
ومنطقهــا ال ســيما منها محاضن التربية والتنشــئة 
ومــن بينهــا األســرة والعائلــة. كما أن زمــن كورونا 
ــن  ــر م ــة كعنص ــة والمعايش ــة المراقب ــاد مقول أع
عناصــر التنشــئة ال ســيما أن أوليــاء األمور ســيصبح 
ــاء أن ال  ــى األبن ــم وعل ــة أبنائه ــم مراقب بمقدوره

يتجاهلــوا مراقبــة ذويهــم. 
والمصاحبــة  المتابعــة  هــذه  ســتمكن  كمــا 
والمعايشــة مــن إعــادة تثبيــت قيــم المواطنــة 
الواقعيــة ومســاءلة قيــم المواطنــة االفتراضيــة 
أو بمعنــى آخــر تعميــق القيــم المحليــة والوطنيــة 
وترســيخ ممارســة التواصــل الواقعــي وتقنيــن 
وضبــط ســلوكيات االتصال الرقمــي للحيلولة دون 
خلــق معــازل وجــزر جديــدة داخــل نفــس األســرة 
تتغــدى مــن خطــاب التنافــر والعــداء واإلقصــاء 
والتنمــر وتعــزل الشــباب والمراهقيــن بــل وتنمــي 

ــاء. ــاء واآلب ــن األبن ــن بي ــر والتباي التناف
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ــى  ــذ اللحظــة األول ــادرة جــدا هــي الكتــب التــي تأُســرك من ن
وتجبــرك علــى قراءتهــا كاملــة فضــال عّمــا تتركــه فــي نفســك 
مــن شــعور غامــر بالغبطــة والســعادة والتصالــح مع الــذات وال 
تغــادر عالمهــا إالّ وأنــت قــد ازدّدت شــيئا. ومنهــا كتاب)مــن 
ــر  ــر جاب ــور نصي ــاعر الدكت ــي والش ــجن( لألكاديم ــرة الش ذاك
وهــو مجموعــة مــن مقــاالت متفاوتــة الطــول تختلــط فيهــا 
الســيرة الذاتيــة مــع اليومــي والتاريخــي كتبــت بلغــة ســهلة 
ــا  ــة فيه ــق. لغ ــة والعم ــن البالغ ــد ع ــا ال تبتع ــة لكنه واضح
ــك رهــن ســطوتها وســحرها  ــا يجعل ــة م ــن واأللف ــن الحني م
عالمهــا   فــي  وتتوغــل  بقراءتهــا  تبــدأ  أن  مــا  وحالوتهــا 

ــش. المده
)مــن ذاكــرة الشــجن(عنوان مألــوف وربمــا 
ــدو أن هــذه  ــري جــدا وشــائع ولكــن يب تقري
المواضيــع التــي تضمنهــا الكتــاب  ال يمكــن 
إالّ  أن تكــون  تحــت هــذا العنــوان الــدال جــدا) 
مــن ذاكــرة الشــجن( فقــد كانــت فعــال اســما 
علــى مســمى شــجن فــي شــجن إذ وّثــق فيهــا 
ــن  ــر الزم ــن عم ــزة م ــات ممي ــب للحظ الكات
المــوت  لحظــات  بعيــدة.  ليســت  لحظــات 
مــن  والتأمــل  والحــب  والعشــق  والفــراق 
ــة أو لوحــات  خــالل الغــور فــي مفــردات عامي
ــا.  ــا فكتبه اســترجاعية عاشــها أو ســمع عنه
مــن مواضيعــه الكثيرة:)المهناويــة مدينــة 
النخــل والوجــع، وغجــر ، ونخلــة وغيرهــا كثيــر( 

يقــع الكتــاب فــي )218( صفحــة مــن القطــع المتوســط  حملــت 
ــم  ــالم منه ــن األع ــة م ــورا لمجموع ــى ص ــه األول ــة غالف لوح
ــادل  ــالم ع ــه  وس ــد اإلل ــي عب ــي والوص ــل الثان ــك فيص المل

ــف . ــان الســيد خل والشــاعر عري
هــذا الكتــاب يمكــن أن أقــول عنــه بــكّل حياديــة أنــه كتــاب 
يؤّســس لذاكــرة عراقيــة خالصــة . ففيــه نجــد أصالــة وتأصيــال 
لــكل مــا هــو عراقــي ومحلــي مــوروث ونجــد كذلــك اللهجــة 
العراقيــة بتجليتهــا ودالالتهــا المترابطــة والمتشــابكة مــع 

الفصحــى.
فلــو  قــّدر لنــا أن نعتصــر هــذه األوراق لفاضــت منهــا رائحــة 
الجنــوب و ملوحــة الفــرات بمــا فيهــا مــن وجــع عتيــق وهمــوم 

ــارات  ــي عب ــر ف ــر جاب ــه نصي ــذي ترجم ــع ال ــذا الوج ــة. ه أزلي
ــة. ــا كاف ــها بتفاصيله ــك تعيش ــرة  تجعل ــص آس وقص

ــال.  ــل واألطف ــى واألرام ــوع الثكال ــا دم ــه أيض ــرق  من وتترق
ــول : ــة يق ــه الجميل ــن مواضيع ــرة م ــروب الكثي ــام الح أيت

عــن )أنيــن( الفصيحــة أو)ون( العاميــة التــي أصلهــا )أّن( 
ويقــال لبعــض أنــواع الغنــاء )ونيــن( واســتمر يوضــح لنــا كيــف 
ــف  ــان الســيد خل ــردة كل مــن الشــاعر عري وظــف هــذه المف
فــي قصيــدة غنــى منهــا ريــاض أحمــد بطــور المحمــداوي :) 
أون ومــن ونينــي اليرضــع يشــيب( وكذلــك مــال عبــود الكرخي 

ومحمــد جــواد امــوري ومظفــر النــواب وغيرهــم .
العاميــة عنــده لغــة وليســت لهجــة كمــا هــو متعــارف عليهــا 
 ( التجليــات مواضيــع مثــل:  تلــك  ، ومــن 
جنــة ُغــرب ، كلــل ، عنصــل / عنصــر، الــرّاك، 
ــا ،  ــذر، الشــارة ، ي ــّره، ن ــام ، ب الشــليل ، وح
فحطــة ، جــل/ جلــه، ديــرم ، َبَعــد، شــيصمله، 

ــم ، شــيلة(  ــد ، زل ِحِي
باألمثــال  أيضــا  حافــل  فالكتــاب  وبعــد 
أحــدى  فــي  يقــول  الشــعبية  والكنايــات 
صفحاتــه وتحديــدا فــي الثالثــة عشــرة عبــارة 
)أتــَكل للفلــك ولــك( وهــي كنايــة عــن البنــت 
ويثيــر  العقــل،  راجحــة  األنيقــة  الجميلــة 
الســؤال عــن الحســد ويستشــهد بالجملــة 
ــك  ــر مــن الحســد( تل ــن المقاب الشــهير )ثلثي
ــرا مــا ســمعتها مــن أمــي  ــي كثي ــة الت الجمل
بطريقــة مغايــرة : )ثلثيــن المقابــر مــن قلــة الشــفقات( وهــذه 
كنايــة عــن قلــة المــروءة وعــدم االهتمــام ، يتحــدث الكاتــب 
فــي موطــن آخــر عــن )الُدُخــول( والعــادات القديمــة وكل ذلك  

ــع. ــهل  ممتن ــلوب س بأس
ــن  ــق لك ــل األشــياء بشــكل دقي  فهــو يحســن وصــف تفاصي
ممــا يؤســف لــه مــا شــاب الكتــاب مــن مشــاكل طباعيــة كذلــك 
هنالــك تكــرار لبعــض العنوانــات منهــا : )وحــام، ونهــر الجيجان 
، صــور ، وغيرهــا( لــذا اتمنــى أن يعــاد طبعــه نظــرا ألهميتــه.

ــا....  ــي قرأته ــب الت ــع الكت ــن أمت ــاب م ــذا الكت ــر أن ه وأخي
أتمنــى أن أرجــع لــه فــي دراســة تســتلهم بعــض مــا فيــه مــن 

مواضيــع مهمــة جــدا وجــادة.
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ــدام  ــور ص ــد الدكتات ــي عه ــن ف ــى العراقيي ــرت عل م
فتــرة مظلمــة عصيبــة ومرعبة تمثلــت باحتــكار  الحياة 
والنشــاطات  األعمــال  اقتصــادا وجميــع  بمجملهــا 
وصــوال الــى احتــكار حتــى رقــاب البشــر ، فالقتــل 
والتعذيــب والقمــع خــارج القانــون ولذلــك كممــت 
ــتوى  ــى مس ــس عل ــة لي ــم الكرون ــل موس ــواه قب األف
الدولــة بــل تجــاوزه حتــى داخــل االســرة الواحــدة ولــو 
عــن طريــق الفكاهــة والنكتــة ، امــا العمــل السياســي 
ــة  ــة المعارض ــث وخاص ــزب البع ــر ح ــي لغي واالجتماع
 فهــو جريمــة ال تغتفــر عقوبتهــا ليــس اإلعــدام شــنقا

بــل ) تقطيعــه أربعــة وصــل ( كمــا قــال صدام نفســه ، 
والعقوبــة تمتــد لتشــمل األهــل واألقارب حتــى الدرجة 

الرابعة .
امــا بعــد االحتالل عــام 2003 فتح البــاب على مصراعيه 
المكونــات  أســاس  علــى  الحكــم  مجــاس  فشــكل 
والمحاصصــة قبــل الدســتور ، فضــم مــن أقصــى 
ــك  ــة ،وبذل ــوى المعارض ــن ق ــار م ــى اليس ــن ال اليمي
ولــدت ديمقراطيتنــا هزيلة مشــوهة ، وممــا زاد الطين 
بلــة ســلوك ترامــب في فتــرة ممارســته الســلطة يعلن 
ان االنتخابــات فــي بــالده زورت ، وبــادر الــى تحريــض 
اتباعــه العنصرييــن وهــم يحملون الســالح الــى اقتحام 
ــاءلته  ــلوا بمس ــادا وفش ــه فس ــوا في ــرس وعاث الكونغ
لعــدم توفــر ثلثــي أصــوات مجلس الشــيوخ ، نشــير الى 
هــذا االمــر لكــي ال تنتقــل العــدوى الــى ديمقراطيتنــا 
الفتية ســيما والبلد يســتعد إلجــراء انتخابــات مبكرة ان 
جــرت فقــد شــككت بذلــك عندمــا اقتــرح رئيس الــوزراء 
الموعــد ثــم رحــل الــى موعــد اخــر وربمــا يرحــل لموعد 
ــا  ــبة لدين ــري ، وبالمناس ــن تج ــا ل ــر  وربم ــد اخ جدي
خبــرة غنيــة مــن االنتخابــات الســابقة على غرار ســلوك 
ترامــب فمررنــا بالتزويــر واســتخدمنا التهديــد والوعيد 
 والترغيــب المــادي وصــوال الــى حــرق صناديــق االقتراع
وال نعلــم مــا مخبــأ وبشــكل عــام نســتطيع القــول 

ان  عصــر االحتــكار  انقضــى واقعــا وقانونــا فتحدثــت 
المــادة 39 مــن الدســتور الدائــم  عــن اجــازة تأســيس 
الجمعيــات واألحــزاب  امــا المــادة45 فنصــت علــى 
)تعزيــز دور منظمــات المجتمــع المدنــي ودعم تطورها 
واســتقالليتها(. وبالفعــل تشــكلت احــزاب  بالجملــة 
وتجــاوز  او قــارب عددهــا  400 حزبــا  كمــا أجيــز  
تأســيس زهــاء ثالثــة آالف منظمــة فــي البدايــة  وتبين 

ــن.  ــا إلرهابيي ــددا منه ان ع
ان هــذا الكــم مــن األحــزاب يشــير الــى اســتخدامها 
للصــراع على الســلطة وتقاســم النفــوذ ونهــب المال 

العــام ، فكثــر الفســاد بــكل اشــكاله فــي البــالد .
امــا الجاليــات العراقيــة أيضــا اسســوا لمنظمــات المجتمع 
ــد ان البعــض منهــم لهــم فــرع مــن  المدنــي وبالتأكي
ــه مــن  ــا يؤســف ل ــراق ، ولكــن مم احزابهــم داخــل الع
خــالل المتابعــة والتقصي في مواقــع التواصل االجتماعي 
وغيرهــا الحظنــا عــدوى الداخــل انتقلت في حــدود معينة 
ــة  ــوع مــن الصــراع والكراهي ــاك ن ــات الخــارج فهن لجالي
وأحيانــا نقــد جــارح حتــى بيــن النســيج الواحــد رغــم عدم 
وجــود مــا نتصــارع عليــه ال ســلطة وال أمــوال عامــة وال 

امتيــازات الهــم اال المواقــع القياديــة .
كنــا نتمنــى ان تكــون منظمــات الجاليــات فــي الخارج 
راع  )كلكــم  بــه وينطبــق عليهــم  مثــال يحتــذى 

وكلكــم مســؤول عــن رعيتــه( او كمــا ورد فــي القــران 
الكريــم ان يكــون عملهــم )ختامــه مســك وفــي ذلــك 
فليتنافــس المتنافســون( لنتناقش فــي تقديم افضل 
الخدمــات واإلنجــازات لمصلحــة شــعبنا ووطننــا بــدل 
المناكفــة وقبــول االخــر . فهــل انتهــى عهــد االحتكار 

ام هنــاك مــن يتــوق الــى تبنــي تجربــة صــدام .
ــد  ــترونغ رائ ــل ارمس ــه ني ــا كتب ــي بم ــم حديث وأخت
الفضــاء األمريكــي  الــذي هبــط علــى ســطح القمــر 
وبيــن نظرتــه لإلنســان والعالــم بقولــه )رأيــت الكــرة 
ــات وبــال جنســيات...  ــة بــال حــدود بــال قومي األرضي
ــى بعــض،  ــا عل ــارب ونقضــي بعضن ــاذا نتح ــال م فع
ــى  ــل األعم ــى الجه ــة عل ــت بحرق ــي بكي ــاف ان وأض
والتعصــب الــذي غرقنــا فيــه ،  أيهــا البشــر مــا اقصــر 
األيــام ان تضيعوهــا فــي الخصــام والنكــد لقــد 
اوجدكــم اهلل لتكونــوا نــورا لمــن حولكــم مــن البشــر 

ــالم( . ــب والس ــالة الح ــروا رس ــة انش وبرك
فمــا احوجنــا نحــن العراقييــن لــكل ذلــك بــدل بعثــرة 
ــا  ــدي وأمامن ــر مج ــع وغي ــر ناف ــو غي ــا ه ــود بم الجه
الشــباب النتفضــون فــي داخــل الوطــن يقدمــون 
دماءهــم الزكيــة قربانــا إلنقــاذ الوطن والنهــوض به.
وللجميــع كل االعتــزاز والمحبة واالحتــرام .. وللحديث 

تكملة.

د. نوري لطيف

هل انقضى عصر احتكار النشاط 
السياسي واالجتماعي ؟
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الفــن و الجمــال هــو مفهــوم قديــم ربمــا اقــدم 
الدنيــا  الســماء  زينــا  )و  االنســان  خلــق   مــن 
بمصابيــح..( فعندمــا ننظــر الــى لوحــة فنيــة ســيكون 
ــة او  ــا جميل ــى بانه ــرة االول ــن النظ ــل م ــا رد فع لن
غيــر جميلــة. وال يمكــن الحــد اقناعنــا بــان هــذا 
العمــل  جيــدا  او ال، الن االحــكام الفنيــة ترتبــط 
التــذوق  و  الثقافــة  ثــم  اوال  االنســانية  بالفطــرة 
 الشــخصي ثانيــا . ) ان اهلل جميــل يحــب الجمــال (

ــه  يذكــر انــه ســال احــد الشــعراء ذات يــوم عــن رأي
فــي امــرأة جميلــة , فاجاب بــان حيويتهــا تصرفه عن 
فكــرة الجمــال , و بالتالــي يظهــر لنــا ســؤال مــن هــو 
اشــد تأثيــرا علــى النفــس اهــو الجمــال او الحيويــة , 
ربمــا البعــض يقــدم فكــرة  الحيويــة علــى الجمــال , 
وان الفنــان يثيــر اهتمامــه الجمع بينهما حيــث اظهار 
القيــم الجماليــة فــي المظاهــر الشــكلية و االثــارة و 

مظاهــر الطبيعــة و الحيــاة التــي يملكهــا االنســان .
صفة الجمال قديما

كان الجمــال المثالــي لــه جــذور رياضيــة  بمعنــى ان 
يكــون الشــكل جميــال البــد ان يقتــرب مــن النظــام 
ــي   ــي زيوس ــان اليونان ــر ان الفن ــي , ويذك الهندس
ــه ان  ــة علي ــل صــورة مثالي ــي عم ــا يشــرع ف عندم
يعمــل علــى دراســة اكبــر عدد مــن االجســام العارية 
ــكال  ــة اش ــل خمس ــك اجم ــد ذل ــا بع ــار منه الختي
ثــم يعــود ليختــار منهــا اجمــل اجــزاء ليؤلــف منهــا 

الصــورة المثاليــة الكاملــة للجمــال .
و كتــب رافائيــل ذات يــوم رســالة الــى صديقــه 
بالــدازار عــام 1514 ) ان جمــال المــرأة يفــرض 
ــالت  ــاء الجمي ــن النس ــرا م ــددا كبي ــي ان ارى ع عل
ــى  ــر عل ــم اعث ــاذا ل ــن ف ــن بينه ــل م ــار االجم الخت
 ضالتــي اســتخدم لذلــك فكرة معينــة من عنــدي .. (

ــه و هــو  ــه مضــاد مناقــض ل ــدو ان الجمــال ل و يب
القبــح  , فهــل هنــاك قبــح فــي الفــن ؟ البعــض 
يقــول انــه ليــس هنــاك قبــح فــي الفــن و ان هــدف 
ــاط  ــا نصــاب باحب ــال . احيان ــو  الجم ــه ه ــن كل الف
فــي احــد االعمــال بعــد عــدم قدرتنــا علــى ايدائهــا 
باحســن حــال , فنقــول انهــا قبيحــة , وفــي الحقيقــة 
هــو غيــر جميــل و ليــس قبيــح النــه هنــاك احتمــال 
بتعديلــه و اصالحــه .. ولهــذا فــان البعض يقــول ان 
بعــض االعمــال التــي يغيــب عنهــا الجمــال ال يمكــن 
ان نقــول انهــا قبيحــة النهــا ال تخلــق فينــا مشــاعر 
للمتعــة االســتاطيقية فيمكــن ان نقــول انها ليســت 
جميلــة و فــي نفــس الوقــت ليســت قبيحــة. و عــادة 
مــا يعــرف الجمــال مــن خــالل االنطبــاع المشــاعري 
و الفطــري، و هــو نســبي عنــد الشــعوب تاريخيــا و 
جغرافيــا. مثــال تمثــال اغريقــي الفروديــت و صــورة 
بيزنطيــة للعــذراء و نحــت فطــري من ســاحل العاج , 
فــكل هــذه النمــاذج ال يمكــن ان تنتمــي الــى نفــس 
المفهــوم الكالســيكي عــن الجمال  و لهــذا ال يمكن 
ان يكــون غيــر جميــل او قبيــح  ولكن مــن الثابت ان 

نصفهــا بانهــا اعمــال مــن اعمــال الفــن .
ــق  ــة لخل ــه محاول ــن بان ــد الف ــرت ري ــرف هرب و يع
تشــبع  االشــكال  مثــل هــذه  و  اشــكال ممتعــة 
احساســنا بالجمــال ..و يبقــى مفهــوم الجمــال و 
ــا  ــي تناوله ــور الت ــب االم ــن اصع ــن م ــوم الف مفه
الفالســفة و النقــاد علــى مــر العصــور الماضيــة حيث 
يصعــب تحديدهمــا بتعريــف او اصطــالح معيــن و 
بالتالــي فهمــا محــاور جــدل و تـــاويل و لكــن ربــم 
ــى  ــول عل ــرب للقب ــن اق ــن الف ــة ع ــة كروتش نظري
اعتبــار ان الفــن عبــارة عــن حــدس او مشــاهدة 
عقليــة , ولكــن الثابــت فــي االنســان هــو الحساســية 

ــة . الجمالي
انصار الجمال و انصار الصفات

يذكــر انــه فــي نهايــة القــرن الثامــن عشــر و بدايــة 
القــرن التاســع عشــر كان هناك معســكرين جدليين 
مــن الفنانيــن  تجــري بينهمــا حــوارات فــي المقاهي 
و نزاعــات حــول مفهــوم الجمــال . المعســكر االول 
يمثــل جماعــة رافائيــل و الجمــال و المعســكر الثانــي 

يمثــل انصــار مايــكل انجلــو و الصفــات الشــكلية ..
و كان رافائيــل يقــوم اســلوبه علــى تصويــر الجمــال 
العــذري و يتمثــل فــي تصويــر الســيدة العــذراء 
و مصوراتــه االخــرى فــي الفاتيــكان . و يقــال ان 
ــود  ــن يع ــال العيني ــة جم ــال خاص ــه بالجم اهتمام
الــى افتتانــه بجمــال فتــاة معينــة  ربمــا كانــت احــد 

عشــيقاته و لظــروف التقاليــد كان يصعــب عليــه 
لقائهــا و لهــذا كان يــرى فــي عيــون اشــخاصه التــي 
ــك  ــى ذل ــاف ال ــاة .. يض ــذه الفت ــي ه ــمه عين يرس
عذوبــة التفاصيل التشــريحية للجســد بصــورة عامة 
, ويقــال انــه حقــق الجمــال المثالــي مــا لــم يحققــه 
فنانــوا االغريــق. ولــم يعــش رافائيــل طويــال اال 
حوالــي 37 ســنة و لكنــه كان هبــة مــن الســماء 

ــر البعــض . حســب تعبي
اعمالــه  فــي  ينــزع  فانــه  انجلــو  مايــكل  امــا  
الــى اظهــار  التصويــر  او  النحتيــة  ســواء كانــت 
ــوة و  ــع الق ــر طاب ــي تظه ــمانية الت ــات الجس الصف
ــرايين  ــى ش ــار حت ــالت و اظه ــي العض ــة ف المبالغ
بقــوة  ضخمــة  اشــكاله  نــرى  لهــذا  و  اليــد 
–ع- موســى  تمثــال  مثــل  متدفقــة   هرقليــة 
امــا الجمــال فــي الفــن االســالمي فيشــرحه الدكتــور 
عفيــف بهنســي ) الجمــال فــي الفــن االســالمي 
ليــس فــي المــادة االكثــر تمثيــال للواقــع انمــا هــو 
ــرا عــن المطلــق , وهكــذا  ــر تعبي فــي الشــكل االكث
ــه الحــدود النســبية و تتالشــا الذكريــات  تــذوب في
ــوة  ــام ق ــبية ام ــم النس ــع القي ــة و تتراج المحسوس
النــور التــي تســطع فــي ضميــر الكــون .. ( ) فالفنــان 
المســلم ينظــر الــى االشــياء بعيــن اهلل التــي تــدرك 
االشــياء مــن جميــع الجوانــب  ولهــذا انعــدم عنــده   
 الخــط االفقــي الغربــي  و بقــى عنده الخــط الروحي (
و بالتالــي نــرى ان الفنــان عندمــا يرســم طاولــة او 
شــخص يرصفهــا علــى ســطح اللوحــة لكــي يبــدو 
 Kــع الجوانــب ــي مــن جمي ــا فيهــا مــن جمــال فن م
او هــو كضــوء الشــمس الــذي يــدرك االشــياء مــن 
جميــع جهاتهــا فيضفي عليهــا انوارســاطعة مضيئة 

جميلــة.

كيف نفهم الفن و الجمال

حوار خاص – للمستقل 

تقــدم المســتقل فــي هــذا الحوار الخــاص فنانــة عراقية 
مبدعــة لهــا بصمتهــا المميــزة فــي تاريــخ الدرامــا 
العراقيــة تمثيــال وكتابــة وتدريســا وخبرة علميــة وفنية 
عاليــة ، فقــد تمتعــت الفنانــة الكبيــرة فوزيــة الشــندي 
بجمــال الصــوت واتقــان اللغة العربية الســليمة وقدمت 
نمطــاً مــن الفنــان الشــامل المثقــف الرائــد حيث تصنف 
رائــدة مســرح مــن الجيــل الخامــس الــذي شــهد تحــوال 
ــل  ــي خــالل جي ــي والعرب ــي المســرح العراق ــة ف وحداث
ــندي  ــز الش ــي ، ومايمي ــرن الماض ــن الق ــتينات م الس
تاريخيــا انهــا اول مدرســة لالخــراج والتمثيــل والصــوت 
وااللقــاء فــي الوطــن العربــي واول فنانــة تحصــل علــى 

رســالة الماجســتير فــي االخــراج المســرحي ،باالضافــة 
مســرحيا  عمــال  وخمســين  تســعة  تمثيلهــا   الــى 
واخراجهــا تســعة عمــال لكتــاب عالمييــن امثــال يوجين 
اونيل وســترندبيرج وبرناردشــو وهنريك ابســن ووليم 
شكســبير ووليــر ولــوركا وغيرهــم  واعماال لكتــاب عرب  
كتوفيــق الحكيــم واحمــد شــوقي ويوســف الصائــغ 
ــت  ــالم ســينمائية وكتب ــي تســعة اف ــا شــاركت ف ، كم
مسلســالت لالذاعــة والتلفزيــون . ولعــل الجمهــور 
ــى  ــن ينس ــة ل ــدان العربي ــات البل ــع تلفزيون ــي جمي ف
المسلســل الثقافــي التعليمــي الرائــد ) ايــن مكانــي من 
االعــراب ( الــذي ادت فيــه دور ) قواعــد( لتســعين حلقــة 

جمعــت ضوابــط اللغــة العربيــة الســليمة الــى جانــب 
فنانيــن كبــار واعمــال تلفزيونيــة عديــدة لالطفــال 
والكبــار مازالــت عالقــة فــي الذاكــرة الشــعبية ، تاريــخ 
عريــق لهــذه الســيدة التــي انجبت للفــن العراقــي ايضا 

ــل  ــد كام ــة هن ــا الفنان ــن هم ــن كبيرتي ممثلتي

ــي اداء ادوار  ــا ف ــن برعت ــل اللتي ــل كام ــة هدي والفنان
خالــدة فــي الدرامــا العراقيــة .

المســتقل تلتقي الشــندي بمناســبة صدور موســوعتها 
الجديــدة ) مــن نافــذة الحياة ( التي تضم ســيناريوهات 
تلفزيونيــة تعــد االولــى التــي تحــوي هــذا النمــط 
ــا  ــة لعشــاق الدرام ــات وهــي فرصــة ثمين مــن المؤلف
وللمخرجيــن الباحثيــن عــن اعمــال رصينــة لالنتــاج 
التلفزيونــي  فــكان هــذا الحــوار الــذي بــدأ بســؤالها :  
- كيــف تريــن حضــورك وتاثيــرك فــي تاريــخ الحركــة  

الفنيــة العراقيــة ؟.
* الحقيقــة أشــعر بالخجــل مــن اإلجابــة علــى هــذا 
الســؤال  فربمــا يجيــب عنــه غيــري ، لكنــي اقــول  انــي 

ــعر  ــدي اش ــدم  كل ماعن ــم أق ل

بحــور  كالعلــم  واللغــة  واالدب  الفــن  الن 
واســعة مــن المعرفــة واالكتشــافات ،عمــر االنســان 
فيهــا غيــر كاف لكــي يوفهــا حقهــا . واتمنــى مــن اهلل 
اننــي حققــت جــزءا ولــو يســرا منهــا ، فتاريــخ الحركــة 
الفنيــة فــي العــراق ســواء علمنــا ام ل نعلــم هــو امتــداد 
ــري  ــا تاثي ــدم ..أم ــدم والق ــي التق ــة ف لحضــارات عريق
ــرت  ــي عث ــد ان ــراق فاعتق ــي الع ــة ف ــا الفني ــي حركتن ف
ــيلة  ــره الوس ــي اعتب ــي النن ــب الثقاف ــي الجان ــه ف علي
ــرى  ــات االخ ــن الثقاف ــارب بي ــم والتق ــة للتفاه العظيم
والشــعوب االخــرى. فــكان تاثيــري واضحــاً علــى جميــع 
ــت  ــه  وكن ــراق او خارج ــل الع ــواء أكان داخ ــي س طلبت
أمينــة بايصــال معلومــة مهمــة جــدا وهــي ان حضارتنا 
علمــت البشــرية القــراءة والكتابــة وكانــت اول اشــارة 
فــي التاريــخ البشــري .ولــذا فنحــن امتــداد لهــا واوفيــاء 

ــا فــي االخريــن .  ــر ايجاب فــي اعطــاء الفائــدة والتاثي
- ايــن أهــم المحطــات التــي وجــدت نفســك فيهــا في 

الصــدارة ومرحلــة تالقــك الجماهيري؟
* ان اهــم تلــك المحطــات هــي وقوفــي علــى المســرح 
للمــرة االولــى عــام 1960 وحتــى يومنــا هــذا فقــد 
بــدات بالصعــب حيــث هنالــك الضــخ مــن المســرحيات 
ــا  ــن مداركن ــى م ــون اعل ــادة ماتك ــي ع ــة والت العالمي
الغــض. ولكــن االصــرار  ونحــن فــي ذلــك العمــر 
وتحــدي الــذات والتفــوق علــى انفســنا هــو الــذي خلــق 
منــا أقويــاء ،فالــذي يبــدا بالصعــب يــرى جميــع االشــياء 
الصعبــة التــي يمر بها)ســهلة( فالمســرح منحنــي القوة 
والصبــر والَجَلــد والثقافــة والتحليــل الفكار انــاس نذروا 

انفســهم لتشــخيص وشــرف الكلمــة.
امــا المحطــة الثانيــة فكانــت عملــي المسلســل الشــهير 
)أيــن مكانــي مــن االعــراب( وكان يؤكــد علــى )الفيــة 
ابــن مالــك( فاشــتهر عربيــا وبثتــه جميــع محطــات 
التلفزيــون العربيــة واستأنســوا بمشــاهدته وأثنوا عليه 
..النــه كان قــد أدى خدمــة كبــرى وفائــدة واضحــة 
ــة..  ــة العربي ــي اللغ ــح ف ــى الصحي ــون عل ــن يبحث للذي
فعرفنــي النــاس اكثــر مــن خــالل هــذا المسلســل الــذي 
يقــع فــي تســعين حلقــة وهــو اطــول مسلســل عربــي 
فــي الســبعينات .. وقــد كان احتــرام النــاس لــي كبيــر 
وتشــجيعهم لتاكيــد العلــم والفــن واألدب والشــعر 
واضــح الن المسلســل هــذا كان يحتــوي علــى كل هذه 

ــاس .    االجن
- كيف ترين الفن في هذه االيام ؟..

الشــعرية  اشــكالة  بــكل  واالدب  والفــن  العلــم   *
والموســيقية والتشــكيلية مرتبــط باالســتقرار .. كل 
الفنــون  الــذي نتمنــاه جميعــا ان تســترجع جميــع 
ــاس  ــك مــن خــالل ان ــوم والثقافــة عافيتهــا وذل والعل
وذوي  البلــد  لهــذا  واخــالص  عاليــة  ثقافــة  ذوي 

عقــول كبيــرة تعتمــد العلميــة فــي التخطيــط لــكل 
ــون واســتحداث  ــوم والفن ــة والعل ــات الثقاف مقتضي
ــة  ــع ميزاني ــى وض ــة ال ــا باالضاف ــن تحكمه قواني

تســد جميــع الثغــرات وتثــري جميع المجــاالت عند 
ــق  ــا نســير بالطري ــول انن ــك نســتطيع ان نق ذل
ــل  ــاز العق ــن انج ــد ع ــس ببعي ــك لي االمــن وذل

ــالق. ــراق الخ الع
- لمــاذا غابــت هــذه االعمــال التعليميــة التــي 

تتحــدث عــن اللغــة والتاريــخ واالدب؟
ــاة  ــا لحي ــراق التكنلوجي ــة اخت ــد أّن زحم * اعتق
عــن  فشــيئا  شــيئا  يبتعــد  جعلتــه  االنســان 
التنقيــب والتحليل والنقد والتشــخيص، فــاذا اراد 

معلومــة مــا فانــه اليتعــب نفســه بالبحــث والتنقيــب 
فهنالــك ازرار فــي هاتفــه او حاســوبه  يضغــط 
عليهــا بثــوان فيظهــر كل شــيء ،لذلــك ابتعــد عــن 

مســك القلــم والورقــة واستســهل جميــع االشــياء وهذا 
ــل  ــوا . ب ــن ان يتقاعس ــض المخلصي ــن بع ــل م اليجع
البقــاء لهــم النهــم يحملــون الشــمعة المضيئة شــمعة 

ــن.  ــم واالدب والف العل
- هــل تريــن ان الفــن االن يعيــش لحظــة حريــة ام ال 

، وكيــف يتعامــل مــع واقعــه االن؟
* الحريــة هــي العنصــر االهــم الــى جانــب 

أن هنــاك حركــة نشــر  رغــم  المهــارات  
نشــطة واتصــال ووســائل تواصــل كثيــرة 
ــتنهاض  ــة الس ــة ملح ــى الحاج ــن تبق لك
ــالً مــن الحمــاس  ــل يحمــل كمــاً هائ جي
ممســكاً بيــده وضميــره وســائرا فــي 
زمــام  طريــق طويــل حتــى اليفلــت 
وهــذا  يــده  مــن  الثقافيــة  االمــور 
مانتوخــاه باالجيــال الجديــدة المخلصــة 

.
فــي  دور  نفســه  للفنــان  هــل   -
ذلــك؟ ، هــل ينتظــر الفنــان رحمــة 
الدولــة ومــاذا عــن القطــاع الخــاص 

.. الذاتــي؟  والتمويــل 
* نعــم  للفنــان دور فــي الحفــاظ 
ووجــوده  وادواتــه  فنــه  علــى 
والقطــاع  المرمــوق  االجتماعــي 

الخــاص مهمــا عمــل لــن يدعــم 
االنتــاج الفنــي لفتــرة طويلــة انه 

دعــم مشــروط بمكاســب مؤقتــة .
والفنــون  والعلــوم  للثقافــة  الحقيقــي  الراعــي  امــا 
وحمايــة كل ماســبق فهــي الدولــة .. كمــا ان علــى 

نقابــة الفنانيــن أن تقــارب بيــن وجهــات نظــر الفنــان 
والدولــة مــن خــالل حمايــة الفنــان ووضــع تصنيــف لــه 

ومراقبــة مشــاركاته فــي األعمــال الدراميــة وتحســين 
ــات .  ــكل االختصاص ــن ب ــور العاملي أج

فــي  العراقيــة  لالعمــال  رواجــا  النشــهد  لمــاذا   -

العربيــة؟ التلفزيونــات 
* ذلــك ليــس ســهال فهــو يحتــاج الــى مؤسســات 

ووكالء يجيــدون الترويــج  ويتحركــون مــن دولــة 
الــى اخــرى وهــذه كلهــا تحتــاج الــى ميزانيــة وصــرف 
كبيريــن يضــاف الــى ذلــك. حتــى الترويــج الي عمــل 
ــن  ــية م ــروط قاس ــه ش ــال تحكم ــن االعم ــي م درام
الشــّباك والتنــوع فــي  الموضــوع وممثلــي  حيــث 

المواضيــع. 
- كيف يمكن في ظنك اصالح ذلك ؟ 

* هــذه مهمــة كبيــرة جــدا ، لكــن التخطيــط والقانــون 
ــو  ــد ه ــة اعتق ــة مجزي ــع ميزاني ــة وض ــة الفني والرقاب

الحــل الصحيــح لذلــك.  
ــن  ــتوى الف ــي مس ــع ف ــاك تراج ــن ان هن ــل تعني - ه

العراقــي ..؟
ــى احتضــان  ــان بحاجــة ال ــد طالمــا ان الفن * هــذا اكي
بلــده لــه. وبمــا ان مصيــره مجهــول بيــن المنتــج 
والقطــاع الخــاص وحقوقــه مغبونــة فاكيــد هنــاك 

تراجــع علــى كل المســتويات. 
- هــل كان للتاثــر العائلــي دور فــي تقدمــك ومواصلة 

عطائــك الفنــي والعلمي ؟
* نعــم ذلــك صحيــح إذا لــم تلعــب العائلــة دورًا مهمــًا 
ــن  ــوف ل ــا فس ــراد عائلته ــن أف ــاعدًا ألي كان م ومس
ــى رأســهم زوجــي  ــدم خطــوة واحــدة .. وكان عل يتق
رحمــة اهلل عليــه ..فقــد كان كّل شــيء فــي حياتنــا 
ــه باألســاس مهنــدس فهــو فــي  ــى كون ــة ال باإلضاف

ــدس . ــاة أيضــا مهن الحي
- ماهــي الوســائل التــي تقدميــن افــكارك الجديــدة 

وخبرتــك  مــن خاللهــا ؟
والتخطيــط  التخطيــط  لحضرتــك..  قلــت  *وكمــا 
والتخطيــط واالصــرار علــى ذلــك.. وشــرح وجهــات 
النظــر الفنيــة الــى المســؤولين.. والــكل يعلــم ان رقــي 
ــا  ــن خــالل علمه ــث هــي م ــت الحدي ــي الوق ــم ف االم

ــا . ــا وفنه ــا وفكره وادبه
أخيــرا اتمنــى لعراقنــا الحبيــب ان يكــون جديــرا بحمــل 

اســم ) وادي الرافديــن (.

