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كتب المحرر السياسي للمستقل: 

ــى  ــيد مصطف ــوُة الس ــملها دع ــي تش ــراف الت ــي األط ــن ه م
الكاظمــي للحــوار ؟ اليختلــف اثنان علــى أّن كلمة الحــوار مغرية  
وغيــر مســتفزة. لكنهــا تكــوُن غيــَر ذلــك تمامــاً حيــن يتبعهــا 

الســؤال ..مــع مــن ؟ 
ففــي كّل مــرة ُيطــرح فيهــا مشــروُع الحــوار هــذا منــذ نيســان 
عــام 2003 تتوجــه االنظــار الــى طبيعــة الجهــات التي تشــملها 
ــَل  ــن أن ُتح ــي يمك ــات الت ــة المعض ــوة ، وماهي ــذه الدع ه

باجتماِعهــا وتفاهِمهــا . 
ــي  ــر السياس ــب المتغي ــات حس ــذه الجه ــر ه ــا تتغي ــادًة م وع
واألمنــي فــي البــاد. بــل تبــدو أحيانــا تلــك الدعــوات طريفــة 
وغامضــة اذا ماعرفنــا أن فرقــاء الحــوار الذيــن يتطلــب الموقــف 
التســوية بينهم ، متصارعون وجوديا وليس سياســيا فحســب.
فمــرة تتجــه األنظــار الــى الحــوار بيــن الســنة والشــيعة ، ومــرة 
بيــن العــرب والكــرد ومــرة بيــن البعثييــن والسياســيين الذيــن 
انتزعــوا الســلطة منهــم ، ومــرة  الصحــوات ومــرة بيــن منطقة 
واخــرى .. ومــرة .. ولــك عزيــزي العراقــي ان تضــع ماتشــاء 
ــي الحــوار وبســاط  ــى ضفت مــن أطــراف يمكــن ان تكــون عل
التفاهم،التفاهــم المســتحيل رغــم المؤسســات والــوزارات التي 
انشــئت وأهــدرت أمــواال رهيبــة مازالــت تنــزف حتــى اليــوم . 

فــكل مــا نتــج مــن مشــاكل للدولــة العراقيــة التصلــح لشــيء 
اســمه الحــوار . والســبب أن مشــكلة العــراق ليــس غيــاب الحوار 
ــة  ــة الضامن ــوة الدول ــاب ق ــة، غي ــون والعدال ــاب القان ــل غي ب
ــوار  ــه.. ألن الح ــي مخرجات ــي ف ــوار ايجاب ــاج ح ــة إلنت الضاغط
ينتــج تســوية والتســوية تنتج مصالحــة والمصالحة فــي أطراف 
النــزاع العراقــي مســتحيلة ، ألن أطــراف النــزاع تتمثل فــي دولة 
ــي فســاد ســراق  ــي اإلرهــاب والشــعب ، ف ــة ، ف ــداء الدول وأع
المــال العــام والفقــراء، فــي المؤسســات الرســمية الخائفــة مــن 

مؤسســات غيــر رســمية ، فــي الظلــم والشــعب. 
والمشــكلة اليــوم األكثــر الحاحــاً هــي بيــن القتلــة األحــرار 
الغامضيــن الواضحيــن الذيــن يجوبــون الشــوارع والبيــوت دون 
رادع ، المدعوميــن المنظمين الذين التســتطيع الدولة أن تضع 
اليــد عليهــم ، بــل الذيــن تتواطــأ مفاصــل كثيــرة مــن الدولــة 
ذاتهــا مــع افعالهــم امــا بالســكوت أو بالخــوف على تجــاوز الخط 
األحمــر الــذي وضعتــه تلك المفاصــل للحكومة كــي التتجاوزها . 
فهــل يمكــن الحــوار مع ابنــاء هشــام الهاشــمي وقتلتــه؟! الذين 
يغتالــون اي حــوار قبــل أن يبــدأ. هــل يمكــن الحــواُر مــع حيتــان 

الفســاد الــذي يهيمنــون علــى صنــع القــرار؟ .
واذا كانــت دعــوة الســيد الكاظمــي الرومانســية للحــوار الوطنــي 
تتأّســس علــى األهميــة المفترضة للعــراق بعد زيــارة البابــا، فان 
الــرد جــاء مباشــرا علــى لغــة الســام ورســالة الســام وقصائــد 
الســام واحتفــاالت الســام بــأن زيــارة البابــا مؤشــر علــى أهمية 
التــراب وليــس اهميــة السياســة، وهــو يوجــه دعــوة اليمكــن 
أليــة حكومــة فــي العالــم أن تبلعهــا عندمــا يوصينــا بالكــف عن 
الفســاد والكــف عــن القتــل، لتجيبه األيــادي اآلثمة مباشــرة  وفي 
يــوم مقــّدس لدى غالبية المســلمين هو يــوم استشــهاد اإلمام 
موســى الكاظم عليه الســام فتغتال انســاناً ضعيفاً طيباً بسيطًا 

يبحــث عــن ابنه المحامــي المفقود، هــو والــد المغّيب المختطف 
المحامــي الشــاب علــي جاســب فــي مشــَهٍد تنهــاُر أمامــه أعلــى 

األخاقيــات وأكثــر المنــاورات السياســية مكابرة . 
فــي قــراءة اضافية تبــدو الدعوة الــى )الحوار الوطنــي(  محدودة 
جــدا، محــدودة فــي أطــراف نــزاع داخلــي ضيــق  اليجــرؤ حتــى 
رئيــس الــوزراء علــى توجيــه اصبعه نحوهــا. وهو يريــد التفاهم 
ــاوزوا  ــوه وتج ــوه، وأحرج ــة أرهق ــم بصراح ــا ألنه ــع عّرابيه م
ــل وســخروا  ــردوا بقراراتهــم، ب ــه وانف ــى ســلطاته وعناوين عل

ــة ومركزيــة القــرار الوطنــي ومعنــى  ممــا يســّمى هيبــة الدول
التنســيق، وجعلــوه متراجعــاً فــي النهــار عــن أي قــراٍر يفكــر بــه 
فــي الليــل. ممــا جعــل التعاطــف معــه بعــد اليــأس مــن حلولــه 
أمــرا حتميــاً، وتفســير دعوتــه علــى أنهــا هدنــة بيــن  لصــوص 

المنــزل لجــّر الَنَفــس قليــا، حتــى وإْن لــم يكــن مجديــاً. 
وَجــر الَنَفــس هــذا يمكــن أن يجعل مــن الســيد الكاظمي رئيس 
حكومــة ثقافيــة أو إعاميــة التتحــرش بالســاح وتغمض أعينها 
ــوارع  ــي ش ــة ف ــات طفيف ــر باصاح ــاء، وتفك ــر الدم ــن منظ ع

مهترئــة أو أرصفــة غيــر مصبوغــة حتى تنقضي فترتــه التاريخية 
بســام، ال مصانــع وال اســتثمار للكفــاءات الكبــرى فــي الداخــل 
والخــارج، والانتخابــات مبكرة حقيقيــة، وال اي قرار أو بنــاء أو صرح 

أو مصنــع يمكــن ان يتذكــر العراقيــون مــن خالــه حكومتــه. 
فعــا هــذا التوصيــف اليــوم هــو الواقعــي والحــر بــدون عدوانيــة أو 
ازاحــة، فعــدم تحديــد من هــم أطراف المشــكلة الحقيقية فــي العراق 
بشــجاعة. وعــدم تثبيــت نقــاط الخــاف وأجنــدة هــذا الحــوار، تجعــل 
مــن الدعــوة لــه زورقــا مــن ورق النوايــا  وســط العاصفــة العراقيــة . 

القتلة األحرار يغتالوَن الدعوة للحوار 

فــي العــام 2003 كان حلمنــا جميعــاً ان تتحــرر السياســة واالقتصــاد مــن 
ــذي كان  ــدال مــن االقتصــاد الشــمولي ال ــة، وب ــدة القامع القبضــة الحدي
يحكــم حركــة التجــارة، ســيحل اقتصــاد الســوق وبــدال مــن الدكتاتوريــة، 
ســننعم بالديمقراطيــة وحريــة الــرأي، لكــن مــا حصــل هــو تحرر السياســة 
ــاع  ــرًا إلــى حــد التفتيــت الشــديد وضي ــه كثي ــغ في فقــط علــى نحــو مبال
الســيادة وتوزيــع لســلطة صناعــة القــرار عبــر آليــات المحاصصــة والتوافق 

والتقاســم الحزبــي للســلطة ومواردهــا.
بينمــا كان الحلم بالرفاهية يســاور المهمشــين، كان الواقــع يعكس صورًا 
اخــرى ويؤســس الــى فوضــى عارمــة. انقســم فيهــا الواقــع الــى سياســيين  

غارقيــن بالنعيــم وفقــراء يلــوذون بالحرمــان، هوة ســحيقة بيــن االثنين.
بلــد يحســده االخــرون علــى ثرواتــه، بينمــا يحتــرق ابنــاؤه بلهيبها. يــزداد 

الفقــراء فقــرًا، مثلمــا يــزداد االغنيــاء ثــراًء .
مفارقــة عجيبــة فــي باد النهرين كشــفها تقريــر لبرنامج  الغــذاء. العالمي  
عــن تصاعــد معــدالت الفقــر التــي قاربــت %32، كان للجنــوب فيهــا حصــة 

االســد .
لــم تكــن النتيجــة مفاجئــة لكنها مســتهجنة، بعد انخفــاض قيمــة الدينار، 
وانتشــار الفايــروس فقــد ثلــث العراقييــن قدرتهــم علــى توفيــر الســعرات 
الحراريــة الازمــة الجســامهم التــي تقيهــم االمــراض، فاضطرهــم الحــال 

الــى اللجــوء والتكيــف مــع الواقــع ممــا ســيؤثر علــى المســتوى المعاشــي.
ومــن الغريــب ان العراقييــن يتمنــون الســعار النفــط ان تبقــى منخفضــة، 
وهــو امــر ربمــا يصعــب تحليلــه فــي الحــاالت االعتياديــة، لكــن لــو عرفنــا 
الســبب لبطــل العجــب، يقــول العراقيــون نحــن لــم ننعــم بالثــروة كمــا هو 
حــال شــعوب الــدول النفطيــة، فكلمــا ارتفــع ســعر البرميــل ازداد الســراق 

غنــى وقــوة وازددنــا فقــرًا وضعفــا .
ففــي احصــاء اجرتــه منظمــة محليــة عــن الثــروة النفطيــة هــل هــي نعمــة 
أم نقمــة ؟  اوضحــت النتائــج ان %70 مــن العراقيين يعتبرونــه نقمة و20% 

قالــوا انــه نعمــه و%10  متردديــن. 
هــذا االســتطاع يوضــح لنــا مســتوى االحبــاط الــذي يتملــك االنســان فــي 
العــراق. كمــا يوضــح لنــا االصــرار العجيــب للشــباب فــي مواصلــة الرفــض 

والتمــرد والتظاهــر لتغييــر الواقــع . 
نريــد وطــن  ليــس شــعارًا عبثيــاً بــل ضــرورة الواقــع الــذي فــرض نفســه 

فــي بلــد النفــط والجــوع .
ــم خــال هــذا  ــر مصــدر للنفــط العال ــح ثانــي اكب ورغــم ان  العــراق اصب
الشــهر اال ان االمــر لــم يكــن مهماً بالنســبة للشــارع، فهذا المركــز  ال يغير 
مــن الواقــع المأســاوي لفئــات الطبقــة الوســطى التــي تعيــش فــي ظــروف  

غايــة فــي الصعوبــة .
 لقــد قتــل الحلــم وانقلــب الواقــع  وكل مــا نحلــم بــه هــو الرجــوع الــى 
الواقــع الــذي يضمــن لنــا  العيــش بحريــة وكرامــة ســنبقى نحلــم ونعمــل 

معــاً لنحقــق احامنــا .

 حلمنا الذي انقلب  
كلمة المســتقل

الخطيب عالء 

سكان االهوار للمستقل:بالوثائق...
لماذا يغّرم العراق 

مبلغا كبيرا في 
محكمة دولية !؟

اليونسكو كذبت علينا 
والمسؤولون سرقونا 771111

الناصرية - المستقل

قررت مفتشية آثار وتراث محافظة ذي قار  السبت، اغاق مدينة اور األثرية امام حركة الزائرين.
وقــال مديــر المفتشــية طاهــر كويــن فــي تصريحــات صحفيــة   انــه تــم اغــاق مدينــة أور 
االثريــة لثاثــة ايــام مــن كل اســبوع هــي ايــام الجمعــة والســبت واالحــد اســتنادا لقــرار 

اللجنــة العليــا للصحــة والســامة والمعنيــة بتطبيــق الحظر الشــامل.

ــي  ــي الســيد عل ــى المرجــع الدين ــاس، رســالة إل أرســل الرئيــس الفلســطيني، محمــود عب
السيســتاني، شــكره فيهــا علــى نصرتــه للقضيــة الفلســطينية ومــا طرحــه فــي لقائــه مــع 

ــا فرنســيس االول. الباب
وجــاء فــي الرســالة، »تابعنــا باهتمام زيــارة الحبــر األعظم، البابا فرنســيس واللقــاء التاريخي 
الــذي جــرى بينكمــا ومــا تضمنتــه مــن طــرح للتحديات الكبيــرة التــي تواجهها الشــعوب في 
هــذا الوقــت العصيــب«. وثمــن عبــاس، وفقــا للرســالة، »دعمكــم للقضايــا التــي تواجههــا 
منطقتنا وعلى رأســها مناصرتكم للقضية الفلســطينية العادلة ولنضال شــعبنا المشــروع«.
وكان بابــا الفاتيــكان فرنســيس األول، قــد زار العــراق الجمعــة الماضيــة، والتقــى بالمرجــع 
السيســتاني يــوم الســبت الماضــي، والــذي تحــدث »عمــا يعانيــه الكثيــرون فــي مختلــف 
البلــدان مــن الظلــم والقهــر والفقــر واالضطهــاد الديني والفكــري وكبت الحريات االساســية 
وغيــاب العدالــة االجتماعيــة، وخصــوص مــا يعانــي منــه العديــد مــن شــعوب منطقتنــا مــن 
ــعب  ــيما الش ــا، وال س ــر وغيره ــات تهجي ــادي وعملي ــار اقتص ــف وحص ــال عن ــروب وأعم ح

الفلســطيني فــي األراضــي المحتلــة«.

اغالق مدينة اور التاريخية 
امام حركة الزائرين

الرئيس محمود عباس 
يشكر السيد السيستاني

بغداد - المستقل

يبحــث رئيس الــوزراء العراقي مصطفــى الكاظمي 
ــي  ــار الت ــة ذي ق ــد لمحافظ ــظ جدي ــار محاف اختي
محافظــا  االســدي  الغنــي  عبــد  الفريــق  كلــف 
مؤقتــا لها.قــد تــم تــداول خمســة اســماء مرشــحة 
للمنصــب مــن ابنــاء المحافظــة لكــن مصــادر 
مقربــة مــن الكاظمــي تقــول : »أن الشــخصية 
ــارج  ــد تكــون مــن خ ــي المنصــب ق ــرب لتول األق
ــى  ــي ُطرحــت وتمــت مقابلتهــم  حت األســماء الت

. االن« 
وفــي الوقــت الــذي يعــد منصــب المحافــظ مــن 
المناصــب التــي تخضــع للتجــاذب السياســي فــي 
المحافظــة، اال ان الكاظمــي كما يبــدو يريد فرض 
ــي  ــعبي ف ــول ش ــى بقب ــتقلة تحظ ــخصية مس ش
المحافظــة. االمــر الــذي دعــا نوابــا مــن المحافظــة 
الــى اشــتراط معايير خاصة بالشــخصية المرشــحة 
ــجاعة  ــة والش ــة والمهني ــا النزاه ــب اهمه للمنص

كمــا هــو معلــن .
المنصــب  لتولــي  بقــوة  المطروحــة  األســماء 
تنحصــر فــي الدكتــور نجــم عبــد طــارش الغــزي، 
وهــو أكاديمــي عراقــي، والمعــاون لمحافــظ ذي 
ــي  ــم الصاف ــو،  وكاظ ــادل كن ــدس ع ــار، المهن ق
والمهنــدس عقيــل عبــد المهــدي والشــيخ صبــري 

ــض. الرمي
خيــارات أخــرى مطروحــة، مــن بينهــا تكليــف 
شــخصية اخــرى تتســلم المنصــب بالوكالــة لحيــن 

ــاد.  ــي الب ــة ف ــات العام ــراء االنتخاب اج
هــذا وقــد شــهدت المحافظــة احتجاجــات واســعة 
اســفرت عــن اســتقالة المحافــظ الســابق ناظــم 
الوائلــي وتكليــف الفريــق االســدي محافظــا مؤقتــا 

لهــا.

 الكاظمي يبحث تعيين محافظ جديد لذي قار 
خلفا للوائلي المستقيل واالسدي المؤقت

فاضل الصائغ للمستقل :

66 ال دور للدولة في 
القطاع السياحي

هناء محمد للمستقل :
المسرح مالذي 

44وحريتي وابداعي

الدكتور احمد المشتت للمستقل :
ال دليل على ان لقاح اوكسفورد يسبب الجلطات الدموية

خاص - المستقل

اجاب الدكتور احمد المشــتت االخصائي في المستشــفى 
الملكــي بلندن عن اســباب الضجــة التي تداولهــا االعام 
حــول لقــاح اكســفورد - اســترازينيكا وقــال :  ان ما اعلنته 
الدنمــارك مــن تعليــق اعطــاء لقــاح اوكســفورد بســبب 
حــدوث جلطــات دمويــة عنــد بعــض االشــخاص الذيــن 
تلقــوا اللقــاح ولحقــت النمســا بهــا وســجلت بعــض 
الحــاالت وكذلــك ايطاليــا، ليــس ســببه االثــار الجانبيــة 
للقــاح. انمــا الحقيقــة العلمية تقــول : ال وجود الي مؤشــر 
أو دليــل علــى أن لقــاح أكســفورد هو الســبب فــي حدوث 
هــذه الجلطــات بمعنــى ان حــدوث هــذه الجلطــات قــد 

تزامــن مــع اعطــاء اللقــاح وليــس بســببه.
وتابــع : ان نســبة حــدوث الجلطــات الدمويــة عنــد 
االشــخاص بشــكل عــام، تحــدث فــي 1-2 اشــخاص 
لــكل 1000 حالــة، وتحــدث امــا بســبب تقــدم العمــر او 
وجــود امــراض مزمنــة مثــل امــراض القلــب او االوعيــة 

ــة. الدموي
ولــو نظرنــا الــى نســبة حــدوث الجلطــات الدمويــة 

ــجيل  ــم تس ــد ت ــاح فق ــاء اللق ــد اعط ــت بع ــي حدث الت
 30 حالــة مــن اصــل 5 ماييــن شــخص اخــذوا اللقــاح
وهــذا يعنــي ان نســبة حــدوث الجلطــات الدمويــة قليــل 
ــن  ــة مباشــرة بي ــق، وال عاق ــى القل جــدا وال يبعــث عل

اللقــاح وحدوثهــا.
ففــي بريطانيــا اعطــي لقــاح اوكســفورد الــى 11 مليــون 
ــدد  ــي ع ــادة ف ــجل اي زي ــم تس ــى االن ول ــخص حت ش
االصابــات بالجلطــات الدمويــة فــوق المعــدل الطبيعــي 
هــذا لــن يكــون اخــر حــدث يســجل بعــد اعطــاء اللقاحات 
حيــن يعطــى الماييــن مــن النــاس لقــاح الكوفيــد 19 
ومعظــم هــؤالء االن هــم مــن كبــار الســن ومــن اصحاب 
االمــراض المزمنــة فقــد تســجل احــداث مثــل هــذه 
وغيرهــا بســبب المراقبــة الدقيقــة لــكل مــا يحــدث بعــد 

اعطــاء اللقــاح والمتابعــة المســتمرة.
النــاس بطبيعتهم معرضــون لاصابة بامــراض مختلفة 
ــا،  ــاة احيان ــب والوف ــراض القل ــدم وام ــل جلطــات  ال مث
وكل هــذه احــداث طبيعيــة لكــن يتــم تســليط الضــوء 
ــد اعطــاء اللقاحــات رغــم انهــا  ــن تحــدث بع عليهــا حي

التحــدث بســبب اللقــاح نفســه.

المهــم دائمــا الرجــوع الــى االدلــة العلمية في تفســير أي 
حــدث يســجل اثنــاء حمــات التطعيــم كــي يتــم التحقيق 

فيــه وطمأنــت النــاس علــى ان اللقاحــات أمينــة وفعالة.
تــم تطعيــم اكثــر مــن 300 مليــون شــخص حــول 
العالــم لحــد اآلن وهــي انجــح عمليــة تطعيــم فــي تاريــخ 
البشــرية وفــي النهاية ستســاهم فــي دحر هــذه الجائحة 

المخيفة.
واضــاف المشــتت ان لقــاح أكســفورد لقــاح اميــن وفعــال 
والدراســات أثبتــت انــه يقلــل مــن الوفيــات واالصابــات 
ــار  ــل انتش ــو يقل ــة وه ــن 80 بالمئ ــر م ــديدة باكث الش

الفايــروس بشــكل فعــال ايضــا.
منظمــة الصحــة العالميــة اصــدرت امــس بيانــا وضحــت 
فيــه حقيقــة ان ال عاقــة مباشــرة بيــن حــدوث الجلطــات 
ــا  ــا والماني ــك فرنس ــفورد وكذل ــاح اوكس ــة ولق الدموي
حثــت مواطنيهــا علــى االســتمرار بأخــذ اللقــاح النــه فعال 

ومأمــون.
العلــم فــي النهايــة ســينتصر وادواتــه االساســية الدليــل 
البيــن والواضــح وصوتــه ســيصل الــى الزوايــا المظلمــة 

والقصية.

صبري الرميضعقيل عبد المهدي كاظم الصافيعادل كنونجم الغزي



Sunday 14 March 2021 - Issue no.11
2األحد 14 اذار )مارس ( 2021 - العدد 11 أخبار وتقارير

المستقل – تكريت – بغداد – متابعات

أعلــن تنظيــم »داعــش« اإلرهابي مســؤوليته عن 
ــن،  ــاح الدي ــة ص ــي محافظ ــو دور ف ــزرة الب مج
التــي راح ضحيتهــا 9 أشــخاص بينهــم نســاء 
وأطفال.وكشــف مديــر إعــام محافظــة صــاح 
الديــن جمــال عــكاب، عــن تفاصيل جريمــة مقتل 

أســرة فــي منطقــة البــو دور.
وقــال عــكاب فــي تصريح لــه الجمعة الماضيــة  إن  
عــددًا مــن مســلحي تنظيم داعــش يرتــدون الزي 
ــودور  ــة الب ــزالً فــي منطق العســكري، داهمــوا من
جنــوب مدينــة تكريــت، فــي محافظــة صــاح 
الديــن، وقتلــوا 7 أشــخاص بأســلحة كاتمــة، فيما 
فــر 7 أفــراد مــن العائلــة إلــى منطقــة مجهولــة«.

لفــت عــكاب إلــى أن  المنطقــة التــي ارتكــب فيهــا 

داعــش جريمتــه هــي منطقــة زراعيــة .
مــن جهــة اخــرى علمــت مصــادر مــن المنطقــة 
أن ذوي ضحايــا مجــزرة صــاح الديــن يرفضــون 
ــن  ــي مطالبي ــور الكاظم ــم إال بحض ــن قتاه دف
ــي  ــد مرتكب ــن تحدي ــات ع ــن التحقيق ــد م بمزي

ــة. الجريم
واضــاف بيــان المحافــظ القــول  »في الوقــت الذي 
نديــن بأشــد العبــارات الهجــوم الجبــان الــذي 
طــال عائلــة فــي البــو دور جنــوب محافظــة صــاح 
الديــن، وأســفر عــن مقتــل ســبعة أشــخاص، 
ــة  ــا نؤكــد أن األجهــزة األمني بينهــم نســاء، فإنن
ــاة واحالتهــم  تحقــق بشــكل كامــل لكشــف الجن

ــوا جزاءهــم العــادل .  الــى القضــاء لينال
وفــي تفصيــل اخــر كشــف قائممقــام قضــاء 
المجــزرة   تفاصيــل  الشــنداح،    عمــر  تكريــت 

مؤكــدا أن الهجــوم إرهابــي واســتهدف ثاثــة 
منازل.وقــال الشــنداح نقــا  ة شــهود عيــان مــن 
أهالــي المنطقة   إن »المســلحين الذيــن يرتدون 
زيــا عســكريا ملثمــون ويســتقلون ســيارتين 
وقــد اقتحمــوا ثاثــة منــازل أحدهــا لمنتســب 
ــن،  ــث ألحــد المدنيي ــاٍم والثال ــي واآلخــر لمح أمن
وقتلــوا 7 أفــراد وأصابــوا ثامنــا توفــي بعــد نقلــه 

للمستشــفى .
مــن جانبهــا، قالت خلية اإلعــام األمنــي العراقية، 
إن »الجهــات المختصــة فــي قاطع عمليــات صاح 
الديــن، تباشــر إجراءاتهــا التحقيقيــة لمعرفــة 
مابســات الجريمة البشــعة التــي حصلت منتصف 
البــو دور بمنطقــة  الجمعــة فــي قريــة  ليلــة 
ــع  ــي قاط ــت ف ــة تكري ــة لمدين ــات التابع العوين

ــن. ــات صــاح الدي عملي

وكاالت - المستقل

رغــم ان العــراق ثــان أكبــر  مصــدر للنفط فــي العالم، 
إال انــه يشــكو مــن ارتفــاع كبيــر فــي معــدالت الفقر . 
تــزداد نســبة العاطليــن عــن العمــل يوماً بعــد يوم .

فهنــاك اســباب كثيــرة وراء هــذا التــردي االقتصــادي 
منهــا : الفســاد ، والترهــل الوظيفي وســوء التخطيط  
االقتصــادي وغيــاب الخطــط التنموية فــي القطاعات 
الرئيســية ، والوضــع االمنــي الهش، وجائحــة كورونا، 

واســباب عديــدة غيرها.
فقــد كشــف التقريــر االخيــر لبرنامــج االغذيــة العالمي  
التابــع لامــم المتحــدة وصــول معــدالت الفقــر الــى 
%31.7 وقــال التقريــر ان البرنامــج  رصــد  اســعار 
المــواد الغذائيــة فــي االســواق ، وما يحتاجــة كل فرد 
ــي  ــوم  والت ــي الي ــة ف ــة ضروري ــعرات حراري ــن س م

تبلــغ 2100 ســعره، ودخــل الفــرد المتوســط.

ــة الرئيســية وهــي المــواد  فوجــد ان الســلة الغذائي
ــخ(  ــض  وال ــرز  والبي ــت والســكر وال االساســية )الزي
ــة،  ــة العمل ــض قيم ــذ تخفي ــو  %14 من ــت نح ارتفع
وكشــف أن %10 من الناس يستخدمون ستراتيجيات 
التأقلــم للمســاعدة فــي وضعهــم، ألنهــم ال يملكون 

مــا يكفــي مــن الطعــام لتناولــه.
مــن بيــن هــؤالء %10 ، نحــو %35 يشــترون أغذيــة 
أرخــص، ومــن نفــس الـــ %10 ، يقتــرض نحــو 27% 
طعاما.واظهــرت المراقبــة المنتظمــة لبرنامــج الغــذاء 
العالمــي، فــي كانــون االول الماضــي أن نحــو 3 
ماييــن شــخص فــي العــراق، منهــم 731000 نــازح 
داخليــاً ، لــم يكــن لديهــم مــا يكفــي مــن الطعــام.