الفنانة فوزية الشندي للمستقل:
  وقوفي على المسرح أهم محطات حياتي

د. كاظم شمهود

مــن أجمــل أدب المراســالت 
المترجمــة للعربيــة رســائل 
الكاتــب  كامــو  البيــر 
الوجــودي  والفيلســوف 
علــى   الحائــز  الفرنســي 
ــالداب  ســنة  ــل ل ــزة نوب جائ
1957 كتــب كامــو لعشــيقته 
الممثلــة المشــهورة ماريــا 
احبهــا  التــي  كازاريــس. 
ــه ، كان  ــه و قلم ــون قلب بجن
حبــا محظــورا الن البيــر كامــو 
كان متزوجــا وأب لطفليــن 
بينمــا كانــت ماريــا كازاريــس تمشــي بخطــوات ثابتــة 
ــن  ــال ع ــذا المق ــي ه ــف ف ــواء. اتوق ــهرة واالض ــو الش نح
اكثــر مــن 800 رســالة متوهجــة عبــرت عــن حقبــة زمنيــة 
للفلســفة الوجوديــة والمثقــف وعــن زمــن كانــت الرســائل 
فيــه الطريقــة الوحيــدة للتواصــل مــع اآلخريــن. فتراســال 
بجنــون عاشــقين لــن تجمعهــا الحيــاة واحــب البيــر كامــو 
ماريــا حتــى آخــر لحظــة فــي حياتــه قبــل أن توافيــه المنيــة 
ــات  ــاء والعالق ــو النس ــق  كام ــد عش ــير. لق ــادث س ــي ح ف
ف عليهــا  المتعــددة. لكنــه مــع ماريــا كازاريــس ،التــي تعــرَّ
مجنونة،تصدعــت  حــب  قصــة  1944،ســيعيش  ســنة 
عالقتهمــا ،ثــم اســتعادة وهجهــا إلى غايــة اليــوم األخير. 
الشــاهد علــى ذلــك رســائلهما الملتهبــة الصــادرة حديثا 

عــن دار غاليمــار.
لقــد مثلــت ماريــا كازاريــس بالنســبة لكامــو : “مأســاته”، 
و”انفعالــه”، و”ألقــه” و”ســمكة الســلمون المرّقــط “، 

و”قديســته الصغيــرة المتلهفــة”، و”الراحلــة الهائمــة”
بينمــا اعتبــرت ماريــا كازاريس،كامــو  : “رفيقهــا فــي 
ــلطانها”،  ــي”، و”س ــل المنف ــا الجمي ــة”، و”أميره المعرك
و” حبيبهــا المجنــون” المرهــف واألســمر صاحــب العينيــن 

ــن الالمعتي
ماريــا كزاريــس )1922-1996( وألبير كامــو )1960-1913( 

، هــذا الثنائي األســطوري،.
حــب يلتهب،بشــعلة شــغف شــبيه بمــا تعرضــه الســينما 
وروايــات الحــب الخالــدة، تواتــر مــن خــالل رســائل  رســخت 
إلــى األبــد هــذان العاشــقان الشــهيران الــذان  عاشــا قصــُة 

حبهمــا فــي الخفــاء بعيــدا عــن عالميهمــا المتوازييــن.
فــي ســنه الثالثيــن يقــع البيــر كامــي فــي حــب ماريــا 
كازاريــس التــي شــارفت علــى الواحــد والعشــرين مــن 
ــع  ــباني الراج ــال إس ــة  بجم ــة وجذاب ــت يافع ــا، كان عمره
الصولهــا فــي غاليســيا االســبانية.ميز كامــي، صــوٌت 
أخشــنه النيكوتيــن وطلــة أنيقــة  كنجــم الســينما األمريكي 
ــئ  ــا داف ــكان صوته ــس ف ــا كازاري ــري بوغارت”،أم ”همف
وجمالهــا عــذري أخــاد. عرفــت ماريــا البيرمتــزوج مــن 
فرانســين فــور  ،ولــه  منهــا التــوأم “كاتريــن” و”جيــن”، 
ســنة 1945 .بينمــا الزال المســتقبل أمــام كازاريــس، لكــن 
األخيــرة تحتكــم إلــى مبــادئ : تفضــل إنهــاء عالقتهــا مــع 
رجــل لــن يتزوجهــا ولديــه أطفــال. منفصالن،فقــد عرفــا 
الشــهرة ســنة 1947، كامــو بإصــداره لرواية الطاعــون، ثم 
 la :تألــق كزاريــس ســينمائيا برفقــة جيــرار فيليب في فيلــم

chartreuse de Parme لكريســتيان جــاك.
لكــن، يــوم 6 يونيــو 1948،الذكــرى الســنوية الفتتانهمــا 
جــان  الممثــل  خطيبــة  )كامــو(  األســرة  أب  ،صــادف 
سيرفي)كازاريس(،وســط شــارع ســان جيرمــان ثــم علــى 
الفــور توقــدت النــار ثانيــة بينهمــا. ومنذئذ،اســتمرت 
حكايتهمــا غايــة المــوت المفاجئ أللبيــر كامو ،يــوم 4يناير 

.  1960

ــا كازاريــس  ــى ماري ــك كتــب كامــو إل ــام قليلة،بعــد ذل أي
:”ســنة ســعيدة،حبي الغالــي !كونــي جميلــة وســعيدة،مع 
تنســي  وال  أعشــقه.  الــذي  المشــرق  الجميــل  الوجــه 
ــكا  ــة ماس ــي، المأدب ــو خف ــى نح ــيلج، عل ــذي س رفيقك،ال
يــدك بلطــف يدك،حبيبتي.أقبِّلك،كل الســعادة كي ألتقيك 

ــة”. ثاني
لكنهما لن يلتقيا أبدا.

هــذه الرســائل التــي لــم يســبق نشــرها،بين الكاتــب 
المســرحي وممثلتــه الســاحرة ال تقــدم فقــط قياســا 
ــي  ــوة تجاوبهمــا الفن ــك ق لعشــقهما الثابت،وتظهــر كذل

والفكــري.
كتــب كامــو فــي رســالة ســنة 1950 :”مــا يفعلــه كل واحــد 
ــا علــى مســتوى عمله،وحياتــه،ال يقــوم بــه وحده،بــل  من
وحــده حضــور يشــعر بالصحبة” .هكــذا نرى بالفعــل تواترا 
فــي هذا الكتــاب لتاريــخ بأكملــه أدبي،مسرحي،وسياســي، 
يعتبــر فيلســوف العبــث وكــذا الممثلــة التراجيدية،فاعليــه 
الملتزميــن. همــا معا أبناء منفــى ومســافران كبيران.ثنائي 
مدهش،لــم يكشــف قــط رســميا عــن قصتــه ثــم واصــل 
إخفــاء ســره،بينما ظــل الكاتــب الحاصــل علــى جائــزة نوبل 
والممثلــة التــي بــرزت في مهرجــان “أفينيون”علــى الدوام 

تحت األضواء.

ماريــا  إلــى  كامــو  ألبيــر  مــن   •
1944 يونيــو   6  : كاســاريس 

))ســعيد أن أراك داكنــة وذهبيــة اللــون. اجعلــي 
نفســك جميلــة، ابتسمي،التستســلمي.أريدك ســعيدة.

ــي  ــة يثالت ــك الليل ــن تل ــاال م ــر جم ــط أكث ــي ق ــم تكون ل
أخبرتنــي فيهــا بأنــك ســعيدة.أحبِك وفــق كيفيــات كثيــرة، 
لكــن خاصة،مــع ُمَحّيــا الغبطــة وإشــراقة الحيــاة تلــك التــي 
أثارتنــي دائمــا… .إلــى اللقــاء، ماريــا – المذهلــة- النابضة 
بالحياة،يبــدو لــي أنــه بوســعي تنضيــد ركام مــن األوصاف 
علــى هــذه الشــاكلة. أفكــر فيــِك باســتمرار وأحبــِك بــكل 
فؤادي.تعالــي بســرعة،ال تتركينــي أكثــر ممــا ينبغــي وحيدا 
مــع أفكاري.أحتــاج إلــى حضــورِك الصاخــب وذاك الجســد 
الــذي اســترخيت معــه فــي جــل األحيــان. أترين،أبســط لِك 

يداي،تعالــي أمامــي قــدر مــا يمكنــك مــن الســرعة.
أقبِّلِك بكل قواي.

21 يوليوز 1944 :
…أعــرف أيضــا أننــا نقــول أحيانــا :”باألحــرى عــدم حــدوث 
أي شــيء بــدل شــعور ال يكــون مطلقا”،بيــد أنــي ال 
أومــن بالمشــاعر المكتملــة وال الحيــوات المطلقة.كائنــان 

ــاء  ــك حبهما،وبن ــا تمّل ــض عليهم ــا البع ــق بعضهم يعش
حياتهمــا وشــعورهما،ليس فقــط ضــدا علــى الظــروف 
ــي  ــا الت ــي ذاته ــياء ف ــذه األش ــف ه ــك إزاء مختل ــل كذل ب
تقيدهما،تمســخهما،تزعجهما أو تثقــل عليهمــا.إن عشــقا، 
يــا ماريــا، ال ينتصــر علــى العالــم بــل علــى ذاته.وتعلميــن 
ــر أعــداء أنفســنا  ــا أكث ــة القلــب الرائع،أنن جيدا،أنــت صاحب

رعبــا.
ال أريــدِك أن تغــادري ثــم يســتغرقك وْهــم عــزوف مــا .أود 
أن تظلــي معي،ونمضــي مزيــدا مــن كل وقــت حبنــا ثــم 
ــرا لكــن  ــره أخي ــر وتحري ــده أكث ــك تعضي ــد ذل ــاول بع نح
هــذه المــرة فــي إطــار صــدق الجميــع. أقســم لــِك أن هــذا 
وحــده نبيل،ووحــده عنــد مســتوى اإلحســاس الفريــد الذي 

أضمــره لــِك.
* 14 اغسطس 1948

ــِك.  ــول الليــل. أفكــر في أدخــن إذن، متأمــال الجبل،مــع حل
إحســاس يحتــدم داخلــي مثــل مــّد. أحبك،مــع كل عمــق 
ــنكون  ــا س ــد أنن ــن، ومتأك ــزم ويقي ــرك بع ــن. أنتظ الكائ
ــت مــن  ــكل مــا أوتي ــى مســاعدتك ب ســعيدان،مصمم عل
قــوة وأمنحــِك الثقــة فــي نفسك.فلتســاعديني قليال،قليــال 

ــال. ــي كــي أســتطيع رفــع الجب جدا،أمــر يكفين
صــدى  يشــبه  أســمعه  الــذي  الريح.الصــوت  اشــتدت 
مجــرى هائــال فــي الســماء. آه لــو كنــِت معي،لذهبنــا كــي 
نتجــول معا!)أرخــى الليــل ســدوله( لــم تشــاهديني ســوى 
ــب  ــارة،وال الترف.أح ــل المغ ــت رج ــا لس ــدن وأن ــي الم ف
المــزارع المنزوية،والغــرف الجرداء،والحياة الســرية،والعمل 
الحقيقي.ســأكون فــي أفضــل حــال إذا عشــُت علــى هــذا 
دون  كذلــك  أحيــا  أن  بوســعي  ليــس  المنوال،لكــن 
مســاعدتك. إذن، يلزمك االستســالم وتعشــقينني بعيوبي 
ــا أن  ــي حتم ــن ينبغ ــى باريس.لك ــيُّدنا عل ــع تس ــم نتاب ث
نذهــب لقضــاء ثمانيــة أيــام فــي قلــب الجبل،وســط 
،ســأكون  وحشــية.حينذاك  األكثــر  الثلج،والفضــاء 
لِك،حبيبتي،ضــد نفســي… أتخيــل ليالــي العاصفــة. فلتأت 

ــك اللحظــة ســريعا ! تل
قبــل ذلــك، أقبِّلــك بــكل بــأس هــذه الريــح التــي لــم 

تتوقــف.
وكتبت ماريا كزاريس في أغسطس 1948

رســالة جــاء فــي نصهــا : حبيبــي، لقــد فكــرت كثيــرا، 
وخلصــت إلــى أن الوقائــع التــي نعتقدهــا متناقضــة تنــزع 
ــاة،  ــة الحي ــى حقيق ــم معن ــى فه ــاعدتنا عل ــو مس ــا نح بن
ومــن ثمــة، يــزداد  تقــّرب أحدنــا مــن الثانــي بكيفيــة أكثــر 

ــدا. توط
بدايــة عالقتــي بــَك. كنــُت يافعــة جــدا، حتــى أدرك حقيقــة 
ــا ›‹نجســده‹‹ وربمــا اقتضــى الوضــع الذهــاب  ــف م مختل
إلــى هنــاك قصــد اإلصــرار علــى الحيــاة، ثــم الرجــوع ثانيــة 

بظمــأ نحــوَك ال ينفــذ، أنــت معنــاي.  
حاليــا، هــا أنــا بالمطلــق لــَك. احضنــي، وال تتركنــي قــط. 
سأكتشــف نــداء رغباتــَك، وســأعمل أيضــا على أن أتقاســم 
معــَك إغواءاتــي، مســتلهمة منــَك قــوة تمكننــي مــن 
إشــباعها. عندمــا أفكــر فــي األمــر، وأنــا بصــدد تخيــل 
مســتقبلنا، أختنــق ســعادة تقريبــا، ثــم تضغــط علــى 
ــة  ــذ اإلحاطــة بكمي ــة، ويســتحيل حينئ ــة هائل ــي رهب قلب
الســعادة. بعــد عشــرين ســنة مــن وفــاة البيــر كامــو قــررت 
ــن  ــت م ــا فطلب ــائل والده ــر رس ــن  ان تنش ــه كاتري ابنت
ــالت  ــك المراس ــر تل ــس اإلذن لنش ــا كازاري ــة ماري الممثل
الجميلــة ووافقــت ماريــا كازاريــس علــى أول إصــدار لتلــك 
المراســالت وربطهــا بإبنــة عشــيقها عالقــة خاصــة جــدا. 
إختفــى العاشــقان وظــال خالديــن بيــن الســطور منحهمــا 

ــود. ــيرة الخل االدب تأش

رسائل من وهٍج ونار البير كامو لماريا كازاريس

نزهة عزيزي
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ُعــرف عــن الكاتــب أحمــد هاتــف 
وشــخصيات  موضوعــات  اختيــاره 
فــي حواراتهــا  جريئــة ومشــاغبة 
احيانــا غيــر  وتصرفاتهــا وتكــون 
العراقيــة  الشاشــة  علــى  مألوفــة 
هاتــف  محــاوالت  مــن  بالرغــم 
فــي  بعمــق  الواقــع  اغــوار  ســبر 
ــرد  ــل الس ــة وتفاصي ــه الدرامي بنيت
القصصــي لالحــداث التــي يتناولهــا 
لكــن هــذا الواقــع كثيــرا مــا تلفظــه 
الشاشــة العراقيــة التــي اعتــادت ان 
تقــدم كل ماهــو مثالــي ونموذجــي 
حــد المبالغــة المفرطــة والمملة احيانا فالشاشــة تحتــاج الى جرأة 
أحمــد هاتــف فــي بنــاء الشــخصيات واالحــداث والحــوارات ، ولكن 
مهــالً مانــوع الجــرأة تلــك فالجــرأة ليســت في عرض الشــخصيات 
الســلبية أو االلفــاظ البذيئــة أو التعبيــرات المبتذلــة فكيــف 
ــذاءات شــريحة عمــاد المجتمــع  ــك الب اذا كان مــن يســتخدم تل
ومســتقبله وهــم الطلبــة وكيــف اذا كانــت المســاحة التــي ترتــع 
فيهــا تلك الســلوكيات المشــينة هــي الجامعة فالكلمة مســؤولية 
والصــورة ســالح خطيــر دورهــا ان تكــون حارســا وموجهــا 
للمجتمــع وليســت عــدوا محاربــا لــه ، فــي مسلســل )فايــروس( 
الــذي اراد كاتبــه احمــد هاتــف ان يوصــل فكــرة مفادهــا أن 
ــب  ــروس يصي ــاذا بالفاي ــر ف ــروس خطي ــاب بفاي ــع مص المجتم
المسلســل قبــل نقــل الفكــرة عــن المجتمــع ، نعــم قــد اصيــب 
المجتمــع العراقــي بشــتى انــواع الفايروســات بعــد كل األهــوال 
التــي مــر بهــا علــى مــر الزمــن والفيروســات التــي اصابتــه ليســت 
ــى  ــرت بن ــة دم ــات اخالقي ــا فايروس ــة وانم ــة وال الكتروني وبائي
تربويــة وســلوكية لعــدد كبيــر مــن الشــباب لكــن مــن المؤكــد 
ــزال  ــم يصــب كل المجتمــع العراقــي فالي ايضــا ان الفايــروس ل

هنــاك الطالــب المجتهــد واالســتاذ المخلــص الملتــزم والعوائــل 
المحافظــة المحترمــة وهــذه النمــاذج اإليجابيــة غابــت عن نســيج 
ــي  ــم تســجل حضــور حقيق ــي المسلســل أو ل ــي ف ــاء الدرام البن
مؤثــر وفاعــل ، لجــأ هاتــف الــى الرمزيــة فــي ايصــال فكــرة ضــرب 
ــة الذيــن  المجتمــع بالفايــروس عــن طريــق الهكــرز مــن الطلب
يخترقــون هواتــف وكمبيوتــرات زمالءهــم وشــخصيات متنفــذة 
فــي المجتمــع ومــن ثــم يبتزونهــم ماديــا ، لــم تبتعــد األحــداث 
عــن واقعيــة مجتمــع تغيــر جذريــا وفقــا لمصائــب حلت عليــه منذ 
عقــود وقــد اصابــه شــرخ حقيقــي فــي عمــق مكوناتــه االجتماعية 
واالخالقيــة وهــددت حتــى مورثاتــه الحضاريــة واالنســانية وقــد 
اشــعرنا ســياق االحــداث بخطــر الفايــروس الــذي اصــاب الجميــع 
لكــن األحــداث أهملــت جانــب مهــم وهــو محاولــة إيجــاد اللقــاح 
المعالــج لذلــك الفايــروس إال فــي بعض المفاصل البســيطة التي 
لــم تســهم بشــفاء تــام لمجتمــع جامعــي تفشــى فيــه الفايــروس 
فاصــاب األســتاذ قبــل الطالــب حيــث لــم نــرى طلبــة مــن ذوي 
االخــالق والرفعــة ينــأون بانفســهم عــن هــذا الفايــروس إال 
ــم نــرى جــوا  ــوا مــن أهــل الســوء ، كمــا ل ــة كان مانــدر فاالغلبي
دراســيا جامعيــا حقيقيــا بقــدر مــا رأينــا نــادي ليلــي يعمــل نهــارا 
ــات بمالبــس بعضهــا  ــة والطالب داخــل الحــرم الجامعــي والطلب
غيــر مناســب لجــو الدراســة وان كانــت جميلــة وانيقــة وعصريــة 
ــا  ــز ال العقــل ، رأين ــع الغرائ لكــن امتزجــت مــع عقــل تأمــري يتب
بيــن الطلبــة نمــوذج الهكــرز والمتمــرد والحشــاش واالنتهــازي 
والســكير والعاشــق الــذي يتنقــل بيــن الحبيبــات ولــم نــرى 
ــا عشــاق وعشــيقات  ــق رأين ــب المجتهــد والشــاطر والمتأل الطال
خونــة يتنزهــون ويتعاركــون بيــن اروقــة وحدائــق الجامعــة ولــم 
نــرى باحثيــن ودارســين بــل فــي )24( حلقــة غــاب فيهــا الــدرس 
والعلــم والمعرفــة والجــو األساســي ألي جامعــة فــي الدنيــا ، 
ســمعنا مفــردات كثيــرة بذيئــة ومهينــة وهــي واقعيــة وحقيقيــة 
يســتخدمها الطلبــة والشــارع العراقــي لكنها غريبة على الشاشــة 

التــي دورهــا فــي األســاس هــو التوعيــة وبــث الرســائل االيجابيــة 
فليــس كل مــا هــو واقعــي يصلــح للشاشــة ، بشــكل عــام ال أحــد 
ــي  ــن ف ــي لك ــل درام ــي عم ــة ف ــلبيات اجتماعي ــرض س ــد ع ض
المقابــل يجــب تحقيــق تــوازن فــي عــرض اإليجابيــات ايضــا ، لــو 
نعــرج علــى اإلخــراج نجــد ان المخــرج جمــال عبــد جاســم اعتمــد 
علــى ايقــاع الحــوار اكثــر مــن ايقــاع الصــورة حيــث شــكل الحــوار 
متــن األحــداث الطاغــي علــى حســاب مفــردات الصــورة بينمــا كنا 

ــة  ــة تتخللهــا موســيقى وحرك ــرى مســاحات تعبيري ــاج ان ن نحت
وصمــت معبــر حيــث كانــت هنــاك شــحة فــي التنــوع المكانــي أو 
جغرافيــة المــكان علــى الرغــم من ان الصــورة كانــت نقية جميلة 
ــي  ــر عل ــر التصوي ــا مدي ــي حرفته ــدع ف ــة اب ــة رائع ــوان فني وال
ــم نشــاهد بغــداد  ــال ل ــي إال أن األماكــن كانــت محــدودة مث غن
وشــوارعها ومناطقهــا وهــذه علــة أزلية مرافقــة للدرامــا العراقية 
ــات الضيقــة المغلقــة فأثقلــت كاهــل  كمــا اعتمــد علــى التكوين
المتلقــي واصبحــت عبئــا فــي تقبلها على مــدى  24 حلقــة ، افرط 
ايضــا فــي اســتخدام )الكلــوزات( اللقطــات القريبــة الجانبيــة كثيرا 
فشــكلت عائقــا فــي ايصــال التعبيــرات للممثلين بينما فــي العادة 
تكــون اللقطــة القريبة هي الوســيط األنســب في نقــل التعبيرات 
واالحاســيس إال أن الزاويــة الجانبيــة هنــا أفقدتها قيمتها وجعلت 
منهــا حاجــزا بيــن الممثــل والجمهور فــي حفظ وجوههــم وايضا 
فــي تشــخيص انفعاالتهــم واالقتــراب منهــا وال اعلــم األســباب 
فــي اســتخدام هــذا األســلوب ربمــا فرضتــه الظــروف االنتاجيــة أو 
هــو تقصــد بذلــك لتقليــل اظهــار نقــاط الضعــف لــدى الممثليــن 
خاصــة ان اغلبهــم مــن الشــباب الجــدد ، نعتقــد ان الســبب 
الرئيــس واألهــم فــي تحقيــق المسلســل نســبة مشــاهدة عاليــة 
تتفاخــر بهــا الجهــة المنتجــة  هــي الجــرأة فــي الطــرح والعبــارات 
العديــدة غيــر المألوفــة كما اشــرنا ســابقا والتــي لم ُيكمــل احمد 
ــن اســتفزه  ــال( حي ــج )الحــق يق ــي برنام ــا ف ــه عنه ــف دفاع هات
مقــدم البرنامــج عدنــان الطائي فانســحب هاتــف وغــادر البرنامج 
علــى الهــواء بينمــا كان يدافــع عــن وجهــة نظــره طــوال البرنامج 
بشــكل جيــد وكان عليــه ان يكمــل التحــدي والدفــاع عــن وجهــة 
نظــره وهــو قــادر علــى ذلــك فعندمــا قبــل الظهــور فــي البرنامــج 
اعتقــد انــه كان يعــي جيــدا أن عدنــان الطائــي خبيــر باالســتفزاز 
 Utv خاصــة وان الجهــة المنتجــة لمسلســل فايــروس وهــي قنــاة
هــي ذات الجهــة المنتجــة لبرنامــج الطائــي ولغايــة االن لــم نجــد 
تفســير كيــف ان القنــاة نفســها انتجــت )فايــروس( وفــي الوقــت 
ــال  ــروس( فــي برنامــج الحــق يق ــه ضربــت المسلســل )بفاي ذات

الــذي هــو مــن انتاجهــا ايضــا.

تقافية وفني�ة 5

خرجــت قافلــة مــن بــالد االفغــان علــى الــدواب تقصد مكة 
المكرمــة ألداء فريضــة الحــج ، كان طريقهــا علــى بغــداد 
احــد اماكــن االســتراحة المهمة فــي الطريــق، حيث تقضي 
ــاً البــأس بــه قبــل ان تســتأنف رحلتهــا .. ينــزل أميــر  وقت
القافلــة ضيفــاً علــى احــد بيوتاتهــا، فيتــزوج احــدى بناتهم 
ويصطحبهــا معــه الــى الحــج ، عنــد العــودة وفــي منتصــف 
الطريــق يمــرض الرجــل ويتوفى، تصــل القافلة الــى بغداد 
وترجــع البنــت الــى بيــِت اهلهــا فلم يعــد لهــا مايربطها مع 
القافلــة التــي تكمــل طريقهــا عائــدة الــى ديارهــا فــي بالد 
االفغــان ، تمــر شــهور وتلــد البنــت صبياً يعيــش في كنفها 

وأبيهــا فــي ذلــك البيــت البغــدادي العريــق ..
بعــد ثالثــة قــرون مــن هــذه الحادثــة وإبــان حــرب الثمــان 
ســنوات فــي شــعبة اشــغال المســيب وهــي دائرة عســكرية 
هندســية يقــف شــاب طويــل جميــل الوجــه مالمــح الــذكاء 
تشــع مــن عينيــه ورّدات فعلــه ليمــأل اســتمارة المعلومــات 

الخاصــة بالجنــود المنقوليــن حديثًا
)ج م مهندس( نسيم اياد

الجنسية : عراقي 
التبعية : أفغانية 

العنوان : بغداد / الكرادة 
اســم المختــار : ..... هــل لديــك معــدوم ؟ هــل لديــك 
ــات  ــد ؟  ومعلوم ــارج البل ــب خ ــك قري ــل لدي ــوم ؟ ه محك

ــرة ــرى كثي اخ
ســّلمها الــى الســيد الطيــب )ن ض( عبــد الغفــار مســؤول 
القلــم ، اّطلــع عليهــا وســّلمها لــي حيــث كنــت بالصدفــة 
موجــودًا هنــاك وكأنــه يقــول مانفعــُل بهــذه المشــكلة ؟ 
قرأُتهــا ، امســكُت بيــد نســيم واخرجتــه الــى الممــر ، عّرفته 

بنفســي كزميــل لــه وســألته ؛
 - لماذا كتبت تبعية افغانية ؟

 - الني فعالً من التبعية االفغانية 
 - تقصد ان شهادة الجنسية تبعية ؟

 - نعم
 - اظنــك التجهــل فــي حــال تثبيــت هــذه المعلومــة 
ســينقلوك خــالل أيــام الــى الجبهــة فــي ســرايا اإلنشــاءآت 

تبنــي مواضــع فــي االرض الحــرام ؟
 - وكيف يمكن ان اغّير المعلومات وسيدققوها ؟

 - ليكن، اذا حصل هذا سيوجد الحل في وقته
كانــت عينيــه تشــع ذكاًء، اقتنــع بكالمــي علــى الرغــم مــن 
صعوبــة الثقــة بشــخص تلتقيــه الول مــرة وفــي موضــوع 

حســاس كهــذا وفــي ظــرف صعــب جــدًا . 
ــا  ــول حينم ــاد كان يق ــي عم ــة لصديق ــة رائع ــُر كلم   أذك
ُأســأْل ؛ هــل أنــَت مهنــدس ؟ فأجيــب ؛ أنــا خّريــج هندســة 

وشــّتان بينهمــا، كان نســيم مهنــدس بحــق اســتطاع ان 
يديــر ويطــّور مصنــع والــده الصناعــي القديــم الموســوعي 

الــذي كان يجيــد االنكليزيــة وااللمانيــة ..
ربطتنــي بنســيم صداقــة قوية وبقينــا نتواصل بعــد انتهاء 
الخدمــة العســكرية، كان كثيــر األلــم والشــكوى مــن ســوء 
معاملــة الدولــة حتــى في المعامــالت البســيطة كان الطابق 
الثانــي فــي مديريــة الجنســية الكائنــة فــي الكــرادة داخــل 
ــص  ــق مخص ــذا الطاب ــال ، ه ــل الجب ــٌم بثق ــُه ه ــّكُل ل يش
ــم  ــه قس ــون علي ــد يطلق ــي كل البل ــة ف ــالت التبعي لمعام
ــون  ــرات، يتعامل ــس، موظفــوه منتســبو امــن ومخاب التجنُّ
مــع المراجعيــن علــى اســاس انهــم أجانب جواســيس خونه 
وكــم مراجــع وكــم مــن عائلــة تم توقيفهــا في هــذا الطابق 
الــذي هــو مــن الناحيــة الفعليــة مبنــى مــن مبانــي مديريــة 
االمــن العتيــدة ، ُكنــُت ُامازحــُه فأقــول إحمد ربــك فما القيت 
امــر تافــه بمــا لقيــه شــاعر العــرب االكبــر فجــدك مــات فــي 
الطريــق وجــده صاحــب جواهــر الــكالم مدفــون هنــا منــذ 
ــراق ،  ــة الع ــد صحاف ــر رائ ــي جعف ــرون وال كالخليل ــة ق ثالث
لــم يمــر بــك مامــر باالديــب المرهــف عبــد الغنــي الخليلــي 
الــذي مّثــَل مــع يوســف العانــي فــي )ســعيد افنــدي(، رمــوه 
علــى الحــدود حافيــاً بمالبــس النــوم يحمل على ظهــره امه 
التســعينية ويســير فــي القفــر حافيــاً باتجــاه بــالد اليعــرف 
لغتهــا وال رابــط لــه بهــا ، يضــع امــه علــى جانــب الطريــق 
ويذهــب ليبحــث لهــا عــن الخّبــاز البــري حشــيش مــن نبات 
االرض ويعــود ليجدهــا أســماالً مدمــاة وبقيــة اشــالء فقيــرة 
ممــا تركــت الذئــاب ، ثــم يمــوت فــي بــالد الصقيــع ، عينــه 

علــى بغــداد وتحــت وســادته كتابــه ســالماً ياغريــب ..
هاجــر نســيم فــي نهاية التســعينات واســتقر فــي هامبورغ 
مهندســاً كفــؤًا آمــالً بــأن تكون تلــك البالد مســتقرًا ُيصلح 

)خطيئــة( الجــد القديمة ..
بعــد خمــس ســنوات مــن التغييــر الكبير عــاد نســيم المانيًا 
يشــم نســيم بغــداد خاليــاً مــن لهــاث الرفــاق وليطــأ ثانيــة 
ازقتهــا التــي درج عليهــا وأجــداده قرونــاً ثالثــة .. زار قســم 
ــة قديمــة ليجــد نفــس الضابــط  التجنــس التمــام معامل
ونفــس اللهجــة البعثيــة ، لــم يتغير شــيء ، قوانين مجلس 
قيــادة الثــورة ســارية ونفــس )الوصمــة( والنظــرة الدونيــة 
للمراجعيــن ، التقينــا فــي كافيــه قــرب كهرمانة قــال علمت 
ــة اليــوم مــن التبعيــة فلمــاذا  ان الكثيــر مــن رجــال الدول
اليصلحــوا هــذه البلــوى التــي أذلــت النــاس مايزيــد علــى 
قــرن مــن الزمــان ؟ عــاد كعهــده يتحــدث بألــم فيمــا كان 
التلفــاز ينقــل اداء اليميــن لرئيــس الواليــات المتحدة كيني 
المولــد اندونيســي النشــأة ، ال وفوكاهــا هــم اســود وهــم 

ابــن حســين ابــو عمامــة..

ضمــن برنامجهــا الثقافــي المتنــوع والمتواصــل ، 
ضيفــت جمعيــة كهرمانــة للفنــون فــي أصبوحــة 
والشــعر  األدب  وشــائقة ســادها  ممتعــة  ثقافيــة 
ــداع ، فــي مقرهــا فــي بغــداد، رجــل  والجمــال واإلب
المغتــرب  العراقــي  واألديــب  والكاتــب  األعمــال 
األســتاذ حســان الحديثــي ، بحضــور رئيــس وأعضــاء 
ــارع  ــي الب ــون واإلعالم ــة للفن ــس إدارة كهرمان مجل

وأســتاذ الفلســفة الدكتــور طــه جــزاع ..
ورحبــت الســيدة مــالك جميــل رئيســة الجمعيــة 
وبقيــة أعضــاء الجمعيــة بالضيــف العزيــز ، الــذي 
قــدم عرضــاً شــائقاً لبعــض مــن مســيرته المهنيــة 
ــي  ــم ف ــر يقي ــي مهاج ــب عراق ــال وأدي ــل أعم كرج
العاصمــة البريطانيــة لنــدن، حيــث ولــد فــي مدينــة 
حديثــة بمحافظــة األنبــار وعــاش فيهــا مرحلتــي 
الطفولــة والصبــا ثــم انتقــل الــى بغــداد عــام 1987 
ــم  ــن ث ــا ، وم ــة فيه ــة والتجاري ــاة العملي ــدأ الحي وب
انتقــل الــى إمــارة دبــي فــي دولــة اإلمــارات العربيــة 
المتحــدة فــي تمــوز عــام 1999 وأســس اول شــركة 
خــارج العــراق ثــم تنقــل بيــن دول عــدة منهــا 
جمهوريــة التشــكيك والواليــات المتحــدة األمريكيــة 
ــم يمنعــه  ــرة ، ول ــدن للســنوات األخي ــم فــي لن ليقي
ــن  ــن المقيمي ــال العراقيي ــال األعم ــد رج ــه كأح عمل
والمغتربيــن فــي ديــار الغربــة مــن التعلــق بــاألدب 
ــة  ــون األدبي ــم هــذه الفن والشــعر والشــعراء ، وعوال
أدبائنــا وإعالميينــا  لكبــار  رفقتــه  الســاحرة  مــع 

ــرب. ــن والع العراقيي
كمــا تــم التطــرق لكتابــه المهــم )حديــث الخميــس 
..قطــوف أدبيــة( الــذي ينطــوي علــى أحاديــث أدبيــة 
ــى  ــه عل ــي صفحت ــا ف ــي يبثه مشــوقة ، كان الحديث

ــدم  ــبوك( ، »وق ــي )فيس ــل االجتماع ــع التواص مواق
فيهــا لــألدب العربــي شــعرا ونثــرًا بطريقــة جديــدة 
العنكبوتيــة  والشــبكة  الســرعة  وعصــر  تتــالءم 
)اإلنترنيــت( ، فهــو يقــدم الشــعر والشــعراء قديمهــم 
وحديثهــم بإســلوب يســهل علــى قــاريء هــذا العصر 
التعــرف علــى تراثــه األدبــي دون إســهاب وتعقيــد ، 
ويربــط الحاضــر بالماضــي بطريقــة عاطفيــة قريبــة 
للــروح والنفــس ، ويشــرح الفكــر بالفكــر والشــعر 

بالشــعر بطريقــة لــم يســبقه اليهــا أحــد ».

ومــن ثم جــرت مناقشــة إلصدراتــه األخــرى المرتقبة 
ومنهــا تحديــدًا ، كتابــه المقبــل عــن الشــاعر الكبيــر 
الراحــل بــدر شــاكر الســياب رائــد الشــعر العربــي 
الحديــث، الــذي أكــد الحديثــي أنــه اآلن عبــارة عــن 
مخطوطــة ومســودة كتــاب بعنــوان )الســياب شــاعر 
اإلنســانية األكبــر(، يقــدم فيــه رؤيــة تحليليــة جديدة 
ألســلوب الســياب اإلنســاني فــي كتابــة القصيــدة ، 
مؤكــدًا اســتفادته من الشــاعر الكبير ســعدي يوســف 
ــي اســتبطان واســتجالء  ــدن ف ــي لن ــه ف ــم مع المقي

ــته  ــي كرس ــياب ، الت ــاعرية الس ــعر وش ــيرة وش مس
رائــدًا للشــعر الحــر أو مايســمى بشــعر التفعيلــة ، 
حيــث كان الشــاعر ســعدي يوســف كمــا هــو معــروف 
ــب  ــي الخصي ــن قضــاء أب ــي الســياب وم ــن مجايل م
القريــة  مــن  وتحديــدًا   ، البصــرة  محافظــة  فــي 
المجــاورة لقريــة جيكورالتــي ولــد وعــاش فيهــا 
ــة  ــاورة ومناقش ــت مح ــه ، وتم ــي بدايات ــياب ف الس
الحديثــي وبعــض قناعاتــه حــول صور ورؤى الســياب 
الشــعرية التــي لــم يتــم اســتيعابها بمــا يتوافــق 
وأهــداف ورســالة ورؤى الســياب الحقيقيــة ، عــادًا 
ــده  ــن بع ــاؤوا م ــن ج ــعراء الذي ــن الش ــرًا م أن كثي
الســيما الشــعراء الشــباب ، قــد شــطوا عــن اســتلهام 
تجربتــه ورؤاه وعبقريــة وعظمــة شــاعريته وشــعره 
ــي  ــى حــد كبير..وتداخــل فــي هــذا النقــاش األدب ال
ــور  ــة الدكت ــس إدارة كهرمان ــي أعضــاء مجل والثقاف
صــادق عزيــز الموســوي واألســتاذ حمــدان ابراهيــم 
والســيدة ســمر محمــد فضــالً عــن الصديــق العزيــز 

ــور طــه جــزاع.  الدكت
ــان  ــب حس ــال واألدي ــل األعم ــدى رج ــم أه ــن ث وم
الحديثــي نســخة مــن الجــزء األول من كتابــه )حديث 
ــة  ــة كهرمان ــى جمعي ــة( ال ــوف داني ــس ..قط الخمي
ــذي جــاء ب)294( صفحــة  ــاب ال ــون ، هــذا الكت للفن
... وانتهــز  أنيقــة  الكبيــر وبطباعــة  القطــع  مــن 
الزميــل عبــد العليــم البنــاء الفرصــة ليهــدي بالمقابل 
نســخة مــن كتابــه )أوراق فنيــة( الــى األديــب حســان 
الحديثــي ، الــذي عكــس المعــادل الموضوعــي لرجــل 
األعمــال الحقيقــي ومــا ينبغــي أن يكــون عليــه مــن 
وعــي وثقافــة عامــة وعــدم انغــالق علــى تخصصــه 
التجــاري أو اإلقتصــادي ، ليبحــر فــي عوالــم الثقافــة 
واألدب بدرايــة وعمــق ورصانــة يحســده عليهــا 
كثيــر مــن أدعيــاء الثقافــة والفنــون ، الذيــن تســيدوا 

المشــهد الراهــن لألســف الشــديد.

عبد العليم البناء

عتبات الذهول.. رئيس امريكا .. ٤ ج تبعّية
جديد الشاعر التونسي أنور بن حسين

تسيدها الشاعر الكبير بدر شاكر السياب 

أصبوحة ثقافية في جمعية كهرمانة أضاءها حسان الحديثي ُم الَظالْم ِعْندَما َيدَلهِّ

ِعْندَما َيدَلهُِّم الَظالْم 
وَتْنَطلُق الَصاِفراْت 

ُتَجرُّ الَمدِيَنُة ِمن َشْعِرَها 
َويأَتلُق الَضوُء في الَكاِميَرات 

ِعْندَما َيدَلهُِّم الَظالْم 
َجُن الرْيُح والُروُح والِكْبرَياء  وَتدَّ

لى وُيْصبُح َوْجُه الِسَراجِ الُمدَّ
فرْيَسَة يـاٍس  

وُمْسَتْسلَماً للُبكاْء 
بْر  ُترى أْنَت َعْبَر الُمكَّ

َساِطَعاً كالَرَجاْء 

ِلُتْلقي الى الَناِر َقلَبْك 
وُتْصِغي 

الى ُعبَوِة الْكبِرَياْء
رومانس

َيداَك َسَحاَبْه 
على ُعْشِبَها

َتَتَعرى الفصولِْ
وَيْخلُع َعْنُه الَنهاُر ِثَياَبْه

...............
َيداك إذ اْسَتوَطَنْتني 

أَفْقُت 

وُكْنَت ضياًء وَغاَبْه
..................

َيداَك ُغُصوْن 
ِنْصُف َمْغُمورة 

َيّشُف ضياُء الُنُجوم بأْعماقَها 
َوَيأَتلُق الَزْيَزُفوْن

َيَداَك ُنُبوَءْه 
َعلى َراَحتْيَها 

َقَرأُت 
بأّني أَنا َلْحَظةٌ 

وأْنَت ُقُروْن

صــادق الصــائغ

صاحب شيرعلي

 »الجمال ليس صفة مالزمة لالشياء انه موجود فقط في ذهن االنسان 
الذي يتامله وكل ذهن انساني ينظر للجمال بطريقة مختلفة بل 

ويمكن لشخص ما ان يرى القباحة والتشوه في الموضع الذي يمكن 
ان يرى به شخص آخر جماال مختلفا«.

امبرتو ايكو 

يوصــف الجمــال عموًمــا علــى أنه ســمة تجعــل إدراك  األشــياء ممتًعا، وتشــمل 
هــذه األشــياء المناظــر الطبيعيــة وغــروب الشــمس والبشــر واألعمــال الفنيــة 

وغيرهــا ممــا يثيــر فــي لواعــج االنســان االحســاس بالراحــة و التــذوق.
الموضــوع الرئيســي للجمــال ، هــو أحــد الفــروع الرئيســية للفلســفة. كقيمــة 
جماليــة إيجابيــة ، يتناقــض مــع القبــح كنظيــره الســلبي. غالًبــا مــا يتــم إدراجــه 
كواحــد مــن ثالثــة مفاهيم أساســية لفهم اإلنســان إلى جانب الحقيقــة والخير.
لكــن للقبــح تاثيــر الجمــال، والقبــح يتــرك فــي النفــس اثــارا كبيــرة، نعــم هــذا 
مــا الحظنــاه فــي رســوم الكنائــس فــي اوربــا، واعنــي الرســومات التــي توضــح 
الشــياطين و النــار و الجــن و مــا الــى ذلــك، فاوروبــا زاخــرة بارث كنســي تراكم 

منــذ مئات الســنين.
فحيــن تشــاهد ابليــس الــذي اخــذت صورتــه مــن الكتــاب المقــدس، شــخص 
قمــيء ذو خلقــة يشــمئز منهــا الناظــر، لــه قرنيــن و انيــاب كأنيــاب الخنزيــر 
احيانــا، هــذه الرســومات فــي تقديــري لهــا تاثيــر الجمــال و ســحر الجمــال على 
ــي اذا كان  االنســان فاالنســان يتعامــل بالحــس مــع الصــوره او العمــل الفن
طبيعــي او مــن خلــق شــخص معين فالمنظر الطبيعي يســحر والبنــت او الولد 
الجميــل يســحر كذلــك و الكثيــر مــن االحيــان تنطبــع مثــل صــور الجمــال فــي 

ذهــن االنســان لفتــره غيــر قصيــره. 
نعــم و فــي ذات التاثيــر تفعــل رســومات االوربييــن في القرون الوســطي حين 
رســمت القبــح« الشــياطين و مــا الــى ذلــك« و لكــن المالحــظ ان تاثيــر القبــح 
علــى االنســان كتاثيــر الجمال، حيث تحفــظ الذاكره صور الشــياطين و الجن و 
غيرهــا بنفــس الدرجــه التي تحفظهــا الذاكره للمناظر الجميله، ال بل اســتطيع 

ان اقــول يــكاد تاثيــر المناظــر القبيحــه اكبر مــن تاثير المناظــر الجميلة.
فمــا الــذوق والموضــة و الفــن ، مــا هــي اال مســائل ذاتيــه بحتــة ال عالقــة لهــا 
بالعقــل و ال يمكــن تحديدهــا او عقلنتها او حتى تشــخيصها على انها ســمات 

معينــه تخضــع الــى علــم يســمى علــم الجمــال او ما الــى ذلك.
اذن، هــل هنــاك مقاييــس و معاييــر للجمــال، فيمــا مضــى من الوقــت للجمال 
مقاييــس و معاييــر و كثيــرا مــا يقتــرن الجمال بالفــن، لكن في زمننــا المعاصر 
اختلفــت المقاييــس و المعاييــر للجمال خصوصا في الفن و الــذوق و الموضة.

 هل للجمال مقاييس 

أمري الخطيب

التفـاتة 

د. صائب غازي

مسلسل فايروس .. دراما مصابة

حكمت الحاج - المستقل- تونس 

صــدر راهنــا عــن دار »مومنــت للكتــب والنشــر« بالمملكــة 
المتحــدة وتونــس، ديوان جديد بإمضاء الشــاعر التونســي 
أنــور بــن حســين تحــت عنــوان »عتبــات الذهــول« بواقــع 
ثمانيــن صفحــة من القطــع الوســط، صمــم غالفه حكمت 
الحــاج، وجــاءت اللوحــة التــي ازدان بهــا الغــالف هديــة مــن 
الفنــان التشــكيلي التونســي د. خليل قويعة بعنــوان »وجع 

األســئلة« )زيــت علــى قمــاش، قيــاس كبير(.
ــي  ــعري التونس ــل الش ــوات الجي ــن أص ــد م ــاعر واح والش
الــذي يمكــن االصطــالح عليــه بجيــل مــا بعــد الثــورة، ولــه 
مســاهمات نقديــة فــي الشــعر ونقــد الروايــة، وهــو الــى 
ذلــك ناشــط فــي المجتمــع المدنــي، وهذه هــي مجموعته 
الشــعرية األولــى التــي تصــدر فــي كتــاب يضم بيــن دفتيه 
ــن 2007 و 2020  ــن العامي ــا بي ــا م ــي كتبه ــده الت قصائ
بمجمــل اثنتــي عشــرة قصيــدة تجعــل القــارئ لهــا يقــف 
أمــام مفتــرق الحيــرة بيــن ســؤال البحــث عــن الــذات وبيــن 
ــدو وكأنهــا تكافــح ضــد اســتالب  ــي تب ــة اللغــة الت جمالي
العصــر الراهــن. وثمــة ظــالل للتأمــل الفلســفي والبحــث 
عــن المعنــى المفقــود فــي هــذا الديــوان الــذي نجــد 
ــدٍة. ومــا  ــر قــد ضــاع فــي آخــر قصي ــه ان الحــرف األخي في
يجعــل الشــاعر متمكنــا مــن خيالــه الشــعري هــو توظيفــه 
ــاريء  ــل الق ــا يجع ــد مم ــي آن واح ــخ ف ــطورة والتاري لألس
يســافر عبــر األزمنــة ليقتفــي أثــر الحكايــات وأســرارها علــى 
ــيْس الشــهيرة، وكذلــك  غــرار أســطورة النرجــس أو َناْرِس
اســتلهام التاريــخ الرومانــي القديــم ليجعــل مــن الماضــي 
ــة اســمها  ــة كوني ــذي يشــهد كارث ــى الحاضــر ال جســرا ال
ــاوز الحــدود  ــر الشــعر بتج ــا، فيســاهم عب ــة الكورون جائح
ــدة  ــوغ األقاصــي بقصي ــة للمــكان فــي مغامــرة بل الضيق
اســتجابت للحدث الكوني شــعرا ومشــاعر انســانية جياشــة، 

عبــر خطــاب شــعري جديــد ومعاصــر. 
مــن أجــواء الديــوان مقاطــع مــن قصيــدة بعنــوان »حديث 

الريح«:
استيقظ الفتى صباحا

فوجد جسد الّلغة
ملقًى على كفٍن ُنِسَج من ثرثرة الّليل

َسِمَع صوت الّريح ُيَدوِّي في األَلْق
َشّفر صوت الّريح

ركب في اّتجاه ال يعرفه
كحرف ضائع يبحث عن روحه في كلمة

استعصى على الفتى أن يترجم لغة الّريح
فزرع وردة على جناحها

ومر غيمة على أرجوحة المطر
***

كأّنك كتاب يولد منه طفل
يكبر وَيْكِسُب المعارك

وتخرج منه األشياء الّتي ال تعود
انبثق من لحظة الصفر
ضوًءا يلج من آخر الّليل

ُمْت لحظتها
تجّدد كآنية فّخار

َتصُقلها أصابع الّريح
وتعّلم مراسم الّسفر

َر كيف تتحّطم أحالم الكادحين
ِق ترابك من العفن

وامِض نحو الَمِصيْر.
------------------

https://  :نســخة الكترونية للتنزيل المباشــر دون تســجيل
docdro.id/sIwxuIA
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6اقتصاد ومال

مضــى اكثــر مــن ثالثــة اشــهر علــى اقــرار الموازنــات العامــة فــي اغلــب دول 
العالــم وحتــى فــي محيطنــا االقليمــي والعربــي اال فــي العــراق فهي تــأن على 

الــدرج باالنتظــار ؟
فيمــا عــدا ذلــك يطيــب الحديــث عــن الموازنــة كونها مفتاح ســيران انشــطة 

الدولــة بشــكلها الطبيعي .
مالحظــة عابــرة علــى الموازنــة العراقيــة تجيــز لنــا وصفهــا بالخاويــة كونهــا 
تفتقــر الــى التخصيصــات االســتثمارية التــي هــي عصــب التنميــة وديمومــة  

فاعليــة االقتصــاد وســرعة دوران رؤوس اموالــه .
ــل  ــوال الب ــن االم ــة م ــت خاوي ــا ليس ــازي كونه ــو مج ــة ه ــف الخاوي وتعري
حجــم االمــوال المخصصــة لهــا تفــوق موازنــات خمــس دول مــن دول 
ــب  ــة الجان ــتثمارية واحادي ــات االس ــن التخصيص ــة م ــا خالي ــم ولكنه االقلي
مملــؤة بالتخصيصــات التشــغيلية والتــي يعتقــد خبــراء االقتصــاد بأنهــا 
ــغ فيهــا وهــدر فــي االمــوال فــي ابــواب الداعــي لهــا فــي مثــل ظــرف  مبال
الرهــاوة  وقــت  فــي  الموازنــة  تتطمنهــا   ان  وممكــن  الحالــي   العــراق 

ولكن هذا هو واقع الحال .
 واذا تتبعنا التحديات والصعوبات التي ســيواجهها العراق في ظل هذا الواقع 
فستســود خيبــة االمــل بــاي تصحيــح لمســار االقتصــاد العراقــي علــى الرغــم 
مــن ارتفــاع اســعار النفــط الــى الحــد الــذي اقــرت بــه الحكومــة تغطيتهــا من 

خــالل فــرق االســعار للعجــز المخطــط فــي الموازنــة .
وصــف  عراقــي  اعمــال  لرجــل  اقتصاديــة   رؤيــة  انتباهــي  لفتــت 
اجرتــه  حــوار  فــي  العالــم  حــول  االســتثمارية  بتجاربــه  بالناجــح 
االقتصاديــة  الصفحــة  هــذه  وعلــى  المســتقل  جريــدة  معــه 
الموازنــة  فــي  البنيــوي  الخلــل  شــخص  حيــن  الماضــي   بعددهــا 
االتحاديــة حيــن قــال )) تحفيــز االقتصــاد يســتند الــى القطــاع الخــاص فــي 

موازنــة خاليــة مــن االســتثمار((.
يالهــا مــن رؤيــة موضوعيــة وضعــت االصبــع علــى الجــرح حيــث فنــد ذلــك 
بخســارة الدولــة لمرتيــن االولــى فــي عدم االســتفادة مــن الموازنــة الضخمة 
فــي تحفيــز االقتصــاد لخلوهــا مــن التخصيصــات االســتثمارية والثانيــة فــي 
تجميــد وتحييــد القطــاع الخــاص الداء دوره فــي التنميــة ممــا حــدى بهــم 
لهــروب رؤوس اموالهــم للبحــث عــن بيئــة امنــة الســتثمارها فيهــا فتلــك 
ــة  ــن دول المنطق ــد م ــي العدي ــة ف ــة الخاص ــتثمارات العراقي ــواهد االس ش
وحولهــا وكذلــك هجــرة الكفــاءات الخبــرات القــادرة علــى بنــاء وطــن لعــدم 

اعطاءهــا الفرصــة والتســتفادة مــن خدماتهــا.
حقيقــة تحليــل منطقــي حــدد الخلــل البنيــوي فــي الموازنــة ويبقــى الســؤال 
المحيــر كيــف يتــم االصــالح االقتصــادي ويتحفــز االقتصــاد فــي ظــل غيــاب 
االســتثمار  وتجميــد القطــاع  الخــاص ؟هنــا يصــح المثــل القائــل )) الرقعــة 

صغيــرة والشــق كبيــر ((.
عليــه وازاء هــذا الواقــع مــا المطلــوب فعلــه النقاذ االقتصــاد ؟! اذا كان ســبب 
 تاخــر اقــرار الموازنــة االتحاديــة فيــه مانــع خيــر فيتعيــن علــى الدولــة ســرعة 
 اعــادة تبويــب الموازنــة مــن خــالل وضــع تخصيصات اســتثمارية تســتند الى 
تقليــص الكثيــر مــن التخصيصــات التشــغيلية وتحويلهــا الــى االســتثمارية 
وكذلــك االســتفادة مــن فروقــات اســعار النفــط واضافــة الجــزء االعظــم منها  
لالســتثمار ليتســنى تحفيــز االقتصــاد افضــل مــن ان تقــر الموازنــة بصيغتهــا 

الحاليــة ومــن ثــم التفكيــر باعــداد موازنــة  تكميليــة  فيمــا بعــد.
ــن  ــا م ــص اقتصادن ــن تخلي ــل يرتجــى م ــال ام ــت ف هــذه الفرصــة ان ضاع
بالبطالــة والســكن  المتمثلــة  لــكل االزمــات  اعبــاءه ومشــاكله والحــل 
ــا  ــي تواجهه ــات الت ــاكل والتحدي ــاس كل المش ــي اس ــي ه ــات الت والخدم

العمليــة السياســية بالبلــد.
ومــا دامــت الموازنــة قــد تاخــر اقرارهــا فالمطلــوب االســراع بافــراد موازنــة 
اســتثمارية موازيــة للتشــغيلية.. علــى ان تحــدد المشــاريع االســتثمارية 
ــزه  ــد وتحفي ــاش اقتصــاد البل ــة االســتراتيجية النع ــات واالهمي ــاً لالولي وفق
ال ان تتــرك االختيــارات كيفيــة دون تحديداالهميــة القصــوى لالســتثمارات 
الضروريــة الهادفــة لتحفيــز االقتصــاد وايجــاد الحلــول الحقيقيــة للتحديــات 
والمشــكالت المعروفةويقتــرن ذلــك باعتمــاد الــدور الفاعــل للقطــاع الخــاص 
ــة  ــركات العالمي ــع الش ــاركات م ــراكات ومش ــل ش ــالل عم ــن خ ــه م واطالق

ــوب. ــذ البرنامــج االســتثماري المطل ــة لتنفي ــة الرصين والعراقي
نتمنــى ان تجــد هــذه الرؤيــة طريقهــا لتنفيــذ قبــل اتســاع المشــاكل 
والتحديــات وفــوات االون فــي ضــوء  الحلــول التــي يحددهــا رجــال االعمــال 
الناجحيــن وخبــراء االقتصــاد  المتعمقيــن فــي جــذور المشــكلة االقتصاديــة 

ــة. العراقي

الموازنة خاوية..
كيف نحفز 
ياسر املتولياالقتصاد؟!

صدى التنمية المستشار االقتصادي ورئيس مركز الخّيال الدولي لرجال االعمال عبد المهدي المظفر :
السياحة في العراق ورهانات االنتعاش مابعد الجائحة

خاص - المستقل

مــع تســارع أألحــداث  ووصــول فيــروس كورونــا درجتــه العالميــة 
ــات يفــرض نفســه بقــوة،  ــذي ب ــد والخطــر ال ــث التهدي مــن حي
ــح  ــة، أصب ــذه الكارث ــد ه ــف م ــى وق ــزا عل ــوف اإلنســان عاج ووق
لزامــا تنــاول االثــار الســلبية لهــذا التهديــد علــى قطــاع الســياحة 
ــة االقتصــاد  ــك عجل ــات المهمــة لتحري ــد مــن القطاع ــذي يع وال
العراقــي والنتائــج لتوقفــه البــد أنهــا كارثيــة بكل المقاييــس، البد 
أيضــا مــن التنبــه لضــرورة إيجــاد خطة بديلــة تنقذ المســتثمرين 
والعامليــن فــي هــذا القطــاع، وخصوصــا اننــا الزلنــا نعيــش فتــرة 
ــا نعيــش الفرحــة  التعافــي مــن االرهــاب وخطــر داعــش ومــا زلن
باالســتثمارات الجديــدة فيمــا يخــص افتتــاح فنــادق جديــدة فــي 
العاصمــة بغــداد وفــي النجــف وكربــالء واقليــم كردســتان العــراق 
واألطــراف بغــرض اســتيعاب الحجــوزات الكبيــرة التــي كانــت 

متوقعــة قبــل وصــول الكارثــة.
مــن هنــا البــد مــن القــول أن القطــاع الســياحي هــو عمليــة 
تشــاركية ناجحــة مــا بيــن القطــاع الخــاص والعــام، ينتــج عنهــا 
ــاء  ــراق واالرتق ــوف الع ــات ضي ــباع رغب ــه اش ــي هدف ــل جماع عم
بالخدمــات الرئيســية والمســاندة، مــن أجل ضمان تجــاوز توقعات 
ــزوار وتحويلهــم لزبائــن دائميــن ومســوقين حقيقيــن  هــؤالء ال
للوجهــة الســياحية.فضال عــن ادخــال العملة الصعبــة للبلد ويمثل 
القطــاع العــام فــي هــذه الشــراكة فعليــا وزارة الثقافــة والســياحة 
وهيئــة ألســياحة بينمــا يمثــل القطــاع الخــاص فــي إدارة شــؤون 
القطــاع الســياحي الجمعيــات الســياحية المتخصصــة ورابطــة 

ــادق الســياحية. الشــركات والفن
إن مــن التدابيــر األوليــة التــي يجــب اعتمادهــا بعــد انتهــاء األزمــة 
هــو التخطيــط العــادة تنشــيط جميــع القطاعــات الصناعيــة بعــد 
ان ســقطت الرهانــات باالعتمــاد علــى النفــط فقــط لملــئ الخزانــه 
البنكيــة مــن العملــة الصعبــة ومنهــا قطــاع الســياحة وأهميتهــا 
وفعالياتهــا المختلفــة علــى المــدى القصيــر جــًدا. ومنهــا: قطــاع 
الفندقــة والضيافــة والحجــوزات الفندقية، قطاع شــركات الســياحة 
ووكاالت الســفر، قطــاع المطاعــم، قطــاع الســياحة الصحيــة 
واالســتطباب، قطــاع الســياحة الرياضيــة، قطــاع ســياحة االعمــال 

والمعــارض التجاريــة المحليــة والمؤتمــرات الدوليــة،
قطاع سياحة االثار، قطاع السياحة الدينية.

ونــرى أن إعــادة التنشــيط يجــب أن تتــم مــن خــالل تعزيــز 
ُيعيــدون  العراقييــن  وجعــل  الداخليــة  المحليــة  الســياحة 
وذلــك الســياحية  ومؤهالتــه  العــراق  ســحر   استكشــاف 

ــة  مــع احتياطــات  ــة والعالجي ــة الداخلي بتشــجيع الســياحة الديني
ــدة  ــة جدي ــاد مقارب ــب اعتم ــرض .يج ــار الم ــن انتش ــة م الوقاي
بتغييــر اإلســتراتيجية التــي تعــوَّد عليهــا الشــركات الســياحية 
ــر علــى اجتــذاب الســياح المحلييــن ،  ــز أكث ووكاالت الســفر بتركي

ووضــع الهــدف علــى أولئــك المســافرين الذيــن ينفقــون أكثر في 
ســفرهم داخــل العــراق ، وذلــك بإعطــاء الســائح العراقــي القيمــة 
ــي  ــع العــرض الســياحي الداخل ــي يســتحقها، وتنوي ــة الت والمكان

ــى مزيــد مــن االســتهالك. ــزات لتشــجيعه عل ــق تحفي وخل
ونؤكــد أن »الصناعــة الســياحية ســتحتاج إلــى إعــادة التفكيــر 
ــات التــي يمكــن وضعهــا الســتعادة ثقــة المســافرين،  فــي اآللي
واســتعادة الطلــب، وتغييــر الوضــع الحالي للســياحة، ألن اســتئناف 
إنقــاذ اقتصــاد مــا بعــد  القطــاع ألنشــطته سيســاعد علــى 

.»COVID-19
وخــالل فتــرة االنتقــال إلــى الوضــع الطبيعــي فــي األشــهر المقبلــة 
ــة جديــدة  ــة واقتصادي ــر صحي ــى تدابي ــاك حاجــة إل ســتكون هن
لطمأنــة الســائح المســافر ومنحه الهــدوء والثقــة، إذ إن اآلالف من 
النــاس ســوف يتجنبــون الســفر واإلنفاق علــى األنشــطة الترفيهية 

واالستهالكية.
ــية  ــفر خش ــن الس ــون ع ــوف يتوقف ــاس س ــن الن ــد م وأن العدي
ــط  ــس فق ــدو قطــاع الســياحة لي ــدوى، وأضيف«ع ــة بالع اإلصاب
الفيــروس الــذي أغلــق جميــع األنشــطة االقتصاديــة واالجتماعيــة، 
ــزءًا  ــي يشــكل عنصــر الخــوف ج ــات النفســية الت ــل أيضــاً األزم ب

كبيــرًا منهــا«.
المطلــوب اليــوم »اســتعادة عافيــة القطــاع رهينــة بــزوال عامــل 
الخــوف مــن الســفر، فهــو فــي حــد ذاتــه عامــل معرقــل لقطــاع 
شــديد الحساســية كقطــاع الســياحة«، و فــي هذه الحالة ســيتعين 
علــى وزارة الســياحة أن تعمــل جنبــاً إلــى جنــب مــع وزارة الصحــة 
لتنفيــذ تدابيــر الرعايــة والوقايــة لمنــع انتشــار وبــاء جديــد، كمــا 
فعلــت ســابقاً مع الدوائــر األمنية لمكافحــة اآلثار الســلبية لإلرهاب 

علــى القطــاع« الســياحي .
ونــرى ان اعــادة النظــر فــي مرحلــة مــا بعــد الحجــر الصحــي التــي 
ــدر  ــكل َمص ــي تش ــة الت ــدان ألعالمي ــراق وكل البل ــا الع ــر به يم
تصدير للســياح مثــل )ايران ودول الخليج وأفغانســتان وباكســتان 
ــالق  ــة وإغ ــود جوي ــه قي ــر مع ــمل الحج ــث ش ــا ...( حي ودول اورب
الحــدود والفنــادق، مــا جعــل الســفر مســتحيالً، فهــل مــن الممكن 
أن نحظــى بفرصــة فــي المســتقبل القريب علــى الترويج التكتيكي 

لجميــع المرافــق الســياحية.
ــج للوجهــات الســياحية مســتقبالً مــن  ــم التروي ويتوجــب، أن يت
خــالل وســائل التواصــل االجتماعــي، وتحفيز الســكان وتشــجيعهم 
علــى الســفر الداخلــي بمجــرد انتهــاء األزمــة، علــى العــودة إلــى 
الوضــع الطبيعــي، واســتئناف تلــك الرحــالت الملغــاة، وأخيــرًا 
ــًا  ــرة منهــا مجــددًا ســيكون دافع ــى القصي ــع بالعطــل وحت التمت
نفســياً لألشــخاص الذيــن هــم اآلن فــي الحجــر الصحــي«. و علــى 
ــذة  ــر المتخ ــراءات والتدابي ــن باإلج ــالغ المعنيي ــي إب االســتمرار ف

ــة. ــواء األزم الحت
كمــا يتوجــب علــى مكاتــب ترويــج الســياحة، والشــركات الخاصــة 

فــي القطــاع، والمهنييــن، والباحثيــن األكاديمييــن، العمــل علــى 
مواجهــة هــذه التحديــات بطريقــة منســقة ومركزة لتجنــب انهيار 

أحــد محــركات االقتصــاد الوطنــي.
وعلــى نحــو مماثــل، يتعيــن علــى شــركات الســياحة أن تتعــاون 
مــن أجــل اســتعادة ثقــة المســتهلك فــي االقتصاديــات المحليــة 
واإلقليميــة بعــد األزمــة، خاصــة أن التدابيــر االقتصاديــة مازالــت 
قيــد النظــر والمراجعــة مــن قبــل الحكومــة، لــذا فمــن الضــروري 

التفكيــر علــى المــدى المتوســط.
ــروة والحــد مــن  ــق الث ــي خل ــر ف وُتســاهم الســياحة بشــكل كبي
ــر قطــاع مســاهم فــي الناتــج الوطنــي  ــة، وهــي ثانــي أكب البطال
اإلجمالــي )11 فــي المائــة(، كمــا تعتبــر أهــم قطــاع مشــغل لليــد 
العاملــة التــي تزيــد عــن 550000 وظيفة مباشــرة، أي مــا يقارب 5 
فــي المائــة من فــرص العمــل المتاحة علــى المســتوى االقتصادي 

ككل.
ــذ  ــياحة من ــى الس ــر عل ــا أث ــروس كورون ــار الفي ــد كان النتش وق
وصولــه إلــى العــراق، حيــث تضاعــف إلغــاء الحجــوزات فــي الفنادق 
وفــي شــركة طيــران الخطــوط العراقيــة والخطــوط االخــرى 
االجنبيــة وتقــدر الخســائر الحاليــة بعشــرات المالييــن الــدوالرات 
وفقــدان مــا ال يقــل عــن مائــة ألــف زائــر فــي شــهر مــارس. ومــن 

المتوقــع أن يرتفــع هــذا الرقــم فــي االشــهر القادمــة.
عالميــا لــم يتمكــن خبــراء القطاع من تقدير الخســائر التي ســببها 
ــي تجــاوزت حــدود المعقــول  ــق والت ــروس بشــكل دقي هــذا الفي
ــر  ــات أكث ــرات وانعكاس ــد تأثي ــكل تأكي ــا ب ــيكون له ــا، وس مادي
ضــررا مــن الناحيــة االجتماعيــة فيمــا يخص ارتفــاع نســب البطالة 
بســبب إغــالق المنشــآت الســياحية وتوقــف حركــة االســتثمارات 
نتيجــة لتوقــف حركة التدفقــات الســياحية عالميا خوفا من انتشــار 
المــرض؛ فيــروس كورونــا أصبــح مهــددا رئيســا لقطــاع الســياحة 

ونتائجــه الكارثيــة المتوقعــة محليــا يمكــن اجمالهــا بمــا يلــي:
اوال: توقف حركة االستثمارات السياحية على المدى القصير.

ثانيــا: توقــف تدفــق الســياحة القادمــة بشــكل كامــل تقريبــا 
خصوصــا مــن المقاصــد الســياحية التي ســجلت اعدادا كبيــرة من 

ــات. اإلصاب
ثالثــا: إغــالق بعــض المنشــآت الســياحية وخصوصــا الفنــادق 

والمطاعــم الســياحية والبــازارات الســياحية.
رابعــا: توقــف عمــل الشــركات الســياحية بشــكل كامــل وتســريح 

معظــم العامليــن فيهــا .
ــذي  ــل، وال ــكل كام ــياحي بش ــل الس ــاع النق ــف قط ــا: توق خامس
ســيتأثر بســبب الفيــروس بشــكل كبيــر نظــرا لتوقــف التدفقــات 
الســياحية وإغــالق حــدود ايــران، ممــا يعنــي أن رحــالت الزيــارات 

الدينيــة متوقفــة بشــكل كامــل.

ــياحية  ــم الس ــادق والمطاع ــي الفن ــن ف ــريح العاملي ــا: تس سادس
والمنشــآت الســياحية، او علــى اقــل تقديــر منحهــم اجــازات 

مفتوحــة.
االهــم مــن كل ذلــك أن تعافــي القطــاع علــى المــدى المنظــور 
ــادم  ــم الق ــوزات للموس ــبة الحج ــث أن نس ــا، حي ــيكون صعب س
تــكاد تكــون معدومــة مايعنــى اســتمرار معانــاة العامليــن فــي 
قطــاع الســياحة كمــا يســتدعي تدخــال حكوميــا مــن اجــل انقــاذ 
القطــاع مــن خــالل برنامــج عمــل واضــح وضمــن آليــات عمــل 
ومؤشــرات أداء تطمئــن المســتثمر وتأخــذ بيــد العامليــن حيــث 
ــياحية كإدالء  ــات الس ــض القطاع ــع بع ــياحة يمن ــون الس أن قان
الســياح وشــركات الســياحة مــن ممارســة أي عمــل آخــر وهــو 
مــا يفــرض علــى الــوزارة إيجــاد البديــل لهــم فــي ظــل ظــروف 

قاهــرة للجميــع.
يجــب ان الننســى ان الغايــة األســمى لنــا جميعا هي إيقــاف امتداد 
الفيــروس وهــو هــدف قامــت الحكومــة العراقيــة بتبنيــه تفاديــا 
لحصــول االســوأ مــن خــالل اشــتراط الحصــول علــى شــهادة طبية 
تثبــت خلــو حاملها مــن أعــراض المرض بهدف تســهيل دخولهم 
العــراق وهــو أجــراء تــم تبنيــه حديثــا لبعــض االســواق كالســوق 
ــي  ــدول الت ــى هــذه ال ــل يجــب عل ــة . بالمقاب ــة والخليجي االيراني
تــم حضــر رعاياهــا دخــول االراضــي العراقيــة اال ضمــن شــروط 
الحصــول علــى هــذه الشــهادة القيام بإجــراء ســريع وفعال يضمن 
حصــول الراغبيــن مــن رعاياهــا بزيــارة العــراق على هذه الشــهادة 
بــكل ســهولة ويســر مــا يضمــن بالتالــي تدفــق الحركة الســياحية 

بيــن العــراق وهــذه الــدول حتــى لــو كان بالشــكل اليســير.
ختامــا، نتمنــى علــى هيئــة الســياحة واالثــار العامــة القيــام 
الرســمية  الخطابــات  بإرســال  الخارجيــة  وزارة  مــع  بالتعــاون 
لســفارات الــدول المعنيــة ومخاطبــة دول العالــم كافــة مــن خــالل 
ــة هــذه  ــا ترجم ــب منه ــات للطل ــدة لغ ــة و بع الســفارات العراقي
االجــراءات الــى واقــع وبالســرعة الممكنــة مــن أجــل بــث الرســائل 
ــام  ــدة أم ــد اهلل صام ــت وبحم ــي الزال ــراق الت ــن الع ــة ع اإليجابي
امتــداد هــذا الفيــروس وخصوصــا ان بعــض هــذه الدول كفرنســا 
ترفــض أجــراء الكشــف الكبيــر عــن المــرض فــي حــال عــدم وجود 
األعــراض. كذلــك فــإن هيئــة الســياحة معنيــة جــدا بالحــوار 
ــل  ــن أج ــل م ــركاء العم ــراف وش ــع األط ــع جمي ــاء م ــاد والبن الج
الخــروج بحلــول مقنعــة وعمليــة هدفهــا كبــح آثــار هــذا الفيــروس 
والتخفيــف مــن حــدة الخســائر التــي ُمِنــي بهــا القطــاع واألخذ بيد 
مســتثمري هــذا القطــاع والعامليــن بــه حتــى ال تتفاقــم النتائــج 
الســلبية ويحــدث مــا ال نحمــد عقبــاه جميعــا – ال قــدر اهلل- وهــو 
شــلل قــد يصيــب قطــاع الســياحة برمتــه بســبب هــذه الكارثــة 

الصحيــة الســياحية بأمتيــاز.

ــة  ــر الخزان ــوناك، وزي ــي س ــف ريش كش
البريطانــي، عــن خطــة إلنشــاء صنــدوق 
إســترليني  جنيــه  مليــارات   5 بقيمــة 
)نحــو 6.9 مليــار دوالر( لدعــم الشــركات 
الصغيرة والمتوســطة في إنجلتــرا، وضخ 
ــه إســترليني  ــف جني ــة 18 أل ــم بقيم دع
لــكل شــركة لمســاعدتها علــى التعافــي 
مــن جائحــة »كورونــا« ال ســيما مــع 
ــرا. ــي إنجلت ــالق ف ــراءات اإلغ ــف إج تخفي
تصريحــات  فــي  ســوناك  وأوضــح 
بريطانيــة  إعــالم  وســائل  نقلتهــا 
االثنيــن، أن الحكومــة البريطانيــة تولــي 
اهتمامــا كبيــرا إلعــادة فتــح المتاجــر 
ــرة  ــركات الصغي ــف والش ــم الوظائ ودع
والمتوســطة رغــم »الضغــوط الهائلــة« 
التــي مــرت بهــا بريطانيــا بســبب الوباء.
وقــال ســوناك إن المســاعدات ســتمكن 
الشــركات المغلقــة مــن اإلبقــاء علــى 

ــا. ــداد فواتيره ــن وس الموظفي
ــه  ــدوق سيســتفيد من وأضــاف أن الصن
مــا يقــرب مــن 700 ألــف متجــر ومطعــم 
وفنــدق وصالــة ألعــاب رياضيــة وشــركة 
صغيرة ومتوســطة، وســيتم توزيع دعم 
الصنــدوق مباشــرة علــى الشــركات مــن 
قبــل الســلطات المحليــة اعتبــارا مــن 
أبريــل )نيســان( المقبــل، وســيحل هــذا 
الدعــم محــل نظــام المنــح الشــهرية 

الحالــي.