يشــار الــى ان برنامــج األغذيــة العالمــي يعمــل خــال 
العــام الحالــي للوصــول إلــى 849000 شــخص فــي 
ــهري  ــم الش ــال الدع ــن خ ــراق، م ــاء الع ــع أنح جمي
علــى  القــدرة  وبنــاء  ضعفــاً،  األكثــر  لألشــخاص 

ــب  ــى جان ــية، إل ــة المدرس ــج التغذي ــود وبرام الصم
دعــم الحكومــة، بمــا فــي ذلك رقمنــة وإصــاح نظام 
التوزيــع العــام للحصــص الغذائية، كما يتوســع عمل 
برنامــج األغذيــة العالمــي فــي جنــوب البــاد، حيــث 
مؤشــرات الفقــر مــن بيــن األســوأ، تبلــغ نســبة الفقــر 

فــي العــراق نحــو 31.7٪.
ومــن المتوقــع أن تظــل  االســعار عنــد مســتوى 
مرتفــع  ممــا ســيؤثر هــذا بشــكل مباشــر فــي 
ــي  ــر ف ــن للخط ــكان المعرضي ــي للس ــن الغذائ األم
ــن  ــن والاجئي ــن والعائدي ــة النازحي ــراق، وخاص الع
وغيرهــم مــن العراقييــن الضعفاء”.وبيــن ممثــل 
البرنامــج انــه “مــن الضــروري دعــم الــواردات علــى 
المــواد الغذائيــة األساســية، للمســاعدة فــي تقليــل 
تأثيــر تخفيــض قيمــة العملــة فــي القــوة الشــرائية 
للعراقييــن الضعفــاء، كمــا ســيكون مــن الضــروري 
أيضــا صياغــة سياســات لزيــادة المســاهمة فــي 
الناتــج المحلــي اإلجمالــي مــن قطاعــات أخــرى غيــر 
النفــط ، وتقليــل االعتمــاد االقتصادي علــى صادرات 
النفــط مــن خــال تعزيــز اإلنتــاج الغذائــي المحلــي”.
ــه  ــح ان ــة، اوض ــة التمويني ــردات البطاق ــأن مف وبش
“وفقــا لتوصيــات الكتــاب األبيــض الوطنــي للعــراق، 
ســيكون تركيــز نظام التوزيــع العام على األشــخاص 
األكثــر ضعفــا ضروريــا لزيــادة كفــاءة وفعاليــة 
النظــام ، وبالتالــي دعــم األســر األكثــر احتياجــا مــن 
خــال توفيــر المــواد الغذائيــة المطلوبة شــهريا من 

دون انقطــاع.
ــات  ــى البيان ــم عل ــرار القائ ــع الق ــى ان صن ــت ال ولف
ــزم رصــد  ــط السياســات مهمــان أيضــا ويل وتخطي
ــة  ــي وأنظم ــتوى الوطن ــى المس ــي عل ــن الغذائ األم
اإلنــذار المبكــر، وربــط مجموعــات البيانــات الرئيــس 
وتحديــد متــى يلــزم اتخــاذ إجــراء، مــا سيســمح 
للعــراق باالســتجابة بشــكل اســتباقي الحتياجــات 

ــي. ــن الغذائ األم
وتابــع ممثــل برنامــج االغذيــة العالمــي فــي العــراق 
التابــع لامــم المتحــدة، انــه “علــى الرغــم مــن اتخاذ 
الحكومــة التدابيــر المناســبة ، تحتاج الجهــات الفاعلة 
اإلنســانية والتنمويــة فــي البــاد أيضــا إلــى زيــادة 
الجهــود للتخفيــف مــن تأثيــر تخفيــض قيمــة العملة 
فــي الفئــات الضعيفــة. وســتكون هنــاك حاجــة أيضــا 
ــذا  ــي ه ــة ف ــدول المانح ــن ال ــي م ــم إضاف ــى دع إل

الوقــت الصعــب.

وكاالت - المستقل
  

العــراق  تبــوأ  اوبــك،  منظمــة  أعلنــت 
الــدول  أكثــر  بيــن  الثانيــة،  المرتبــة 
إنتاجهــا  برفــع  قامــت  التــي  األعضــاء 
النفطــي فــي المنظمــة، خــال شــهر 

الماضــي. شــباط 
وذكــرت المنظمــة في تقريرها الشــهري، 
أن »إنتــاج الــدول الـــ13 األعضــاء فــي 
منّظمــة الدول المصدرة للنفــط »أوبك«، 
انخفــض فــي شــباط الماضي،حيــث بلــغ 
ــل  ــون برمي ــي المتوســط 24.848 ملي ف
يوميــا، بانخفــاض بلــغ 647 ألــف برميــل 
يوميــا عــن مســتويات شــهر كانــون 
الثانــي 2021 الــذي بلــغ25.496 مليــون 

برميــل يوميــا«.
دول   9 رفعــت  أوبــك،  لتقريــر  ووفقــا 
ــام  إنتاجهــا خــال الشــهر الماضــي بأرق
متفاوتــة أبرزهــا نيجيريــا، التــي زادت 
إنتاجهــا بنحــو 161 ألف برميــل يومياإلى 
يليهــا  يوميــا،  برميــل  مليــون   1.488
العــراق بواقــع 59 الــف برميــل يوميــا 
ماييــن   3.898 الــى  االنتــاج  ليصــل 

برميــل يوميــا .
وأشــار التقريــر إلــى أن »إيــران رفعــت 
إنتاجهــا هــي االخــرى بنحــو 35 ألــف 
مــن  كل  زادت  بينمــا  يوميــا،  برميــل 
 33 بنحــو  إنتاجهمــا  وليبيــا  فنزويــا 
ألفبرميــل يوميــا، ثــم الكويــت 8 آالف 
برميــل يوميــا، والجزائر والغابــون بنحو 7 
آالف يوميــا لــكل منهمــا والكونغــو بنحــو 

3 االف برميــل يوميــا«.
ــا  ــت 4 دول إنتاجه ــل، خفض ــي المقاب ف
فــي مقدمتهــا الســعودية بنحــو 930 ألف 
برميــل يوميــا، ثــم انغــوال 50 ألــف برميل 
ــف  ــا االســتوائية بنحــو13 أل ــا، غيني يومي

برميــل، االمــارات الــف برميــل يوميــا.

داعش يذبح سبعة افراد من أسرة واحدة بتكريت

منظمة االغذية العالمية..

تعرب عن قلقها من أرتفاع نسبة الفقر في العراق

العراق ثاني أكثر البلدان المنتجة للنفط في العالم

خاص - المستقل

ففــي تصريــح للخبيــر القانونــي العراقــي طــارق حــرب 
ــل  ــض الكت ــال ان بع ــه ق ــخة من ــتقل نس ــل المس وص
السياســية تخالــف الدســتور حينمــا تشــترط )الموافقــة( 
قانــون  بـ)بالموافقة(علــى  الموازنــة  قانــون  علــى 

ــا. ــة العلي ــه االتحادي المحكم
واعتبــر حــرب ان هــذا االشــتراط ابتــزاز سياســي تأبــاه 

األحــكام البرلمانيــة واكــراه أخاقــي ترفضــه المعاييــر 
السياســية،  وإجبــار مــادي ال تقبلــه مبــاديء الحرية التي 
يجــب أن يكــوَن عليهــا النائــُب عنــد التصويــت. ذلك ان 
الدســتور منــح النــواب الحريــة فــي التصويــت علــى مــا 
ــح  ــرارات، وال يبي ــن  تشــريعات وق ــان م ــذه البرلم يتخ
الدســتور التأثيــر علــى حــق النائب فــي التصويت  لتغيير 
رأيــه وقناعاتــه حتــى ولــو كان ذلــك التأثيــر بشــكل غير 
ــى  مباشــر. كمــا هــو حاصــل فــي ربــط  الموافقــة  عل

قانــون المــوازن بالموافقــة علــى قانــون المحكمــة 
العليــا. وســبب ذلــك يكمــن فــي موضــوع القانونييــن 
التصويــت وفــي اهــداف كل قانــون  اغلبيــة  وفــي 
ومهمتــه وطبيعتــه ممــا يولد لــدى النائــب رأيــاً وقناعة 
ــض  ــة والرف ــون الموازن ــت لقان ــي التصوي ــة وه معين
لقانــون المحكمــه العليــا، وهــذه القناعــة والــرأي لــدى 
ــًا  ــر وموقع ــاً للتغيي ــون موضع ــب أن ال تك ــواب  يج الن

للمصــادرة بشــكل مباشــر او غيــر مباشــر.

متابعات – المستقل

أن  األمريكــي  الســادس  العمليــات  أســطول  أعلــن 
مجموعــة ســفن أمريكيــة بقيــادة حاملــة الطائــرات 
دوايــت أيزنهــاور، دخلــت ميــاه شــرق المتوســط.

وقــال  بيــان صــادر عــن األســطول : إن المجموعــة تجــري 
تدريبــات مشــتركة مــع ســفن مــن البحريــة اليونانيــة 
واإليطاليــة، وأن عــددا من ســفن المجموعــة دخلت قاعدة 

خليــج ســودا بجزيــرة كريــت اليونانيــة .
يذكــر أنــه فــي 8 اذار الجــاري دخلــت مجموعــة ســفن 
أمريكيــة ضاربــة المتوســط عبــر مضيــق جبــل طــارق 
والمدمرتيــن  »مونتيــري«،  الصواريــخ  طــراد  وتضــم 
 »ميتشــر« و«تومــاس هودنــر«، وســفينة اإلمــداد »آراكتيــك 
وحســب تقارير إعامية أمريكية، ســتبقى حاملة »أيزنهاور« 
فــي البحــر المتوســط لبعــض الوقت وســتتفاعل مــع القوات 

البحريــة للــدول األعضــاء في حلــف »الناتو«.

طارق حرب : ربط الموافقة على قانون المحكمة االتحادية 
بالموافقة على الموازنة اجراء غير دستوري وغير اخالقي

حاملة الطائرات االمريكية  )أيزنهاور(  تدخل شرق المتوسط

كشــف تحالــف ســائرون، المدعوم 
ــار الصــدري  ــم التي ــل زعي مــن قب
مقتــدى الصــدر، أن الخــاف حــول 
حصــة إقليــم كوردســتان فــي 
موازنــة 2021، ليــس الســبب فــي 
تأخــر التصويــت عليهــا مــن قبــل 

مجلــس النــواب.
التحالــف  النائــب عــن  وقــال 
إن  المســعودي،  ريــاض 
»المشــاكل والخافــات حــول 
مشــروع قانــون موازنــة ســنة 
2021 ال تتعلــق فقــط بحصــة 
إقليــم كوردســتان، بــل هنــاك 
ــة  ــا قضي ــة ومنه ــات فني خاف
ســعر صــرف الدينــار مقابــل 
قضيــة  وكذلــك  الــدوالر، 

وظيفيــة  درجــات  تضميــن 
ــى  ــة إل ــون، باإلضاف ــي القان ف
ــاع  ــع ارتف ــة م ــغ الفائض المبال

النفــط، وغيرهــا«. أســعار 
وأضــاف »حتــى الســاعة ال يوجــد أي 
توافــق علــى تمريــر قانــون موازنــة 
ــن  ــوم االثني ــة ي ــال جلس 2021 خ
»إدراج  أن  موضحــا  المقبــل«، 
ــي  ــه ال يعن ــت علي ــون للتصوي القان
تمريــره أو حصــول موافقــة علــى 

ذلــك«.
»إمكانيــة  المســعودي  واســتبعد 
تمريــر مشــروع قانــون الموازنــة 
مــن دون اتفــاق جميــع األطــراف 
السياســية عليــه، لكــن هــذا االتفــاق 

ــاعة«. ــى الس ــل حت ــم يحص ل

سائرون : سعر صرف الدينار  
 يؤجل اقرار الميزانية 

بغداد - المستقل

ــف  ــبت، أن مل ــة، الس ــة النيابي ــة النزاه ــت لجن أعلن
اســترداد األمــوال المنهوبة والمحجوزة فــي الخارج، 

يفتقــد إلــى التنســيق المؤسســاتي المتكامــل.
ــح  ــف فــي تصري ــة نصي ــة عالي ــت عضــو اللجن وقال
المؤسســات  كل  ان  “كلمــة”  صحيفــة  تابعتــه 
ــل  ــا ب ــا بينه ــق فيم ــف ال تنس ــذا المل ــة به المعني
ــع  ــى حــدة دون التنســيق م تعمــل كل واحــدة عل

المؤسســات االخــرى.
ــي  ــة ف ــر مــن مؤسســات الدول ــت، أن الكثي وأضاف
المســاءلة والعدالــة ووزارة الداخليــة واإلنتربول في 
الخــارج والبنــك المركــزي وهيئــات النزاهــة تعمــل 
علــى موضــوع اســترداد األمــوال المنهوبــة لكــن ال 

يوجــد تنســيق فيمــا بينهــا.
فــي  التشــديد  الضــروري  مــن  أنــه  وتابعــت، 
االتصــاالت مــن أجــل اســترجاع العقــارات الخارجيــة، 
ولألســف ال يوجــد تنســيق بيــن وزارتــي الخارجيــة 
والماليــة بهــذا الصــدد”، مشــيرة الى أن “التنســيق 
ــة  ــاوى خارجي ــة دع ــى إقام ــان ال ــل، يحتاج والتكام
تتطابــق مــع قانــون الــدول التــي توجــد فيهــا 

ــة. ــوال المنهوب األم

النزاهه النيابية : استرداد االموال المنهوبة يفتقد 
لتنسيق المؤسساتي
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الوقــت  ينتهــي  عندمــا 
االلــم،  ينفــع  ال  المخصــص، 