بريطانيا: ميزانية جديدة لمواجهة الوباء
ُتَعــدُّ الثــروة الحيوانيــة، ومعهــا الثــروة الســمكّية والَدواجــن، مــن أَهــمِّ 
ــذا َفهــَي دعامــة  ــة الُمجَتَمعــات، ِل ــذاء فــي كافَّ المصــادر الرئيســة للِغ
أساســية لالقتصــاد الوطنــي مــن حيــث اإلنتــاج واإلنفــاق. ُيضــاف الــى 
ذلــك أنَّ العديــد مــن منتجــات الثــروة الحيوانيــة تدخــل كمــواٍد أوَّلّيــة 
ــة، التــي هــي بدورهــا مــن الدعامــات  فــي بعــض األنشــطة الصناعي
ــات  ــذ ثمانين ــب، ومن ــا الحبي ــي عراقن ــي. وف ــاد الوطن ــة لالقتص الهاّم
القــرن الماضــي وبســبب الحــروب الطاحنــة والحصارالجائــر واإلحتــالل 
ومــا تبعهــا مــن تداعيــات، واجهــت الثــروة الحيوانية، ومثلها الســمكية 
ــرة ومعوقــات حالــت دون اإلكتفــاء الذاتــي  والدواجــن، صعوبــات كثي
مــن منتجاتهــا مما حــدى الــى التوّجه لإلســتيراد الخارجــي ُمَســبِّباً هدرًا 
كبيــرًا للمــال العــام والعمــالت الصعبــة إضافــة الــى اإلنصيــاع للتبعيــة 
اإلقتصاديــة للــدول الُمســَتوَرُد منهــا. لقــد تراجعــت أعــداد الحيوانــات 
اإلنتاجيــة، وكذلــك الدواجــن، بصــورة كبيــرة خــالل العقــود الخمســة 
ر بحــدود خمســة  الماضيــة ممــا أدى الــى خســائر ماديــة هائلــة تقــدَّ
ــة،  ــراق الهائل ــات الع ــى إمكان ــك تبق ــع ذل ــي. م ــارات دوالر أمريك ملي

بشــرياً وماديــاً، قــادرة علــى إعــادة وتطويــر هــذا القطــاع.
وتتلخَّــص أهــم المشــاكل والمعوقــات التــي تعانــي منهــا الثــروة 
الحيوانيــة بالعــراق إبتــداًء مــن غيــاب الخطــط االســتراتيجية للنهــوض 
ــة  ــرى لتربي ــة بعــد تدهــور وإنحســار المحطــات الكب ــروة الحيواني بالث
الحيوانــات )وخاصــة األبقــار(، وإرتفــاع تكاليــف اإلنتــاج الحيواني بســبب 
ســوء اإلدارة ونقــص الخبــرة لــدى المربيــن، وِقلَّــة األعــالف واألدويــة 
واللقاحات البيطرية، ومشــاكل التســويق، والمنافســة الشرسة من قبل 
المنتجــات الحيوانيــة المســتوردة علــى حســاب المحليــة منهــا، وضعــف 
ــتلزمات  ــة ومس ــازر العصري ــاب المج ــة، وغي ــة البيطري ــة الطبي الرعاي
إنتــاج اللحــوم ومشــتقات الثــروة الحيوانيــة االُخــرى، وتدهــور المراعــي 
ــدرة  ــر ون ــراق بســبب التصّح ــد مــن مناطــق الع ــي العدي ــة ف الطبيعي
األمطــار وشــحَّة ميــاه األنُهــر والحــروب المســتمرة، ناهيــك عــن الرعــي 
الجائــر وغيــر المَســيَطر عليــه فــي المناطــق التــي تتوفــر فيهــا المراعــي 

الطبيعيــة، إضافــة الــى تزايــد األوبئة واألمــراض المتوّطنة والمشــتركة 
بيــن اإلنســان والحيــوان.

ومــن أجــل النهــوض بقّطــاع الثــروة الحيوانيــة البــد مــن المبــادرات 
ــاء  ــى إنش ــل عل ــمل العم ــي تش ــة الت ــول الناجع ــع الحل ــاّدة لوض الج
محطــات كبــرى لتربيــة الحيــوان، بكافة صنوفهــا، ضمــن المواصفات 
لتربيــة  المبتكــرة  التقنيــات  أحــدث  وإدخــال  الحديثــة،  العالميــة 
الماشــية بمــا يتــالءم واألجــواء العراقيــة، مــع وجــوب تهيئــة وتدريــب 
كــوادر إداريــة وفنيــة متخصصــة لمثــل هــذه المشــاريع اإلنتاجية من 
ــة  ــات إنتاجي ــة ذات مواصف ــة، وإســتيراد ماشــية حّي ــروة الحيواني الث
ــاخ  ــع من ــف م ــاً، تتكّي ــة عالمي ــة ومعروف ــادر موثوق ــن مص ــة م عالي
العــراق، وتشــجيع االســتثمار كوســيلة فّعالــة لجــذب رؤوس األمــوال 
ــة بتطويــر وإنماء  التــي توّفــر التقنيــات الحديثــة والمســتلزمات الخاصَّ
هــذه الثــروة الُمهَملــة، وتقديــم كل التســهيالت إلنجاحهــا.  وكذلــك 
ــة  ــة مســاندة وداعمــة لمشــاريع تربي ــع حديث إنشــاء مراكــز ومصان
ــة ومخلفاتهــا، وتشــمل:  ــروة الحيواني ــوان وُاخــرى لمنتجــات الث الحي

معامــل األعــالف المركــزة ومكمالتهــا لكافــة أصنــاف الحيوانــات، 
ــب  ــع الحلي ــز تجمي ــات، ومراك ــة واللقاح ــة البيطري ــع لألدوي ومصان
فــي مناطــق التجمعــات الحيوانيــة، ومجــازر عصريــة بكافــة ملحقاتهــا 
التقنيــة. إضافــة لذلــك يتطلَّــب الَعَمــل الِجــّدي فيمــا يخــص التطويــر 
ــاء،  ــالل إنش ــن خ ــوس م ــز والجام ــام والماع ــار واألغن ــي لألبق الوراث
وإعــادة تأهيــل نشــاطات، مراكــز التلقيــح اإلصطناعــي ونقــل األجّنــة 
ــة  ــات مــن أجــل التحســين الوراثــي للســالالت العراقي لهــذه الحيوان
المحليــة وزيــادة إنتاجهــا وإنتاجيتهــا. وكذلــك ضــرورة العنايــة 
بالمراعــي الطبيعيــة وتطويرهــا وتحديــد قوانيــن الرعــي فيهــا للحــد 
مــن الرعــي الفوضــوي، وتطويــر المخلفــات الزراعيــة، بعــد تحســين 
القيمــة الغذائيــة لهــا، واســتخدامها كأعــالف للحيوانــات المجتــرة. أّما 
المجــازر فــال بــد مــن االلتــزام بمراقبتهــا فنيــاً وصحيــاً وعــدم الســماح 
بذبــح االنــاث مــن الحيوانــات، وال ذبــح الصغــار قبــل بلوغهــا األعمــار 

واألوزان المقــرر لهــا.
م ال بــد مــن العمــل الجــّدي للتنســيق بيــن  ومــن أجــل دعــم مــا تقــدَّ
وزارة الزراعــة وكليــات الزراعــة والطــب البيطــري لتطويــر البرامــج 
الدراســية العلميــة والتطبيقيــة بهــدف رفــع كفــاءة الخريجيــن وتأهيــل 
ــاع  ــي قط ــتثمار ف ــي االس ــول ف ــجيعهم للدخ ــم وتش ــن منه العاطلي
ِهــم بجمعّيــات متخصصــة  الزراعــة والثــروة الحيوانيــة مــن خــالل ضمِّ
وخلــق فــرص العمــل للشــباب فــي المناطــق الريفيــة والحضريــة ودعم 
الناتــج الوطنــي مــن خــالل الحــد من اإلســتيراد غيــر المنَضبــط وفرض 
رســوم كمركيــة ُمجزيــة مــن أجــل وقف منافســة المنتجات المســتوردة 
مــع المنتجــات الوطنيــة. أّمــا فيمــا يخــص البحــوث العلميــة فــي قطــاع 
الثــروة الحيوانيــة بالجامعــات العراقيــة ومراكــز البحوث فالبــد من وضع 
متطلبــات التطويــر وتعميمهــا كنقــاط بحثيــة تطبيقيــة، لهــا األفضلية 
فــي مشــاريع رســائل الدراســات العليــا، وتوجيــه المبتعثيــن للدراســة 
خــارج البلــد بهــذه التخصصــات، والعمــل على تطبيــق نتائجهــا واألخذ 

بالتوصيــات التــي تحقــق تطويــر المــردودات االقتصاديــة.

الثروة الحيوانية في العراق .. المشاكل والحلول
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مجتمع 7
حوض بنجوين

بعــد أن اســتوعب جنــود المفــرزة الطبيــة خبــر موافقــة اإليرانييــن علــى إنهــاء 
الحــرب بــدأ كل منهــم يحلــم بالســالم. كان هــذا حلمــا مســتحيالً قبــل أيــام. لــم 

يجــرؤ أيٌّ منهــم علــى المســاس بــه أو االقتــراب منــه.
تخيــل كل منهــم مــا ســيفعل حيــن يســتبدل القمصــاَن الملونــَة ببدلــة الخاكــي 
التــي ظنوهــا أبديــًة التصقــت بأجســادهم. هــل سينســون رائحــَة البــارود مثــال؟ 
هــل سيتمشــون مــع أصدقائهــم علــى ضفــاف دجلــة وأيديهــم فــي جيــوب آمنة؟ 
وينامــون دون ان يتحسســوا أطرافهــم إن كانــت مــا زالت في أجســادهم المتعبة؟ 
ظــل شــكر الــذي كان الناطــق األول إلعــالن نهايــة الحــرب منتشــياً ويــرى عبــر 
ــُه تصلي وترفــع يدين  أشــجار اللــوز التــي ترتفــع عاليــة فــي حــوض بنجويــن، أمَّ
ــرًا لنحيبهــا وهــي تنتظــر عودتــه ســالما. عنــد  مخذولتيــن لســماٍء أصغــت أخي

المســاء جــاءت أخبــار أخــرى مــن قيــادة الوحــدة تؤكــد نهايــة الحــرب.
ســيعود اللــواء إلــى مقــره الدائــم فــي البصــرة وســتبدأ الحركــة صبــاح اليــوم 
التالــي. بــدأ خليــل خبيــر التحــركات الحربيــة فــي مفــرزة الطبابــة بوضــع مخطط 
الحركــة، وأعطــى لــكل فــرد مــن جنــود المفــرزة الطبيــة دوره. لــم يكــن لديهــم 

غيــر أغطيتهــم وصناديــق األدويــة وخيمتيــن مــن البــؤس.
قال باسم في لحظة وعي نادرة: » 8 سنين من العمر راحت هدر «.

أشــعل لــه كريــم ســيجارة تقديــرًا الســتنتاجه الفــذ. وظــل محمــد محســن فــي 
معركــة صامتــة مــع محــرِّك ســيارة اإلســعاف المفتــوح حيــث أن عطــال مــا بــدأ 
يقلقــه. اقتــرح خليــل عليــه أن يطلــب مســاعدة عبــود، طبــاخ اللــواء، الــذي كان 

يمتلــك كراجــاً لتصليــح الســيارات قبــل الحــرب.
- خبير بتكطيع البصل مو بالمحركات.

أصــدر محمــد محســن حكمــه النهائــي وأدخل نصف جســده النحيــل داخل قمرة 
المحــرك حتــى كاد ان يختفــي. عــاد ُشــكر إلــى المشــهد مــرة أخــرى ليحث محمد 
محســن علــى إصــالح ســيارة االســعاف:  » محمــد تــره عبــود صديقــي ويفتهــم 
كلــش بالســيارات«. جــاء صــوت محمــد مــن اعمــاق ســحيقة: »مــا َلــك غــرض 

آنــي اصلحهــا. عبــود اســطة مــال عــدس«. 
قبــل أن تغــرب الشــمس نهائيــاً كان عبــود يمســح يديــه مــن زيــت المحــرك 
بقدرتــه  األول  المشــكك  علــى محمــد محســن  وعينــاه  للجميــع  مصرحــاً 

الميكانيكيــة: »كل شــي تمــام، تكــدرون تطيــرون بهــاي االســعاف«. 
كتــم كريــم ضحكتــه مراعــاة لمشــاعر محمــد محســن الــذي هــز ذراعيــه فــي 
الهــواء متذمــرًا مــن جهلهــم ببراعتــه فــي تصليــح ســيارة اإلســعاف التــي كانــت 

تشــبه حياتــه تمامــاً: عاطلــة دومــاً.
عنــد فجــر اليــوم التالــي تحــرك اللــواء. كانــت العيــون شــبه مغمضــة، واحتــل 
ــار  ــل األخب ــدأ يحل ــعاف وب ــة اإلس ــي مقدم ــيين ف ــد الكرس ــادة أح ــل كالع خلي
األخيــرة مدخنــاً بــال توقــف. الغارقــون فــي النــوم فــي عربــة اإلســعاف لــم يأبهــوا 
كثيــرًا للوقــت. كانــت رجرجــرة اإلســعاف علــى الطريــق الوعــرة بين الجبــال كافية 

إلقصــاء اليقظــة.
بعــد أربــع ســاعات أدرك محمــد محســن أن الرتــل فــي صعــود مســتمر علــى 
ــدأ  ــن يجــب أن تب ــق مــن حــوض بنجوي ــس العكــس. إذ أن الطري ــل ولي الجب
باالنحــدار لبــدء الرحلــة المتوقعــة جنوبــا نحــو البصــرة. كانــت المفــرزة الطبيــة 

وباقــي الســرايا تتبــع قيــادة اللــواء فــي الحركــة.
بــدأ خليــل يــدق ناقــوس الخطــر بحنكتــه التــي لــم تخنــه يوماً فــي هــذه الحرب: 

ــي«.  »أكو ش
لــم يعتــرض محمــد محســن بــل صــادق علــى اســتنتاج خليــل الــذي ال يقبــل 
الشــك: »شــو كمنــا نصعــد بهــذا الجبــل االغبــر . شــني راح نطيــر للبصــرة مــن 
ــره خليــل بخســارته األخيــرة أمــام مواهــب عبــود الطبــاخ: »كالهــا  القمــة«. ذكَّ

االســطة عبــود الفاهــم. راح تطيــرون بهــاي االســعاف«.
بعــد انتصــاف النهــار توقف الرتــل عن الحركة، وبــدأ الجنود ينزلون مــن العربات 
لتنــاول الغــداء. والحقيقــة انهــم نزلــوا بأمر مــن القائــد. كان العقيــد الركن نهاد 
آمــر اللــواء وقائــد محنتــه يتحــدث مــع النقيب عيســى التكريتــي مســؤول الوحدة 
الحزبــي. ثــم التحقــت بهــم بقيــة الضبــاط ودعــي الجنــود لســماع االوامــر. بــدالً 
ــر  ــرة حســب تعبي ــرر الدخــول فــي معركــة صغي ــى البصــرة تق مــن الذهــاب إل

القائــد الســترجاع تلــة عراقيــة أخذهــا العــدو.
وبمــا أن لواءنــا كان ضيفــاً علــى الفرقــة العســكرية المرابطــة فــي الســليمانية 
فقــد تبــرع قائــد الفرقــة بإعطــاء هــذا الــدور البطولــي لوحدتنــا قبــل المضــي 

الموعــود إلــى البصــرة.
بــدا التجهــم علــى ســحنة القائــد وهــو يســحب نفســا عميقــا مــن ســيجارته وهو 
يشــير إلــى ُأمــراء األفــواج أن يلتحقــوا بــه لوضــع خطــة الهجــوم. أكمــل النقيــب 

عيســى خطبــة الفجيعة.
نزلــت دمــوع غزيــرة فــي قلــب علــي المضمــد ألن الرحلــة إلــى البصــرة مدينتــه 
الجميلــة نســفت للتــو ولــم يكــن هنــاك أي أمــل فــي مغــادرة الجبل إلى ســهوب 

الشــمس بقامــة حية.

العبارة والمعنى

د. احمد املشتت

حوار خاص – المستقل 

الرجــل الــذي تصــدر المشــهد فــي تظاهــرات الناصريــة بدايــة تظاهــرات تشــرين ووقــف 
ــان المدنــي وقطــع الجســور ، واكتســب  بشــجاعة مــع المتظاهريــن حيــن قــرروا العصي
شــعبية دفعــت مناصريــه لطرحــه بديــال لعــادل عبد المهــدي رئيس الــوزراء الذي اســتقال 
تحــت ضغــط التظاهــرات وتداعياتهــا ، اختــار اخيــرا العمــل السياســي ضمــن الواقــع الدائر 
االن وقــرر تاســيس حــزب باســم )امتــداد( ليدخــل االنتخابــات المقبلــة ويامــل التغييــر من 
خاللهــا. )المســتقل( التقــت  اســتاذ الناشــط واالســتاذ فــي كليــة الصيدلــة جامعــة ذي قار 
ورئيــس حركــة امتــداد الدكتــور عــالء الركابــي وحاورتــه بصراحــة تامــة حــول مشــروعه 
وافــاق تشــرين ومصيــر العمــل السياســي مــع نخــب واليــات تمــت الثــورة عليهــا وطالــب 

المتظاهــرون بتغييرهــا واليكــم  تفاصيــل الحــوار : 
س1 .. ماهي آفاق عملكم السياسي الحالي وكيف تقدمون تشرين من خالله ؟

ج/ نمضــي حاليــا فــي خطيــن متوازييــن.. نعمــل تنظيميــا لتقويــة وجــود الحركــة في كل 
المحافظــات العراقيــة بعيــدا عــن القوميــة والطائفــة والمذهــب .. ونعمــل انتخابيــا لفــرز 
الكفــاءات الوطنيــة الشــجاعة مــن أجــل اقتحام معركــة االنتخابــات ونأمل أن تكــون قوائم 
حركــة أمتــداد االنتخابيــة فــي كل المحافظــات وهــذا مــا نعمــل بــكل جــد عليــه . ال ندعــي 
ابــدا اننــا نتفــرد بتقديــم تشــرين مــن خــالل عملنــا ونعتقد أننــا رافد مــن روافد تشــرين .

س2 .. هــل تــرى )أمتــداد.(. تمثــل تشــرين كمــا رأيــت ذلــك ، وكــم هــو حجــم مراهنتكم 
علــى أهميتها ؟

ج/ نعــم .. كمــا اســلفت فأننــا نعتقــد أن حركتنــا تأتــي لتكــون رافــدا مهمــا مــن روافــد 
تشــرين ومــن ثمــار تشــرين ان الشــباب الواعــي بداوا بتنظيم أنفســهم ويــرون طريقهم 

للتغييــر بــكل وضــوح .. 
نحــن ال نراهــن.. نحــن نعــرف ان كل الشــعب العراقــي أصابتــه خيبــة األمــل مــن جــراء 
ــي ،  ــل سياس ــن بدي ــث ع ــاس تبح ــكل الن ــك ف ــلطة ، ولذل ــزاب الس ــرام أح ــاد واج فس
وتشــرين بــكل تضحيــات شــبابها تقــدم اآلن أكثــر مــن بديــل سياســي .. يومــا بعــد يــوم 

تتوســع رقعــة أمتــداد لتصــل إلــى كل محافظاتنــا الغاليــة.
س3 .. هنــاك مــن يــرى انكــم خنتــم ثــورة تشــرين بدخولكــم العمــل السياســي وأنكــم 

اســتدرجتم إلــى لعبــة السياســة الحاليــة التــي طالبتــم أنتــم بتغييرها ؟
ج/ ابــدا .. ثوارنــا وشــبابنا واعــون جــدا ويــرون طريقهــم بوضــوح .. فــي يــوم 6 تشــرين 
ــا نعلــق بوســترات كبيــرة علــى واجهــات المبانــي فــي ســاحة الحبوبــي  ثانــي 2019 كن
نطالــب فيهــا بألغــاء قانــون التمثيــل النســبي ســانت ليغــو و نطالــب بقانــون انتخابــات 
جديــد لدوائــر متعــددة وترشــيح فــردي و تفعيل قانــون األحــزاب 36 لعــام 2015 .. فلماذا 
كنــا نرفــع هــذه المطالــب التــي كانــت أيضــا ترفع فــي التحريــر وبقيــة المحافظــات.. وعلى 
أساســها وبعــد تضحيــات جســيمة مــن الشــهداء والجرحــى والمعاقيــن تــم تغييــر قانــون 
االنتخابــات.. لمــاذا كل ذلــك .. مــن أجــل أن يذهــب الناس إلــى انتخابــات برلمانية مبكرة 
فــي ظــل قانــون جديــد ومفوضيــة جديــدة علــى أمــل أن نصنــع تغييــرا فــي الخارطــة 

السياســية بسلمية..
لذلــك نحــن النــزال علــى طريــق تشــرين ابــدا لــم نحــد عنــه.. وفــي ســبيل توفيــر البديــل 
السياســي وإكمــال عمليــات التســجيل فــي المفوضيــة فــأن الشــباب بذلــوا جهــودا كبيــرة 
وكنــا نجمــع التبرعــات حتــى األلــف دينــار .. نعــم طالبنــا بتغيير العمليــة السياســية الحالية 

ولكــن بالطــرق الســلمية.. والطــرق الســلمية تنتهــي بصناديــق االقتراع.
س4 ... هنــاك أحــزاب حاكمــة اسســت حــركات بأســم تشــرين كيــف يتــم الفصــل بيــن 

هــذا التداخــل ؟
ج/ نعــم هــذا صحيــح .. وواضــح لــكل من يراقب المشــهد 
العراقــي .. وهــذا األمــر ليــس بجديــد .. كثيــر مــن أحــزاب 
الفســاد والجريمــة تغيــر جلودهــا والوانهــا وعناوينها بين 
ــي ..  ــوذ السياس ــال والنف ــتخدام الم ــرى وبأس ــرة واخ فت
لكــن هــذا ال ينطلــي علــى أبنــاء الشــعب العراقــي .. فــي 
النهايــة حتــى األحــزاب التــي نجحــت فــي تجنيــد بعــض 
الشــباب الثائريــن مــن الذيــن باعــوا القضيــة ، ستنكشــف 
مخططاتهــم وزيفهــم قريبــا جــدا ألن أحــزاب الفســاد لن 

تتخلــى عــن منهــج الفســاد وان كانــت تحتــاج إلــى وجــوه جديــدة بيــن الحيــن واآلخــر 
لتحســن صورتهــا القبيحــة.

س5 .. هل تأملون حصول التغيير من خالل االنتخابات ؟ 
ج/ نعــم بــكل تأكيــد .. ونعتقــد أن هــذا هــو الطريــق الوحيــد للحفــاظ على الســلم األهلي 
والحصــول علــى تغييــر فــي الخارطــة السياســية بشــكل تدريجــي وبســلمية .. لكــن مــن 

أجــل نجــاح االنتخابــات نحتــاج إلــى عوامــل، منهــا .. 
- يجــب أن نبــذل كل الجهــد لتوحيــد وتقريــب الــرؤى بيــن الحــركات الوطنيــة الجديــدة 

والخــروج بتحالفــات قويــة .
-أشراف أممي على األنتخابات بمعنى مراقبين ، مشرفين ، وخبراء .

- مشــاركة شــعبية واســعة جــدا لتجــاوز جمهــور األحــزاب الــذي يمثــل أقــل مــن 20 فــي 
المئــة مــن إجمالــي عــدد الناخبين المســجلين ولتجــاوز اي تأثير محتمل لعمليــات التزوير.

- اعتماد البطاقة البايومترية بأكبر نسبة ممكنة من عموم الناخبين المسجلين .
- إجــراء العــد والفــرز اليــدوي بالتزامــن مــع الفــرز االلكترونــي وإعــالن النتائــج االولية خالل 

24 ســاعة لتجنب التالعــب بالنتائج. 
- إجــراء بعــض التعديــالت الضروريــة علــى قانــون االنتخابــات الحالــي بمــا يضمــن عــدم 

التالعــب فــي النتائــج بعــد أعالنهــا.
س6 ... ماهي خصوصية التظاهرات في محافظة ذي قار ؟ 

ج/ محافظــة ذي قــار تمتــاز بالشــعر واألدب وابناؤهــا ثــوار عبــر العصــور .. وهــي ايضــا 

تمتــاز بمعــدالت الفقــر .. تمتــاز باكثــر مــن 150 مدرســة ابتدائيــة مــن الطيــن والقصب .. 
محافظــة ذي قــار كمــا بقيــت محافظاتنــا الغاليــة عانــت كثيرا مــن االهمــال والفســاد الذي 
استشــرى فــي كل مفاصــل الدولــة وأجهزتهــا.. نســب البطالــة مخيفــة.. الخدمــات فــي 

أدنــى مســتوياتها مقارنــة بالــدول الفقيــرة.. 
محافظــة ذي قــار جــزء مــن الوطــن الغالــي وفــي كل ملمة تجد أبنــاء ذي قار فــي الصفوف 
األولــى وتلــك معــارك التحريــر مــن براثــن عصابــات داعش المجرمــة تقف شــاهدا على ما 
ســطره أبنــاء ذي قــار مــن بطــوالت وتضحيــات.. لهــذا كلــه عندمــا تفجــرت ثــورة تشــرين 
انتخــى أبنــاء ذي قــار مــع أبنــاء الوطــن مــن كل المحافظــات ولــم نرفــع ابــدا مطلبــا محليــا 
واحــدا ابــدا منــذ بدايــة الثــورة.. وهــذا اليماننــا ان التغييــر البــد أن يكــون مركزيــا وان 
التغييــر علــى مســتوى التعديــالت الدســتورية وتغييــر 
نظــام الحكــم السياســي مــن البرلمانــي المنقــوص) 
فقــط مجلــس نــواب بــدون مجلــس اتحــادي أو 
مجلــس اعيــان ( إلــى النظــام الرئاســي أو شــبه 
الرئاســي ووضــع تعديالت دســتورية تســمح بأنتخاب 
المحافظيــن وفصــل الســلطات ودعــم المؤسســة 
القضائيــة وغيرهــا مــن المؤسســات المســتقلة ، هــو 

الطريــق الصحيــح لتحقيــق المطالــب األخــرى . 
ومــن الخصوصيــات ان محافظــة ذي قــار قدمــت أكثــر مــن 130 شــهيد عــدا عــن آالف 
ــي  ــرين الثان ــوم 28 تش ــعة ي ــادة بش ــة إب ــت لجريم ــا تعرض ــن وأنه ــى والمعاقي الجرح
بالتزامــن مــع دخــول جميــل الشــمري إليهــا.. بطريقــة تذكــر بجرائــم النظــام البائــد .

س7 ... هل دعمتكم العشائر في المحافظات أم انكم اصطدمتم بها منذ البداية ؟ 
ج/ نعــم .. اغلــب العشــائر العراقيــة كانــت حاضــرة فــي بداية تشــرين عبر خيمهــا وابنائها 
وقدمــت الكثيــر مــن الدعــم .. لكــن االحــزاب حاولــت وقــد نجحــت فــي دق اســفين بيــن 
المتظاهريــن وبيــن العشــائر فــي وقــت الحــق عــن طريــق ترويــج بعــض األشــاعات عبــر 
مندســيها  ولــم تنجــح وتجلــى ذلــك بوضــوح فــي المؤتمــر والبيــان المشــترك قبــل يــوم 
25 تشــرين اول 2020 فــي الذكــرى األولــى النطالقــة ثــورة تشــرين ومــا كان لــه مــن أثــر 

مباشــر فــي الحفــاظ علــى الســلمية .
س8 ... دعوتــم إلــى عصيــان مدنــي .. ثــم ظهــرت تصريحــات بــأن إيقاف الــدوام وقطع 

الطــرق  كان خطــأ ايــن انــت مــن الفكرتين ؟ 
ج/   اتفــق المتظاهــرون فــي عمــوم المحافظــات المنتفضــة العشــر علــى البدء فــي إضراب 
عــن الــدوام فــي المؤسســات غيــر الخدميــة وذلــك فــي يــوم 28 تشــرين اول 2019 .. ولم 
نســتطع الوصــول إلــى مرحلــة العصيــان المدني الشــامل ألن فئــات كثيرة من الشــعب لم 
تكــن تــرى ثــورة تشــرين بوضــوح وكانــت تحت تأثير المشــككين من جمهــور األحــزاب .. 
تطــور اإلضــراب الطوعــي في المؤسســات غيــر الخدمية إلــى إضراب حتى في المؤسســات 
الخدميــة مثــل األحــوال المدنيــة ومؤسســة الشــهداء والجــوازات.. ممــا أثــر علــى عــالج 

جرحــى تشــرين والحــاالت المرضيــة المســتعصية التي تتطلــب عالجا خــارج العــراق .. واثر 
علــى حقــوق الشــهداء وعوائلهــم.. كمــا طــال اإلضــراب الطوعــي فــي البدايــة المــدارس 
االبتدائيــة والمتوســطة واالعداديــة وعــن طريــق نقابــة المعلميــن ولمــدة اســبوعين .. 
اال ان اإلضــراب اســتمر الشــهر طويلــة بعدهــا ممــا أصبــح يهــدد بضياع الســنة الدراســية 
وهــذا لــه مســاوئ كثيــرة ليــس اقلهــا فقــدان التأييــد الشــعبي لثــورة تشــرين .. كمــا أن 
قطــع الجســور باالطــارات المشــتعلة كان احيانــا يتســبب بمشــاكل إنســانية تخــص عبــور 
ــة  ــدارس االبتدائي ــة والم ــر الخدمي ــح الدوائ ــادة فت ــب بإع ــا نطال ــك كن ــى .. لذل المرض
واســتخدام وســائل أخــرى لقطــع المــرور على الجســور والطــرق وبمــا يؤمن مــرور الحاالت 
ــة والتمريضيــة  ــاء والكــوادر الطبي االنســانية مثــل المرضــى وموظفــي الشــرطة واألطب
والجنائــز وغيرهــا وكان هــذا يتم بالتنســيق بيــن المتظاهرين والشــرطة المحلية لتحديد 

أوقــات محــددة كل يــوم الغــالق الجســور وبمــا يضمــن اســتمرار اإلضــراب  ..

س9 ... هل أنتم على اتصال بصناع القرار ورؤساء الكتل ؟
ج/ ال أبدا .. وال يشرفنا ذلك .

س10 ... مــاذا لــو تطلــب دخولكــم البرلمــان أو التأثيــر علــى القــرار عقــد تحالفــات مــع 
كتــل اعترضتــم عليهــا ؟ 

ــة  ــف مــع أي كتل ــا التــي نعتبرهــا خطوطــا حمــراء هــو عــدم التحال ج/ مــن أهــم مبادئن
ــل شــباب  ــر مباشــر بســرقة المــال العــام أو قت سياســية اشــتركت بشــكل مباشــر أو غي

ــل بهــم . تشــرين واختطافهــم وتغييبهــم والتنكي
ــي العمــل السياســي .. هــل تنتهــي تظاهــرات  ــو فشــلتم ف ــل ل س11 ... ماهــو البدي

ــة ؟ تشــرين فــي هــذه الحال
ج/  نحــن لــن نفشــل ولــن نهــزم.. ننتصــر أو ننتصــر.. دخــول العمل السياســي يهدف في 
المقــام األول لنقــل صــوت االحتجــاج الشــعبي مــن الســاحات إلــى داخــل قبــة البرلمــان.. 
الهــدف ســيكون تحقيــق االغلبيــة السياســية ولــو بعــد عــدة دورات نيابيــة.. وفــي هــذه 
ــي  ــا دورهــم الرقاب ــاء ســنكون معارضــة سياســية داخــل البرلمــان ويمــارس نوابن االثن
والتشــريعي ولــن نشــترك كحركــة أمتــداد فــي تشــكيل الحكومــة وال تقاســم الدرجــات 

الخاصــة. 
هــل تنتهــي تظاهــرات تشــرين .. هــذا مســتحيل .. فتشــرين ثــورة فكريــة .. والفكــرة ال 
تمــوت .. وخصوصــا بعــد أن اعطينــا مئــات الشــهداء وآالف الجرحــى والمعاقيــن.. نحــن 
ثابتــون ومســتمرون.. ستســتمر الحركــة االحتجاجية.. وحتــى الحركات الوطنية السياســية 

الجديــدة ســتكون خاضعــة للتقييــم والنقــد واالحتجــاج.
س12 ... كيف تنظرون إلى المستقبل بشكل عام ؟

ج/   واثقــون تمامــا أن المســتقبل البنــاء الوطــن الشــرفاء الــي عدهــم غيــرة وحميــة علــى 
بلدهــم .. واذا كان الجيــل الــذي ولــد فــي 2003 قــد هــز عــروش االقطاعيــات السياســية 
الحاكمــة ، فمــا بالــك فــي الجيــل الــذي ولــد اليــوم .. العــراق الــذي كان مهــد الحضــارات 
وعلــم العالــم الكتابــة والتدويــن.. الشــك انــه ســيعود ســيدا ويســتعيد هويتــه الوطنيــة 
ــية  ــخصيات السياس ــتنقرض كل الش ــد .. وس ــا ألح ــون تابع ــن يك ــيادته ول ــراره وس وق
الفاســدة والمنحرفــة والمتطرفــة التــي تســلطت علــى بالدنــا، وسيحاســب ويحاكــم ولــو 

بعــد حيــن كل مــن قتــل شــبابنا وســرق المــال العــام وســاهم فــي الفســاد .
س13 ... البعــض يقــول انــك صمــت ثــم اختفيــت ثــم ظهــرت بمشــروع سياســي.. هــل 

لهذا تفســير ؟ 
ج/ كان يجب أن تفرز تشــرين حركات سياســية وطنية جديدة ويتطور العمل االحتجاجي 
إلــى عمــل سياســي معــارض يقتحم مجلس النــواب ويكــون أداة المتظاهرين وســالحهم 
للتغييــر .. لكــن نحــن فــي دولــة بوليســية تتحكــم بهــا الدولــة العميقــة ومجموعــة مــن 
الميليشــيات القتلــة.. لذلــك كنــا نعمــل فــي كل مــكان بالتعــاون مــع اخوتنــا مــن بقيــة 
المحافظــات وبطريقــة ســرية حتــى نكمــل متطلبــات العمــل السياســي المعــارض ويكون 

جاهــزا ليــوم األعــالن .
س 14... ماهــي مصــادر تمويلكــم كيــف تكنتــم مــن تاســيس وتســجيل الحركــة وهــذا 

يتطلــب وفــرة ماديــة ؟
ج/ مصــادر التمويــل هــي فقــط التبرعــات.. وصلنــا إلــى حد الي ينطينــا ٥٠٠ دينــار أو ألف 
دينــار هــم نقبلهــا.. ومــا كفــت.. اضطرينا ان نقتــرض من كل صديــق أو قريــب .. والنزال 
لــم نســدد الديــون.. بدأنــا بالفعــل بحملــة جمــع تبرعــات علــى المســتوى الشــخصي .. 
وســتنطلق قريبــا حملــة رســمية منظمــة لجمــع التبرعــات.. مســتقبال لدينــا مصدريــن 
للتمويــل.. االشــتراكات الشــهرية للمنتميــن والمنحــة الحكوميــة ضمــن قانــون الموازنــة 

االتحادية.
س 15 ... هل يكم اتصاالت خارجية معلنة او خاصة باعتباركم تيار سياسي ؟

ج/ ليس لدينا اي اتصاالت خارجية معلنة أو غير معلنة ..
س16 ... كيــف يشــعر عــالء الركابــي باالمــان ويتحــرك بحريــة ونحــن نعلــم مايتعــرض 

لــه النشــطاء مــن اغتيــال واختطــاف وحــوداث كثيــرة ؟
ج/ ال أشــعر بــأي أمــان .. وقــد افقــُد حياتــي فــي أي وقــت .. وكلمــا أخــرج مــن المنــزل.. 

تعــودت العائلــة علــى الشــعور انــي قــد ال أعــود أبــدا ..

رئيس حركة امتداد الدكتور عالء الركابي للمستقل:

كان يجب أن تفرز تشرين حركات وطنية للعمل سياسي

  

 ذي قار تمتاز 
بالشعر واالدب والثوار 
وارتفاع معدالت الفقر

شــركة امــازون تقــدم نموذجــاً جديــدًا 
مــن المتاجــر  االفتراضيــة فــي لنــدن 
ــات  ــارج الوالي ــع خ ــوة للتوس ــي خط ، ف

ــدة .  المتح
بعــدم وجــود  المتاجــر  تتميــز هــذه 
موظفيــن او محاســبين ، يتــم الدفع من 
خــالل كارت خــاص فيــه كل معلوماتك ، 
فانــت تتبضــع مــا تريــد ، وعنــد الخــروج 
ــرة ،  ــة  صغي ــى شاش ــك عل ــرر كارت تم

ــالزم .   والجهــاز  يقــوم بال
امــازون عمــالق البيــع بالتجزئــة عبــر 
اإلنترنــت  يعتبــر ان هــذا المتجــر الــذي 
افتتــح فــي حــي »إيلينــغ« غربــي لنــدن  
واحــد مــن  ضمــن سلســلة متاجــر فــي 
ــة  ــة تســتخدم تقني العاصمــة البريطاني

ــي. ــع اآلل الدف
عبــر  تطبيقــاً  المتســوقون  يســتخدم 
هواتفهــم الذكيــة لمســح رمــز االســتجابة 
الســريعة حتى يتمكنوا من دخول المتجر.

يمكنهــم ملء أكياس التســوق بالحليب 
أو البيــض أو مــواد البقالــة األخرى، بينما 
تتعقــب الكاميــرات وأجهــزة االستشــعار 

مــا يتــم أخــذه مــن الرفــوف.
يتــم تحميــل المشــتريات علــى حســاب 
وإرســال  المغــادرة،  بعــد  »أمــازون« 
اإللكترونــي. البريــد  عبــر   إيصــال 

فــي  لالنتظــار  ليســت هنــاك حاجــة 
طابــور للدفــع عنــد الخــروج، وهــي ميــزة 

تتمتــع بجاذبيــة أكبــر، خاصــة عقــب 
ــذي ســلط  ــا، ال ــروس كورون انتشــار في
الضــوء علــى الحاجة للتباعــد االجتماعي.

تديــر »أمازون« بالفعــل 26 متجرًا صغيرًا 

خاليــاً مــن الصرافيــن فــي الواليــات 
المتحــدة تحت العالمة التجاريــة »أمازون 
غــو«، واثنيــن مــن أكبــر المتاجــر الكبــرى 

ــازون غــو غروســيري«. تســمى »أم

ضمن أنشــطتها في المملكــة المتحدة، 
ــن  ــاً ع ــاب أيض ــازون« النق ــفت »أم كش
عالمتهــا التجاريــة الخاصــة الجديــدة 

ــة. لألغذي

ــارزة فــي شــركة  اســتقالت مســؤولة ب
ــف  ــد الكش ــا بع ــن منصبه ــك« م »ناي
عــن تربــح ابنهــا من إعــادة بيــع أحذية 

رياضيــة محــدودة اإلصــدار.
وتركــت آن هيبيــرت، المديــرة العامــة 
الشــمالية،  أمريــكا  فــي  للشــركة 
ــا  ــد 25 عام ــك« بع ــي »ناي ــا ف منصبه
مــن العمــل لــدى الشــركة، وذلــك على 
ــرغ بيزنــس  ــر مقــال نشــرته »بلومب أث

ويــك«.
ــال أن ابنهــا اســتخدم  ــي المق وجــاء ف
بطاقــة مصرفيــة تحمــل اســمها لشــراء 
األحذيــة، وحقــق أرباحــا كبيــرة مــن 

إعــادة بيعهــا.
ــرت،  ــن آن هيبي ــاع ع ــار الدف ــي إط وف
قالــت »نايــك« إن المديــرة كشــفت 
عــن الشــركة التــي يملكهــا ابنهــا، فــي 

عــام 2018.
إن  لـ«بلومبيــرغ«  الشــركة  وقالــت 
»سياســات الشــركة لــم ُتنتهــك«، وإنه 
ال عالقــة تجاريــة مباشــرة بيــن »نايك« 
وشــركة »ويســت كوســت ســتريتوير« 

التــي يملكهــا االبــن.
ويكشــف المقــال كيــف تمكــن الشــاب 
)19عامــا( مــن شــراء  جــو هيبيــرت 
ــدار  ــهيرة ذات إص ــة ش ــة رياضي أحذي
ــر اإلنترنــت،  محــدود، مــن المتاجــر عب
 متغلبــاً علــى القيــود على كمية الشــراء.
واســتطاع فــي إحــدى المــرات شــراء 

أحذيــة بقيمــة 132 ألــف دوالر، ليحقــق 
مكســباً بقيمــة 20 ألــف دوالر مــن 

ــا. ــادة بيعه إع
قائــاًل  لبلومبيــرغ،  الشــاب  وصــّرح 
إنــه لــم يحصــل علــى معلومــات مــن 
والدتــه التــي عملــت فــي الشــركة ألكثر 

ــاً. ــن 25 عام م
كوســت  »ويســت  شــركة  وتشــكل 
ســتريتوير« جــزءا من ســوق إعــادة بيع 
األحذيــة الرياضيــة الــذي تقــدر قيمتــه 
 بمليــاري دوالر فــي أمريــكا الشــمالية.

مكانــة  »نايكــي«  منتجــات  وتحتــل 
الفتــة فــي هــذا الســوق. وعلــى الرغــم 
ــن  ــة م ــة التجاري ــن اســتفادة العالم م
ــاع األســعار،  ــي ترافــق ارتف الضجــة الت
يغضــب الحــّد مــن توافــر األحذيــة 
بعــض الزبائــن، وقــد يــؤدي ذلــك إلــى 

ــات. ــي المبيع ــائر ف خس
وأدى قــرار »نايكــي« إصــدار بعــض 
الخــاص  تطبيقهــا  عبــر  األحذيــة 
»SNKRS« إلــى إثــارة جــدل حــول دور 
التطبيــق في تســهيل عمليــات التالعب 
واالســتفادة مــن العــروض المحــدودة.

إن  بيــان  فــي  »نايكــي«  وقالــت 
هيربيــرت التــي أشــرفت علــى التطبيــق 

باســتقالتها. تقدمــت 
وتعــرض ابنهــا وشــركته النتقــادات 
التواصــل  وســائل  علــى  كثيــرة 

االجتماعــي.

متجر امازون الجديد في لندن بال موظفين فساد مسؤولة بارزة في شركة »نايك NIKE« بعد 
الكشف عن تربح ابنها من إعادة بيع األحذية
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ماركــة عراقيــة مســجلة ، مقاِومــة وأبّيــة ،تــكاد تكــون حصريــة ، ليــس بجديــد 
علــى الناصريــة مايحــدث لمــن اتفــق أو عــارض مايحــدث ، يكفــي ان َنُمــرَّ علــى 
التاريــخ ، ولــو مــرور الكــرام لنعــرف التاريــخ المقاوم لهــذه األرض ولشــعب هذه 
ــب  ــل والسياســي والكات ــاب الكويــت وجاراتهــا للكونولي ــرأوا كت ــة ، إق المنطق
ــذي عمــل حاكمــاً عســكريًا  ــد ديكســون ، ال األنثروبولوجــي البريطانــي هارول
فوا على دور ســوق الشــيوخ  لســوق الشــيوخ ابــان الحــرب العالمية األولــى ، وتعرَّ
فــي تلــك الفتــرة ، إقــرأوا للرحالــة اإلنكليــزي جاكســون ومــاذا قــال فــي كتابــه ) 
مشــاهدات بريطانــي عــن العــراق ( 1797 م ،ومــاذا كتــب عــن ســوق الشــيوخ 
، ويعقــوب ســركيس فــي ) مباحــث عراقيــة ( وهــو يكتــب عــن ســوق الشــيوخ 
ــي  ــوار مقرهــم ف ــادات الث ــار قي ــاً ان يخت ــس عبث ــر ، لي ايضــاً ، وغيرهــم الكثي
الناصريــة بقيــادة الســيدالحبوبي ، وليــس مصادفــًة ان تكــون الناصريــة مقبرة 
للمحتــل البريطانــي ، و)باهيــزة( شــاهد حــي علــى ذلك ) شــرناها وعّيــت باهيزه 
( ، ثــم معركــة 1935 م فــي ســوق الشــيوخ، والتــي يــؤّرخ عليهــا ابنــاء المدينــة 
حوادثهــم ،ومنهــا الــوالدات والوفيــات، والتي يســميها البعض ) ثورة ريســان ( 
حيــث ولــد والــدي ووالدتــي فــي العــام نفســه ) كمــا يذكــر اجــدادي ( ، الناصرية 
مقــر تأســيس أغلــب األحــزاب، ومنهــا قادتهــا األوائــل كفــؤاد الركابي )مؤســس 
ــة  ــوادره، الناصري ــيوعي وك ــزب الش ــادات الح ــراق( وقي ــي الع ــث ف ــزب البع ح
وأهوارهــا شــهدت طيلــة حكــم البعــث الفاشــي مقاومة عنيفــة وقدمــت قرابين 
مــن شــبابها للخــالص مــن الحكــم الدكتاتــوري، منهــا خــرج ثــوار إنتفاضــة آذار 
ــث  ــام حي ــا هــذه األي ــل بذكراه ــي نحتف ــام 1991 م الت ــدة ع / شــعبان المجي
مازالــت المقابــر الجماعيــة شــاهدة علــى بشــاعة حكــم الطاغيــة صــدام وأعوانه 
األشــرار فــي طــرق القتــل واإلنتقــام ، لــم تلــَق القــوات االمريكيــة المحتلــة فــي 
العــام 2003 مقاومــة إال فــي الناصريــة ، وهنــا فقــط  تأخــرت بالتقــدم ، قدمــت 
الناصريــة اآلالف مــن ابنائهــا قرابيــن متطوعيــن للدفــاع عــن العــراق وتلبيــة 
ــر المحافظــات  ــري وتحري ــة اإلرهــاب التكفي ــوى فــي محارب ــداء الوطــن والفت ن
المحتلــة ، ولــم تهــدأ الناصريــة يومــاً مــادام الظلــم باقيــاً والتهميــش مســتمرًا 
والفســاد مستشــرياً ، مازالــت تحمــل همــوم وطن وتعيــد تاريخها المشــّرف في 
مقاومــة الطغيــان والظلــم والفســاد ، الناصريــة الشــاعرة بقاماتها من الشــعراء 
ــن وفنانيهــا  ــن وبكّتابهــا وصحافّييهــا البارعي ــرواد والمعاصري وبمطربيهــا ال
المبدعيــن قدمــت اســماء المعــة للمكتبــة العراقيــة الحديثــة ، وكان لهــا الــدور 
المميــز فــي هــذه المحافــل كلهــا ، منهــا صــدح أول لــون ريفي بأطــوار حضيري 
أبــو عزيــز وداخــل حســن وناصــر حكيــم ، فيهــا كتــب عريــان وســعيد والركابــي 
الحســجه ، منهــا لّحــن طالــب القــره غولي حاســبينك والبنفســج وعــزاز وياروحي 
جــذاب الهــوى ، الناصريــة مقاومــة وأديبــة وشــاعرة وفنانــة وسياســية ، ســر 
عجيــب يمّيــز هــذه المدينــة يجعــل انظــار العراقييــن تتجــه صوبهــا ويحملونها 
هــذه المســؤولية الكبيــرة بــأن تكــون حاملــة لــواء التغييــر ، كمــا حمــل ابناؤهــا 
ــا  ــي منه ــومرية الت ــمارية الس ــم المس ــخ بحروفه ــة التاري ــة كتاب ــل راي األوائ
انطلــق أول حــرف وإنطلقــت أول عجلــة لتؤســس أّول حضــارة فــي التاريــخ ، هي 
الناصريــة الفيحــاء الشــامخة ، كانــت وســتبقى عراقيــة أصيلــة ، ليــس ألبنائهــا 

حــبٌّ غيــَر العــراق وِقبلــٌة غيــَر بغــداد.

الناصرية أم العراق

ناجي سلطان الزهريي

كشكول

نظــم القانــون رقــم 9 لعــام 2014 الموحــد 
والعســكرين  الموظفيــن  تقاعــد  وتعديالتــه 
الموظــف  القانــون  عــرف   ، االمــن  وقــوات 
المســتحق للتقاعــد والشــروط المرتبطــة بذلــك 
ومقــدار االســتقطاع ومبلــغ اســتحقاق المتقاعــد، 
وتضمــن القانــون جميــع النقــاط المرتبطــة 
بالمتقاعديــن . خــالل الســنين االخيــرة حصلــت 
ــة  ــل هيئ ــي عم ــدة ف ــدات عدي تطــورات وتعقي
التقاعــد الوطنيــة نتيجة القــرارات السياســية في 
ــر  ــاع الكبي ــة واالرتف ــة التقاعدي احتســاب الخدم
جــدا فــي مقــدار الرواتــب االســمية للموظفيــن 
، وارتفــاع عــدد الموظفيــن المحاليــن علــى 
فــي  تعقيــدات  ادى حصــول  ممــا   ، التقاعــد 
انجــاز االعمــال ، والــى زيــادات كبيــرة فــي حجــم 
االمــوال الالزمــة لتغطيــة دفوعــات الرواتــب 
ــى  ــر عل ــل كبي ــل ثق ــت تمث ــة ، اصبح التقاعدي

ــة . ــة للدول ــة العام ــل الميزاني كاه
اوال – طريقة اداء عمله :

معاملــة  النجــاز  كبيــرة  تعقيــدات  هنــاك 
الموظفيــن المحاليــن علــى التقاعــد ، يتضــح 
ذلــك مــن تزاحــم المراجعيــن وطــول المــدة 
الالزمــة النجــاز المعاملــة ، يرجــع ذلــك الــى 
عــدم تنظيــم العمــل االجرائــي وتعقيــدات فــي 
ــة ،  ــة والمســتندات المطلوب ــراءات الروتيني االج

ازاء ذلــك نقتــرح مايلــي :
يجــب علــى الهيئــة اعــادة ترتيــب نظــام عملهــا 
، وتنظيــم العالقــة البينيــة مــع دوائــر الدولــة ، 
بمــا يحقق تنفيــذ االعمــال دون ضــرورة مراجعة 
المتقاعــد للهيئــة لمتابعــة اســتكمال معاملتــه ، 

وذلــك وفــق مايلــي :
ــة الموظــف  ــد صــدور االمــر االداري باحال 1. عن
علــى التقاعــد ، تقــوم دائرتــه بتنظيــم وتهيئــة 
جميع البيانــات والمعلومــات والوثائق المطلوبة 
مــن قبــل الهيئــة ، يصــدق الموظــف علــى 
البيانــات لتأييــد ماجــاء فيهــا ، ينظــم كشــف بها 

ويعطــى المتفاعــد نســخه منــه.
2. ترســل جميــع الوثائــق والبينــات الــى الهيئــة 

الهيئــة  تقــوم   ، الدائــرة  منتــدب  بواســطة 
ــكل  ــة ب ــة الخاص ــع البطاق ــات م ــق البيان بتدقي
ــن  ــد م ــد التاك ــا ، عن ــة لديه ــف المفتوح موظ
الــواردة فيهــا  البيانــات والمعلومــات  صحــة 
تحــال المعاملــة للتنفيــذ وتنظيــم عمليــة صــرف 
المكافــأة والراتــب الشــهري حســب االصــول 
ويعلــم المتقاعــد الســتالم هويــة المتقاعديــن 
وبطاقــة الصــرف االئتمانيــة ، يجــب ان تتم هذه 
العمليــة خــالل مــدة معينــة التتجاوز الشــهر من 

ــة . ــال المعامل ــخ ارس تاري
يقــدم  استفســار  او  اشــكال  وجــود  عنــد   .3
 ، الهيئــة  اســتعالمات  الــى  طلــب  المتقاعــد 
ممكــن اجــراء مقابلــة له نفــس اليــوم ، واذا كان 
ــتفيضة  ــة مس ــب دراس ــب يتطل ــوع الطل موض
يســتلم منــه الطلــب ، ويحــدد لــه البيانــات 
والمســتندات والوثائــق المطلوبــة ، علــى ان 
يتــم انتهــاء المعاملــة خــالل مــدة اقصاها شــهر 
مــن تاريــخ تقديــم الطلــب ، عنــد عــدم قناعــة 
المتقاعــد علــى جــواب الهيئــة يحــال الموضــوع 
المتقاعديــن  قضايــا  تدقيــق  لجنــة  الــى 
ــر  ــرة ) ا ( للنظ ــادة 21 فق ــي الم ــة ف المنصوص
ــب  ــن طل ــد الطرفي ــق الح ــوع ، يح ــي الموض ف

ــة . ــرار اللجن ــتئناف ق اس
الهيئــة  فــي  المختصــة  الجهــات  علــى   .4
ــن كل  ــات ع ــات والمعلوم ــد البيان ــراء تجدي اج
موظــف بشــكل انــي ، لتســهيل عمليــة تدقيــق 

المعلومــات. 
5. نوصــي بضرورة اســتخدام االليــات المتطورة 
فــي انجــاز االعمــال مــن خــالل التوســع فــي 

تطبيــق نظــام الحوكمــة قــدر االمــكان .
ثانيا – صندوق التقاعد : 

بموجــب المــادة )7( مــن قانــون الهيئــة، أســس 
صنــدوق التقاعــد يرأســه موظــف بدرجــة مديــر 
عــام وحــددت مهماتــه بمايلــي : ) ا ( احتســاب 
مبالــغ التوقيفــات التقاعديــة )ب( صــرف الحقــوق 
امــوال  التقاعديــة للمتقاعديــن )ج( اســتثمار 

الصنــدوق وتنميتهــا والمحافظــة عليهــا.

وبموجــب المــادة ) 8 ( شــكل مجلــس ادارة 
الصنــدوق برئاســة رئيــس الهيئــة وعضويــة 
مديــر عــام الصنــدوق وممثليــن مــن وزارة 
ــة  ــة والموازن ــرة القانوني ــري الدائ ــة مدي المالي
 ، الداخليــة   ، الدفــاع  وزرات  مــن  وممثليــن 
التخطيــط ، العمل والشــؤن االجتماعية ، والبنك 
المركــزي ، واشــارت الــى امكانيــة االســتعانة 
بالخبــراء المختصيــن لحضــور اجتماعاتــه بصفــة 
المهمــات  تنفيــذ  المجلــس  يتولــى  مراقــب. 
الخطــط  المتعلقــة برســم سياســته ووضــع 
العامــة لتســيير نشــاطه ، وادارة امــوال الهيئــة 
الســنوية  الموازنــات  واعــداد   ، واســتثمارها 
وبيــان المتحقــق منها ، واخيــرا اعداد الحســابات 
الختاميــة والتقريــر الســنوي وارســالة الــى وزارة 

ــه. ــة علي ــة للمصادق المالي
حــددت المــادة ) 9 ( ايــرادات الصنــدوق مــن 
مــا يلــي : ) 1 (المســتقطع مــن الموظــف بنســبة 
%10مــن الراتــب االساســي ومســاهمة الحكومــة 
بنســبة %15 ، ) 2 ( االيــرادات المتحققــة مــن 
اســتثمارات اموالــه، ) 3 ( المنحــة الســنوية مــن 
الحكومــة يحــدد مبلغها بالتنســيق بيــن مجلس 
ادارة الصنــدوق ودائــرة الميزانيــة فــي وزارة 
ــدوق ، )4(  ــة الصن ــز موازن ــة عج ــة لتغطي المالي
االيــرادات االخــرى مــن التبرعــات والغرامــات 

وغيرهــا .

ــغ المنحــة  عجــز الصنــدوق : تعاظــم حجــم مبال
المقدمــة مــن الحكومــة لتغطيــة عجــز موازنــة 
الصنــدوق بلغــت فــي الســنوات االخيــرة مبالــغ 
ضخمــة شــكلت عبــىء كبيــر علــى الموازنــة 
ــز  ــاع العج ــباب ارتف ــود اس ــة ، يع ــة للدول العام

ــي : ــى مايل ال
) 1 ( تــم احتســاب الراتــب التقاعــدي للموظفيــن 
المحاليــن للتقاعــد فــي الســنوات االخيــرة علــى 
اســاس الرواتــب االساســية لهــم بعــد حصــول 
الزيــادات الكبيــرة فيهــا ، فــي حيــن تم احتســاب 
الموظــف  حصــة  عــن  المســتقطعة  المبالــغ 
وحصــة الحكومــة والمســجلة كايــراد للصنــدوق 
علــى اســاس رواتبهــم االساســية القديمــة قبــل 

الزيــادة.
ــت  ــرعة ، اضيف ــدة المش ــن الجدي ) 2 ( القوانيي
علــى كاهــل الصنــدوق اســتحقاقات ماليــة كبيرة 
القوانييــن اضيفــت شــرائح  ، بموجــب تلــك 
ــم  ــة والعســكرية ل ــة المدني ــى الخدم ــرة ال كبي
تكــن لهــم خدمــات وظيفيــة ســابقا ، اي ليــس 
لهــم رصيــد كاســتقطاعات تقاعديــة محتســبة 
انقطــاع  فتــرة  احتســاب  وتــم  كمــا   ، لهــم 
الموظفيــن المفصوليــن سياســيا لخدماتهــم 
الغــراض الترقيــة والترفيــع والتقاعــد للســنوات 
المنقطعيــن فيهــا ، تحملــت خزينــة الدولة مبالغ 
االســتقاطاعات التقاعديــة لهــم عــن تلــك الفترة 
، وعنــد احالتهــم علــى التقاعــد جــرى احتســاب 
اســتحقاقاتهم التقاعديــة علــى اســاس رواتبهم 

ــل. ــدة بعــد التعدي الجدي
التقاعــد  لقانــون  االول  التعديــل  وبموجــب 
ــر 60 ســنة  ــد لعم الموحــد خفــض ســن التقاع
بــدال مــن العمــر الســابق البالــغ 63 ســنة ، 
المهــن والحــاالت  التعديــل بعــض  اســتثنى 
الخاصــة ، اضــاف هــذا التعديــل اعبــاء ماليــة 
كبيــرة زادت مــن مبلــغ عجــز الصنــدوق ، الناتجة  
ــن  ــة للموظفي ــة ثــالث مراتــب عمري مــن اضاف

ــد . ــى التفاع ــن عل المحالي
مــن  المتحققــة  االيــرادات  ضعــف   )3(

ــزة  ــاءة االجه ــدم كف ــبب ع ــتثماراموالها بس اس
. لمختصــة ا

اعــادة تقييــم االيــرادات  المقتــرح : يتطلــب 
المتحققــة للهيئــة لتقليــل حجــم العجــز لديهــا، 

ــي : ــا يل كم
) 1 ( زيــادة حجــم االيــرادات المتحققــة مــن 
خــالل اعــادة احتســاب نســبة االســتقطاعات 
ســواءا مــن رواتــب الموظفيــن وحصــة الحكومة 
، وفــق نصــوص المــادة ) 5 ( فقــرة ثانيــا التــي 
طالبــت باجــراء فحــص الوضع المالــي للصندوق 
ــواري  ــر اكت ــل خبي ــن قب ــنوات م ــس س كل خم
مســتقل بمســاعدة قســم تحليــل سياســات 
التقاعــد والحســابات االكتوارية، يســتطيع الخبير 
االكتــواري اعــادة احتســاب نســبة االســتقطاعات 

لتكــون متناســبة مــع الرواتــب التفاعديــة .
) 2 ( تفعيــل السياســات والخطــط المتعلقــة 
ــم لقاعــدة  باالســتثمار ، مــن خــالل اجــراء تقيي
ــج  ــداد البرام ــا ، واع ــة باصوله ــات الخاص البيان
الوســائل  الكفــؤه الختيــار افضــل  والخطــط 
ــق  ــا يحق ــة بم ــول الهيئ ــوال واص ــتثمار ام الس

ــد. ــي العائ ــة ف ــادة ملحوظ زي
) 3 ( الطلب من الســلطات التنفيذية والتشــريعية 
التنســيق مــع الهيئــة قبــل تشــريع القوانيــن 
المتعلقــة بنشــاطها، لبيــان حجــم  والقــرارات 
المبالــغ التــي ســتؤثر علــى هــذا التغييــر وتوضيــح 
االعتمــادات  وتخصيــص  تغطيتــه،  كيفيــة 

الضروريــة لهــا .
) 4 ( ضــرورة اعتمــاد اســلوب الشــفافية مــن 
خــالل عــرض الوقائــع ونشــر الموازنــة الخاصــة 
 ، للهيئــة  الختاميــة  والحســابات  باالســتثمار 
العــالن نشــاطها والمعلومــات المتعلقــة بحجــم 
ــي  ــز ف ــة ومقدارالعج ــرادات المتحقق ــوع االي ون
موازنتهــا ، كمــا ورد ذلــك فــي قانــون الهيئــة، 
النــي عنــد اعــداد هــذه الدراســة لــم اتمكــن من 
ــح  ــي توض ــات الت ــات والبيان ــول للمعلوم الوص

ــة نشــاطها . طبيع
* خبير مالي واقتصادي    

فالح شفيع*

افكار لتطوير عمل هيئة التقاعد الوطنية

جايسون سكوت جونز *

ــارة  ــال بزي ــة باالحتف ــدأت وســائل اإلعــالم الغربي ب
فــي  لكــن  للعــراق.  المرتقبــة  فرنســيس  البابــا 
المنطقــة نفســها، أعلــم أننــي لــن أكــون بمفــردي 

ــدة؟ ــار جي ــذه أخب ــل ه ــؤال: ه ــذا الس ــا ه طارح
العــراق أكثــر مــن مجــرد دعامــة علــى المســرح 
العالمــي. إنــه تاريخيــا مســقط رأس إبراهيــم. وهــو 
موطــن أول مجتمــع مســيحي فــي العالــم، وأول 
ــد مــن المســتحيل  مجتمــع مســلم شــيعي. بالتأكي
المبالغــة فــي أهميــة اللقــاء فــي العــراق بيــن البابــا 
فرانســيس - زعيــم أكبــر طائفــة مســيحية فــي 
العالــم - وآيــة اهلل العظمــى السيســتاني، أبــرز زعيم 

للمســلمين الشــيعة فــي العالــم.
ــة المحيطــة  ــراق والمنطق ــي الع ــن ف ــن الكثيري لك
سيشــاهدون الحــدث بقلــق. لقــد شــهدوا ســنوات 
مــن العنــف الــذي ال يوصــف علــى أعتــاب منازلهــم، 
المحلييــن،  القــادة  مــن  ضعيفــة  فعــل  وردود 
وصمــت شــبه تــام مــن الغــرب. ســيكون لــدى 
هــؤالء األشــخاص المحاصريــن المزيــد مــن األمــل 
والمزيــد للخــوف مــن الزيــارة البابويــة. ســوف 

ــم. ــى نضاالته ــي عل ــوء العالم ــلط الض يس
من يستمع إلى الضحايا؟

لقــد أمضيــت ســنوات كنــت فيهــا علــى اتصــال 
ــا  ــر مم ــم الكثي ــن لديه ــك الذي ــع أولئ ــتمر م مس
ــة المحيطــة. لقــد  ــراق والمنطق يخســرونه فــي الع
تحدثــت مــع عــدد ال يحصــى مــن النــاس. ويتــراوح 
هــؤالء بيــن أفــراد الخدمــة األمريكية إلــى مجتمعات 
ــلمين  ــة المس ــن األئم ــتضعفة، وم ــات المس األقلي
إلــى الكهنــة األرثوذكــس. إنهــم يخبــرون صراحــًة 
عــن مخاوفهــم األساســية ألي شــخص يســتمع 
إليهــا. ومــع ذلــك، يبــدو أن القليــل منــا علــى 

ــك. ــتعداد لذل اس
مــع هــذا االجتمــاع المهــم الــذي قــاب قوســين 
أو أدنــى، آمــل أن يــدرك البابــا فرنســيس وآيــة 
ــم،  ــم، والعال ــًرا، وأنت اهلل العظمــى السيســتاني أخي

ــا. ــة هن ــع الواضح الوقائ
األرواح على المحك

العــراق، مثــل جارتــه إيــران، ذو أغلبيــة شــيعية. 
ــغ  ــم البال ــكان العال ــن س ــن لـــ ٪15 م ــو موط فه
ــتاني  ــة اهلل السيس ــلم. آي ــار مس ــم 1.6 ملي عدده
ــن  ــأى بنفســها ع ــى مدرســة شــيعية تن ــي إل ينتم
التدخــل بالسياســة. ويعتقــد أنــه يجــب فصلهــا عن 
القيــادة الدينيــة. هــذا يحمــي المجتمــع مــن مخاطر 

ــة. ــة الثيوقراطي الحكوم
يتعــارض النظــام اإليرانــي تماًمــا مع تلك الفلســفة. 
ــارس اإلســالم السياســي الواضــح. نشــر  ــث يم حي
الثيوقراطيــون اإليرانيــون حروًبــا بالوكالــة فــي 
جميــع أنحــاء المنطقــة، ودعــوا إلــى محــو إســرائيل 
مــن الخريطــة، وصنعوا اســًما ألنفســهم باعتبارهم 

الراعــي األول لإلرهــاب فــي العالــم.
ردا علــى ذلــك، دعــا آيــة اهلل العظمــى وأتباعــه 
بشــجاعة إلــى التســامح. وفقــط عندمــا تعــرض 
وضحــوا  الســالح  حملــوا  للتهديــد،  وجودهــم 
بحياتهــم حيــث قاتــل عشــرات اآلالف منهــم ضــد 

وداعــش. القاعــدة 
تخبط أوباما ومعاناة العراقيين

لقــد علــق العراقيــون آمالهــم - وبحســن نيــة فــي 

الحكومــات الغربيــة - األمــر الــذي تبــدد مــراًرا 
الكثيــر مــن معاناتهــم كانــت نتيجــة  وتكــراًرا. 
مباشــرة للخطايــا الغربيــة. أوالً، ارتــكاب خطايــا 
ــا  ــا، خطاي ــا. ثانًي ــاراك أوبام ــس ب ــب الرئي مــن جان

التقصيــر مــن جانــب البابــا فرنســيس.
ــات  ــوال التضحي ــام 2003. ل ــذ ع ــزق من ــراق مم الع
ــن  ــل بعــض العراقيي الشــديدة والشــجاعة مــن قب
ــالم  ــوى الظ ــت ق ــن، لكان ــكريين األمريكيي والعس
ــي  ــراق ه ــي الع ــدة ف ــم القاع ــا تنظي ــي يقوده الت

ــرت. ــي انتص الت
ــف  ــن عن ــد كل م ــرة ض ــن المثاب ــنوات م ــد س بع
فــي  االفتراضيــة  األهليــة  والحــرب  المتمرديــن 
العــراق، بــدأ االســتقرار يترســخ مــرة أخــرى بحلــول 
ــع  ــن م ــا، ولك ــد كان اســتقراًرا هًش ــام 2008. لق ع
قيــادة عســكرية حــذرة ومدروســة مــن جميــع 
األطــراف، شــكل العــراق والواليــات المتحدة شــراكة 
قويــة ضــد وكالء طهــران اإلرهابييــن، واإلرهابييــن 
العابريــن للحــدود. وأخيــرًا بــات الســالم الدائــم فــي 

المنطقــة وشــيكاً.
التخلي عن العراقيين 

نكاية بجورج دبليو بوش
لكــن انســحاب إدارة أوبامــا المفاجــئ والكامــل 
للقــوات فــي عــام 2011 أهــدر بشــكل ســاخر مــا بدأ 
أخيــًرا كل تضحيــات الجيــش األمريكــي فــي انجــازه: 
حليــف إقليمــي، مــع حكومــة تمثــل الجميــع، حليــف 
ــوي  ــن الحي ــون الحص ــي أن يك ــب ف ــتعد وراغ مس

الــذي يحتاجــه الشــرق األوســط لتحقيــق أهدافــه.
اإلعــالم  لوســائل  الخيانــة  هــذه  أوبامــا  ســّوق 
األمريكيــة بخطــاب تافــه ورخيــص عــن »حــرب 
بــوش«. وهكــذا احتفــل العالــم الغربــي عندمــا 
غادرنــا العــراق - منتزعــا الهزيمــة مــن فكــي النصر. 
ــًا  ــوا جنب ــن قاتل ــن الذي ــرك وراءه العراقيي ــا ت أوبام
إلــى جنــب معنــا. وادار ظهــره عندمــا تــم اســتهداف 
مالييــن األبريــاء مــن قبــل فلــول القــوى اإلرهابيــة 

ــي هزمتهــا شــراكتنا. الت
والجميــع يعــرف الظــالم الــذي جــاء بعــد ذلــك. 
قــوى الشــر هــذه، التــي بالــكاد يمكــن أن تتشــبث 
بالوجــود مثــل الحشــرات الموجــودة تحــت األرض، 
أتيحــت لهــا الفرصــة اآلن إلعــادة تجميــع صفوفهــا. 
وســرعان مــا شــكلوا داعــش، التــي أحدثــت فســاًدا 
انتقامًيــا ألصدقائنــا العراقييــن. فــي مدينــة الرمادي 
ــوا  ــراد عمل ــع أف ــة م ــادة 500 عائل ــم إب ــا، ت وحده
ــة  ــر ابن ــى آخ ــدة حت ــات المتح ــع الوالي ــرة م مباش

ــد. أخــت أو حفي
لن يحدث مطلقا مرة اخرى؟

طــوال هــذه الســنوات، مــاذا فعــل البابــا فرنســيس 
إلخواننــا وأخواتنــا فــي العــراق واألراضــي المنكوبــة 
األخــرى؟ بصفتــي مســيحًيا غربًيــا، ال أســتطيع حتــى 
أن أتذكــر تصريًحــا واحــًدا واضًحــا مــن الفاتيــكان. 

هــل تســتطيعون أنتــم؟
أتذكــر العديــد مــن المناســبات التــي تحــدث فيهــا 
ــن  ــدي ع ــا فرانســيس بشــكل غامــض وتجري الباب

ــيحي  ــرب المس ــي الغ ــن ف ــانية. لك ــة اإلنس الكرام
للبابــا فرنســيس، يعتبــر الحديــث عــن اإلبــادة 
رخيصــة.  ســلعة  والحــرب  والعدالــة  الجماعيــة 
»لــن تتكــرر أبــًدا«، كمــا نقــول بمــرح ، ونديــن 
ــن  ــة م ــة األمريكي ــازي والعبودي ــت الن الهولوكوس

مســافة آمنــة لعقــود عديــدة.
يجــب أن أعتــرف أننــي حزنــت عندمــا ســمعت البابــا 
ــن  فرانســيس آخــر مــرة يقــول هــذه الكلمــات، »ل
ــوة  ــن الق ــن م ــوا خاليي ــد أصبح ــًدا«. لق ــرر أب تتك
والمعنــى لدرجــة أنــه يســتطيع تكرارها طــوال فترة 
ــًدا باالســتعباد  ــم يربطهــم صراحــًة أب ــه، ول حبريت
الجماعــي والمذابــح واإلبــادة الجماعيــة التــي مزقــت 

الشــرق األوســط.
ــد مــن الرجــال والنســاء  ــه بالنســبة للعدي ــم أن أعل
ــن  ــارة »ل ــدو عب ــن، يجــب أن تب ــال المحليي واألطف

ــرة أخــرى« وكأنهــا مزحــة قاســية. ــرر م تتك
تسويق فضيلة الفاتيكان

وهــذا بالضبــط مــا أخشــى أن تكــون زيــارة البابــا 
فرانســيس عليــه. هجــاء كبيــر منظــم للمذبحــة 
المســتمرة التــي تعرضــوا لهــا. يتــم التحدث بـــ »لن 
تتكــرر مــرة أخــرى« بــدون تفكيــر، ولصالــح الغــرب 

المريــح الــذي يهنــئ نفســه.
ــوداء  ــار س ــة ع ــتكون وصم ــارة س ــذه الزي ــل ه مث
ألجيــال.  إزالتــه  يمكــن  ال  واحــد  العالــم.  علــى 
ولتجنــب تلــك الكارثــة، كان علــى البابــا فرنســيس 
وآيــة اهلل العظمــى السيســتاني التحــدث بكلمــة 

واضحــة وحازمــة وصادقــة »لن تتكــرر مــرة أخرى«، 
ــارة. ــذه العب ــي له ــى األصل ــد المعن لتجدي

وعد وليس كليشة
الحقيقــة هــي أن عــدًدا قليــالً جــًدا مــن المســيحيين 
فــي الغــرب أتيحــت لهــم الفــرص التــي أتيحــت لــي 
لزيــارة الشــعوب المســتضعفة والتحــدث معهــا فــي 

جميــع أنحــاء الشــرق األوســط.
ــاز الصــالة مــع مجتمــع  ــي شــرف وامتي ــد كان ل لق
إيزيــدي فــي جنــازة ضحاياهــم. وقفــت معهــم 
حافــي القدميــن فــي مقبــرة، محاًطــا بأنقــاض 
الحــرب. كنــت أعلــم أننــي لــم أكــن فقط فــي وجود 
أقليــة صغيــرة وغيــر مهمة. هــؤالء اإليزيديــون هم 

ــع الشــعوب الســامية. جســر عرقــي بيــن جمي
ــة. وكل  ــا، كل شــعوب المنطق ــة م وهكــذا، بطريق
ويســوع  ويعقــوب  إلســحق  إبراهيــم.  األراضــي 
ــه،  ــوره وميراث ــم ن ــون العال ــم يمنح ــيح. إنه المس
واآلن - غارقيــن فــي الظــالم والفوضــى - ينتظرون 

ــم. مســاعدة العال
»سالم، سالم!« لكن ال يوجد سالم

ــي  ــعار ف ــول الش ــذا يق ــوة«، هك ــا إخ ــم جميًع »أنت
ــذه  ــبًقا. ه ــة مس ــيس المبرمج ــا فرانس ــارة الباب زي
الكلمــات ايضــا ســتكون فارغــة بــدون الوعــود التي 

ــا فــي المنطقــة. يســتحقها إخوانن
وإلــى جانبهــم، آمــل أن يقــدم البابــا وآيــة اهلل 
العظمــى التزاًمــا واضًحــا. يجــب عليــه أن يتبنــى 
الخيــار الداعــم للضعفــاء. بحيــث يضــع هــذا المبــدأ 
وغيــر  والمزعزعيــن  المســتضعفين  األشــخاص 

المســتقرين فــي المقــام األول.
آمــل أن يعتــرف الزعيمــان بمخاطــر االســتغالل 
والجشــع فــي منطقــة غنيــة بالمــوارد. يجــب أن 
يدعــوا إلــى اإلخــالص مــن جانــب القــوى الدوليــة، 
ــا لمعاييــر  التــي يجــب الحكــم علــى تدخالتهــا وفًق

ــل. ــعب أصي ــكل ش ــة ل ــح المهم المصال
وآمــل أن يطلــب البابا فرانســيس، نيابة عــن الغرب 
المســيحي بأســره، أن يطلــب الغفــران. نحــن رجــال 
ونســاء الغــرب المتميــزون، الذيــن يدينــون بالكثيــر 
ــا مــع  ــا ســنوات إلظهــار تضامنن ألســالفنا، إذ لدين
هــؤالء اإلخــوة واألخــوات. الكثيــر من تلك الســنوات 
ــي  ــت ف ــي اندلع ــف الت ــال العن - خاصــة خــالل أعم
عهــد الرئيــس بــاراك أوبامــا - التــي جــاءت وذهبــت 

كفــرص ضائعــة.
المأســاة التــي حلــت بالعــراق مؤخًرا ســتعيد نفســها 
بالتأكيــد، هنــاك أو بالقــرب منهــا، مــا لــم يرفــض 
قــادة العالــم مثل البابا فرانســيس وآخرين الســماح 
لهــم بذلــك. آمــل أن يقــول البابــا فرانســيس، 
العظمــى  اهلل  آيــة  مــن  الشــجاعة  مســتوحيا 
السيســتاني، بــأن يقــول »لــن تتكــرر مــرة أخــرى« 

ــال. ــم فع ــة، وأن يعنيه ــرة ثاني م
مــع أنظــار العالــم المســلطة عليهــم خــالل الزيــارة 
ــادة  ــن قي ــن الرجلي ــى هذي ــيكون عل ــة، س القادم

ــه. ــم وعــدم تضليل العال
أدعو اهلل أن يقودوا. وأعدكم بأنني سأتبعهم.