ــذا  ــى وراح، وهك ــت ول ــه وق الن
ايامــًا  نســتذكر  حالنــا،  هــو 
قديمــة، النهــا االفضــل علــى 
السياســية،  الصعــد،  كافــة 
كانــت السياســة افضــل بانتــاج 
المؤطــرة  السياســية  الحالــة 
وانمــا  الخاصــة  للفائــدة  ال 
العامــة، واالقتصاديــة، كانــت 
الحيــاة علــى الرغــم مــن بعــض 
الوضــع  ان  اال  الصعوبــات، 
فــي  افضــل  كان  االقتصــادي 
ولبعــض  الجوانــب  بعــض 
ــدول، والثقافيــة، واقعــاً كان  ال
االنســان اكثــر قــراءة مــن االن، 
بحيــث يعمل علــى قــراءة مابين 
الســطور، فيحقــق رؤيــة الواقــع، 
والتعامــل فيمــا بعــده، وهــذا 

القــى بضاللــه علــى الجانــب 
السياســي  فــكان  السياســي، 
مثقفــاً ، والقــى علــى الجانــب 
االقتصــادي، فــكان االقتصــادي 
، وهــذا بــدوره القــى  مثقفــاً 
المجتمــع،  كل  علــى  االمــور 
ــا  ــاً، مم ــع مثقف ــح المجتم فاصب
ــن  ــاً بي ــجاماً واضح ــق انس يحق
الحفــاظ  وبعــدم  مكوناتــه، 
علــى األرث الــذي ورثنــاه فــي 
الهوويــة  ودخــول  الماضــي، 
ــا  ــا ، جعلن ــي حياتن ــة ف العولمي
ــا  ــا، مم ــق تكنلوجي ــرك وف نتح
اليضيــف  التجديــد  جعــل 
ــل جمــودًا اخــرًا، وبمــا  حــراكاً ب
الماضــي  بيــن  المســافة  ان 
باالمتــار،  التقــاس  والحاضــر، 

ــذت  ــع اخ ــا مجامي ــت لدين وظف
بموروثــات  بثقلــه،  الماضــي 
اليــوم، بحســب  تنفــع  قــد ال 
ــع  ــن، ومجامي ــض المتحدثي بع
بالمعاصــرة  اخــذت  اخــرى 
فــي  انتاجهــا  وارادت  كليــاً، 
المجتمــع الشــرقي، وهــذا ســّبب 
بيــن  اخــرى،  تلــو  انعطافــات 
فبعدمــا  الحياتيــة،  تمثالتنــا 
كانت الشــرفة مبنيــة ومتراصة، 
وكان الرائــح والغــادي ، ينظــر 
منهــا واليهــا، وذكريــات الزمــن 
الصعــب، تخــرج مــن تّصدعــات 
المتعــددة،  بالوانــه  الجــدران 
كانهــا الــوان الطيــف الشمســي، 
علــى  تنبــت  طائفيــة  فــال 
ســنادينه، والحديث عــن الدين 

والمذهبيــة على موائــده، هكذا 
ــم  ــي تلمل كانــت الشــرفة، وه
مجاميعهــا، لتتحدث عــن قوّتها 
وصمودهــا، فــي ظــل متغيــرات 
ــت  ــا، كان ــرفة ثقافتن ــوم، ش الي
والزالــت، هــي االمــل المنشــود، 
الــذي يحتــاج الــى توثيــق، قبــل 
الجيــل  يجــد  وال  تســقط،  ان 
مــن يــروي لهــم الحكايــة النهــا 
ــة،  ــا افتراضي ــتبدل بحكاي ستس
ــط  ــة، فق ــا والرائح ــم له ال طع
ــدم،  ــة ال ــوت ، ورائح ــم الم طع
التــي اصبحت وامســت هــي اس 
القضيــة .البــد مــن اســترجاع 
ســريع، حتــى علــى اقــل تقديــر 
ــرفة،  ــم الش ــن ترمي ــن م نتمك

بــدالً مــن هدمهــا.

د. حسنني جابر الحلو

بقايا شرفة

ســعي البرلمــان الــذي تأســس 
علــى يــد األديــب محمــد رشــيد 
ــة  ــو: مواكب ــام 2004 ه ــي ع ف
الحركــة التطوريــة والتنمويــة 
ــدان الشــرق  التــي تشــهدها بل
المواهــب  بإظهــار  األوســط 
والحــاالت الفريــدة التــي يتميــز 
نظيــره  عــن  بلــد  كل  بهــا 
البــادرة  هــذه  تكــون  وقــد 
ــي إال  ــة ماه ــدت فردي ــي ول الت
ــرة  ــة وكبي ــاذ جريئ ــة إنق محاول
من المؤســس إلظهــار الصورة 
ومواكبــة  للبلــد  الحضاريــة 
التــي  والتحديثــات  االحــداث 

تتمتــع بهــا البلــدان العربيــة و 
بدورهــا تعكــس تلــك اإليجابيــات 
المؤسســات  فعاليــات  علــى 

التنمويــة المنتميــة لهــم 
البرلمــان  إليــه  ماتعــرض  لــذا 
مؤخــًرا مــن إقصــاء لمشــاركته 
مــن الــدورة الثانيــة انضماًمــا 
فــي  العربــي  الطفــل  لبرلمــان 
الشــارقة يعــد تلكــؤًا وجريمــة 
اخاقيــة بحــق أحــام وطمــوح 
االطفــال المشــاركين أوالً وبحــق 
اللجنــة التنظيميــة للبرلمــان ثانًيا 
ــوي  ــاء معن ــن عن ــُه م ــا تكبدت لم
ومــادي للحصــول علــى فرصــة 

المشــاركة بــدون أي انتفاع مادي 
ــات  ــن الجه ــان م ــبق للبرلم ُمس
الحزبيــة أو الحكوميــة ويعتمــد 
ــي  ــل الذات ــى التموي البرلمــان عل
من المشــاركين الســتمرار العمل 
بــدون ضغــوط تعيــق النشــاطات 

ــذا: ــكان ل ــدر اإلم ق
نحــن كأعضــاء إلدارة البرلمــان 
مــن  نتمنــى  العراقــي  الطفــل 
ومــن  المســؤولة  الجهــات 
بمعالجــة  العمــل  وزيــر  ســيد 
بحــق  المؤلــم  االنتهــاك  هــذا 
ــاول  ــي تح ــة الت ــة العراقي الطفول
بلدهــم  أســم  تلميــع  جاهــدة 

بــدون مقابــل مــادي أو حتــى 
الجهــات  مــن  احيانــاً  معنــوي 
ــة  الرســمية المســؤولة عــن تلبي
احتياجاتهــم ونتمنــى أن اليبقــى 
طلبنــا تمنًيــا بــدون تحقيــق ألننــا 
نضــع ثقتنــا بأحقيــة مشــاركة 
ــدورة لمــا  البرلمــان فــي هــذه ال
يضمــه من اعــداد وتنظيــم فريد 
مــن نوعــه مــن قبــل المشــاركين 
الصغــار وحــق العــراق علينــا بــأن 
ــا بيــن محافــل  نرفــع أســمه عالًي
قادريــن  مشــاركة  ألي  الــدول 
ــًه  ــع للعــراق بصمت ــى أن نصن عل

ــه. ل
هند العميد 

برلمان الطفل العراقي..
 بين صراع اثبات الهوية وبين التجاهل المؤسساتي

إنتظــر ســكان محافظــات بغداد 
والنجــف وذي قــار والموصــل 
ــات  ــن األمني ــة م ــغف وجمل بش
الــى  البابــا فرنســيس  زيــارة 
مدنهم، آملين ان يتحقق شــيئًا 
ــم  ــي اوضاعه ــن ف ــن التحس م

ويتغيــر  الصعبــة  المعاشــية 
معهــا ولــو بالحــد اليســير مــن 
الظــروف الخانقــة التــي تمــر 
بهــا هــذه المحافظات البائســة، 
تقديــم  فــي  والمتأخــرة 
إنتظــار  لســكانها،  الخدمــات 
مــن  هائــل  بــكل  مشــحون 
الهواجــس األمنيــة، والتداعيات 
ــارة  ــت زي ــي رافق السياســية الت
ــف  ــا تالهــا مــن مواق ــا وم الباب
ــو  ــار نح ــه االنظ ــة، وتوجي دولي
مــدن كان تحــّوي »حضــارات 

ســادت ثــم بــادت« 
لكــن الواقع الحالــي الذي يعلمه 
ــم  ــه غيره ــون وال يدرك العراقي
ان ساســة البــالد لــن يتركــوا 
مجــاالً لتحقيــق تلــك االمنيــات، 
ــكان  ــيطة لس ــات البس والتطلع
ــى  ــك المحافظــات، فهــم حت تل
غيــر قادريــن علــى توظيفهــا 

اعالميــاً، فاالمــر ينتهــي بــإرادة 
الكتــل السياســية الحاكمــة منذ 
ســنوات طويلــة، دون ان تقــدم 
اي مبــادرة حقيقيــة لوضــع هذه 
االعمــار  جــادة  علــى  المــدن 
رغــم  صحيــح  فعلــي  بشــكل 
امــوال هائلــة رصــدت  توفــر 
ان انهــم  قبــل ذلــك، فضــالً 
غيــر جاديــن بتســويق هــذه 
ــدم،  ــم المتق ــى العال ــدن ال الم
وترســيخ  االســتثمار،  لجلــب 
صــورة تعكــس البعد االنســاني 
والروحــي ضمــن تأريــخ المــدن 

ــة. األربع
ــي  ــة النظــام المحاصصات طبيع
الحالــي فــي العــراق ال تعبــئ 
لمصلحــة البــالد، ولــم تســتغل 
بمقــدار  الــى  الدولــة  مــوارد 
والكســب  الخاصــة  المصالــح 
القواعــد  ونمــو  الشــعبي 

بعــد  فيمــا  اصبحــت  التــي 
)مليشــيا مدنيــة( فعالــة فــي 
والمســاحات  المواقــع  كل 
ــا،  ــيال ميدي ــا السوش ــا فيه بم
بمختلــف  الجلهــم  وتقاتــل 
المحافــل االجتماعيــة والدينيــة 

والسياســية.
افقــدت  التصرفــات  هــذه 
الدولــة  مؤسســات  قــدرة 
وامتحــان  ذاتهــا،  بنــاء  علــى 
قدراتهــا، وتطويرهــا لمصلحــة 
هــذه  واصبحــت  البــالد، 
الكيانــات السياســية المؤدلجــة 
المحكومــة  غيــر  وجماهيرهــا 
بمبــادىء الوطنيــة والتزاماتهــا، 
تحــل بــدل عــن المؤسســات 
ســد  علــى  القــادرة  الكفوئــة 
الفــرص  واســتغالل  الثغــرات 
لصناعــة المســتقبل فــي بلــد 
يتمتــع بكثيــر مــن الثــروات بمــا 

البشــرية. فيهــا 
ــع  ــرة م ــد مري ــة هــذا البل تجرب
كثيــر مــن النظــم السياســية 
وااليدلوجيــات  البدائيــة، 
ــذ  ــة لمراكــز القــوى من المرتهن
الماضــي،  القــرن  ســبعينات 
ــرة  ــة كثي ــرص تأريخي ــاع ف أض
كانــت كفيلــة بإحــداث نقلــة 
اقتصاديــة وعمرانيــة ال تقــارن 
ــم  حتــى بحــال دول الجــوار ، ول
ينتــج اي نمــوذج يعمــل لصالــح 
مســتقبل البــالد، رغــم الفــرص 
غيــر مســبوقة إلنشــاء دولــة 
المتقدمــة،  الــدول  بمعاييــر 
ومنهــا هــذه الزيــارة التأريخيــة 
بــكل مــا تحملــه فــرص يمكــن 
الوطــن  لبنــاء  تســتثمر  ان 
واشــراك المجتمــع الدولي ومن 
ــة  ــراق عام ــة الع ــه مصلح تهم

وشــعبه ومســتقبل اجيالــه.

وسام رشيد 

هل ستضيع الفرصة التأريخية لزيارة البابا ؟

ــة  ــة والي ــية، جامع ــوم السياس ــاد والعل ــتاذ االقتص أس
ــة. ــدة األمريكي ــات المتح ــاس، الوالي كنس

ــذ اإلطاحــة  ــن الفشــل من ــاً م خــال ســبعة عشــر عام
ــراق  ــدة الع ــات المتح ــت الوالي ــين، قدم ــدام حس بص
بشــكٍل عملــي إليــران مــن خــال تقديــم الدعــم 
االقتصــادي والعســكري لحكومــات متعاقبــة حققــت 
ترســيخ الهيمنــة اإليرانيــة فــي البــاد. حتــى فــي عهــد 
ــي،  ــى الكاظم ــي، الســيد مصطف ــوزراء الحال ــس ال رئي
الــذي تعهــد علنــاً بكبــح جماح الميليشــيات، فــإن صناع 
القــرار الحقيقييــن فــي العــراق هــم »أعضــاء ميليشــيات 
يرتــدون بــدالت فاخــرة« يســتجيبون ألوامــر طهــران 
ويتقاضــون رواتــب مــن الحكومــة العراقيــة. لــم يكــن 
للســيد الكاظمــي حظــوظ تذكر لتســنم رئاســة الــوزراء 
ــوال موافقــة دوائــر صناعــة القــرار فــي ايــران كحــال  ل

مــن ســبقه.
إذا اســتمرت الميليشــيات داخــل العــراق فــي تعريــض 
الديبلوماســي  والجهــد  األمريكيــة  القــوات  مهــام 
األمريكــي فــي العــراق للخطــر مــن خــال هجمــات 
الصواريــخ، فينبغــي علــى الواليــات المتحــدة أن تكــون 
مســتعدة لنقــل موظفيهــا الدبلوماســيين وقواتها من 
ــوى  ــس س ــاد، ولي ــي الب ــه ف ــن آمن ــى اماك ــداد إل بغ
إقليــم كردســتان مــن يســتطيع توفيــر ذلــك. كان 
تهديــد إدارة الرئيــس ترامــب فــي أيلــول الماضــي 
بإغــاق الســفارة األمريكيــة فــي العــراق »لعبــة ضغــط 

ــة«. رائع
كان اإلغــاق، لوتــم، »مصــدر إحراج« للســيد الكاظمي، 
ألن المشــاعر المؤيــدة للواليــات المتحــدة كانــت فــي 
تنامــي. ال يقتصــر نمــو التأييــد هــذا علــى أكــراد وســنة 
العــراق بشــكٍل عــام، بــل أن نتائــج مســح الــرأي العــام 
العراقــي مــن قبــل مركــز دراســات الشــرق األدنــى 
تشــير إلــى أن حوالــي ٪60 مــن الشــباب الشــيعة، 
الذيــن يســتمرون بالمظاهــرات المناهضــة للحكومــة 
مؤيــدون لسياســات الواليــات المتحــدة. بشــكٍل عــام، 

يقــدر أن ٪80 مــن العراقييــن يقفــون ضــد سياســات 
الحكومــة الحاليــة.