 
* مســاهم رئيســي فــي موقــع The Stream. وهــو 
منتــج أفــالم ومؤلــف وناشــط وعامــل فــي مجــال 

حقــوق اإلنســان.
https://stream.org/never-again-pope-

/francis-last-chance-in-iraq

الفرصة األخيرة للبابا فرانسيس في العراق
فرصة لن تتكرر أبدا

ــه،  ــره و وجدان ــا فك ــزج به ــي امت ــة الت ــط الفضيل ــه، رب ــع بمجمــوع فاعلي إن المجتم
ــذات و تداخلهــا، فيمــا يجــب أن  ــى إشــكاليات السياســة، وفــق ال كقيمــة للحكــم عل
ــق عقــدة  ــب خــارج نطــاق الواقــع الموضوعــي، فخل ــل والمطال يكــون بتســطير للُمُث
ُعصابيــة لهــذا الفكــر مــن الدولــة حســب التاريــخ ومــا نعيشــه، فاســتدعى الماضــي 

ــم يســتخلص مــن الحاضــر آفــاق مســتقبله. لتكويــن الحاضــر ول
ان تداخــل الــذات فــي الواقــع السياســي لــم يعــي أن الدولــة مســألة حداثيــة تعبــر عــن 
المصلحــة ال الفضيلــة، وان التأمل السياســي يختلف عــن الوجدان السياســي، و الثقافة 
السياســة فــي الحقيقــة هــي ليســت الممارســة السياســية، و ان ال عالقــة لهــم جميعــا 
بالفعــل السياســي الــذي يفصــل الــذات و مــا يجــب أن يكون عــن الواقع الذي تتشــابك 

فيــه أالحــالم بعيــدا عــن اإلدراك.
ان القطيعــة التــي مارســها ميكيافلــي غيــر المعنية بالتطابــق او االحتواء بين السياســة 
و الــذات و التــي تبحــث عمــا يجــب أن يكــون متجــاوزا بذالــك مــا طرحــه ابن خلــدون و 
تصــوره لواقــع المجتمعــات و إقــرار حقيقــة الفصــل لكنه لــم يمارس القطيعــة بقوانين 
ــر و المطارحــات وفصــل السياســة عــن  ــه األمي ــر كتاب ــي عب ــا مارســها ميكيافل مثلم
األخــالق وُظلــم بمــا لــم يقلــه »الغايــة تبــرر الوســيلة« و فصــل الــذات عــن الموضــوع. 
لقــد كان يمجــد أمتــه المنقســمة و لــم يمجــد أميرهــا انمــا رســم لــكل سياســي طريق 

الفصــل بعيــدا عــن التأمــل و الوجــدان.
و انتقــل الــى االداتيــة التــي تعتبــر ان كل شــي يجــب أن يكــون مســخرا للواقــع فالبشــر 
أداة و األفــكار أداة وال شــي يعلــو عــن ذاك الواقع، لتســتلهم البرغماتيــة التي ال قيمة ألي 
نظريــة عندهــا ان لــم تحظــى بتنفيذهــا فــي إطــار الواقــع، لتســتخلص الوظيفيــة ان كل 
المجتمعــات أفــراد وان لهــؤالء األفــراد أدوارا ليســت حصــرا على نســق او بناء، و السياســة 
تقــوم علــى واقــع األدوار وإدارتهــا فكانــت الوظيفيــة المدرســة السياســية التــي تهــدف 
إلــى االســتقرار و ليــس الثبــات الن الثابــت الوحيــد هــو متحــول وفــق متغيــر الصــراع. إن 
السياســة هــي فــن الممكــن ضمن ســلطة تمــارس نفوذها المشــروع و نفــوذ مجتمعي 
يمــارس ســلطة غيــر مشــروعة وفــق مبــادئ التأمــل و الوجــدان و لــم يفصــل الــذات عن 

الموضــوع، والواقــع ليــس مــا نحــن نقــول ونهتــف بــل نحــن مــا نفعــل ونــدرك.
* كاتب جزائري

رقيق عبد اهلل*

المجتمع.. 
والسياسة

صــار مــن الممــل ذكــر اهميــة الــدور 
الــذي يلعبــه المعلــم في المجتمــع، لما 
فــي االمــر مــن تكــرار الالف الطروحات 
التــي تناولــت ذلــك، وكذلــك فــان 
مــن  اصبحتــا  وفاعليتــه  وجــوده 
ــا  ــي اهميته ــل ف ــي تماث ــة الت البداه
ــاء  ــه م ــالرض، ولكن ــبة ل ــاء بالنس الم
تســاعد  لعوامــل  يحتــاج  اي  بحــر، 
ــر مالئمــة لالســتخدام  ــه اكث فــي جعل

والفائــدة.
المعلــم هــو االخطــر مــن كل  دور 
ماعــداه لعــدة اســباب اهمهــا ارتباطــه 
فــي عملية التنشــئة المجتمعيــة والتي 
تــؤدي لجعــل هــذا الــدور ذات خاصيــة 
ــٍل صــادر  ــان اي خل ــي ف ــة وبالتال عام
ولــوكان علــى الصعيــد الفــردي يخــرج 
مــن اطــاره الشــخصي ليكــون شــاماًل 

مؤثــًرا بالجميــع.
لذلــك التتــم اي عمليــة اصالحيــة دون 
ان يكــون للمعلــم فيهــا دوًرا جوهرًيــا، 
ولكــن قبــل ذلــك يجــب ان يتــم اعــداد 
ــذ  ــم ياخ ــن ث ــئ م ــي يهي ــم لك المعل
علــى عاتقــه ممارســة دوره بالطريقــة 
االمثــل، والمنــاص فــي ســبيل الوصول 
ــي  ــاكل الت ــة المش ــن معالج ــك م لذل
تشــكل عائــق امــام ذلــك والتــي منهــا 
تدنــي معــدالت القبــول فــي كليــات 
التربيــة، ممــا يــؤدي في الغالــب لدخول 
طــالب غيــر مؤهليــن ومدركيــن للــدور 
الجوهــري الــذي ســيلقى علــى عاتقهم، 

اكثــر وضوًحــا فــان تدنــي  ولنكــن 
المعدل غالًبا مايشير للمستوى العلمي 
ــب )باســتثناء بعــض  المســتحق للطال
ــر  ــك يشــير االم ــا(، وكذل الحــاالت طبًع
ــة الشــخص  ــي عالق لكســل وفشــل ف
بالتعليــم وان نجــح فيكــون االمر بطرق 
غيــر مشــروعة وهــذا مــا اليحتــاج فــي 
االصــل لبيــان وشــرح النــه اصبــح واقًعا 
مطلــع عليــه معظمنــا، وهذا خلــل بحد 
ــان  ــٍر مــن االحي ــي كثي ــه يمكــن ف ذات
مــن ان يســتمر وبالتالــي كمــا اســلفنا 
مســبًقا انه )اي الخلل( بالنســبة للمعلم 
ــكل وان كان  ــى ال ــره عل ــحب تاثي ينس
ــه  ــكاد ســتؤثر مرحلت ــا بال ــا، وهن فردًي
الدراســية بمــا حملتــه مــن ضمــور فــي 
ــة  ــع المنظوم ــجام م ــي واالنس التعاط
التعليميــة في طريقتــه الحالية المتبعة 
ــا ببســاطة  ــه، وهن فــي تدريــس طالب
يعنــي نقــل الخلــل بعــدوى التماثــل 
الــذي تفرضــه الســياقات النفســية مــن 
خــالل التجــارب الحياتيــة، وهــو ممــا 
اليمكــن ردعــه كلًيــا ولكــن يمكــن 
التقليــل مــن حدتــه، لذلــك ينبغــي بــال 
مواربــة ان يكــون معدل كليــات التربية 
هــو االعلــى بيــن كل االختصاصــات 
بعــد ان يكــون التعييــن فيهــا مركزًيــا 
اســوًة بالطــب، وهــذا مايــؤدي لجعــل 
الخطــوة االولــى فــي بنــاء المعلــم ذاتــه 
والطالــب فيما بعــد رصينة، عبــر فرض 
هــذا الشــرط الــذي يــؤدي الن يحصــر 

الدخــول للصفــوة مــن الطــالب االكثــر 
انســجاًما وايماًنا بالمنظومة التعليمية.
كمــا يجــب ان يكــون الراتــب الــذي 
ــى ايًضا،بالتزامــن  يتقاضــاه هــو االعل
ــة كل مــن يلقــي  مــع تجريــم ومعاقب
دروس خصوصيــة والي ســبٍب كان، 
ــة  ــد مكان ــؤدي لتعضي ــر ي ــذا االم وه
المعلــم كفــرد والتعليــم الحكومــي 
الــدروس  فقضيــة  كمنظومــة، 
ــار  ــال الظه ــت المج ــة فتح الخصوصي
مســاوئ الشــخصية الحداثويــة، وهنــا 
فــي هــذه الحالــة فالســبب يكــون 
عاًمــا وخــارج الحــدود المكانيــة للبلــد، 
وذلــك الرتباطــه بماهيــة االنســان 
الحديــث او مايســمي بالحداثــوي كمــا 
ذكرنــا، والتــي مــن مســاوئها النفعيــة 
ــن اي  ــًدا ع ــا بعي ــان به ــط االنس ورب
معاييــر اخالقيــة او وضعيــة تتعلــق 
الظاهــرة  وهــذه  المهنــة،  باصــول 
حديثــة كمــا يشــير لذلــك المنظــر 

االمريكــي روبــرت هيلبرونــر وذلــك 
بــان  القائلــة  الفكــرة  بــان  بقولــه 
علــى الجميــع البحــث عــن الطرائــق 
الكفيلــة بتحســين وضعــه المــادي لــم 
تكــن موجــودة لــدى الطبقــات الدنيــا 
والوســطى فــي المجتمعــات البشــرية 
هــذه  فــان  وبالفعــل  القديمــة.....، 
ــا ذات جــذور  ــم تكــن يوًم الظاهــرة ل
تاريخيــة ســوى فــي الحضــارة البابليــة 
ــة  ــة والروماني ــة او االغريقي و المصري
فيمــا بعــد، وحتــى لــم تكــن موجــودة 
االوروبيــة  الوســطى  العصــور  فــي 
النهــا ولــدت مــع عصــر التنويــر كمــا 
يؤكــد ذات الكاتــب، ولعــل الســبب 
ــن  ــر م ــذا العص ــي ه ــا ف ــي والدته ف
وجهــة نظرنــا، انــه وفــي اطــار الصراع 
الفكــري الــذي احتــدم فــي وقتــه بيــن 
الفلســفة والعلــم مــن جهــة والنفــوذ 
الكنســي والســلطة الملكيــة مــن جهة 
المعاييــر  لجــرف  ذلــك  ادى  اخــرى، 
ــن  ــد م ــي تح ــة الت ــة والديني االخالقي
بــرزوه  دون  وتحــول  المبــدأ  هــذا 
وتناميــه، ولعــل مايعضــد مــن تحليلنا 
قــول هارولــد الســكي حــول  هــذا 
نشــوء الرأســمالية فــي الغــرب) كانــت 
طريقــة التفكيــر الرأســمالية مترســخة 
فــي االذهــان وبشــكل ملحــوظ ابــان 
القــرن الرابــع عشــر الميــالدي، ولذلــك 
ــروات  ــال والث ــز الم ــة كن ــدت نزع تول
واصبحــت الحافــز الرئيــس للنشــاط 

البشــري، قبــل هــذه الفتــرة وتحديــًدا 
فــي القــرون الوســطى كانــت القواعــد 
رجــال  لهــا  يــروج  التــي  االخالقيــة 
ــز  ــد نزعــة كن ــاًل فــي تقيي ــن عام الدي
المــال..........،(، ولمجابهــة النفعية فال 
بــد اًذا مــن تقديــس التعليــم كمهنــة 
ــي  ــي الشــقين الوضع ــا ف ــا تاثيره له
ــالل  ــن خ ــك م ــع وذل ــة ومجتم كدول
دورهــا فــي البنــاء العلمــي واالجتماعي 
لالفــراد وميتافيزيقــي مــن خــالل بيان 
اهميــة المعلــم فــي الديــن، وهــذا 
ــردع  ــة ال ــد عملي ــؤدي لتعضي ــر ي االم
ــة المخالفــة مــن  المفروضــة فــي حال
قبلــه عبــر تطويقــه باالطــر الوضعيــة 
المعصيــة   ( والدينيــة   ) )القانــون 

والعقــاب(.
ــاح  ــور نج ــن تص ــام فاليمك ــي الخت ف
المعلــم والتعليــم مــع وجــود النفعيــة 
حــدود  خــارج  متفاقمــة  كظاهــرة 
المألــوف ،و تهميــش كليــات التربيــة 
مــن مكانتهــا الحقيقيــة، ومــع كل 
االجــراءات التــي ذكرناهــا وتلــك التــي 
النفعيــة ســيحد  غفلنــا عنهــا فــان 
منهــا واليمكــن القضــاء عليهــا نهائًيا 
الرتباطهــا باالنســان كــذات انانيــة 
ومصلحــة ،لذلــك البــد مــن االجــر 
االعلــى للمعلــم بيــن كل الوظائــف 
ينتهــج  ان  للمعلــم  نريــد  فنحــن   ،
االيمــان الســقراطي اتجــاه التعليــم 

دون ان يحيــا حياتــه بــكل تأكيــد.

احمد الخالصي

المعلم ودوره الجوهري في االصالح
ــروب  ــا الح ــي تخلفه ــلبية الت ــار الس االث
اشــد تاثيــرا وخطــورة علــى »المنظومــة 
الحــروب  مــن  للمجتمعــات  القيميــة« 
نفســها ،النهــا تــودي بحيــاة ومســتقبل 
االنيــة  التاثيــرات  ،بينمــا  االجيــال 
المباشــرة للحــروب تكــون اقــل مــن 
يضــع  ،مــا  ومخلفاتهــا  الحــرب  اثــر 
االصالحــي  للمشــروع  »المتصديــن« 
غايــة  ومهمــة  جســيم  تحــد  امــام 
بالصعوبــة ،بمعنــى ان المصلح ســيكون 
ــية  ــات النفس ــن االزم ــل م ازاء ركام هائ
والثقافيــة  واالقتصاديــة  واالجتماعيــة 
ــة تحســبًا  ــة عاجل ــى اغاث ــاج ال ــي تحت الت
عــن  وخروجهــا  االزمــات  لتفاقــم 

الســيطرة ،ونحــن اليــوم نعيــش ايــام مــا بعــد »الحــروب 
المفروضــة« علــى بلــد الســالم وخــروج العــراق مــن 
رحــم حــرب مجنونــة خلفــت العديــد مــن الخطــوب 
التــي يصعــب التغلــب عليهــا ،وســيكون لهــا تبعــات 
ــذي  ــة اولهــا »التفــكك المجتمعــي« ال ــدادات مخيف وارت
ســينخر كيــان الدولــة مــن الداخــل الن القوانيــن العامــة 
بــروز  جــراء  »مشــوه«  اجتماعــي  بواقــع  ســتصطدم 
ــة« التــى  افــراد عبثــت بســلوكياتهم »الحــروب المتعاقب
ــل  ــم بفع ــر الناج ــدد الخط ــبب تم ــالد ،بس ــهدتها الب ش
الحــرب وتداعياتهــا الن انهيــار العقــول جــاء نتيجــة 
طبيعيــة جــراء مجــيء جيــل حــرم مــن »اتصــال القيــم« 
ــن  ــرب بي ــنوات الح ــا س ــي احدثته ــة الت ــبب القطيع بس
ــا  ــاءه ،وهن ــر االســرة » الملهــم المباشــر » وابن ــي ام ول
يكمــن »التقهقــر القيمــي« ،وتبــرز المشــكلة المجتمعيــة 
العظيمــة بابهــى الصــور ،الن االســرة -كمــا هــو متعارف 

- نــواة المجتمــع واللبنــة االولــى فــي 
واصابتهــا  االجتماعــي  البنــاء  عمليــة 
ــار والتفــكك ســيكون  بالتصــدع واالنهي
االســرة  علــى  مباشــر  انعــكاس  لــه 
الكبيــرة » المجتمــع » ،وفــي هــذه الحالة 
سنشــهد مجتمعــا منقطــع االحســاس 
يتأثــر وال يؤثــر، مجتمــع عنيــف هجــر 
ــاء الروحــي« ومقومــات  لحضــات »الصف
المجتمــع الرحيــم المتماســك الــى منــاخ 

متشــظي ســمته العنــف والصــدام .
ال اقــول ان المجتمــع العراقــي ســيتحول 
ــا  ــي فتراته ــا« ف ــع كولومبي ــى »مجتم ال
المظلمــة ومــا رافقهــا مــن صــور لحــرب 
المــدن والعصابــات وامتــالء المجتمــع 
بالفســاد واالنحــالل، بــل اود تســليط الضــوء علــى 
ــة  ــى المنظومــة القيمي ــذي طــرأ عل ــل ال »مكامــن« الخل
للمجتمعــات بســبب كثــرة الحــروب وتعاقبهــا بــال هــوادة 
دون ان يتخللهــا فتــرات زمنيــة هادئة لمعالجــة تداعيات 
التداعيــات  الــى تراكــم  الــذي ادى  ،االمــر  كل حــرب 
واالزمــات ،مــا جعــل فــرص المعالجــة تــكاد تكــون 
مســتحيلة ، فلــم يكــن قــرار ابقــاء العــراق تحــت وطــأة 
ــة  ــض مصادف ــا ومح ــرا عادي ــلة« ام ــروب المتناس »الح
،بــل هنالــك تخطيــط  الدوليــة  فرضتهــا الصراعــات 
وعمــل اســتراتيجي ممنهــج لجعــل العــراق فــي اخــر 
الطابــور ومنــزوع االرادة ومنهــك يماثــل دول واهنــة 

اجهضــت النزاعــات مقومــات نجاحهــا وتقدمهــا. 
الســؤال .. هــل ســنركن الــى الصمــت طويالً، ام ســيكون 
ــى  ــى النصــاب والمجتمــع ال ــا موقــف يرجــع االمــور ال لن

الصــواب؟

محمد حمزة الجبوري

الحروب المتعاقبة... 
أثرها وتداعياتها المجتمعية
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حقيقــة تدركهــا جماهيــر فريق النجــف واقــع يتعايش معــه كل من أخذ 
بــه طريــق الشــوق للتعلــق بهــذا الفريــق وكل مــن تّشــرف بتشــجيعه، 
هــذه الحقيقــة كانــت حروفها مضيئــة هذا الموســم، بعد نتائــج الفريق 
االيجابيــة التــي أعــادت صورتــه الزاهيــة التــي كان عليهــا فــي الســنوات 
الماضيــة حينمــا كان نــدا قويــا ألنديــة العاصمــة الجماهيريــة وبطــال 

للمحافظــات وعنوانــا كبيــرا لكــرة قــدم محافظاتية مميــزة ..
اليــوم وبعــد اصطفــاف الجماهيــر حــول فريقهــا وتعاطفهــم القــوي مــع 
نتائجــه الجيــدة وتفاعلهــم وحماســتهم القويــة للوصــول به نحــو مركز 
متقــدم جــدا، نطالــب تلــك الجماهيــر  بالوقــوف مــع المــدرب والالعبين 
ومســاندتهم مــن أجــل رفــع معنوياتهــم ومن أجــل تحقيق انجــاز مهم 

للكــرة النجفية... 
أمــا بخصــوص المــدرب هاتف شــمران... هذا االســم التدريبي المظلوم 
اعالميــا، فإنــه مضــى بعملــه صامتــا وبــال أدنــى ضجيــج اعالمــي لتأتــي 
أفعالــه فــي الميــدان نقاطــا ونتائجــا وضعــت الفريــق فــي المركــز الــذي 

ــه... يليق ب
وهــو مطالــب أكثــر مــن غيــره.. وبعــد تلــك الفــورة و الحمــاس وعديــد 
حــاالت الفــوز وصــورة المــد الجماهيــري الواســع الــذي يقــف معــه وخلف 
الفريــق، وبحضــور األجــواء اإلداريــة الطيبــة التــي تســود النــادي، ومــن 

خــالل مــا تحملــه تشــكيلة النجــف هــذا الموســم مــن أســماء ..
مطالــب بمضاعفــة الجهــود ومواصلــة الهمــة لإلبقاء علــى وتيــرة االداء 

وعلــى ضبــط وتحقيــق االيقــاع الفني الصحيــح ..
ولعــل مايميــز فريــق النجــف هــذا الموســم... هــو جــو األلفــة والمحبــة 
ــك جــو التنســيق والتعــاون  ــادي، يضــاف لذل التــي تســود أوســاط الن
بيــن أعضــاء كادره التدريبــي الــذي تميــز هــو األخــر، بعــد أن كان جميع 
أعضــاءه مــن أبنــاء النجــف، ممن ترعرعــوا بين صفــوف النــادي وصنعوا 

اســمائهم فــي داخــل أروقتــه ..
ومــع تســلم الكابتــن شــمران مقاليــد االمــور الفنيــة فــي النــادي فانــه  
يكــون قــد وضــع فــي بالــه حجــم المســؤولية الملقــاة علــى عاتقــه، 
ــا  ــال لم ــر بهــذا المج ــق وهــو الخبي ــة الفري ــدارس حال ــه بت واهتمام
يحملــه مــن إرث تدريبــي ومســاهمته بإيصــال النــادي الــى المبــاراة 
الختاميــة فــي موســم 2009 وكان قــاب قوســين أو أدنــى مــن خطــف 
ــادي  ــة لن ــة االدارة الفني ــه مهم ــرد قبول ــو بمج ــدوري.. وه ــب ال لق
النجــف، كان قــد تــدارس الحالــة الفنيــة والمعنويــة والماديــة بشــكل 
ــه  ــه اســمه وعنوان ــدرب ل ــه م ــا كون ــع جوانبه ــن جمي ــي وم تفصيل
وال يدخــل فــي أي معمعــة تدريبيــة اال وتكــون قــد احيطــت بأليــات 
النجــاح، واننــي علــى ثقــة بــأن هــذا المــدرب وبمــا يمتلكه مــن خبرات 
فــي العمــل التدريبــي ســيكون قــادرا علــى مســاعدة ادارة النــادي فــي 
ترتيــب بعــض االمــور وبالتالــي ترتيــب حالــة الفريــق تحــت قيادتــه 
واالبحــار معــه الــى مينــاء الفــوز الدائــم، خصوصــا ان الفريــق يلعــب 
بــروح معنويــة عاليــة، ويســتطيع تنظيــم  اوراقــه لينطلــق نحــو قمــة 
ــي  ــر التكتيك ــراء التغيي ــة الج ــاك فرص ــدرب هن ــام الم ــدوري، وأم ال
المطلــوب  وتحقيــق نتائــج متميــزة، وهــو ماينتظــره جمهــور الغــزالن  

مــن هاتــف شــمران .

مايحتاجه الغزالن 
من هاتف شمران

عدنـان السوداني

علــى خط التماس 

يحتــل  الالعــب الويلــزي غاريــث بيــل صــدارة  قائمــة الالعبيــن االعلــى اجــرأ فــي نــادي ريــال مدريــد االســباني براتــب ســنوي بلــغ 
33.8 مليــون جنيــه إســترليني، لكنــه ال يلعــب حاليــاً للنــادي الملكــي، حيــث عاد على ســبيل اإلعــارة إلــى ناديه الســابق توتنهام 

اإلنجليــزي الــذي بــدأ معــه فــي اســتعادة مســتواه المعهود.

 

وجــاء البلجيكــي إديــن هــازارد فــي المركــز الثانــي براتــب ســنوي 
قــدره 21.6 مليــون جنيــه إســترليني، لكنــه لــم يلعــب كثيــرًا منــذ 

انضمامــه إلــى النــادي الملكــي، حيــث ســقط ضحية لإلصابــات في 
مناســبة. مــن  أكثــر 

وكشــفت القائمــة أن المدافع الدولي اإلســباني ســيرخيو راموس 
هــو ثالــث أكثــر الالعبيــن حصــوالً علــى المــال فــي ريــال مدريــد 

بـــ 16.2 مليــون جنيــه إســترليني ســنوياً، لكنــه فــي طريقــه 
لمغــادرة الفريــق حيــث ينتهــي عقــده فــي حزيران/يونيــو 

القــادم ويطالــب بعقــد لســنتين مــع الحفــاظ علــى الراتــب 
اإلدارة ترفــض مطالبــه، والمفاوضــات  لكــن  الحالــي، 

وصلــت
ــوكا مودريتــش  ــرز األســماء األخــرى، فقــد حــل ل أمــا أب
وتونــي كــروس فــي المركــز الرابع بـــ 10.9 مليــون جنيه 
ــون  ــة بـــ 8.6 ملي ــم بنزيم ــي كري ــترليني، والفرنس إس
جنيــه إســترليني فــي المركــز الســابع يليــه البرازيلــي 
مارســيلو والحــارس البلجيكــي تيبــو كورتــوا ورافاييل 
فــاران فــي المركــز الثامــن بـــ 7.8 مليــون جنيــه 

إســترليني.
ويحتــل النجــم البرازيلــي كاســيميرو المركــز التاســع 
عشــر في ســلم رواتــب النــادي الملكي بـــ 4.7 مليون 
جنيه إســترليني، وجاء مواطنه الشــاب فينيســيوس 
جونيــور فــي المركــز الثانــي والعشــرين بـــ 3.9 
مليون جنيــه إســترليني، واألوروغوياني فيديريكو 
ــع والعشــرين بـــ 3.2  ــردي فــي المركــز الراب فالفي

مليــون جنيــه إســترليني.

غاريث وهازارد 
أعلى الالعبين أجرًا في ريال مدريد

أكــد يورغــن كلــوب المديــر الفنــي لنــادي ليفربــول اإلنجليــزي أن مــن حقــه 
إجــراء تغييــرات فــي تشــكيل الالعبيــن بالطريقــة التــي يراهــا، نافيــا وجــود 

مشــكلة مــع هــداف الفريــق الالعــب المصــري محمــد صــالح.  
وظهــرت عالمــات االســتياء علــى وجــه محمــد صــالح عندمــا قــرر كلــوب 
ــت  ــي انته ــي الت ــام تشيلس ــرة أم ــول األخي ــة ليفرب ــي مواجه ــره ف تغيي
بخســارة ليفربــول. فيمــا أثــار رامــي عبــاس موجــة مــن الجــدل بتغريــدة 
غامضــة عقــب تغييــر صــالح كانــت عبــارة عــن نقطــة واحــدة فقــط، وذلك 

وســط تقاريــر عــن عــدم ســعادة مــع ليفربــول فــي الفتــرة األخيــرة.
ــوب ردا  ــال كل ــام، ق ــول وفوله ــاراة ليفرب ــل مب ــي قبي ــر صحف ــي مؤتم وف
علــى ســؤال عــن غضــب صــالح وتغريــدة وكيلــه وعمــا إذا كان قــد تحــدث 
مــع الالعــب بعــد تغييــره: »لســت متأكــدا حتــى ممــا إذا كان هــذا موقــف 
لنتحــدث عنــه، ألن هنــاك أشــياء مختلفــة. كنــا متأخريــن بنتيجــة 1-0، وهذا 

ال يســعد أي العــب«.
وأضــاف كلــوب: »تغــادر الملعــب، يمكنــك التعبيــر علــى رد فعلــك بطــرق 
ــم  ــك، يت ــى ذل ــالوة عل ــة. ع ــاراة عام ــعيدا بالمب ــت س ــك لس ــة ألن مختلف
تبديلــك، وأنــت مهاجــم، وتعتقــد أنــه يجــب عليــك البقاء فــي الملعــب، هذا 

واضــح تمامــا وليــس مشــكلة، إنــه مجــرد أمــر طبيعــي«.
ــد،  ــق ميتالن ــول فري ــاراة ليفرب ــي مب ــالح ف ــر ص ــن تغيي وع
قــال كلــوب: »هــذا منــذ وقــت بعيــد، لــم يكــن شــيًئا علــى 
اإلطــالق، صــالح فــي مــزاج جيــد، وســجل األهــداف بعــد 
ذلــك، كل شــيء علــى مــا يــرام، هــذه األشــياء ليســت 

مشــكلتنا«، وفقــا لمــا نقلــه موقــع فريــق ليفربــول.
ــن أن  ــا يمك ــو جوت ــودة ديوج ــت ع ــا إذا كان ــول م وح
تســاعد المهاجميــن اآلخريــن علــى رفــع مســتواهم، 
ــد،  ــن بالتأكي ــا أن نتحس ــا جميع ــوب: »علين ــال كل ق
لديــك  تكــون  عندمــا  فقــط  المباريــات  تخســر 
إمكانــات أكبــر ممــا تظهــره النتائــج، األمــر كلــه 
يتعلــق بــاألداء، نعــم، وهــذا هــو األمــر الــذي يتعيــن 

ــينه. ــا تحس ــا جميع علين
لكــن صــالح ال يــزال لديــه ســجل رائــع فــي تســجيل 
ــو  ــرف وه ــع يع ــن أن الجمي ــد م ــا متأك ــداف، وأن األه
نفســه يعــرف، أنــه كان بإمكانــه تســجيل المزيــد مــن 
األهــداف. ولكــن، مــرة أخــرى، ســجل صــالح التهديفي 
ليــس مشــكلتنا. بشــكل عــام علينــا التحســن 

ــبة 100٪«. بنس
وبســؤاله عــن تأثيــر الضغــوط على 
صــالح كونــه الهــداف الرئيســي، 
قــال كلــوب: »ســجل صــالح 
تمامــا،  رائــع  التهديفــي 
ــى  ــر إل ــا تنظ ــة عندم خاص
وأضــاف:  االســتمرارية«. 
»مــرة أخــرى، قلــت ذلــك، 
كان  الماضيــة  الليلــة 
تغييــر  بإمكانــي 
آخريــن  العبيــن 
أيضــا، هــذا صحيح«.

»كان  وأضــاف: 
األمــر يتعلــق أكثــر 
بمــن نشــركه في 
اللحظــة،  تلــك 
الموقــف  فــي 
تتخــذ  الــذي 
ــن  ــرارا م ــه ق في
القبيــل،  هــذا 
بالنســبة  بــدا 
وكأنــه  لــي 
شــعر بالتعــب. 
ربمــا رأى األمــر 
مختلفــا تمامــا، 
أخــرى،  ومــرة   
هــذا أمــر عــادي. 
هــذا ليــس أهــم 
فــي  شــيء 
العالــم، نصــف 
ــدون  ــاعة ب س

ــذا  ــا ه ــالح، ربم ــد ص ــاركة محم مش
ــب  ــه يلع ــذي يجعل ــبب ال ــو الس ه

يــوم األحــد مــرة أخــرى وأشــياء 
القبيــل«. هــذا  مــن 

ــذ  ــه يتخ ــوب أن ــد كل وأك
ــن  ــر الالعبي ــرارات تغيي ق

دون »وجــود أي أفــكار« 
الفنيــة.  الرؤيــة  غيــر 
»المشــكلة  وقــال: 
هــي فقــط عليــك أن 
تشــرحها بعد المبــاراة، 

واليــوم الــذي يليهــا وكل 
وتحــاول  األشــياء،  هــذه 

العثــور علــى قصــة، هــذا 
النــوع مــن القصــص، حتــى اآلن، 

لــم يحــدث«.
وأضــاف: »ال يمكننــي أن أضمــن 
فــي المســتقبل أنــه لــن يحــدث 

مــن  النــوع  هــذا  لكــن  أبــدا، 
ــه  ــدا. إن ــا أب ــم نجريه ــات ل المناقش

أمــر طبيعــي تمامــا، أتخذ قــرارا، يتقبله 
األوالد، وال أحــد يشــعر أنــه ال عالقــة لــه 
بالموقــف أو أنــه غيــر مســؤول عنــه. أنــا 

ال أفعــل ذلــك، والالعبــون ال يفعلــون 
ذلــك، لقــد وصلنــا ســويا إلــى 

ــا  ــا وصلن ــن مع ــة ونح القم
الموقــف  هــذا  إلــى 

بحــل  وســنقوم 
هــذا األمــر معــا«.
كلــوب  وتابــع 

بالقــول: 
يمكننــي  »ال 
عــدم تغييــر 
العــب لمجرد 
ذلــك  أن 
ســوف يخلق 

قصصــا 
ال  جــد و
 ، هــا بعد
أفكــر  وال 
فــي  حتــى 
هــذا النــوع 

األشــياء  فــي مــن 
األمــر  الحالــي،  الوقــت 
ــل  ــت تفع ــذا. أن ــس هك لي
ذلــك ألنــك تعتقــد فــي 
هــذا  أن  الحالــي  الوقــت 

صحيــح وأنــه ُيســمح لك 
بالحكــم بعــد ذلــك إذا 
صحيحــا«. ذلــك  كان 

كيف علق يورغن كلوب على غضب محمد صالح وتغريدة 
وكيله بـ » نقطة «؟

حاورها : عدنان السوداني
 

دليــن فــاروق مــال.. شــابة 
االربعــة  ذات  عراقيــة 
مــن  ربيعــا  والعشــرين 
فــي  عقــرة  مدينــة 
محافظــة دهــوك.. بــدأت 
حياتهــا الرياضيــة بشــكل 
واقعــي فــي العــام 2009 وهــي 
ماتــزال طالبــة فــي الصف الســادس 
االبتدائــي، حينمــا لعبــت لمنتخــب 
تربيــة دهــوك ونــادي عقــرة، قبــل 
انتقالهــا  لنــادي أربيــل لتحقــق 
معــه بطولــة الــدوري النســائي 
لكــرة القــدم فــي العــام 2013.. 
وتطلعاتهــا  كبيــرة  طموحاتهــا 
ــاع  ــك حماســة واندف واســعة وتمتل
األيــام   قــادم  فــي  لتصبــح  عالــي 
ــدم  ــرة الق ــم ك ــي عال ــزا ف ــا ممي رقم

. العــراق  النســوية فــي 
جريــدة  صفحــات  علــى  ضيفناهــا 
انطباعاتهــا  لتســجل  )المســتقل(.. 

األتــي:  الحــوار  عبــر  وهواجســها 
- ماذا نقرأ في سيرتك الذاتية ؟

* اســمي دليــن فــاروق مــال ..عمــري 24 
عامــا طالبــة فــي الصــف الســادس االعدادي 
أســكن قضــاء عقــرة فــي محافظــة دهــوك، 
ألعــب حاليــا لفريــق كــرة القــدم فــي نــادي 
ــت  ــد مثل ــت ق ــد ان كن ــل، بع ــاة الموص فت
فــرق تربيــة عقــرة ونــادي أربيــل.. مــن 
عائلــة تعشــق الرياضــة وتشــجعها.. ولــدي 
تــوأم دائمــا ماتكــون خيــر ســند  اخــت 

ــة.  ــي الرياضي ــم لخطوات وداع
- كيــف كانــت بداياتــك مــع لعبــة كــرة 
القــدم ، ولمــاذا اختــرت هــذه اللعبــة دون 

ــاب ؟ ــي االلع باق
ــذي  ــدم هــو ال ــرة الق * العشــق والحــب لك
دفعنــي للدخــول فــي مالعبها، اضـــافة لمـــا 
ــة  ــة ومرون ــارات فردي أمتلكــه مــن مهــــــ
جســمانية ولياقــة بدنيــة.. رغــم اننــي كنــت 
قــد لعبــت الســاحة والميــدان وتحديــدا فــي 
رمــي الرمــح ضمــن منتخــب تربيــة دهــوك 

وحصلــت علــى المرتبــة األولــى.. 
- ماهــي طموحاتــك وتطلعاتــك مــع لعبــة 

كــرة القــدم ؟
* أتمنــى أن أحقــق احالمــي فــي اللعــب 
لمنتخــب العــراق النســوي وأن اصبــح رقمــا 
ــي  ــية..أما ف ــكيلة االساس ــي التش ــرا ف مؤث
إلكمــال  أطمــح  فإننــي  الخاصــة  حياتــي 
دراســتي ومواصلــة مشــواري الرياضــي . 
- ماهــي الصعوبــات التــي تواجهــك كإمرأة 
تمــارس هوايتهــا الرياضيــة فــي لعبــة 

ــال ؟ خصصــت أصــال للرج
* نعــم هنــاك صعوبــات.. لكننــي تجاوزتهــا 
بفعــل دعــم عائلتــي وبفعــل طموحاتي التي 

تجعــل ممارســة الرياضــة مهمــة للمــرأة 
وتعتبــر واحــدة مــن أحالمهــا الواجبــة، كمــا 

هــي الطموحــات عنــد الرجــال. 
أشــرفوا  الذيــن  المدربيــن  هــم  مــن   -
علــى تدريبــك، ومــن كان منهــم صاحــب 

الفضــل عليــك فــي تطويــر مســتواك؟
* هنــا البــد وأن اســتذكر اســم المــدرب 
الــذي اشــرف علــى تدريبــي  فــي  االول 
نــادي عقــره وهــو الكابتــن هفــال وخــوزي، 
وفــي نــادي اربيــل الكابتــن مــازن، قبــل أن 
ــي  ــة ف ــي الراقي ــة مدربت ــي محط ــف ف أتوق
نــادي فتــاة الموصــل، والتــي كانــت ليــس 
ــرة  ــة واخــت كبي ــا مربي ــة وأنم فقــط مدرب
اســتفدت وزميالتــي كثيــرا مــن خبراتهــا 

وقدراتهــا . 
قبــل  مــن  اعتراضــات  واجهــت  هــل   -
عائلتــك خــالل دخولــك للمجــال الرياضــي 

ولعــب كــرة القــدم ؟
البدتــي   فــي  هنــاك  كانــت  حقيقــة   *
اعتراضــات مــن قبــل بعــض أفــراد عائلتــي، 
لكنهــم مــع مــرور االيــام تفهمــوا حالــة 
لــي  ليقدمــوا  تتملكنــي  التــي  الطمــوح 
الدعــم مــن اجــل تحقيــق الحلــم الــذي 
راودنــي منــذ الصغــر .. علمــا إن هنــاك فــي 
عائلتــي رياضييــن ومنهــم خالــي وشــقيقي. 
- هــل ســبق وأن شــاركت فــي مباريــات أو 

بطــوالت خــارج العــراق ؟
* لألســف ال.. لــذا فإننــي أســعى لبلــوغ 
طموحاتــي باللعــب فــي صفــوف المنتخــب 

ألشــارك معــه فــي بطــوالت خارجيــة . 
- مــن هــي الالعبــة التــي تأثــرت بهــا 

؟ لمســتواها  الوصــول  وتتمنيــن 
أليكــس  االمريكــي  المنتخــب  العبــة   *
مواصفــات  مــن  تمتلكــه  لمــا  مــوركان، 

 . ابداعيــة  وقــدرات  مهاريــة 
التــي  والمواقــف  الذكريــات  ماهــي   -
تســجلها مفكرتك فــي مشــوارك الرياضي؟
ــت  ــتذكرها كان ــي اس ــف الت ــب المواق * أغل
الــذي  الصعــب  الموقــف  ماعــدا  جميلــة، 
واجهتــه فــي العــام 2013 حينمــة تعرضــت 
الــى كســر بقدمــي تســبب فــي ابعــادي عــن 

ــدة أشــهر. ــب ع ممارســة اللع
- حينمــا نضــع بيــدك قلمــا وورقــة ونطلب 
ــاعدك  ــن س ــكل م ــكر ل ــم الش ــك تقدي من
وقــدم لــك الدعــم.. مــن ســيكون فــي تلك 

القائمــة ؟
ــا  ــاة الموصــل لم ــادي فت * الشــكر إلدارة ن
وتشــجيع،  دعــم  مــن  لديهــم  وجدنــاه 
الســليفاني  عصــام  لالســتلذ  والشــكر 
ــة  ــى المدربي ــم وال ــد جاس ــن محم وللكابت
الســت فاتــن صاحبــة المواقــف الطيبــة التي 
تحفزنــا دائمــا علــى تقديــم العطــاء االفضل 
ــوب..  واللعــب بالمســتوى الحماســي المطل
واشــكر جميــع زميالتــي الالعبــات فمــن 
خاللهــن ومن خــالل روح التعــاون والتفاعل 
والمحبــة بيننــا نحقــق الطموحــات  ونســجل 

االنتصــارات..
ــا أن أســجل شــكري لكــم اســتاذ  والبــد هن
عدنــان لمتابعتكــم واهتمامكــم ودعمكــم.. 
والشــكر موصــول إلدارة جريــدة المســتقل 

إلتاحتهــا فرصــة الحديــث لــي.

بغداد - المستقل

وافقــت اللجنــة األولمبيــة الدوليــة علــى مشــاركة العــراق فــي 
منافســات دورة األلعــاب األولمبيــة المقبلــة طوكيــو 2020.

جــاء ذلــك فــي رســالة رســمية تلقتهــا الهيئــة المؤقتــة الدارة 
العمــل الرياضــي فــي العــراق .

وأشــارت األولمبيــة الدوليــة الــى توجيهاتهــا الســابقة »بانــه 
لــم تكــن مشــاركة العــراق ممكنــة مــن دون )الشــروع( بحــل 
الوضــع االولمبــي العراقــي العالــق عبــر الخطــوات ، التــي 
بدأتهــا اللجنــة المؤقتــة الدارة العمــل الرياضــي فــي العــراق..

وأكــدت األولمبيــة الدوليــة فــي رســالتها األخيــرة المعنونــة 
ــة  ــة المؤقت ــان اللجن ــوان ب ــم عط ــرم نعي ــور أك ــى الدكت ال
بامكانهــا التواصــل مــع اللجنــة المنظمــة ألولمبيــاد طوكيــو 
ــة الســيد  ــة العراقي ــر العالقــات فــي األولمبي ــر مدي 2020 عب
ــد  ــوان البري ــالل العن ــن خ ــمري، وم ــد الش ــم عبدالحمي هيث

ــمي. الرس
كمــا اكــدت أيضــاً علــى شــرعية الوضــع الحالــي لعمــل اللجنــة 
المؤقتــة ولحيــن إنبثــاق مكتــب تنفيــذي جديــد لموعــد 

ــة الشــهر الجــاري. أقصــاه نهاي
والجديــر بالذكــر ان الرســالة وردت موقعــة مــن قبــل الســيد 
ــة  ــاتية والحوكم ــات المؤسس ــس العالق ــي رئي ــروم بويف جي

ودائــرة العالقــات فــي اللجنــة األولمبيــة الدوليــة. 

عبــرت إدارة نفــط الوســط عــن ســخطها وإمتعاضهــا مــن إداء 
عــدد مــن الالعبيــن، وخــرج مديــر الفريــق وعضــو ادارة النــادي 
فــراس بحــر العلــوم بتصريحــات ناريــة تضمنــت العبــارات 

التاليــة..
* أشــباه العبيــن يمثلــون الفريــق، وعليهــم مراجعة أنفســهم 
بعــد تســع جــوالت لــم نعــرف الفــوز خاللهــا فــي وقــت كان 

الفريــق ممســكا بصــدارة الــدوري لعــدة أدوار.
* االداء فــي المبــاراة األخيــرة بائــس جــدا وســط تراجــع كبيــر 
ــات  ــي المنتخب ــن، الســيما العب ــب الالعبي فــي مســتويات أغل

الوطنيــة.
*  نحــن كادارة لــم نبخــل عليهــم بشــيء ووفرنــا االحتياجــات 

المطلوبــة، وســددنا نصــف قيمــة عقودهــم بالكامــل.
* ننتظــر تقريــر الجهــاز الفنــي حــول تقييــم أداء الالعبيــن مــن 

أجــل اتخــاذ أشــد العقوبــات تجــاه المقصريــن . 

دلين فاروق مال .. العبة نادي فتاة الموصل على طاولة حوار ) المستقل(

عشقت كرة القدم وطموحي اللعب لمنتخب العراق

في رسالة الى الهيئة المؤقتة لتسيير عمل االولمبية العراقية : 

السماح للعراق بالمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020

إدارة نفط الوسط تنتقد العبيها بعد الخسارة أمام النجف
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أعلــن رئيــس الــوزراء الصينــي، لــي كيتشــيانغ، 
الجمعــة، أن بكيــن ســتعزز قدراتهــا العســكرية خالل 
العــام الحالــي، عبــر التدريــب المكثــف لوحداتهــا 
التكنولوجيــا  بأحــدث  جيشــها  ومــّد  المســلحة، 

والمعــدات.
وقــال كيتشــيانغ فــي خطــاب مطــّول ألقاه فــي افتتاح 
ــة  ــة الصيني ــان إّن الحكوم ــنوية للبرلم ــدورة الس ال
ــوم  ــر اإلصالحــات، والعل ــدرات الجيــش عب ســتعزز ق
لتصبــح »ذات  الوحــدات  والتكنولوجيــا، وتدريــب 

ــة«. ــدرات عالي ق
ــكرية  ــات العس ــنعزز التدريب ــيانغ »س ــاف كيتش وأض

ــة«. ــي الصيني ــي كل األراض ــة ف والجهوزي
وأعلــن كيتشــيانغ أيضــاً عــن رفــع الموازنــة الدفاعية 
بنحــو 6.8 بالمئــة عــن الســنة الماضيــة لتبلــغ بذلــك 
1.4 تريليــون يــوان )217 مليــار دوالر أميركــي(، 
فــي وقــت تواجــه فيــه توتــرًا وغيرهــا مــن الجيــران 

ــازع عليهــا. بخصــوص أراض متن
وتمثــل الزيــادة فــي الموازنــة زيادة محدودة نســبية 

مقارنــة بالزيــادات التــي ســبقتها األعــوام الماضيــة 
)غالبــاً مــا كانــت مؤلفــة من رقميــن بالمئــة(، ولكنها 
تعتبــر كبيــرة بالنظر إلــى الوضع االقتصــادي والمالي 

الــذي أّزمــه فيــروس كورونــا فــي 2020.
وتنقــل أسوشــييتد بــرس عــن خبــراء أجانــب قولهــم 
ــو 40  ــغ نح ــن يبل ــي الصي ــكري ف ــاق العس إن اإلنف
ــو  ــع، وه ــي الواق ــه ف ــن عن ــا يعل ــر مّم ــة أكث بالمئ
بطبيعــة الحــال ثانــي أكبــر إنفــاق عســكري بعــد 

الواليــات المتحــدة األميركيــة.

يصــوت السويســريون األحــد فــي اســتفتاء لحظــر 
»إخفــاء« الوجــه فــي األماكــن العامــة، مــع أن رؤيــة 
ــي الشــوارع  ــادرا ف ــرا ن ــد أم ــات يع مســلمات منقب

السويســرية.
وتشــير اســتطالعات الــرأي إلــى أّن اغلبيــة ضئيلــة 
تؤيــد الخطــوة التــي تأتــي بعــد ســنوات مــن الجدل 
ــة  ــدان األوروبي ــي بعــض البل ــل ف ــر حظــر مماث إث

ــة المســلمة. ــدول ذات الغالبي وبعــد ال
شــعبي  مقتــرح  علــى  السويســريون  ويصــوت 
الوجــه«. أغطيــة  كامــل  لحظــر  »نعــم   بعنــوان 
ولــم تشــر المبــادرة صراحــة إلــى البرقــع او النقــاب 
الــذي يغطــي كامــل الوجــه مــا عــدا العينيــن لكــّن 

ليــس هنــاك شــك فيمــا يتناولــه المقتــرح.
سويســرية،  مــدن  عــدة  أرجــاء  وفــي 
»اوقفــوا  تقــول  للحملــة  ملصقــات  انتشــرت 
التطــرف«،  و«اوقفــوا  الراديكالــي«  االســالم 
أســود نقابــا  ترتــدي  المــرأة  صــورة   يرافقهــا 

ــادة »ال  ــة مض ــات لحمل ــول الفت ــل، تق ــي المقاب ف
لقانــون ســخيف وعديــم الفائــدة ومعــادي لإلســالم 

ضــد البرقــع«.
ويلحــظ مقتــرح الحظــر عــدم إمكانيــة تغطيــة 
ــال أو  ــي المح ــواء ف ــن، س ــي العل ــه ف ــل الوج كام
ــن  ــتثنى م ــرى. ويس ــة األخ ــن المفتوح ــي األماك ف
ذلــك أماكــن العبــادة أو لــدى توفــر أســباب تتعلــق 

بالصحــة أو الســالمة أو ألســباب مناخيــة أو تقاليــد 
ــة. محلي

وقــال المتحــدث باســم الحملــة فــي حــزب الشــعب 
السويســري اليمينــي الشــعبوي جين-لــوك ادور، 
بــرس »إنهــا مســألة تحضــر.  لوكالــة فرانــس 
الرجــال والنســاء األحــرار يقدمــون أنفســهم بوجــوه 
غيــر مغطــاه«. وأضــاف »هــذا شــكل متطــرف مــن 

ــالم«. اإلس
ليــس هنــاك  الحــظ  بأنــه »لحســن  ادور  واقــر 
الكثيــر« ممــن يضعــن البرقــع فــي سويســرا، لكّنــه 
أشــار »حيــن يكــون هنــاك مشــكلة نتعاطــى معهــا 

ــيطرة«. ــن الس ــرج ع ــل أن تخ قب

الصين تعزز قدرات جيشها 
وتزيد في االنفاق العسكري

تصويت على مبادرة 
» لحظر البرقع « في سويسرا

تتقــاذف إيــران والواليــات المتحــدة األميركية كــرة االتفاق 
النــووي فــي ملعــب احدهمــا اآلخــر منــذ أن تولــت اإلدارة 
الديمقراطيــة الجديــدة مقاليــد الحكــم في البيــت األبيض. 
فواشــنطن  تلقــي الكــرة فــي ملعب طهــران مطالبــة إياها 
الوفــاء بالتزاماتهــا المنصــوص عليهــا فــي االتفــاق النووي 
الــذي وقعتــه مجموعــة 5+1 مــع إيــران عــام 2015. 
ــنطن  ــب واش ــى ملع ــرة إل ــران الك ــد طه ــل تعي وبالمقاب
مطالبــة إياهــا بالعــودة لإلتفــاق الــذي انســحب منــه 
الرئيــس الســابق دونالــد ترمــب عــام 2018 وفــرض علــى 
إيــران عقوبــات واســعة النطــاق, تطالــب طهــران برفعهــا 
ــا  ــض التزاماته ــف خف ــاق ووق ــود االتف ــزام ببن ــل االلت قب

النــووي.
هــذا التراشــق ال يمكــن أن يطمــس حقيقــة أن الكــرة 
أساســا فــي ملعــب الواليات المتحــدة, فهي التي انســحبت 
مــن االتفــاق, ولــذا فهــي مطالبــة بتصحيــح الفوضــى التي 
خلفتهــا إدارة ترمــب التــي أفقــدت طهران صبرهــا فماكان 
منهــا بعــد مــرور أكثــر مــن عــام علــى نقــض ترمــب 
لالتفــاق إال وبــدأت رحلــة التخلــي عــن التزاماتهــا النوويــة 
ســواء بزيــادة نســبة تخصيــب اليورانيــوم مــن 3.67 كمــا 
نــص االتفــاق, إلــى %20, او عبــر اســتخدام أجهــزة طــرد 
مركــزي جديــدة فــي منشــأتي نطنــز وفــردو او عبــر زيــادة 
مخزونهــا مــن اليورانيــوم المخصــب او بانتــاج معــدن 

اليورانيــوم.
لذلــك فــإن لــف ودوران اإلدارة األميركية اليجدي نفعا وان 
أي تقــدم فــي البرنامــج النــووي اإليرانــي وبمــا يثمــر عــن 
والدة قنبلــة نوويــة إيرانيــة تتحمل مســؤوليته واشــنطن, 
التــي تخلــت عــن االتفــاق واعطــت ذريعــة إليــران للتخلــي 
ــود أساســية فــي االتفــاق. كمــا يتحمــل الشــركاء  عــن بن
األوروبييــن أو مايعــرف بمجموعــة الترويــكا المؤلفــة مــن 
بريطانيــا وفرنســا وألمانيا, المســؤولية ايضــا ألنهم وقفوا 
متفرجيــن علــى تنصــل ترمب من االتفــاق النــووي وفرضه 
عقوبــات اوشــكت ان تخنــق اإلقتصــاد اإليرانــي, وهــو 

الموقــف األوروبــي الــذي أثــار امتعــاض إيــران.
ــج  ــذي يريــد أن يعال يمكــن تفهــم الموقــف األميركــي ال
ــران الصاروخــي ونفوذهــا  ــل برنامــج إي ملفــات اخــرى مث
اإلقليمــي. لكــن غيــاب هــذه الملفــات عــن االتفــاق الــذي 
ــؤوليته اإلدارة  ــل مس ــا تتحم ــس اوبام ــه إدارة الرئي وقعت

ذاتهــا. فلقــد نجــح المفاوضــون اإليرانيــون فــي التوقيــع 
علــى  تفوقــا  وأحــرزوا  الحالــي  بشــكله  االتفــاق  علــى 
ــوم  ــن بل ــن المطالبي ــن واالوروبيي ــن األميركيي المفاوضي
انفســهم وليــس بالتنصــل مــن االتفــاق. فــإن مثــل هــذا 
ــة لإلنســحاب مــن أي  ــا ويعطــي ذريع ــح باب التنصــل يفت
اتفــاق دولــي. كمــا وأن الطريــق األمثــل لمعالجــة قضيــة 

ــاق! ــر االتف ــي التمــر عب النفــوذ اإليران
لقــد نجحــت طهــران في مــد نفوذها فــي العديد مــن دول 
المنطقــة حتــى باتــت لهــا قــدم ثابتــة في العــراق وســوريا 
ولبنــان وفلســطين واليمــن ونــوع مــن النفــوذ فــي دول 
ــوة وال  ــر الق ــم يحصــل عب ــداد ل ــن هــذا اإلمت ــرى,  لك اخ
عبــر االحتــالل, ولكــن طهــران أحســنت اســتغالل الفــرص 
والثغــرات  واتبعــت سياســة مدروســة وطويلــة األمــد, كما 
خدمتهــا  السياســات الطفوليــة  واإلرتجاليــة لبعــض دول 
المنطقــة والسياســات الظالمــة للقــوى الدوليــة وبمامكــن 

إيــران مــن تعزيــز نفوذهــا.
علــى ســبيل المثــال فــإن النفــوذ اإليرانــي فــي فلســطين 
مــاكان لــه أن يمتــد إلــى هنــاك لــوال تخلــي معظــم 
الحكومــات العربيــة عــن القضيــة الفلســطينية وهرولتهــا 
نحــو إســرائيل. قــل الناصــر والمعيــن للفلســطينيين ولــم 
يبــق فــي الميــدان ســوى قطــر التــي مازالــت تقــدم لهــم 
ــي تدعمهــم عســكريا وسياســيا  ــران الت المســاعدات, وإي
وخاصــة فــي قطــاع غــزة فنفــذت هنــاك. ورفعــت طهــران 
ــر القــدس, فــي الوقــت  شــعارات معــاداة إســرائيل وتحري
الــذي أقامــت فيهــا دول عربيــة عالقــات مــع إســرائيل 

موجهــة طعنــة للفلســطينين.
ــك مســؤولية  ــات المتحــدة وإســرائيل كذل تتحمــل الوالي
تنامــي النفــوذ اإليرانــي فــي فلســطين! وذلــك برفضهمــا 
حــل قضيــة هــذا الشــعب المحاصــر فــي الداخــل والمشــرد 
فــي الخــارج. ظلــت اتفاقيــات اوســلو حبــرا علــى ورق 
ــب  ــا تطال ــذا فعندم واســتمرت المأســاة الفلســطينية. ول
واشــنطن طهــران بوقــف دعمهــا للمنظمات الفلســطينية 
القضيــة  لحــل  أوال  تبــادر  أن  عليهــا   , حمــاس  مثــل 
الفلســطينية وتســد الذرائــع أمــام أي نفــوذ إيرانــي هنــاك, 

ــة. ــل هــذه المطالب ــى لمث ــك فالمعن ــر ذل وبغي
وأمــا النفــوذ فــي اليمــن! فــإن الســعودية وحلفاؤهــا 
يشــنون منــذ ســت ســنوات حربــا غيــر متكافئــة يقولــون 
إنهــا ضــد الحوثيــون ومــن اجــل الشــرعية! وبعــد كل 
هــذه الســنوات أســفرت هــذه الحرب عــن تدمير الشــرعية, 
ــأرب  ــة م ــي مدين ــدم إال ف ــد لهــا موطــئ ق ــم يع ــي ل الت
النفطيــة! فاإلمــارات دعمــت المجلــس اإلنتقالــي الجنوبــي 
الــذي يســيطر علــى الجنــوب ويطمــح نحــو إســتقالله, وجه 
هــذا المجلــس ضربــة موجعــة لحكومــة الرئيــس هــادي 
تتنافــى مــع الهــدف الــذي شــنت مــن اجلــه اإلمــارات 
والســعودية الحــرب علــى اليمــن إال وهــو دعــم الشــرعية. 
وامــا  الحوثيــون المحاصــرون وهــم قبيلــة فــي مواجهــة 
ــران  ــتعانة بإي ــوى االس ــم س ــق أمامه ــم يب ــدة دول فل ع
ــى  ــق عل ــار الخان ــم الحص ــم  برغ ــارعت لنجدته ــي س الت

ــد ســت ســنوات مــن  ــون وبع ــات الحوثي ــى ب اليمــن, حت
الحــرب أقــوى وأقــدر وهــم يحاصــرون اليــوم مدينــة مأرب 
الغنيــة بالنفــط وهــي آخر معاقــل الحكومــة المدعومة من 

الريــاض.
هنــا تتحمــل الســعودية وحلفاؤهــا اإلقليمييــن والغربييــن 
مســؤولية تنامــي النفــوذ اإليرانــي فــي اليمــن! حــرب 
ــة المجاعــة وتســببت  ــى حاف ــة وضعــت اليمــن عل مجنون
بأســوأ كارثــة إنســانية فــي العصــر الحديــث بحســب األمم 
ــم  ــر مهت ــا غي ــي متفرج ــع الدول ــف المجتم ــدة, وق المتح
لمايحــدث فــكل مــا يمهمــه مبيعــات األســلحة فاغتنمــت 
ــوذ  ــن نف ــد م ــد الح ــن يري ــذت. فم ــة ونف ــران الفرص إي
إيــران فــي اليمــن عليــه ان يوقف هــذه الحــرب وان يعترف 
بالحوثييــن جــزءا أساســيا مــن مكونــات الشــعب اليمنــي 
ويجلــس معهــم علــى طاولــة المفاوضــات بــدال مــن 

ــران! ــوب طه ــم ص ــم ودفعه محاصرته

ــان!  ــو لبن ــي وه ــوذ اإليران ــى النف ــر عل ــال آخ ــاك مث وهن
اختــراق  فــي  اهلل  حــزب  وأقصــد  إيــران  حلفــاء  نجــح 
الطوائــف وتمكــن مــن قلــب المعادلــة الحاكمــة فــي البالد 
والقائمــة علــى تقاســم مجلــس النــواب بيــن المســلمين 
ــرا للطوائــف, تحالــف مــع  والمســيحيين. أقــام تحالفــا عاب
ــن  ــنة م ــواب س ــع ن ــيحي وم ــر المس ــي الح ــار الوطن التي
مناطــق مختلفــة ومــع حركــة أمــل فهيمــن علــى الحكــم, 
هــو يمتلــك الســالح وال يمكــن إنــكار ذلــك وهــو مصــدر 
قــوة لــه ولكــن هــذا التحالــف العابــر للطوائــف الــذي 
شــكله الحــزب والــذي مكنــه مــن تشــكيل الحكومــة  لــم 
يكــن بقــوة الســالح, بــل بقــوة السياســة، بقــوة التحالفات 
االنتخابيــة حتــى فشــل اآلخــرون فــي مجاراتــه, بــل إنهــم 
خدمــوا الحــزب بتصرفاتهــم ومنهــا احتجــاز رئيــس الــوزراء 

ــاض! ــي الري ــري ف ســعد الحري
وأمــا التمــدد اإليرانــي فــي العــراق وســوريا فهــو إضافــة 

إلــى اعتبــارات ال مجــال لذكرهــا فــي هــذه العجالــة فينــدرج 
فــي إطــار الصــراع علــى النفــوذ بيــن دول المنطقــة فــي 
ــي  ــة ف ــت وخاص ــي ذات الوق ــه وف ــوة, لكن ــن الرخ األماك
ــي  ــب األميرك ــل الالع ــة فش ــود إيراني ــرة لجه ــراق ثم الع
ــام  ــقط النظ ــه أس ــن ان ــم م ــا بالرغ ــي مجاراته ــر ف الكبي
ــه  ــى لكن ــدوالرات وآالف القتل ــارات ال ــر ملي ــابق وخس الس
أجبــر أخيــرا على االنســحاب من المشــهد العراقــي وتقديم 

البــالد علــى طبــق مــن فضــة لطهــران.
هــذه هــي قصــة النفــوذ اإليرانــي! سياســات إقليميــة 
ــارس دور  ــران لتم ــتغلها إي ــاء, تس ــة هوج ــة خاطئ ودولي
روبــن هــود الــذي ينقــذ الضعفــاء ويقــدم لهــم يــد 
العــون.  فالتلومــوا طهــران علــى نفوذهــا وال تلومــوا 
طهــران علــى طموحاتهــا النوويــة بل لومــوا أنفســك اوال! 
لومــوا خيباتكــم وسياســاتكم الفاشــلة  وحروبكــم العبثيــة 
وتخلفكــم العلمــي. وأمــا بالنســبة للواليــات المتحــدة  فإن 

مقاربــة إدارة الرئيــس أوبامــا للملــف النــووي اإليرانــي هي 
أفضــل مقاربــة لتحجيمــه والحيلولــة دون تتويجــه بقنبلــة 
ــة  ــة, مقارب ــي المنطق ــوى ف ــن الق ــتقلب موازي ــة س نووي
ترجمهــا االتفــاق النــووي الــذي البــد مــن الرجــوع إليــه. 

ــات  ــى ملف ــران عل ــع إي ــاوض م ــن التف ــك يمك ــد ذل وبع
ــه,  ــق ل ــا كمالح ــي  وإضافته ــج الصاروخ ــوذ والبرنام النف
رغــم أن تحجيــم النفــوذ اإليرانــي لــن يتــم عبــر مفاوضــات 
ــر دول  ــر عب ــه يم ــع واشــنطن ولكــن طريق ــات م واتفاقي
ــة  ــات عقالني ــا  سياس ــك باتباعه ــرة! وذل ــة المؤث المنطق
ومدروســة ال تتيــح لطهــران النفــوذ مــن خاللهــا إلــى دول 
ــاك  ــزال هن ــال ي ــوم , ف ــال الي ــه الح ــة كماهــو علي المنطق
متســع مــن الوقــت لتغييــر معادلــة النفــوذ القائمــة حاليــا 
ــتهي  ــا تش ــوم بم ــري الي ــاح تج ــوات األوان فالري ــل ف قب

ــة! الســفن اإليراني

الرياح تجري بما تشتهي سفن طهران!

ساهر عريبي

خاص - المستقل

علــى وقــع القتــال والمعــارك  الداميــة  واصــوات المدافــع وهديــر الطائــرات يــرزح  
شــعب افقــر دولــة عربيــة تحــت غائلــة الجــوع ، لينــذر بكارثــة انســانية .

اليمــن البلــد المثخــن بالحــروب والمحاصــر مــن الداخــل والخــارج  والغــارق الــى 
االذقــان بالمآســي  يعيــش اليــوم على شــفا الدمــار والهاويــة . أطفال ونســاء وكبار 
ســن يأنــون مــن االمــراض والجــوع وقلة المؤنــة. والعالــم ال يحرك ســاكنا ، لتبقى 

السياســة و حدهــا مــن تتحكــم بمصائــر الشــعوب . 
الحــرب التــي بــدأت منــذ قرابــة ســت ســنوات تــكاد اليــوم ان تكــون منســية  او 
حدثــاً عاديــاً غيــر ذي بــال، بالنســبة للعــرب .  لكــن تجاهــل البعض  لمأســاة اليمن 
، لــم تمنــع االميــن العــام لالمــم المتحــدة أنطونيــو غويتريــش،  الدعــوة   امــام  
ممثلــي 100 دولــة لجمــع التبرعــات لهــذا البلــد المنكــوب،  ودعــا  غويتريــش خالل 
مؤتمــر  دولــي لجمــع 3,85 مليــارات دوالر لتمويــل عمليــات االغاثــة فــي اليمــن 

الغــارق فــي أتــون الفوضــى والدمــاء. 
وشــدد المســؤول األممي على مناشــدته الدول المانحة إلى التبرع بســخاء لتجنيب 
اليمــن مجاعــة واســعة النطــاق، فيمــا أعلنــت المفوضيــة األوروبيــة عــن تخصيصها 

95 مليــون يــورو كمســاعدات إنســانية لهذا البلــد المنكوب لعــام 2021.
وقــال غويتريــش خــالل كلمتــه أمــام ممثليــن عــن نحــو 100 دولــة وجهــة مانحــة 
عبــر الشاشــة: »أناشــد جميــع المانحيــن أن يمّولــوا نداءنــا بســخاء لوقــف المجاعــة 

التــي تخيــم علــى البــالد«، مضيفــا »كل دوالر مهــم«.
وأكــد غويتريــش خــالل حديثــه فــي المؤتمــر االفتراضــي علــى أن »خفــض 
المســاعدات )لليمــن( هــو بمثابــة عقوبــة إعدام لعائــالت بأكملها«، حســب تعبيره.
وتنّظــم األمــم المتحــدة المؤتمــر بالشــراكة مــع سويســرا والســويد بهــدف حــث 
دول مانحــة علــى التبــرع لجمــع 3,85 مليــارات دوالر ســريعا ومنــع حــدوث »مجاعــة 

واســعة النطــاق« فــي اليمــن .
اليمــن.  كاهــل  ســتثقل  »المجاعــة  كلمتــه  فــي  غوتيريــش  وقــال 
مــن  والمجاعــة  الجــوع  منــع  أردنــا  مــا  إذا  ســباق  فــي  نحــن 
مبالغــة مــن  هنــاك  »ليســت  مضيفــا  المالييــن«،  أرواح   إزهــاق 

وســبق انعقــاد المؤتمــر إعــالن مفــوض االتحــاد األوروبــي إلدارة األزمــات، جانيــز 
ليناركيتــش اليــوم االثنيــن عــن تقديــم 95 مليــون يــورو كمســاعدات إنســانية 

لمكافحــة الجــوع.
وقــال مفــوض االتحــاد األوروبــي إلدارة األزمــات، جانيــز ليناركيتــش إن »التمويــل 
ــن  ــي م ــى المســاعدات الت ــاظ عل ــي ضــروري للحف ــاد األوروب ــن االتح ــد م الجدي

شــأنها إنقــاذ حيــاة مالييــن األشــخاص )فــي اليمــن(، الذيــن أنهكهــم عــام كارثي 
شــهد أعمــال قتــل وجائحــة كورونــا والمزيــد من االنهيــار االقتصــادي«.

ودعــا ليناركيتــش األطــراف المنخرطــة فــي الصــراع الدائــر في اليمن إلى »تســهيل 
وصــول المنظمــات اإلنســانية إلــى مــن هــم فــي أمــس الحاجــة إليهــا وتجنيــب 

الســّكان المدنييــن المزيــد مــن المعانــاة«.
بعــد ســوء التغذيــة الحــاد.. 16مليــون يمنــي بيــن مخالــب المجاعــة هــذا العــام 
وبحســب األمــم المتحــدة، ســيواجه أكثــر مــن 16 مليــون شــخص مــن بيــن 29 
ــي  ــف يمن ــارب مــن 50 أل ــاك مــا يق ــام، وهن ــا الجــوع فــي اليمــن هــذا الع مليون

»يموتــون جوعــا بالفعــل فــي ظــروف تشــبه المجاعــة«.

ــف طفــل تحــت ســن  كمــا تحــّذر وكاالت تابعــة لألمــم المتحــدة مــن أن 400 أل
الخامســة يواجهــون خطــر المــوت جــّراء ســوء التغذيــة الحاد فــي 2021، فــي زيادة 

بنســبة 22 بالمئــة عــن العــام 2020.
وكانــت األمــم المتحــدة والمنظمــات اإلغاثيــة جمعــت العــام الماضــي 1,9 مليــار 

ــر. ــد الفقي ــارات دوالر كان يحتاجهــا هــذه البل دوالر مــن أصــل 3,4 ملي
وأّدى نقــص التمويــل فــي 2020 إلــى وقــف 15 مــن 41 برنامجــا إنســانيا رئيســيا 
فــي اليمــن، حســبما أفــادت األمــم المتحــدة فــي نهايــة أيلول/ســبتمبر الماضــي، 
فيمــا تراجعــت نســبة توزيــع المــواد الغذائيــة وُأوقفــت الخدمــات الصحية فــي أكثر 

مــن 300 مرفــق صحــي.

اليمن على شفير الجوع
ـ »الجــرف القــاري التركــي« خــالل  قــال وزيــر الدفــاع التركــي، خلوصــي أكار، إن مراعــاة مصــر لــ
قيامهــا بأعمــال التنقيــب عن الطاقة في شــرق البحر المتوســط »يعتبــر تطوًرا مهًمــا للغاية«.

ونقلــت وكالــة أنبــاء األناضــول التركية الرســمية عــن أكار قوله إن أنقرة تنتظر اســتمرار 
قيــام القاهــرة باحتــرام للجــرف القــاري التركي عند شــروعها في أنشــطة تنقيب.

وأضــاف وزيــر الدفــاع التركــي: »لدينــا قيــم تاريخيــة وثقافيــة مشــتركة مــع مصــر، 
وبتفعيــل هــذه القيــم نــرى إمكانيــة حــدوث تطــورات مختلفــة فــي األيــام المقبلــة«.
كمــا أعــرب خلوصــي أكار عــن تأييــد بــالده حــل المشــكالت العالقــة مــع اليونــان، 

مؤكــًدا انفتــاح تركيــا علــى التفــاوض معهــا.
فــي غضــون ذلــك، طرحــت قنــاة »TRT عربــي« التركيــة الرســمية تســاؤال عبــر تويتر 
ــل إلــى اتفــاق لترســيم الحــدود  يقــول »هــل تنجــح مصــر وتركيــا قريبــاً فــي التوصُّ

البحريــة بيــن البلديــن.

وزير الدفاع التركي:
لدينا قيم تاريخية وثقافية 

مشتركة مع مصر
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ــى  ــاس وتحصــل عل ــن: يمــألك الحم ــن الســبت لإلثني  م
دعــم المخلصيــن بســهولة. أّمــا الخميــس والجمعــة: 

قــد تكــون هنــاك لقــاءات تنشــأ عنهــا فوائــد بالمســتقبل. 
الثالثــاء واألربعــاء: كــن حــذرًا، وطــوال الوقــت: عليــك أن تلزم 

الكتمــان.

برج الحملبرج الحمل

 لديــك الكثيــر لتقدمــه. تنظــم أفــكارك وتتخــذ قــرارات 
ــرض  ــة وتف ــاً بالنشــاط والحيوي ــدو مفعم ســليمة وتب

ــاء  ــد تشــتد حساســيتك يومــي الثالث وجهــة نظــرك، ق
وتهتــم  ببســاطة  األمــور  تأخــذ  أن  وعليــك  واألربعــاء 

بصحتــك وال تعلــن خططــك.

برج الدلوبرج الدلو

 رغــم المعاكســات، تفكــر بطريقــة بنــاءة أمــام مــا 
ــوي  ــق ق ــع بمنط ــات. تتمت ــن عقب ــك م ــرض طريق يعت

وتباشــر أمــورك الماليــة بنجــاح وقــد تكــون هنــاك فرصــة 
ــي  ــذر يوم ــة وح ــل بدق ــط اعم ــك، فق ــر يهم ــترجاع أم الس

ــاء. ــاء واألربع الثالث

برج القوسبرج القوس

رغــم المضايقــات، تجمعــك هــذا األســبوع أوقــات رائعــة 
ــم  ــاً وتهت ــدو مقنع ــاء. تب ــاب واألصدق ــة واألحب بالعائل

بإقامــة حــوارات بنــاءة مــع الجميــع، فقــط يومــي الثالثــاء 
ــاء  ــل واألصدق ــع األه ــاً م ــون لبق ــاول أن تك ــاء: ح واألربع

وقاوم ميلك للتشاؤم.

برج الميزانبرج الميزان

 رغــم الضغــوط والعقبــات. يمكنــك أن تنظــم أعمالــك 
ــة  ــاء: تنجــح فــي تنمي وحســاباتك. مــن الســبت لألربع
مدخراتــك وتعطــي لمــن حولــك مثــاالً حقيقيــاً فــي 

التفــاؤل واإلصــرار، الســبت واألحــد والخميــس والجمعــة: 
ــاً وال تغامــر. كــن ملتزم

برج األسـدبرج األسـد

 بمنــزل الحــظ يمنحانــك إصــرارًا وقــدرة على الســيطرة. 
ــان مصــدرًا  ــد يكون ــا أن »الشــمس« و»عطــارد« ق كم

لإللهــام بالنســبة لــك. تكســب دعــم المخلصيــن وتجــد 
الخميــس  مــن يقــف بجانبــك، فقــط تماســك يومــي 

ــة. والجمع

برج الثـوربرج الثـور

ــزل العالقــات يمنحــك كاريزمــا ويعــدك   »فينــوس« بمن
بالتوافــق مــع مــن تحــب خاصة يومــي الثالثــاء واألربعاء. 
تمــأل األجــواء بالحــب وتتســم عالقتــك بمــن حولــك 

ــب  ــره تجن ــبوع وآخ ــي أول األس ــالص. ف ــة واإلخ بالصراح
ــر بنفســك. الزهــو والفخ

برج الحوتبرج الحوت

 الثالثــاء واألربعــاء: تزدهــر أوضاعــك المهنيــة.. تتحــرك 
ــى  ــك عل ــة وقدرت ــك التنظيمي بنشــاط وتنفعــك موهبت

التفــاوض، وقــد تظهــر أمامــك بارقــة أمــل، مــا عــدا ذلــك 
يجــب أن تــدرس جيــدًا خياراتــك واعتنــي بحســاباتك تفاديــًا 

للخســارة.

برج العقرببرج العقرب

 مــن الســبت لإلثنيــن: انتبــه لمــا ينتظــره منــك الطــرف 
اآلخــر وعليــك باحتــرام رغباتــه. كمــا أن معاكســة 

الكواكــب قــد تتســبب فــي خالفــات عائليــة واجتماعيــة. 
تجنَّــب الصــدام. مــن الثالثــاء للجمعــة: الوقــت مناســب 

لإلصــالح.

برج الجوزاءبرج الجوزاء

عاطفيــة  تمنحــك طاقــة  الحــب  بمنــزل   »فينــوس« 
وتلتقــط بــذكاء إشــارات الحــب. تشــعر بالرضــا، ويقــف 

بجانبــك األصدقــاء وتتعامــل بلطــف مــع الجميــع، فقــط ال 
تتحــدث عــن أخبــارك مــن الســبت لإلثنيــن، واعتــن بأقوالك 

يومــي الخميــس والجمعــة.

برج الجديبرج الجدي

 »الشــمس« ثــم »عطــارد« بمواجهــة برجــك وعليك أن 
تتجنــب المغامــرة مهنيــاً وماليــاً. راقــب جيــدًا مــا يحدث 
ــك،  ــل ألهداف ــي تص ــر ك ــاول أن تثاب ــك وح ــن حول م

ومــع ذلــك مــن الثالثــاء للجمعــة: يســاعدك الفلــك علــى 
التماســك.