ــنت  ــا ش ــيعية عندم ــق الش ــكان المناط ــج س ــم يحت ل
إســرائيل أربــع غــارات جويــة لضــرب كتائــب حــزب اهلل، 
وهــي ميليشــيا مرتبطــة بطهــران تعمــل داخــل العراق. 
لــم ينظــر هــؤالء العراقيــون لألمــر علــى أنــه انتهــاك 
ــوة  ــاب »لق ــه عق ــى أن ــل رأوه عل ــة، ب للســيادة العراقي
تخــدم مصالــح دولــة أجنبيــة.« يخبرنــا هــذا األمــر أن 
الوقــت الــذي أصبــح فيــه العــراق أخيــرًا جاهــزًا للتغييــر 

ــو اآلن. ه
إن لــم يكــن حــدوث التغييــر فــي مســار وإتجــاه القــوى 
ــات  ــى الوالي ــي عل ــداد وشــيكاً، ينبغ ــي بغ ــة ف الحاكم
المتحــدة أن تبــدأ فــي »فــرض ضغــط اقتصــادي علــى 
بغــداد« مــن خــال وقــف الدعــم، وإن لــزم األمــر، 
فــرض عقوبــات. مــن شــأن هــذه اإلجــراءات أن تعطــل 
قــدرة طهــران علــى اســتخدام االقتصــاد العراقــي 
لالتفــاف علــى العقوبــات األمريكيــة عليهــا. بــدالً مــن 
دعــم الحكومــة غيــر الفعالــة فــي بغــداد، ينبغــي توجيه 
المســاعدات األمريكيــة إلــى »مناطــق اقتصاديــة آمنة« 
فــي البــاد، حيــث تذهــب أمــوال المســاعدات إلــى 
بنــوك أمريكيــة ذات مصداقيــة ويتــم منحهــا مباشــرًة 

ــاس وحــركات  ــع للن ــم مناف ــى قــوى تســتطيع تقدي إل
المجتمــع الناهضــة بــدل ذهابها للمليشــيات المرتبطة 
بايــران مــن خــال قنــوات الفســاد فــي حكومة فاشــلة.
يدعــم حلفــاء الواليــات المتحــدة اإلقليميــون اســتمرار 
الضغــط علــى إيــران والميليشــيات العراقيــة التــي 
تســيطر عليهــا طهــران، والتــي تحــاول إظهــار نفســها 
علــى أنهــا أحــزاب سياســية تعمــل مــن خــال النظــام 
السياســي فــي البــاد، ألســباب ليــس أقلهــا أن إيــران 
لعبــت دورًا فــي زعزعــة اســتقرار ســوريا، ودعــم مقاتلي 
الحوثييــن فــي اليمــن، وتمكيــن وكائهــا مــن إيجــاد 

موقــع فــي لبنــان وبلــدان أخــرى فــي المنطقــة.
ينبغــي أن تحتفــظ الواليــات المتحدة بوجودهــا المؤثر 
ــيات  ــركات المليش ــن تح ــر ع ــض النظ ــراق بغ ــي الع ف
المناهضــة لذلــك الوجود وإعام بغداد وبشــكٍل واضح 
ــدة  ــات المتح ــفارة الوالي ــة س ــم حماي ــم يت ــه إذا ل أن
بشــكٍل حقيقــي، ســيتم نقــل البعثــة الديبلوماســية إلى 
ــة القضــاء  ــدة حمل ــات المتح ــل وســتواصل الوالي أربي

علــى داعــش مــن هنــاك. 
ينبغــي أن تعــرف بغــداد أن الواليــات المتحــدة لــن 
ــار  ــات األنب ــي محافظ ــوات ف ــم الصح ــي دع ــردد ف تت
وديالــى وصــاح الديــن ونينــوى مــرة أخرى، وســتعاني 
بغــداد اقتصاديــاً مــن خــال فرض بعــض العقوبــات...

مــع اإلبقــاء علــى العقوبــات علــى إيــران.
يبــدو إن المؤسســة السياســية والعســكرية األمريكيــة 
الزالــت تواصــل االعتقــاد بالحاجــة إلــى اإلنخــراط فــي 
الوضــع الراهــن فــي بغــداد، لكــن العراقيــون يعلنونهــا 
بصــوت عــاٍل »ال، ال تشــاركوا فــي دعــم الفاســدين.« 
يمكــن أن يــؤدي االســتخدام الذكــي للقــوة األمريكيــة 
ــث  ــى حي ــراق إل ــى وصــول الع ــة المطــاف إل ــي نهاي ف
ينبغــي أن يكــون: دولــة صديــق للواليــات المتحــدة، 
وحليــف إقليمــي، مــن شــأنه فــي مرحلــة مــا أن يكــون 
فــي  واالزدهــار  واالســتقرار  الســام  صنــع  محــور 

المنطقــة.

د. مهند طالب الحمدي

كيف نجعل العراق 
يصل حيث ينبغي أن يكون

دورًا  للشــعوب  الثقافــي  التــراث  يلعــب 
ــة  ــر العاق ــد أواص ــي توطي ــاً ف ــًا ومهم حيوي
ــة  ــز الهوي ــي تعزي ــة وف ــة والثقافي اإلجتماعي
بأنــه  الثقافــي  التــراث  يعــّرف  الوطنيــة. 
ــار الماديــة والعماريــة والفنيــة  مجموعــة اآلث
ــد  ــون. يوج ــا األقدم ــي يتركه ــة الت والمدّون
فــي العــراق تــراٌث ثقافــٌي متــراص ومتكامــل 
ــة.  ــف عصــور الحضــارة الرافدين ــود لمختل يع
باألصالــة  العراقيــة  الحضــارة  وتتميــز 
والريــادة والَســبْق وبأنهــا غيــر مستنســخة 
مــن تجــارب أمــم أخــرى وال منقولــة مــن 

مجــاورة.  حضــارات 
العرقــي  التكويــن  علــى  ســريعة  وبلمحــة 
الرافديــن  وادي  بــاد  فــي  واإلجتماعــي 
األعــراق  تعــّدد  يتبّيــن  الحالــي  والعــراق 
طبيعــي،  أمــر  وهــو  واألديــان،  واألصــول 
ــدر  ــه، مص ــْر تأريخ ــى َم ــراق، عل ــك أن الع ذل
الشــرية.  للجماعــات  وإســتقطاٍب  جــذٍب 
ــراق واألصــول  ــن األع ــإن البحــث غ ــك، ف لذل
ــر ذا  ــٌر غي ــراق أم ــل الع ــد مث ــي بل ــة ف العرقي
ــا  ــزول غم ــًا مع ــس أرض ــراق لي ــدوى، فالع ج
يحيــط بهــا. لذلــك، فــي الحالــة العراقيــة 
التــي تعانــي مــن أنقطاعــات ثقافيــة متكــررة 
علــى َمــّر التاريــخ، اليمكــن اإلعتمــاد علــى 
وتتبــّدل  تتغّيــر  التــي  واألعــراق  األصــول 
بإســتمرار فــي البيئــة العراقيــة فــي تشــككيل 
ــي يمكــن  ــال العراق ــي المث ــة. ف ــة وطني هوي
إســتخدام تطبيــق نهــج القيــاس العائقــي 
أن  إذ  المكانية-البيئيــة  الوراثــة  نهــج  أو 
المجتمعــات التــي تعيــش فــي ذات البيئــة 
المكانيــة-وادي الرافديــن- يمكــن لهــا أن 
ُتنتــج ثقافــات متشــابهة وبنــي إجتماعيــة 
بغــض  متشــابهة  وإقتصاديــة  وسياســية 
النطــر عــن العــرق والديــن، إذ أن البيئــة هــي 

التــي تشــّكل ثقافــة اإلنشــان وســلوكه.
ربمــا لســنا أحفــادًا بالــدم بالضــرورة لألقــوام 
التــي اســتوطنت الــوادي العريــق، رغــم أن 
ــى وجــود ترابــط  ــة عل ــاك مؤشــرات جيني هن

والذاكــرة  البيئــة  ورثــة  ولكننــا  معّبــن، 
ــدالً  ــم ب ــتركنا األه ــي مش ــي ه ــة الت المكاني
مــن الفكــرة المتداولــة والمتعلقــة بوراثــة 
وذاكــرة  البيئــة  والنســب.  بالــدم  العــرق 
المــكان هــي بوابــة عريضــة تســمح للجميــع 
بالمــرور بينمــا اإلتــكاء علــى التشــابه الجينــي 
ــًا. ــٌر اليجــدي نفع ــاء االصــل أم ــي ونق والعرق
فــي  هــام  دوٌر  العراقــي  الثقافــي  للتــراث 
تعزيــز الهويــة الوطنيــة العراقيــة ذك مــن 
خــال خلــق منصــة ومظلــة مشــتركة لجميــع 
القوميــات واألعــراق واألديــان والمذاهــب في 
العــراق، منّصــة رافدينيــة يقــف عليهــا الجميــع 
ومظلــة جامعــة يســتظل بهــا أبنــاء الشــعب.

ــة الجامعــة تكــون هــي  ــة الوطني هــذه الهوي
العنــوان العــام للشــعب العراقــي بــدالً مــن 
اليعنــي  وذلــك  متناثــرة،  فرعيــة  هويــات 
المكّونــة  الجماعــات  وتاريــح  ثقافــة  إلغــاء 
ــى  ــرص عل ــي الح ــل ينبغ ــي ب ــعب العراق للش
تعزيــز التنــّوع الثقافــي. هــذه الهويــة يمكــن 
أن تؤســس لعنــوان أوســع هــو » الهويــة 
الرافدينيــة«، بمعنــى أن يقــدم العنــوان العــام 
علــى الخــاص فيقــال مثــاً » عراقــي- إيــزدي« 
اليزيــدي عــن نفســه،  يتــم تعريــف  حيــن 
وأن تكــون هنــاك بصمــة عراقيــة لإلبــداع 
الثقافــي والعلمــي بحيــث يتــم تســويق الثقافة 
العراقيــة الــى خــارج حــدود الوطــن بعنوانها » 

العراقــي«. مــا ياحــظ فــي اآلونــة األخيــرة هــو 
ــة- ــة الفرعي ــم الهوي ــاوالت لتقدي ــور مح ظه

ــن  ــة م ــة العامة-الوطني ــى الهوي ــة عل الجزئي
ــن  ــن هــو ِم ــل شــريحة واســعة ومنهــم َم ِقب
واألكاديميــة،  والسياســية  الثقافيــة  الُنخــب 
وتجزئــة التــراث الثقافــي وتقديــم نســخ فرعية 
منــه بحســب العــرق والقوميــة والديــن، علــى 
ــارات  ــدان الحض ــي بل ــري ف ــا يج ــس مم العك
ــها.  ــى رأس ــراق عل ــف الع ــي يق ــة والت األصيل
ــه  ــى أن ــه ال تكمــن الخطــورة قــي هــذا التوّج
التــراث  تهشــيم  الــى  بالضــرورة  ُيفضــي 
والثقافــة العراقيــة. هنالــك أيضــا محــاوالت 
ــي  ــي العراق ــراث الثقاف ــى نســبة الت تهــدف ال
الــى هويــات فرعيــة فــي محاولــة لترســيخ 
واإلجتماعــي،  الجغرافــي  التقســيم  مفهــوم 
وإلغــاء مفهــوم الهويــة الوطينــة الجامعــة. 
ــاك  ــك، فهن ــن ذل ــر م ــى أكث ــر ال ــّدى األم تع
ويجــري  تتعالــى،  بــدأت  خارجيــة  أصــوات 
ترديدهــا داخليــاً، فــي أن التــراث العراقــي 
أنمــا خلقتــه وأنتجتــه أقــوام جــاءت مــن خــارج 
وادي الرافديــن، أو حتــى مــن كائنــات جــاءت 
ــى  ــك يســتكثرون عل مــن الفضــاء، وهــم بذل

ــز. ــذا المنج ــن ه العراقيي
مــا نبحــث عنــه فــي هــذا المجــال هــو تكويــن 
هويــة وطنيــة ثقافيــة يمكن أن تكــون عنوانًا 
جامعــًا ألبنــاء الشــعب العراقــي، ولتكــن هويــة 
رافدينيــة غيــر مختلــف عليهــا، أو علــى األقــل 
يتــم اإلتفــاق عليهــا. فمثلمــا هنالــك هويــات 
ــي  ــراث ثقاف ــك ت ــي تمل ــعوب الت ــة للش عام
مثــل الهنــد والصيــن واليونــان يفتــرض أن 
ــم  ــن بوصفه ــة للعراقيي ــاك هوي ــون هن تك
أصحــات تــراث ثقافــي ضــارب بالقــدم. هــذا 
اليعنــي النكــوص والعــودة الــى الماضــي بل 
ــة عامــة حخظــى  ــة رافدين ــي هوي ــي تبّن يعن
ــن  ــروج م ــعب للخ ــن الش ــة م ــا األغلبي برض