برج العذراءبرج العذراء

شــذا حســون تشــارك مــع اســرة 
لمســابقات  القيثــارة  برنامــج 
المطربين الشــباب فــي الفضائية 

ــة العراقي

شذا حسون

العراقــي  الممثــل  عبــاس  عــادل 
المغتــرب والغائــب عــن الدرامــا منــذ 
ســنوات يعــود اليهــا فــي رمضــان 
بمسلســل مــن اخــراج علــي ابــو ســيف 

ــل. ــد كام ــع هن ــه م وبطولت

عادل عباس

ــم دورا  ــى ابراهي ــان يحي ــل الفن يمث
جديــا فــي مسلســل تســجيل خــروج 

مــع المخــرج علــي فاضــل.

يحيى ابراهيم

رئيــس بيــت العــود العراقــي 
العطــار  محمــد  الموســيقي 
يشــارك فــي مهرجــان العــود 
االمــارات  فــي  الدولــي 
العربيــة منتصــف اذار الجــاري 
عازفيــن  عشــرة  بمشــاركة 

مــن عشــر دول.

محمد العطار 

ــين  ــد ياس ــان ماج ــى الفن انته
االذاعــي  دوره  تســجيل  مــن 
فانــوس  مسلســل  فــي 
د  تاليــف  بالفلــوس  يلعــب 
عبدالباســط ســلمان واخــراج 

نــادر. وديــع 

ماجد ياسني

قحطان جاسم جواد

ــة  ــة الفضائي ــوات التلفزيوني ــي كل قن ف
ــة المســؤولة  ــة تحــرص الجه او االرضي
تخــص  مهمــة  قضيــة  علــى  عنهــا 
المذيعيــن وضــرورة ظهورهــم بشــكل 
جيــد ومناســب الســيما علــى صعيــد 
ــل  ــدة لصق ــم دورات ع ــة، وتدخله اللغ
لغتهــم وتهيئتهــم للدورالموكــول لهم.
وهــذا يذكرنــي بتلفزيون واذاعــة بغداد 
بغــداد ايــام زمــان حيــث كانــت تحــرص 
علــى لغــة المذيــع وتدخلــه دورات عــدة 
فــي معهــد التدريــب االذاعــي لعــدة 
مــن  االكفــاء  فيهــا  يحاضــر  شــهور 
ــة  ــة. اضاف ــي اللغ ــراء ف ــن الخب المذيعي
الــى  الــى شــرطهم فــي المتقدميــن 
مهنــة مذيــع ان يكــون مــن خريجــي 
خريجــي  مــن  امــا  العربيــة.  اللغــة 
االعداديــة ولديهــم المــام كبيــر باللغــة 
ــد.  ــي المعه ــل ف ــل دورات التأهي فيدخ
وحتــى بعــد التخــرج والممارســة تحتــاط 
المؤسســة الــى قضيــة لغــة المذيــع 

وتشــدد بصرامةعلــى المذيعيــن. 
واذكــر ذات مــرة فــي الثمانينــات صدرت 
ــغ خمســة  ــان يســتقطع مبل ــات ب تعليم
دنانيــر مــن راتــب المذيــع اتجــاه كل 

المذيــع!  بهــا  يخطــأ  لغويــة  غلطــة 
وكانــت الخمســة كبيــرة جــدا فــي ذلــك 
حــال  كيــف  ذلــك  كل  امــام  الوقــت. 
مذيعــي اليــوم فــي الفضائيــات العراقية.

مؤلمــة  الصــورة  ان  اقــول  لالســف 
وحزينــة حيــن تــرى وتســمع المذيعيــن 
من كال الجنســين وهم اليجيــدون اللغة 
ومخــارج الحــروف ويرفعــون  وينصبــون 

علــى كيفهــم بعيدا عــن اللغة الســليمة.
ــارات  ــي اختي ــاهل ف ــو التس ــبب ه والس
حيــث  المذيعيــن،  مــن  الفئــة  هــذه 
صــارت الشــروط تنظــر للشــكل اكثــر 
ــع. ــي هــي اســاس المذي ــة الت مــن اللغ

اذكــر مــرة فــي قنــاة هنــا بغــداد اعــددت 
برنامجــا لحلقــة صفــر فاســندوا المهمــة 
والــراء. التــاء  بحــرف  تلــدغ  لمذيعــة 

فضحكــت وقلــت اهلل يلعــن ذلــك اليــوم 
ــا  ــوا به ــف ات ــة وكي ــي مذيع ــي صرت الل
الــى الشاشــة لمجــرد ان شــكلها فيــه 
جماليــة! واتذكــر فــي مقابلــة جــرت بيــن 
لجنــة فحــص المذيعيــن وكان فيهــا 
المذيــع الرائــد حســين حافــظ والمذيــع 
ــر حجــي غــازي فيصــل اذكــر نجــح  الكبي
ــة مــن  احــد االشــخاص باســتخدام اللغ
ناحيــة اللغــة الســليمة، لكنــه فشــل فــي 
النتيجــة العامــة فســالت حســين حافــظ 
ــو  ــبب االول ه ــال الس ــب؟ فق ــاذا رس لم
ــليمة  ــر س ــه غي ــروف لدي ــارج الح ان مخ
والســبب االخــر ان ظهــوره على الشاشــة 
اليصلــح الن هنــاك اعتبارات في الشــكل 
والهنــدام تتطلب مراعاتهــا. اذن المذيع 
ليــس شــكال جميــال وواســطة قويــة بــل 
هنــاك شــروط صارمــة عليــه ان يلتــزم 

ــدا! ــا جي ــح مذيع بهــا ويجيدهــا ليصب

اخطاء املذيعني من مفكرتي الفنية

مــع  باالســتمتاع  يعــدك  داعــم  بوضــع  »فينــوس« 
األحبــاب. فــي األفــق لقــاءات موفقــة مــع األصدقــاء 

ــط إذا  ــة اهتمامهــم، فق ــي مقدم ــرون ف ــك الكثي ويضع
كنــت متزوجــاً حــاول أن تحــل مشــاكلك مــع شــريك الحيــاة 

بالحــوار الهــادئ.

برج السرطانبرج السرطان

الناصرية - المستقل

مــن ابــرز االحــداث التــي شــهدتها محافظــة ذي 
قــار خــالل االيــام الماضيــة 

انــارة زقــورة اور الشــهيرة  اســتعدادا لزيــارة 
البابــا فرنســيس الجمعــة الماضيــة وتشــّكل هذه 
المدينــة محط اهتمام ســياحي وثقافــي وتاريخي 
ــة بوصفهــا  ــر، فضــال عــن اهميتهــا التاريخي كبي
ــه الســالم.،  ــل علي ــم الخلي ــي إبراهي موطــن النب
وهــي المــرة األولــى التــي ينــار فيهــا هــذا المعلــم 
األثري.هــذا وقــد اقــام الزائــر الكبيــر امــس صــالة 
ــذا  ــي ه ــة ف ــف العراقي ــان والطوائ ــع األدي بجمي
المــكان وفقــا لما يعــرف بصــالة »أســيزي«ويؤكد 
الناصريــة  متحــف  ومديــر  واآلثــاري  الباحــث 
الحضــاري عامــر عبــد الــرزاق لقنــاة روســيا اليــوم 
، أن »زقــورة أور تعــد أقــدم فكــرة للبنــاء المــدرج 
ــم، حيــث بناهــا الملــك )أور نمــو( مــن  فــي العال

ــالد » ــل المي ــة )2100 قب ســاللة أور الثالث
ويضيــف: »هــي أقــدم مــن األهرامــات المصريــة 
وأهرامــات بيــرو واألنــكا فــي المكســيك، حيــث تقع 
ـ 17 كلم، وظهر الســكن  غــرب مدينــة الناصريــة بــ
فيهــا منــذ أكثر مــن أربعــة آالف عام قبــل الميالد«.
وتتألــف الزقــورة مــن ثــالث طبقــات وثالثــة 
ســاللم، كل منهــا مؤلفــة مــن مئــة درجــة، حيــث 

رقــم 3 مــن األرقــام المقدســة بالعــراق القديــم، 
ولهــذا يــراه بعض علمــاء اآلثار رقمــا ميتافيزيقيا، 
مــا وراء أو مــا فــوق عالــم الطبيعــة، ويعطــي ُبعدا 

آخــر لطريقــة تفكيــر الســومريين آنــذاك.
وُبنيــت زقــورة أور علــى قاعــدة مربعــة طــول 
ضلعهــا 42 متــرا، ترتفــع الطبقــات المتعاقبــة 
ــة  ــدة ومبني ــات، وهــي صل والمتســاوية االرتفاع
ــن، وقــد كســيت مــن الخــارج  جميعهــا مــن اللِب
بطبقــة ســميكة مــن اآلجــر األحمــر المفخــور، 
وبطريقــة هندســية، تســمى »الســبط«، ويميــل 
البنــاء إلــى الداخــل كلمــا ارتفــع إلــى األعلــى، ممــا 
يعطــي للناظــر خدعــة بصريــة، ليبــدو أعلــى مــن 

ــي. ارتفاعهــا الحقيق
وارتفــاع الزقــورة الحالــي 16 متــرا ونصــف المتــر، 
لكــن ارتفاعهــا القديــم عنــد بنائهــا األول كان 26 
متــرا ونصــف المتــر، ولــم يتبــَق مــن الزقــورة اآلن 
ســوى الطبقــة األولــى، وأجــزاء مــن الثانيــة، أمــا 
الثالثــة فغيــر موجــودة، إلــى جانب المعبــد العلوي 

أيضــا الــذي انهــار بســبب عوامــل التعريــة
وتوجــد فــي الزقــورة ومــن كل جوانبهــا »فتحــات« 
تســمى »العيــون الدامعــة« يراهــا الســائح عندمــا 
يرفــع عيونــه للمشــاهدة إلــى األعلــى، وهــذه 
الفتحــات الشــاقولية الممتــدة لهيــكل الزقــورة 
األمطــار  ميــاه  الســتخراج  تســتخدم  الداخلــي 

وتصريفهــا عبــر األنابيب في وقتنا الحاضــر، ويخرج 
ــون. ــا تخــرج الدمــوع مــن العي ــاء المطــر كم م

ــًا  ــة م عرض ــة االثري ــهدت المنطق ــد ش ــذا وق ه
فولكلوريــاً فــي   يجســد حضــارة وادي الرافديــن. 

وعــادة مــا تقــوم فــرق فنيــة وعــروض ازيــاء فــي 
المنطقــة الهميتهــا .

إنارة زقورة أور للمرة األولى ابرز معالم زيارة البابا

صــدر فــي بغــداد العــدد الجــدي مــن مجلــة 
الخطاط،وكالعــادة جــاءت مليئــة بالموضــوع 
الزاخــرة عــن الخــط العربــي والخطاطيــن 
ــي  ــة ه ــع العربي.والمجل ــراق والوط ــي الع ف
جهــد خالــص للفنــان والناقــد علــي الدليمــي 
رئيــس تحريــر والمؤســس وخطــاط المجلــة 
ومصممهــا ويعمــل مــن اجــل الســهر علــى 
طبعهــا وتوزيعهــا  ويمولهــا شــخصيا،وهي 
جهــود كبيــرة جــدا الن كل عمــل مــن هــذه 
االعمــال تحتــاج الــى شــخص متفــرغ فــي 
حيــن اننــا نعــرف الدليمــي يعمــل مديــرا 
للمتحــف الوطنــي فــي وزارة الثقافــة وناقــد 
مهــم يتابــع الحركــة التشــكيلية فــي العــراق 
والوطــن العربــي اضافــة الى همــوم ومتاعب 
المجلة.انــه جهــد كبيــر يســتحق االشــادة 
موضوعــات  عــدة  العــدد  والثناء.تضمــن 
منهــا موضــوع الغــالف عــن الخطــاط الراحــل 
عبدالرضــا القرملــي الــذي رحــل فــي عــام 
2006 وكمــا يقــول المثــل المآثور)الخــط 
يبقــى زمانــا بعــد كاتبــه وكاتــب الخــط 
الراحــل  ويتميــز  مدفــون(  االرض  تحــت 
ــى  ــي عل ــط العرب ــواع الخ ــكل ان ــه ل باجادت
المعروفة..ومــن  قواعــده  ووفــق  اصولــه 
ــه  ــي جم ــزة الت ــه الممي ــه لوحت ــهر اعمال اش
ــع الخطــوط المتنوعةوهــي التــي  فيهــا جمي
ــا  ــاهدها لجودته ــن ش ــا كل م ــذب اليه انج
وتقنيتهــا العاليــة فــي ضبــط انــواع الحــروف 
وتقديمهــا جميعــا بصــورة مذهلــة وآخــاذة. 
وكتــب الدكتــور ايــاد الحســيني موضوعــا 
بعنــوان المســافة النفســية بيــن االنســان 
والتصميم.ومقــال اخــر عــن مقتــل الخطــاط 
اخــر  الحســني.وموضوع  عمــاد  االيرانــي 
ــر  ــذي يحمــل غي ــف ال ــد ناي ــان ولي عــن الفن
ــد  ــه منهــا الخــط.وكان ق ــي داخل ــة ف موهب
ــة  ــروف الكوفي ــن الح ــال بي ــا جمي ــدم مزج ق
نــوع المربــع وحــروف مــن اللغــة االنكليزيــة . 
وقــد نجــح فيهــا. وموضــوع اخــر عــن االخــوة 
والزخرفــة. العربــي  الخــط  بيــن  اوزجــاي 

ــكل  ــي ش ــوادر ف ــن الن ــي ع ــق صحف وتحقي
وكتــب  العالــم.  فــي  المصاحــف  ونوعيــة 

ــن الخطــاط  ــس ع ــن تون ــي م ــال  الكاف كم
عمــر الجمنــي. ومقالــة مهمــة للخطاطــة 
العراقيــة جنــة عدنــان بعنــوان خطاطــة تقــرا 
ــي.  ــط العرب ــي الخ ــا ف ــا وتجربته خطوطه

ومقــال عــن الخطــاط الكــوردي بــرزان حاجــي 
واصولــه  المربــع  خــط  عــن  اخــر  ومقــال 
وقوانينهوموضــوع اخــر عــن فــن الخــط فــي 

ــو. ــو ناكان ــة ايجيري ــات الرحال ــكار ونتاج اف

بمناســبة زيــارة البابــا فرانســيس 
الخميــس  يــوم  للعــراق  صــدر 
ــارس  ــوان  م ــاب بعن ــي كت الماض
 The كتــاب ) البابــا يلتقــي آيــة اهلل
الكتــاب   ،  )Pope Meets Ayatollah
  .. الزيــارة  هــذه  ابعــاد  يشــرح 
حيــث دخــل البابــا فرنســيس مــن 
ــة،  ــة الروماني ــة الكاثوليكي الكنيس
ــة. ــارة تاريخي ــي زي ــراق ف ــى الع ال

أور  مدينــة  إلــى  الحــج  ورحلــة   
العــراق،  جنــوب  فــي  القديمــة 
إبراهيــم،  النبــي  رأس  مســقط 
النجــف  مدينــة  بزيــارة  توجهــا 
المقدســة للقــاء آيــة اهلل العظمــى 

السيســتاني. علــي  الســيد 
فــي هــذا الكتــاب، يقــدم المؤلفــون 
المذهــب  أهميــة  حــول  نظــرة 
الشــيعي، الذي يقوده اليــوم آية اهلل 
العظمى الســيد علــي السيســتاني، 
والتســامح  للســالم  كصــوت 

واالعتــدال فــي عالــم اليــوم.
ــيد  ــة اهلل الس ــن آي ــة م ــع مقدم م
فــي  بــارز  أســتاذ  الخبــاز،  منيــر 
وطالــب  اإلســالمية  المدرســة 
السيســتاني،  العظمــى  اهلل  آيــة 
يقــدم هــذا العمــل خلفيــة شــاملة 
لهــذه الزيــارة التاريخيــة ومقدمــة 
ــى  ــه إل ــيعي ونظرت ــالم الش لإلس

العالــم.

مجلة الخطاط...... العدد 16  كتاب خاص 
عن زيارة البابا

يوّثــق الكاتــب والمخــرج العراقــي أنــس 
فــي  جلجامــش  ملحمــة  الموســوي 
فيلــم كرتونــي قصيــر تحــت عنــوان 
ينقــل  حيــث  العظيــم«  »جلجامــش 

األســطورية. الملحمــة  أحــداث 
ــى  ــث إل ــي حدي ويوضــح الموســوي، ف
فيلمــه  أّن  العربــي«،  »التلفزيــون 
ــي  ــي ف ــم كرتون ــي أطــول فيل ــو ثان ه
تاريــخ العــراق الســينمائي، مشــيًرا إلــى 
ــن  ــدة م ــل كانــت جي ــداء العم أّن أص
جانــب النقــاد والمهتميــن باألعمــال 
حضــر  وقــد  الســينمائية.  العراقيــة 
العــرض فــي الســينما أعمــدة الفــن 

الموســوي. بحســب  العراقــي، 
وعــن اختيــاره لهــذه القصــة بالتحديد، 
قــال الموســوي إّن هــذه الملحمــة لــم 
تأخــذ حقهــا ســينمائًيا، لذلــك ارتأى أن 
يقّدمهــا بنفســه، ال ســيما وأنــه يعمــل 
بمجــال أفــالم الكرتــون باإلضافــة إلــى 

عملــه باإلخــراج.
لصناعــة  باإلعــداد  الموســوي  وبــدأ 
الفيلــم منــذ ســنتين بينمــا اســتغرق 
ــا  ــهر، علًم ــدة 8 أش ــي م ــه الفعل إنتاج

أن مّدتــه ال تتجــاوز الـــ 20 دقيقــة.
وُأنجــز العمــل بمبــادرة فرديــة مــن 
صغيــر  عمــل  فريــق  مــع  المخــرج 
أّنهــم  رغــم  مــادي،  دعــم  أّي  دون 
ــع  ــر مواق ــة عب ــات المختص ــوا الجه دع
مادًيــا  مســاعدتهم  إلــى  التواصــل 
لجعــل مــدة الفيلــم أطــول، لكّنهــم لــم 

اســتجابة. أي  يتلقــوا 
ــذا الســياق،  ــي ه ولفــت الموســوي ف
العراقييــن  المخرجيــن  معانــاة  إلــى 
ــى  ــي ال تحظ ــينما الت ــة الس ــي صناع ف
باالهتمــام المطلــوب فــي بــالده، ال 
ســيما مــن الناحيــة الماديــة، إذ يضطــر 
المخرجــون إلــى المبــادرات الفرديــة 

لتقديــم أعمــال جديــدة

جلجامش العظيم«.. ثاني أطول فيلم كرتوني في العراق
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ضرورة 
االختالف

االختــالف العقالنــي ضــرورة وحاجــة، وليــس ترفــاً اجتماعيــاً او فكريــاً، لــذا يجــب ان 
يكــون مقدســاً، ال يجــوز المســاس بــه.

ــة  ــه الجدلي ــز، فهــو مقــدس، وألن ــداع والتمي و ألن االختــالف معيــن ال ينضــب لالب
االبديــة لبنــي البشــر ، فهــو مقــدس، وألنــه داللــة علــى انســانية االنســان المتحضــر 
فهــو مقــدس، فاالختــالف هــو انفجــار عظيــم لألفــكار، وهــو ُأّس الصــراع اإليجابــي 
ــة  ــى الحري ــم معن ــي نتعل ــالف ك ــة ماســة لالخت ــن بحاج ــذا نح ــون، ل ــذا الك ــي ه ف
وقبــول اآلخــر، فالحريــة تعنــي ان تكــون ملتصقــاً بـــذاتك ومّتســقاً معهــا ومتصالحــًا 
مــع محيطــك بــكل تفاصيلــه، وال تخــَش إال ضميــرك المتوقــد، وان تــرى األشــياء بكل 

ابعادهــا وزواياهــا.
كمــا ان االختــالف حقٌّ اساســي لالنســاِن وليس مكتســباً، فاألفكار المتشــابهة ال تنتج 

رقيــاً  وتطــورًا ، والصــراع بيــن فكرتيــن ينتــج فكــرة جديدة مختلفة عــن اإلثنتين.
ــا  ــرة حينم ــهيرة ) ان كل فك ــل الش ــي هيج ــوف األلمان ــة الفيلس ــم قول ــا نفه حينه
تولــد تحمــل معهــا بــذور فنائهــا ( وميــزة االختــالف انــه يبقــى فــي حــدود األفــكار 
الموضوعيــة و أن ال يتحــول الــى تراشــق كالمــي او بالســالح، فحينهــا يتحــول الــى 

خــالف، وينتقــل مــن حالتــه االنســانية الــى حالتــه البهيميــة.
ولعــل الميــزة األجمــل فــي ثقافــة االختــالف العقالنــي المقــدس هــي الفصــل بيــن 
الفكــرة وصاحبهــا، وهنــا قــول رائــع لإلمــام علــي، أتذكــره، حينمــا يقــول: » ال تنظــر 
الــى مــْن قــال بــل انظــر الــى مــا قــال « أو قــول اإلمــام الشــافعي رحمــه اهلل حينمــا 
يقــول : » رأيــي صــواٌب يحتمــل الخطــأ، ورأُي غيــري خطــأٌ يحتمــل الصــواب «. فحينمــا 
تختلــف مــع اآلخــر يجب عليك ان تتجنــب الخوض بنواقصــه او مثالبه الشــخصية، واذا 

فعلــت فهــذا يعنــي ان ال دليــل لديــك لتفنيــد فكرتــه او مناقشــتها. 
كمــا انــك ال تمتلــك الفروســية فــي الخصومــة. وألن ال احــَد يمتلــك الحقيقــة كاملــًة، 
فهــذا يعنــي اننــا بشــر نحلــل بعقولنــا، ُنخطــئ ونصيــب، وفي أحســن الحــاالت نقترب 

مــن الواقــع بنســب متفاوتــة حســب مــا نمتلــك مــن معطيــات. 
ــلوكنا  ــي س ــاري ف ــب الحض ــوق الجان ــي تف ــر يعن ــالف لآلخ ــاحة االخت ــا مس ان منحن
اإلنســاني، فيجــب علينــا ان نقبــل اآلخــر كما هو بــكل تناقضاته وســلبياته وإيجابياته، 
وعندهــا ال نعــدم الجهــد فــي محــاورة أفــكاره واإلطــالع عليها، حينها نســمح للتجارب 
اإلنســانية ان ال تكــون حبيســة الخــوف والقمــع الدينــي أو اإلجتماعــي أو السياســي، 

فهــي تنطلــق مــن عالــم الكبــت الــى فضــاء الحريــة.
فــال يمكــن أن ترتقــي الشــعوب دون ثقافــة اإلختــالف التــي هي عصف فكــري حقيقي 
يأبــى ان يســتقر فــي العقــل دون أن يتعــرف على نفســه، هــل هو حقيقــة أم فنطازيا، 

فــال يمكــن االقتــراب مــن الحقيقــة إال مــن خــالل االختــالف ومن خــالل اآلخر.
إن قبــول الــرأي المختلــف ال يعنــي بالضــرورة اإلقتنــاع بــه ،بــل هــو اإلقــرار بوجــوده 

أو التعــرف عليــه.
فالديمقراطيــة واإلختــالف متالزمــة فلســفية، لــذا فــإن اإلختــالف مرتكــز مهــم  مــن 
مرتكــزات النظــام الديمقراطــي، الــذي يحمــل ثقافــة األخــذ والعطــاء والتفاعــل 
اإليجابــي مــع قيــم إنســانية جديــدة بعيــدة عــن روح التعصــب والكراهيــة وشــطب 
اآلخــر المختلــف. فمــا الضيــر أن تختلــف وتبقــي بــاب الحــوار مفتوحــاً، فالحــوار أفضــل 
وســيلة للتواصــل اإلنســاني، وال يحــق للذيــن يؤمنــون بالديمقراطيــة أن يمارســوا 
ديكتاتوريــة ضــد األفــكار، او أن يحاولــوا أن يصبغــوا العالــم والمجتمــع بلــون واحــد.

لذا االختالف هو آية من آيات اهلل، فيقول  عنها في القران الكريم : 
ــَك  ــاَلُف أَْلِســَنِتُكْم َوأَْلَواِنُكــْم ِإنَّ ِفــي َذِل ــَماَواِت َواأْلَْرِض َواْخِت ــُق السَّ ــِه َخْل »َوِمــْن آَياِت

ــاٍت لِّْلَعاِلِميــَن« الــروم )22(  .   آَلَي
لذا يجب ان نفهم كبشر إن اإلختالف العقالني سبب ديمومتنا واستمراريتنا.

عالء الخطيب

األسبوع نهاية 

ــا فرنســيس فريــدة مــن نوعهــا ألنهــا  ــارة الباب ليســت زي
ــم،  ــي أرض ابراهي ــة للكرســي الرســولي يمــر فيهــا ف رحل

ــل وأشــور فحســب. فــي أرض ســومر وباب
انهــا لحظــة تاريخيــة الن العالــم يراكــم، ايهــا العراقيــون، 

كمــا انتــم، ألول مــرة.
ــة  ــن عدس ــم م ــم ال يراك ــة ألن العال ــة تاريخي ــا لحظ انه
اإلعــالم الدولــي او العربــي، ال يراكــم فــي الصــور النمطيــة 

ــة. ــرة او العربي ــوز أو ســي ان ان، أو الجزي لفوكــس ني
ــة  ــم الحقيقي ــا تســتعيد هويتك ــة ألنه ــا لحظــة تاريخي انه

ــاد الزمــن.  ــي غطاهــا رم الت
انهــا لحظــة تاريخيــة، ألن العالــم يتطلــع اليكــم  مــن 
جديــد، خــارج عدســة الفشــل والحــرب والنــزاع، خــارج 
ــة الســيادة  ــة مســتباحة، معدوم ــزل كزاوي ــم المخت مكانك
تعبــث بهــا التنظيمــات االرهابيــة والمافيــات والميليشــيات 

ــى. ــادا وفوض فس
انهــا لحظــة هاربــة يتذكــر فيهــا المجتمــع الدولــي حجــم 

عمقكــم الحضــاري والروحــي. 
ــم،  ــن أرضك ــان م ــة األيم ــا انطالق ــف فيه ــة يستكش لحظ
كأرض  وبأوركــم  لالنبيــاء،  كأب  بأبراهيمكــم  يحتفــي 

الرســاالت.
توقفــوا عــن التعامــل مــع الزيــارة كمنصــة لنشــر الســلبيات 
ثقتكــم بهويتكــم وارضكــم،  واســتعيدوا مــن خاللهــا 
ثقتكــم بعراقكــم الــذي هــو عاصمــة التنــوع ومنطلــق حــوار 

االديــان وموطــن الحضــارات .
ــن  ــت م ــوام تفل ــذ اع ــدة من ــر الوحي ــة الفخ ــو لحظ ال تدع
بيــن ايديكــم، النكــم لــم تــروا ابعــد مــن واقــع سياســي 

ــاس . ــم لالنف ــط كات محب
احتفــوا بعراقكــم مــن خــالل الزيــارة مــا دام  قداســة البابــا 

هــو ســفيركم هــذه المــرة .

رسالة بمناسبة 
زيارة البابا 

فرنسيس

بقعة ضوء

 - اخر عمل لك؟
ــذي صــدر فــي  ــد ال ــاب احــالم العائ * كت

ــا. زمــن كورون
 - اخر كتاب قراته؟

* الدولــة التســلطية فــي المشــرق العربي 
لخلــدون النقيب.

 - اخر فيلم شاهدته؟
* فيلــم الموصــل الــذي كنــت اتمنــى ان 
نقــوم بانتاجــه قبــل ان يــدون االخــرون 

انتصاراتنــا حســب روايتهــم.
 - سياســي عراقــي او غيــر عراقي مفضل 

لديك؟
* وطنية حيدر العبادي.

 - شاعرك المفضل؟
* حسب الشيخ جعفر .

لديــك  مفضــل  عراقــي  مطــرب   - 
واجمــل  اغانيــه؟

* كاظــم الســاهر فــي قولــي احبــك 
ــي.  ــزار قبان ــد ن ــة قصائ وبقي

 - مطرب غير عراقي مفضــل لــديــك 
اغانيه؟ واجمل 

* ام كلثــوم فــي كل اغانيهــا وخصوصا 
ســيرة الحب.

 - ممثل عراقي يعجبك؟
* بهجت الجبوري.

 - ممثلة عراقية تعجبك؟
* شذى سالم.

 - احب البلدان لديك غير العراق؟
* لبنان التي فتحت ازرار البحر.

 - حكمة في حياتك؟
* »لكــي تكــون فارســاً يــا ولــدي البــد 

ــول«. ــد الخي ان تعان
 - امنية خاصة؟

* اكمال اطروحة الدكتوراة ومناقشتها .
 - امنيه عامة؟

* عراق خال منهم.

 الشاعر واالعالمي 
مجاهد ابو الهيل

وقفة مع

سعد سلوم

ــات درب  ــز نســخة مــن جداري ــرة مــن البرون ــن مصغ  قطعتي
اآلالم للنحــات الراحــل محمــد غنــي حكمت نحتها بأربعة عشــر 
لوحــة مــن حجــر نينوى إلى كنيســة الصعــود الكلدانيــة  هدية 
 إســتثنائية يحملهــا البابا فرنســيس مــن العراق الــى الفاتيكان

ــة  ــرة للوح ــة تشــكل نســخة مصغ ــن منحوت ــارة ع وهــي عب
درب الصليــب التــي حفرهــا أحــد أشــهر نحاتــي العــراق علــى 
جــدار كنيســة بغداديــة، وصنعــت خصيصــاً علــى شــرف الحبــر 

األعظــم فــي زيارتــه التاريخيــة للعــراق.
ــي  وأشــرف ياســر حكمــت، نجــل النحــات العراقــي محمــد غن
حكمــت الــذي توفــي فــي 2011، علــى إعــداد المنحوتــة التــي 
تمثــل المحطــة السادســة مــن درب الصليــب »فيرونيــكا 

تمســح وجــه يســوع«، بســرية تامــة. 
وقــال حكمــت » انهــا تمثــل رمــزًا بالنســبة للعــراق، ألن نحاتــًا 
عربيــاً مســلماً صنــع درب آالم الســيد المســيح... وهــي تمثــل 

العــراق كلــه، الــذي ال تمييــز فيــه بيــن الطوائــف«. 
وحفــر الفنــان الــذي يلقــب بـ«شــيخ النحاتين في العــراق« على 
قطــع حجريــة اســتقدمت مــن ســهل نينــوى، مركز المســيحية 
ــى  ــم عل ــة الحك ــن لحظ ــك م ــل اآلالم تل ــراق، مراح ــي الع ف

المســيح حتــى صلبــه ودفنــه.
وال يحمــل العمــل فــي طياتــه رمــوزًا دينيــة وحســب. 
امــرأة  الفنــان  حفــر  لوحــة حجريــة،  زاويــة كل  فعلــى 
ــروب  ــه الح ــذي تخنق ــي ال ــعب العراق ــالن الش ــاًل يمث وطف
والحصــار، كمــا كل محتــاج ومنبــوذ دعــا المســيح فــي 

عنهــم. للدفــاع  تعاليمــه 

هدية العراق لبابا الفاتيكان
» فيرونيكا تمسح وجه يسوع «

بالرغــم مــن احتفــال العالــم بيــوم الكتــاب العالمــي فــي 23 
نيســان، وهــو اليــوم الــذي خصصتــه منظمــة اليونســكو، 
إال أن بريطانيــا تحتفــل بــه فــي الرابــع مــن شــهر  مــارس 
ــوم  ــذا الي ــة به ــدارس االبتدائي ــل الم ــث تحتف ــي، حي الحال

االســتثنائي، اذ يســلط الضــوء علــى اهميــة الكتــاب.
ولالحتفــال بهــذه المناســبة طقــوُس خاصــة، حيــث يرتــدي 
ــي  ــا ف ــي قرأوه ــة الت ــخصيتهم المفضل ــاً لش ــال زي االطف
القصــص ، كمــا يقومــون بقــراءة مقاطــع مــن قصصهــم 

المحببــة امــام زمالئهــم فــي الصــف .
الــى  الصغــار  الطلبــة  بارشــاد  المعلمــون  يقــوم  كمــا 
الكتــب التــي تنفعهــم، ويقــوم البعــض باهــداء  القصــص 

ألصدقائــه.
اليــوم  االحتفــاء بالمؤلفيــن  وكذلــك يتــم  فــي هــذا 
يجتمــع  اذ   ، االطفــال  يحبهــا  لقصــص  والرســامين 
بالقــراءة.  لالحتفــال  األعمــار  جميــع  مــن   األطفــال 
الهــدف مــن هــذا الحــدث هــو تشــجيع المزيــد مــن األطفال 
علــى اكتشــاف متعــة الكتــب والقــراءة مــن خــالل منحهــم 

فرصــة الحصــول علــى كتــاب خــاص بهــم.
ففــي بريطانيــا تقــدم المؤسســة الخيريــة ، جنًبــا إلــى جنــب 
مــع National Book Tokens Ltd، كتابــا واحــد لــكل طفــل 
تقريًبــا دون ســن 18 عاًمــا . انــه تقليــٌد جميــٌل حقــاً، فقديمــا 

قــال المتنبــي: »وخيــر جليــس فــي الزمــان كتــاب«.
اتمنــى ان يكــون بلدنــا ضمــن البلــدان التــي تولــي اهتمــام 
بالكتــاب وبمكتبــات الطفــل وكل ما يمت للثقافــة والتعليم 

. بصلة

ــي  ــد البلوش ــة هن ــة الكويتي ــه الفنان ــذي أثارت ــدل ال ــد الج بع
مجــددًا، حــول عالقتهــا بالفنــان العراقــي علــي ىوســف عندمــا 
أعلنــت منــذ أيــام عــن إصابتــه بــفىروس كورونــا المســتجد، 
خرجــت زهــراء البصــري زوجــة علــي ىوســف، لتــرد علــى 

ــة. ــا الخاص ــي بطريقته البلوش
ــذ فتــرة حــول حقيقــة زواج البلوشــي  ــر من وبيــن الجــدل الدائ
مــن علــي ىوســف، إذ تؤكــد األولــى فيمــا ينفــي األخيــر األمــر، 
ــى البلوشــي،  ــر مباشــرة إل وجهــت زهــراء البصــري رســالة غي
ــابها  ــى حس ــتوري( عل ــة )س ــى خاصي ــور عل ــالل منش ــن خ م
بموقــع )انســتغرام(، تقــول فيهــا: »هلــو حبايبي شــلونكم الكل 
يســأل الحمــد هلل احنــا تمــام انــي وعلــي وملــك والعائلــة بخيــر 

صرنــا أحســن«.
وأضافــت: »الحمــد هلل أنــا وعلــي فينا نســبة جدًا قليلــة، وبعد 
كام يــوم نعيــد التحليل بــإذن اهلل. أشــكركم على الدعــاء إلنا. 
أكــو أشــياء حبيتــو استفســار عنهــا إن شــاء اهلل بأقــرب وقــت 

تتكشــف، حاليــاً تعرفــون عنــدي حالة وفــاة«.
وتابعــت زهــراء البصــري: »انتظــروا قريبــا.. تنكشــف الحقائــق 

ويبيــن الكــذاب المنافــق المريــض«.
بدورهــا، ردت الفنانــة هنــد البلوشــي علــى مــا نشــرته زوجــة 
علــي يوســف، بمقطــع فيديــو عبــر ســتوري فــي )انســتغرام(، 
قالــت فيــه: »اتقــي شــر الحليــم إذا غضــب.. إذا أنــت أكرمــت 
الكريــم ملكتــه وإن أنــت أكرمــت اللئيــم تمــردا.. واللــي تمرد 
رح ينطــج علــى راســه.. ال أحــد يــدوس لــي علــى طــرف.. هــذا 

آخــر إنــذار للــكل«.
وتجــدد الجــدل حــول عالقــة هنــد البلوشــي وعلــي يوســف، 

بعدمــا أعلنــت عــن إصابــة ىوســف بكورونــا مــن خــالل 
العراقــي،  بالفنــان  رومانــسىة تجمعهــا  نشــرها صــورة 
أىوب  شــفىت  مــن  ىا  »اللهــم  الصــورة:  علــى  وكتبــت 
وكشــفت ضــر ىعقــوب اشــفي زوجــي علــي وامســح عنــه كل 
ألــم.. اللهــم انــت اعلــم بحالتــه ال شــفاء اال شــفائك وال دواء إال 
دوائــك.. اللهــم إنــك تــراه وأنــا ال أراه، رب وإن عجــز األطبــاء 
فأنــت المقتــدر، وان وقفــت حىلتــي فانــت العــظىم الشــافي 
عــلىك توكلنــا. اللهــم اشــفي زوجــي حبىبــي مــن كورونــا 

اللعىنــة ىارب ىا كــرىم«.
وكانــت البلوشــي قــد صرحــت مؤخــرًا بأنهــا تزوجــت مــن علــي 
ىوســف بعــد بــداىة تعــارف كانــت فــي الكــوىت، مــن خــالل 
دعوتــه للظهــور فــي برنامــج كانــت تقدمــه فــي شــهر رمضان 
الماضــي، وانجذبــا لبعضهمــا، وبــدأت العالقــة بىنهمــا منــذ 
تلــك الحلقة وظــال يتواصــالن عبر مواقــع التواصــل االجتماعي، 
واتخــذا قــرارا بالــزواج، واتفقــا علــى عدم اإلشــهار إال فــي الوقت 
ــى أنهمــا  ــي أشــارت فيهــا إل المناســب، وفــق تصريحاتهــا الت
عقــدا قرانهمــا فــي أغســطس مــن العــام الماضــي في تــركىا.

يوم الكتاب العالمي
 في بريطانيا 

حرب الضرائر  على انستغرام وعلي يوسف هو السبب

بريشة : كاظم شمهود