تبعــات ومــآل مــا وصلنــا إليــه.
* باحث في اآلثار واألنثروبولوجيا

د. عبد األمري الحمداني*

دور التراث الثقافي في تعزيز الهوية 
الوطنية في العراق

الحــوار مــن حيــث المبــدأ لغــة إنســانية 
ــا اإلنســان  ــاوز فيه ــة متحضــرة، يتج ثقافي
والنزعــة  والكلمــات  الحــروف  تصلــب 
ــم  ــب المظل ــي تســكن الجان ــة الت اإلقصائي
ــول  ــة لقب ــة الرافض ــرة المتعصب ــن الذاك م
بالرؤيــة خــارج  اآلخــر، والتــي ال تســمح 
ــة أو  ــذات، الديني ــة لل ــا المغلق ــدود األن ح
الطائفيــة أو العنصريــة أو األيديولوجيــة أو 
الحضاريــة، وغيرهــا مــن أشــكال التعصــب 
بهــا  يزخــر  التــي  واإلنغــاق  والتطــرف 
ــا ونعانــي فــي العــراق  التاريــخ. وقــد عانين
مــن هــذه الــذات المغلقــة بعنــف وقســوة 
وإرهــاب وقطيعــة، فــي مرحلــة ُوصفــت 

))ديمقراطيــة((.  بأنهــا 
أغلــب  بإتفــاق  الديمقراطيــة  أّن  ومــع 
أو  مقدمــة  علــى  تقــوم  المختصيــن، 
ــة  ــر ولغ ــول اآلخ ــدة أساســية، هــي: قب قاع
الحــوار بالكلمــات والــرأي، ال باأليــدي وال 
بالرصــاص، بيــن المختلفيــن، مــع اإلحتفاظ 
زوايــا  تعــدد  يفســده  لــن  الــذي  بالــود 
الــرأي والنظــر إلــى موضــوع الخــاف. إالّ 
ــات السياســية  أن الســمة األساســية للعاق
واإلجتماعيــة وحتــى الثقافيــة، فــي المرحلــة 
ــة، هــي: » الحــوار  ــة بالديمقراطي الموصوف
ــم  ــن إن ل ــب العراقيي ــن أغل ــود«، بي المفق
ومحكوميــن،  حكامــاً  جميعهــم،  يكــن 
والعنصــري  الطائفــي  المخبــوء  بفعــل 
واأليديولوجــي، الــذي لعبــت قواعــد العمــل 
السياســي البائســة ومحاصصتهــا األشــد 
ــد  ــوء بأش ــذا المخب ــفاً له ــا، دورا كاش بؤس
ــًا  ــًة وعنف ــه إســتبدادًا وفســادًا وتبعي تجليات
وإرهابــا وتوحشــاً، وفشــا ذريعــاً فــي إدارة 
الدولــة واألزمــات، وخطابــا مرئيا ومســموعا 
ومكتوبــا موجهــا بكاملــه إلــى الغرائــز علــى 
ــم  ــده إن ل ــّم تحيي ــذي ت ــل، ال حســاب العق

المشــهد  طرفــي  لصالــح  إلغــاءه،  يكــن 
الطائفــي والعنصــري المقيــت.

عراقيــة  حكومــة  أول  تشــكيل  ومنــذ 
بعــد اإلحتــال، ونحــن نســمع الدعــوات 
المتكــررة للحــوار الوطنــي الــذي كثيــرا مــا 
يقتــرن بضــرورات المصالحــة الوطنيــة، 
ــوات  ــت هــذه الدع ــا تخف لكــن ســرعان م
ــوء المتراكــم المدعــوم  بفعــل هــذا المخب
بأجنــدات محليــة وإقليميــة ودوليــة، ال 
تــرى مــن مصلحتهــا أن يخــرج العــراق مــن 
ــة  ــح، دول ــة ليصب ــى العبثي ــة الفوض دوام
ومجتمعــا ودورا، قويــًا ومنتجــًا، بشــريا 
وماديــا. وقــد ســاهمُت شــخصيا، بتواضــع، 
ومهمتيــن،  رئيســتين  جلســتين  فــي 
ــة  ــة تحــت ســقف جامع للمصالحــة الوطني
إلــى  التوصــل  وتــّم  العربيــة،  الــدول 
كان  الجميــع،  وبإتفــاق  هامــة  قــرارات 
فــي مقدمتهــا: ))إعــادة النظــر الجذريــة 
بجميــع مــواد الدســتور((، وكان لــي شــرف 
كتابــة الصياغــة مــن الناحتيــن القانونيــة 
ــع.  ــا الجمي ــق عليه ــي واف ــية، الت والسياس
ــي  ــق ف ــرارات أن تطب ــك الق ــّدر لتل ــو ُق ول
حينهــا، لــكان العــراق اآلن فــي وضــع آخــر 
وأقــوى مــن أّيــة مرحلــة ســابقة. لكــّن 
لألســف مــا إن عــاد المتصالحــون إلــى 
بغــداد أو إلــى الــدول األخــرى التــي جــاءوا 
القــرارات  تلــك  ُأجهضــت  حتــى  منهــا، 
بفعــل غيــاب اإلرادة الوطنيــة والسياســية، 
وغيــاب صفــاء النيــات، والرفــض المتبــادل 
مــن قبــل الَبعَضيــن)إن جــاز التعبيــر( علــى 
ــوط  ــح والضغ ــهد، والمصال ــي المش طرف

اإلقليميــة والدوليــة.
وتأتــي الدعــوة الجديــدة للحــوار الوطنــي 
مجلــس  رئيــس  الســيد  قبــل  مــن 
الــوزراء، لتجــدد األمــل والمخــاوف معــا، 

ــق  ــي نف ــدا ف ــا جدي ــح باب ــأن تفت األمــل ب
العمليــة السياســية المغلــق باإلســتبداد 
المســّلح  والفســاد  ))الديمقراطــي(( 
ودوليــة،  وإقليميــة  محليــة  بمافيــات 
محميــات  بســرديات  الُمقّننــة  والتبعيــة 
القرابيــة  والكتــل  واألعــراق  الطوائــف 
تكــرارا  مــن  والخــوف  واإلقطاعيــات.. 
التجــارب الُمــّرة الســابقة، خصوصــا وأّن 
العــراق أصبحــت  فــي  العامــة  األوضــاع 
ــى،  ــت مض ــن أّي وق ــدًا م ــر تعقي اآلن أكث
والمصالــح  المشــكات  تراكــم  بفعــل 
وتعميــم  والجــدد،  القدمــاء  والاعبيــن 
ــات  ــة، واألزم ــاب والطائفي ــاح واإلره الس
واإلجتماعيــة،  والصحيــة  اإلقتصاديــة 
ــة،  ــية واإلجتماعي ــة السياس ــاب العدال وغي
للحــدود،  العابــرة  الحســابات  وتصفيــة 

وغيــر ذلــك الكثيــر.
التــي  األساســية  األســئلة  فــإن  لذلــك، 
يمكــن  حتــى  عنهــا،  اإلجابــة  تســتلزم 
الوطنيــة  وجهتــه  يأخــذ  أن  للحــوار 
الصحيحــة ويســتفيد مــن فشــل التجــارب 
الســابقة، تتمّثــل بمــا يأتــي: مــا هــو حجــم 
ــن  ــي يمك ــة الت ــاء الثق ــراءات بن ــوع إج ون
مــا  خصوصــا  الســلطات،  تقدمهــا  أن 
ــن  ــن والمغيبي ــن والاجئي ــق بالنازحي تعل

تشــرين  ثــورة  ومصابــي  وشــهداء 
ــن  ــن وَم ــن َم ــاء؟ وبي ــن االبري والمعتقلي
ســيكون الحــوار؟ بيــن الداخــل وحــده، 
أهــم  هــي  ومــا  والخــارج؟  الداخــل  أم 
القضايــا التــي ســُتطرح فــي الحــوار؟ وهــل 
ــواد  ــا لم ــرا جوهري ــوار تغيي ــمل الح سيش
الدســتور، الــذي نعتقــد أّنــه ُيمثــل أســاس 
المشــكات جميعهــا ألنــه حمــال أوجــه 
كّل  مصلحــة  بحســب  للتأويــل  وقابــل 
طــرف ليصبــح بذلــك ُمعِطــًا وُمعطَّــًا فــي 
نفــس الوقــت، وقــد صــّرح الســيد رئيــس 
ــراق  ــأن الع ــّرة ب ــن م ــر م ــة أكث الجمهوري
ــد، وهــذا  ــد سياســي جدي ــى عق ــاج إل يحت
ــا  ــتورا وطني ــا، دس ــة ال ضمن ــي صراح يعن
ــي  ــد عرب ــراق بل ــا. وهــل الع ــدا جامع جدي
ــاء؟  ــة واإلنتم ــي الهوي ــا ف ــش فراغ أم يعي
ــح  ــة يصل ــي للدول ــكل الفيدرال ــل الش وه
مشــكات  أضــاف  أنــه  أم  للعــراق، 
جديــدة وتعقيــدًا أكبــر؟ ومــا هــو نــوع 
ــا،  ــيا أم برلمان ــد، رئاس ــذي نري ــام ال النظ
أم مختلطــا؟ مدنيــًا علــى قاعــدة مبــدأ 
المواطنــة، أم محاصصــة مكونــات طائفية 
ــا  ــر؟ وم ــر آخ ــى عص ــي إل ــة تنتم وعنصري
هــي أهــداف ومصالــح وثوابــت ومحــددات 
ــة؟ ومــا هــي  ــة والخارجي سياســتنا الداخلي
ــم  ــن ه ــر؟ وم ــد والمخاط ــادر التهدي مص
ــن  ــداء المحتملي ــاء واألع ــاء والحلف األصدق
فــي إطــار مرحلــة محــددة قابلــة للتعديــل 
ــة  ــات اإلقليمي ــرات العاق ــوء متغي ــي ض ف
والدوليــة؟ ومــا هــي إمكانياتنــا فــي ضــوء 
تلــك األهــداف والمصالــح والتهديــدات 
األطــراف  ُيحــدد  ومــن  والمخاطــر؟ 
الدعــوة؟  ســتكون  وكيــف  المدعــوة؟ 
أم  عربيــا،  أم  دوليــا  َمــن؟  وبإشــراف 
معــًا؟ ومــا هــي ضمانــات تنفيــذ القــرارات 

ــي  ــن ه ــا؟ وم ــاق عليه ــيتّم اإلتف ــي س الت
ســيجري  وهــل  الضامنــة؟  األطــراف 
الحــوار قبــل اإلنتخابــات أم بعدهــا؟ وهــل 
تعنــي الدعــوة للحــوار الوطنــي تأجيــل 
تغييــر  وبالتالــي  ضمنــا،  اإلنتخابــات 
قانونهــا ومفوضيتهــا فــي ضــوء القــرارات 
ــا يضمــن  ــوار، بم ــن الح ــي سترشــح ع الت
توســيع قاعــدة وإطــار المشــاركة ترشــيحًا 

وإنتخابــًا؟ 
هــذه األســئلة األساســية التــي نعتقــد 
أمــام  بمحوريتهــا وأهميتهــا، نطرحهــا 
المســاهمة  أجــل  مــن  الجميــع،  أنظــار 
وتبــادل  النقــاش  بإثــارة  بقــدر،  ولــو 
الــرأي بيــن َمــن يؤمنــون بالحــوار وقبــول 
ــة  ــة فاعل ــان صيغ ــل ضم ــن أج ــر، م اآلخ
المرتجــى  الوطنــي  للحــوار  وناجحــة 
والمؤمــل. فأجــواء النقــاش وتبــادل اآلراء 
أســي  جــزء  هــي  الحــوار  تســبق  التــي 
ــية  ــزة األساس ــه والركي ــوار نفس ــن الح م
الجديــر  هــو  الشــعب  ورأي  إلنجاحــه. 
ــي  ــاة الت ــث المعان ــه أوال، حي باإلنصــات ل
وصلــت إلــى حــدود ال تطــاق، عّبــرت عــن 
نفســها فــي الحــراك الشــعبي الثــوري فــي 
تشــرين، الــذي مازالــت دمــاء شــهداءه 
ــي  ــد، الت ــف بع ــم تج ــة ل ــه الزكي ومصابي
لــم تطلــب أكثــر مــن حقهــا الــذي ضمنتــه 
المواثيــق والدســاتير الدوليــة واإلنســانية 
هــو  الشــعب  أّن  بإعتبــار  والوطنيــة، 
والشــرعية  والســلطة  الســيادة  صاحــب 
واإلرادة والثــروة، التــي تــّم إختصارهــا 
ــي  ــل ف ــن الكت ــة م ــن بمجموع ــع الوط م
بغــداد وأربيــل، التــي ال تتذكــر الشــعب إال 
فــي يــوم واحــد مــع كّل موســم إنتخابــي، 
ــار  ــاد ثم ــر لحص ــرد جس ــه مج ــل من لتجع

ثاثيــة الســلطة والغنيمــة واإلقصــاء.      

د. عبد الستار الجميلي

الحوار الوطني من جديد.. كيف.. ولماذا؟

المشــكلة برمتهــا محصــورة فــي نــص المــادة 92 ثانيــا ) تكــون 
المحكمــة االتحاديــة العليــا، مــن عــدد مــن القضــاة، وخبــراء فــي الفقــه 
االســامي، وفقهــاء القانــون، يحــدد عددهــم، وتنظــم طريقــة اختيارهم، 
وعمــل المحكمــة، بقانــون يســن باغلبيــة ثلثــي اعضــاء مجلــس النــواب ( 

ــة ؛ الماحظــات األولي
1. لــم تنــص ان يكــون أعضاؤهــا قضــاة حصــرا، كمــا لم تحــدد عددهم، 

وأضافــة خبــراء فــي الفقه االســامي وفقهــاء القانون . 
وهــذا يعنــي اخضــاع االمر الى شــروط المكونــات والمحاصصــة واالنتماء 
الدينــي والمذهبــي والطائفــي والعرقي وربمــا االنتماء الحزبــي وكل هذه 
الشــروط ســتخضع أيضــا للتوافــق الســلبي َاي ) حــق النفــط - الفيتــو ( 

وســبق لنــا ان وضحنــاه فــي مقالــة ســابقة.
2. ذكــرت المــادة خبــراء فــي الفقــه االســامي وفقهــاء القانــون مــا هــي 
شــروطهم ومــن يفتــي فــي مســتواهم، اال يكفــي ان قضــاة المحكمــة 
ــا المحــددة فــي المــادة 93  ــا اللذيــن ينظــرون فــي اخطــر القضاي العلي
المفــروض هــم فــي قمة الهرم فقهــاء القانــون، وان العــدد أيضا متروك 
لســن القانــون ويعنــي تــرك االمــر لمــزاج النــواب والتوافــق الســلبي وكل 

متطلبــات المحاصصــة والمكونــات واالنتمــاءات التــي ذكرناهــا اعــاه .
ــرط  ــع ش ــة وض ــكيل المحكم ــي تش ــة ف ــن ناحي ــديد العقباتم 3. ولتش
ــواب،  ــي اعضــاء مجلــس الن ــة ثلث ــون باغلبي ــى ســن القان التصويــت عل
ومــن ناحيــة ثانيــة وســيلة للتوافــق علــى االختيــار والتعييــن َاي ضــرورة 
موافقــة 206 نائبــا معنــاه ال يمــر القانــون دون التوافــق بــكل ســلبيات 

ــار . االختي
ــن القضــاة  ــدد م ــن ع ــة م ــون المحكم ــادة ) تك ــدث الم ــا تتح 4. عندم
وخبــراء الفقــه اإلســامي وفقهــاء القانــون ......الــخ ( هــذا يعنــي ان جميع 
هــؤالء يتمتعــون بنفــس الحقــوق خاصة عندما تعــرض َاي قضيــة أمامها 

وبنفــس المســاوات فــي األصــوات .
تعديــل مجمــل  اذا أليمكــن  المــادة  تعديــل هــذه  االنجــع  الحــل 
معضــات الدســتور، لكــي نصــل الــى قضــاء عــادل مختــص وغيــر 

مســيس ومشــلول اليــد .

د. نوري لطيف

المحكمة 
االتحادية العليا 
قبل سن قانون 

المحكمة



Sunday 14 March 2021 - Issue no.11
األحد 14 اذار )مارس ( 2021 - العدد 11

ــأن دم  ــا ب ــي تخبرن ــة بطعــم رومان قصــة حــب بابلي
ــوت  ــى ت ــض ال ــوت األبي ــّول الت ــذي ح ــو ال ــب ه الح

ــر! أحم
هــذه قصــة حــب بابليــة داميــة جــرت أحداثهــا فــي 
بابــل حوالــي 2300 قبــل الميــاد. وذلــك وفقــا لمــا 
ــي  ــي الرومان ــاعر والروائ ــد Ovid ،الش ــا أوف ــه لن نقل
ــه  ــاد فــي كتاب ــل المي ــود عــام 43 قب الشــهير المول
ــاء  ــذي ج ــخ« Metamorphoses ال ــوم »المس الموس
ــن المصــادر  ــزال م ــت ومات ــزءا كان بخمســة عشــر ج
يذهــب  وكمــا  الرومانيــة.  للميثولوجيــا  الرئيســية 
ــم  ــان ولي ــم ف ــيكي القدي ــاد االدب الكاس ــب نق اغل
ــداث  ــتوحى اح ــد اس ــبير )1564-1616( كان ق شكس

ــرة. ــن هــذه القصــة المؤث ــت م ــو وجوليي رومي
يــروي لنــا أوفــد بــأن ثســبي  Thisbe الفتــاة الجميلــة 
وبايرامــوس Pyramus الفتــى الوســيم نشــئا فــي 
وامضيــا  القديمــة  بابــل  فــي  متجاوريــن  بيتيــن 
طفولتهمــا يلعبــان ويمرحــان معــا. وحيــن طفــح 
الشــباب فــي جســديهما، جــرى الوجــد فــي عروقهمــا 
وانفجــر الحــب فــي قلبيهمــا. لكــن عائلتيهمــا كانتــا 
ــت بينهمــا القطيعــة ممــا  ــذاك وحل ــا آن قــد تخاصمت
حــدا بالحبيبيــن ان يحمــا الحــب ســرا فــي كيانيهمــا 
ــا  ــن بيتيهم ــدار بي ــي الج ــق ف ــر ش ــان عب ويتهامس
ــرا  ــوم نظ ــي ذات ي ــة. وف ــا الفرص ــت لهم ــا حان كلم
الــى الشــجرة العاليــة المنتصبــة قــرب جــدار التواصــل 

فلمحــا طيريــن يزقــان بعضهمــا فهاجت بهمــا االثارة 
وقــررا ان يلتقيــا تحــت شــجرة التــوت المنتصبــة 

 .Ninus ــو ــي نين ــك البابل ــح المل ــب ضري بجان
ذهبــت ثســبي الــى مــكان الموعــد ولكــن حيــن 
وصولهــا لمحــت أســدا وقــد تلطــخ فمــه بدمــاء 
الفريســة التــي التهمهــا تــوا ! فــدب الذعــر فــي قلــب 
ــن  ــكان لك ــن الم ــروب م ــى اله ــارعت ال ــبي وس ثس
ــممه  ــد يتش ــاء األس ــا فج ــن كتفيه ــقط ع ــالها س ش
ــوس  ــر بايرام ــا حض ــة. وعندم ــدم الفريس ــه ب فلطخ
ــدم  ــه الذعــر لمشــهد شــال ثســبي الملطــخ بال انتاب
ــل  ــن قب ــت م ــد قتل ــكينة ق ــه المس ــن ان حبيبت فظ
مــن عــرف ســر موعدهــا، وشــعر باالســى والنــدم 
ــن  ــوف ل ــه س ــور ان ــا وتص ــي مقتله ــبب ف ــه تس الن
يجــد فــي الحيــاة امــا او طعمــا بعدهــا فطعــن نفســه 
ــن  ــبي م ــدأت ثس ــا ه ــا. وعندم ــر صريع ــيفه وخ بس
ــا  ــرأت حبيبه ــد ف ــكان الموع ــى م ــادت ال ــا ع خوفه
ــاة، فجــن  ــارق الحي ــد ف ــا ومضرجــا بدمــه وق مطعون
ــى ان  ــا ال ــذي آل به ــد ال ــرى للح ــي األخ ــا ه جنونه
ــه.  ــها علي ــقط نفس ــوس وتس ــيف بايرام ــحب س تس
وهكــذا اختلطــت دمــاء الحبيبيــن فصبغــت اكــوام 
التــوت األبيــض المتســاقط تحــت الشــجرة بلــون 
النجيــع االرجوانــي، ومنــذ ذلــك الحــدث عــرف النــاس 
ســر لــون التــوت األحمــر. وقــد اثــارت هــذه التراجيديا 
عشــرات الفنانيــن الكاســيكيين وشــحذت مخياتهــم 
ــة  ــاهد مختلف ــدث بمش ــر الح ــى تصوي ــم ال وحفزته

ــا. ــرى بعضــا منهــا هن ن

ــي الســينما  ــت العمــل ف ــاء محمــد احب ــرة هن ــة القدي الفنان
لاذاعــة  تقدمــت  صغيــرة،  يافعــة  وهــي  والتلفزيــون 
والتلفزيــون فاحتضــن موهبتهــا المخــرج البــارز صبــري 
الرماحــي، بنــت بغــداد التــي عشــقت بغــداد و العــراق بذلــت 
جــل طاقتهــا وتفانــت فــي التمثيــل و كانــت بحــق متميــزه 
ــة، تليــق بهــا كل  النهــا فنانــة متعــددة المواهــب التمثيلي
الشــخصيات، فنيــا تتعلــق بــاي شــخصية تؤديهــا تتقمصهــا 
او تعيشــها كمــا يقــول ستانسافســكي، مثلــت فــي تاريخها 
الفنــي اصعــب االدوار واجادتهــا تمامــا، بقيــت ادوارهــا عالقة 
فــي اذهــان الجمهــور و معجبيهــا اتذكــر خصوصــا مســرحية 
ــر  ــد تذك ــدور ح ــازت ال ــي اج ــي« الت ــب المعال ــرم صاح » ح
الجمهــور حواراتهــا، و فلــم النهــر و كذلــك مسلســل ذئــاب 

الليــل، فلــكل شــخصيه ايقــاع خــاص تتطلــب مهــارة عاليــه 
ــاال  ــه »مث فــي االداء فقــد اختلفــت هــذه الشــخصيات الثاث
الحصــرا« فــي فحــوى االداء التمثيلــي، فكانــت بحــق مختلفــه 
ــذه  ــن ه ــخصيه م ــبه اي ش ــث ال تش ــذه االدوار حي ــي ه ف
ــى  ــاء عل ــه هن ــت الفنان ــرى، عرف ــخصية اخ ــخصيات ش الش
المســتوى العربــي ايضــا حيــث اشــتركت مــع المخــرج صــاح 
ابوســيف وكذلــك مثلــت للتلفزيــون الكويتــي فــي مسلســل 
) ابلــه منيــره( فــكان لهــا تقديــر كبيــر و احتــرام علــى اعلــى 
المســتويات، وحصــدت عــن ذلــك العديد مــن الجوائز الفنية 

المرموقــة اضافــة الــى شــهادات التقديــر.
المستقل التقت الفنانه و كان لنا معها هذا الحوار

* ما الذي يشغلك اليوم؟
- فنيا، اليشغلني أي شيء لعدم وجود أي عمل في االفق.

* اال يوثــر ذلــك فــي عطــاء الفنــان ان انقطــع عــن جمهــوره 
لفتره؟

ــون  ــب ان يك ــان يج ــاً ألن الفن ــر وان كان قلي ــم يؤث - نع
متواصــل فــي العمــل مــع الجمهــور أوالً  وثانيــاً العمــل 
المســتمر ضــروري جــدا للفنــان، زيادة خبــرة، نشــاط وتطور 

ــى آخــره... ال
*افاق المستقبل؟

- فــي العــراق كل شــيء في علم الغيــب الن  األمور مضببة وال 
يلــوح فــي األفــق َاي امــل ســوى األمل بــاهلل٠ هنــاك طموحات  
ومشــاريع لــكل إنســان  فكيــف بالفنــان، لكن ال أحد يســتطيع 

ان يخطــط أو يحلــم ألن الطموحات باتت  مســتحيلة هنا٠
* ما الذي يستفزك في الفن؟

- يستفزني ما يحصل اليوم من قتل للدراما.

* بعــد المشــوار الطويــل فــي الفــن كممثلــة الــم تفكــري 
ــراج؟ باالخ

- الحقيقــة انــا مخرجــة إذاعيــة منــذ زمــن بعيــد، لكــن ايــن 
هــي الفــرص فالجميــع يتحجج بالميزانيــة.. وال توجد ســيولة 

ماديــة كيــف نعمــل؟؟
*اشياء تحبينها في الفن؟

- احــب ان يحــب الجميــع بعضهــم البعــض ويتمنــى الخيــر 

لغيــره مثلمــا يتمنــاه لنفســه٠ وهــذا لألســف مفقــود بيننــا٠ 
وأحــب العمــل الجماعــي والبطولة الجماعية وهــذا ملعب كل 

يلعــب ويبــدع حســب موهبتــه ووعيــه وأداءه.
* اشياء تكرهينها في الفن؟
-عكس ما قلته قبل قليل.

*رصيدك من االعمال الفنية؟
- فــي المســرح 77 عمــل مســرحي وفــي التلفزيــون حوالــي 
150 عمــل تلفزيونــي مــع  االعمــال التــي  اشــتركت بهــا فــي 
الخليــج. وفــي الســينما حوالــي 20 فلــم روائــي. وفــي االذاعة 

حــدث وال حــرج .
*اين تجدين نفسك في المجاالت التي تعملين فيها؟

- اعمــل بــكل المجــاالت لكــن يبقــى المســرح هــو مــاذي 
ــي. ــي وابداع وحريت

*هل غادرتي االنتاج؟
- عنــدي نصــوص لكتابهــا علــى درجــة كبيــرة مــن األهميــة  
ــن  ــم م ــل الدع ــب ان احص ــا، يج ــتطيع إنتاجه ــن ال أس لك
القنــاة َاي قناة.نعــم متوقفــة منــذ زمن ليس بالقليل بســبب 

الميزانيــة وال احــد يتبنــى الموضــوع لألســف.

اريــد ان انتــج و لــدي  بحــدود 50 عمــل تلفزيونــي وعشــرات 
االعمــال اإلذاعيــة. بــس منــو يســمع منــو يقــرأ!! فلقــد 

ــاً. ــو ناديــت حي اســمعت  ل
* تتذكرين اول عمل؟

أول عمــل تلفزيونــي بطولــة كانــت ســهرة الشــهامة. وفــي 
المســرح اول بطولــة مســرحية نشــيد االرض.

* برنامج رحمة؟

- تجربة انســانية تقوم على مســاعدة 
النــاس الفقيــرة فــي أغنــى بلــد وهــم 
أطفــال مرضــى عندهــم تشــوهات 
ــت  ــي قم ــة الت ــا  التجرب ــة. مث خلقي
بهــا ذهبــت معهــم الــى الموصــل 
الجــراح  الطبيــب  وتكفــل  الحبيبــة 
بســام  دكتــور   الراقــي  واإلنســان 
الحجــار بالتبــرع ألجراء العمليــات مجانًا 
فــي مستشــفى الزهــراوي وبفضــل 
اهلل ودعــوات امهــات األطفــال وقــد 
أطفــال  لثاثــة  العمليــات  نجحــت 

وحتــى العــاج الخارجــي كان علــى 
اجــراء  الدكتــور وبعــد  حســاب 

الدكتــور  قــدم  العمليــات 
الهدايــا لألطفــال. والضيافــة 

فــي  يقصــروا  ولــم  لنــا 
خيــر  اهلل  جــزاه  شــيء 

الجــزاء.

4ثقافية وفني�ة
هناء محمد للمستقل :

يبقى المسرح هو مالذي وحريتي وابداعي

امير الخطيب - هلسنكي

فــي اعمــال الفنــان المصــري وليــد عبيــد التــي تمتــاز بالموضــوع 
الجــريء الغيــر معتــاد خصوصــا فــي العالــم العربــي و االســامي، 
اال وهــو المتحــرك بالجســد، جســد المــرأة، هــذا الموضــوع الــذي 
يــرى البعــض انــه قبيــح لكنــه محبــب و ذا صلــة عميقــة بالحــس 
االنســاني، اوالحاجــة الملحــة، فــي عمــوم العالــم االســامي مــن 
ابــرازه و تســليط الضــوء عليــه، و ارى ان وليــد هــو أشــجع مــن 
غيــره و ارى انــه كالحصــان الجامــح في معالجاته لهــذا الموضوع.

اهــم شــيء فــي عمــل وليد هــو الموضــوع تليــه االشــياء االخرى 
مثــل التقنيــة واالســلوبية و االبعــاد الجماليــة و مــا الــى ذلــك 
مــن امــور ، هــو فــي اشــد الحــرص علــى اظهارهــا كلهــا، هنــا 
اعنــي االســلوب والتقنيــة و ... و الن الموضــوع ذا اهميــه كبيــره 
ــذي  ــع الماهــر وال ــة الصان ــار اشــياءه بدق ــان اراه يخت ــد الفن عن
يعــرف بالتحديــد مــاذا يريــد، فهــو متمكــن مــن ادواتــه الفنيــة 
والتقنيــة، مثــا اختيــاره االلــوان الناشــفة الميتــة او التــي تبعــث 
علــى الغثيــان واالنزعــاج هــو اختيــار يصــب فــي نهايــة المطــاف 
ــات الفرشــاة او اســتعمال  ــة ضرب ــك تقني فــي الموضــوع وكذل
ــب جــدا، فهــو ال يعتمــد اســلوب  ــار صائ ــا اختي الســكين احيان
المســح المتعــارف عليــه بيــن الفنانيــن المصرييــن وال اســلوب 
ــل  ــن، ب ــل االنطباعيي ــا يعم ــة بالفرشــاة كم ــات الصارخ الضرب
يعــرف اســلوبه وكمــا اســلفت يعــرف مــاذا يريــد من عملــه، ولو 

انــي ارى فــي هــذا نمطيــة و اتجــاه احــادي فــي التعبيــر.
ــاول  ــن،  يتن ــة، لكــن ليــس كمــا االخري ــي بالتعبيري ــد يعتن ولي
فــي اعمالــه التعبيــر المركــب، اعنــي التعبيــر الغيــر بســيط، الــذي 

ــمئزاز  ــة االش ــى درج ــه ال ــي ويوصل ــاهد او المتلق ــود المش يق
مــن موضوعاتــه التــي يتناولهــا، لكــن تبقــى اعمالــه عالقــة فــي 
الذهــن ومــن ثــم فــي الذاكــرة، النــه يحفــر اخاديــد كثيــرة فــي 
موضوعاتــه التــي يختارها بعنايــة فائقة، فلمجرد مشــاهدة عمل 
مــن اعمالــه الفنيــة، تبقىالصــورة عالقــة فــي الذاكــرة بعــد ان 
يغــادر مشــاهدتها الــى ان ينــام او ربمــا يحلــم بهــا كاصغــاث او 

جمــال ال يريــد ان يفارقــه.
انــه بهــذا يعمــل كاالســاتذة الكبــار مثــل اي فنــان عالمــي لــه 
اســلوبه المتفــرد بــه، النــك وبعــد ان تشــاهد عمــا مــن اعمــال 
ــى  ــر مــن ســنة او حت ــدا الكث ــد وتذهــب بعي ــد عبي ــان ولي الفن
بضــع ســنين، و ثــم تــرى عمــا اخــر فانــك ســرعان مــا تقــول و 
قبــل التعــرف علــى اســم الفنــان او توقيعــه، تقــول هــذا العمــل 

لوليــد عبيــد، نعــم فوليــد يمتاز بهــذه الخاصيــة فــي كل اعماله 
و فــي كل مراحــل حياتــه الفنيــة.

المــرأة كســلعة، المــراة كاداة للجنــس فقــط، لكــن ليــس علــى 
الطريقــة الغربيــة فــي اســتخدام المــرأة كســلعة، فالمــرأة فــي 
ــي  ــى ف ــة او حت ــام االباحي ــي االف ــرب ف ــي الغ ــتخدامها ف اس

االعانــات او حتــى كســلعة للجنس كمعروضات محــات باريس 
ــا،  ــي اورب ــا ف ــات امســتردام وغيره ــات الجنســية اومح للخدم
ينظــر وليــد الــى المــرأة الشــرقية كســلعة داخــل البيــت، باطــار 

شــرقي بحــت، و هــذه ميــزة فكريــة جميلــة اســتطاع وليــد ان 
يســتخلصها مــن تجاربــة الفكريــة والتكفيريــة في هــذا المجال، 
اقصــد موضــوع المــرأة كســلعة جنســية، ولكــن علــى الطريقــة 
الشــرقية، المــرأة مــع الرجــل لوحدهمــا فــي غرفــة او بيــت او اي 
مــكان معيــن، ال يطيــق احدهمــا االخــر، الســي ســيد واضــح فــي 
كل رســومات وليــد عبيــد، و المــرأة المجبــرة واضحــه كذلــك.

الماحظــة االخــرى فــي تعبيــر الفنــان وليــد هــي تعبيــر الوجــوه، 
الرجال بتجهمهم و النســاء بغضبهــم و ازدرائهم، فتعبيــر الوجوه 
عنــد وليــد شــيء مهــم و اساســي، الن الموضــوع ال يكتمــل دون 
النظــر الــى تعبيــر الوجــوه، فااللــوان وحدهــا او الحــركات وحدهــا 
ــا  ــر انم ــي التعبي ــل ف ــرض الكام ــي بالغ اواالســلوب وحــده ال يف
االشــياء تكمــل بعضهــا، و وليــد دقيــق جــدا فــي هــذه االختيــارات 
حتــى فــي التعابيــر او في وضعه شــيء داخل العمــل كمفرمة لحم 
او اي شــيء يضعــه مــن صور قديمة علــى الجــدار او صور لفرعون 
او اي شــيء يمــارس عليــه القصديــة بشــكل واعــي تمــام الوعــي.

ربمــا عملــت صدمــة الــى القــاريء منــذ العنــوان الرئيســي لهــذا 
المقــال، لكننــي حاولــت ان ارى و بعيــن المتفحــص المحايــد ان 
اقــرب للذهــن عمــل الفنان وليد عبيــدا الفكري، فالفــن في نهاية 
االمــر هــو عمــل فكــري و ليــس تقنــي مجــرد او الهــدف منــه اثارة 
الجمــال اوالقبــح، و اعتقــد جازمــا ان العمــل الفكــري الي فنــان هو 
ــة او اظهــار المفاتــن مــن خــال  مــن اصعــب االعمــال، فالتقني
االســلوب او اي شــيء اخــر انتهــى دوره فــي عالــم الفــن اليــوم، و 
بمــا ان وليــد فنــان معاصــر، و اعنــي بكلمــة معاصــر، انــه هضــم 
الفــن الــذي يحيــى االن الفــن الــذي يوثــر باالنســان االن الفــن 
كفكــر وليــس مــن اجــل االثــارة المجــردة، الفــن كاداة لتحريــك 

الفكــر و تحريــره مــن القيــود بــكل اشــكالها و انواعهــا.

قوة الموضوع وجمالية االداء عند وليد عبيد

قحطان جاسم جواد

روميو و جوليت قصة اصلها بابلي
الفنان مصدق الحبيب

لقاء خاص - المستقل

الفنــان الدكتــور  والملحن والمؤلف الموســيقي 
محمــد حســين كمــر  مــن الفنانيــن العراقييــن 
ــي  ــراث الغان ــظ الت ــى حف ــون عل ــن يعمل الذي
العراقــي بمــا لديــه مــن خبــرة اكاديميــة كونــه 
حاصــل علــى شــهادة الدكتوراة في الموســيقى 
وخبــرة عمليــة فــي هــذا المجــال حيــث عمل مع 
فــرق موســيقية تراثية كونــه عازف اللــة الجوزة 
وتاثــره باســاتذة كبــار منهــم محمــودوف مــن 
ــة  ــات النغمي ــد الدراس ــي معه ــتكان  ف طاجس
العراقــي ســابقافي بدايــة حديثــه تحــدث كمــر 

عــن تجربتــه الدراســية بالقــول : 
* حصلــت علــى شــهادة الدكتــوراة بامتيــاز 
ــكا وكان  ــة شــمال امري ــن جامع ــام 2016 م ع
موضوعهــا )دور التــراث الموســيقي العراقــي 
ــة  ــعوب - ال ــع الش ــاري م ــل الحض ــي التواص ف
ــور هشــام  الجــوزة إنموذجــاً -( باشــراف الدكت
شــرف والدكتــور حســين االنصــاري وعضويــة 
مجموعــة مــن الدكاتــرة منهــم  أ.د محمــد 
الغوانمــة مــن االردن وأ.د. عبــد الحميــد حمــام 
األعظمــي.  ود.حســين  شــعوبي  ود.هيثــم 
وقريبــا ســتصدر اطروحتــي فــي كتــاب مــن ابــو 

ــي. ظب
- ماهــي جهودكــم فــي حفــظ التــراث الغنائــي 

العــراق ؟
الثقافــة  وزارة  علــى  عرضــت  وان  ســبق   *
ــا مــع فعاليــات  قبــل ســنوات وكان ذلــك تزامن
مهرجــان بغــداد عاصمة الثقافة. مشــروع  فني 
عراقــي وعربــي وانســاني لمجلديــن ونوطــات 
متكاملــة الربعيــن مقاما رئيســيا واخــرى فرعية 
و 16 شــريطا عزفيــا تضــم كل انــواع المقامــات 
ســاهم فيــه مجانــا حســين االعظمــي وفريــدة 

وســعد االعظمــي وحامــد الســعدي وانــا.
اضافــة الــى تســجيات تطبيقيــة للحفــاظ علــى 

تــراث الفــن المقامــي العراقــي.
واشــار الــى ان الصنــدوق العربــي واليونســكو 
قدمــوا مســاهمات للمشــروع فــي حيــن وزارة 
الثقافــة ســرقت التخصيصيــات لمشــروع بغــداد 

عاصمــة الثقافــة العربيــة.
- الم تطرح المشروع على جهات اخرى؟

* نعــم  بعــد اليــأس مــن المؤسســات العراقيــة 
طرحتــه علــى جهــات اوربيــة منهــا منظمــة 
ــرس االمريكــي والبرلمــان  اليونســكو والكونغ
ــا  ــاره تراث ــروع باعتب ــي المش ــي. لتبن البريطان
انســانيا وليــس عراقيــا حســب. وحاليا فــي طور 

الدراســة بعــد الموافقــة المبدائيــة.
- ماهي مشاريعك الفنية االخرى ؟

مجموعــة  الســابقة  الفتــرة  فــي  قدمــت   *
الحــان منهــا للتظاهــرات اغنيــة تاليفــا واداء 
ــة  ــا شــهيد العــراق . والثاني ــوان ي ــا بعن وتلحين
ــان  ــاك اغ ــاة. وهن ــا اراد الحي ــعب يوم اذا  الش
ــع  ــي مــن طب ــد انتهائ انجزتهــا سنســجلها بع
الكتــاب وفــي النيــة التــزام صوتيــن موهوبيــن 
ظهــروا فــي برنامــج عــراق ايــدول مؤخــرا . هما 
مصطفــى ســمير  ومحمــد ســجاد اضافــة الــى 
الصــوت النســائي الجديــد نــوال الخــان واتهيــأ 
ــاب  ــوت الش ــاقدمها بص ــان س ــة الح لمجموع

ــل المحــب. الموهــوب نبي
وفــي المجــال االكاديمــي أقــوم باالشــراف علــى 
الدكتــوره  وأطروحــات  الماجســتير.  رســائل 
وتقاريــر ومشــاريع البكلوريــوس كونــي عضــو 
الهيئــة التدريســية لجامعــة شــمال أمريــكا. 
حيــث اشــرف علــى رســالة الماجســتير  عــن 
الــة العــود للطالــب عــازف العــود الشــهير خالــد 

ــي.  محمــد عل
وكذلــك اطروحــة الدكتــوراه عــن الــة الكمــان 
ــان  ــازف الكم ــكري ع ــيد ش ــاالر اس ــب س للطال

ــم كردســتان.   الشــهير فــي اقلي
- كيف بدأت حكايتك مع الة الجوزة؟

* حيــن قدمــت للدراســة فــي معهــد الدراســات 

النغميــة اختارنــي الفنــان شــعوبي ابراهيــم اللــة 
الجــوزة فــي حيــن كنــت اريــد التعلــم علــى آلــة 
القانــون.. وقــد أحزننــي هــذا االختيــار فــي بداية 
مشــواري وكــدت ابكــي وانا في عمر ال 16 ســنة  
كطالــب فــي المرحلــة االولــى مــن دراســتي فــي 

المعهــد  وأعتبــر  نفســي احــد مؤسســي  معهــد 
الدراســات النغميــة العراقــي.. حيــث انتمــي الــى 
الــدورة الخامســة 74-75 وكانــت الدراســة فــي 
المعهــد فــي حينها ســتة ســنوات لكــن وبفضل 
عبــد  المايســترو  والفنــان  شــعوبي  األســتاذ 
الــرزاق العــزاوي أقنعانــي  باختيــار  الــة الجــوزة. 
وقــاال لــي وبحــزم  )اذا تميــزت بهــا ســتصبح من 

أهــم عازفــي الجــوزة فــي العالــم(.
فــي  عمــري  كان   1975 عــام  ذلــك  وكان 
حينهــا 16 ســنة. والحمــدهلل تحقــق ذلــك 
تعلــم  فــي  ومهارتــي  أســاتذتي  بفضــل 
الرائعــة  االلــة  هــذه  علــى  العــزف  فنــون 
قليلــون  الجــوزة  علــى  العازفيــن  ان  علمــا 
جــدا. حيــن رشــحني الموســيقار منيــر بشــير 
لفرقــة التــراث وجعلنــي اتعلــم فنــون التــراث 

الحفــاظ عليــه.   وضــرورة 
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ساتبنى مصطفى سمير ومحمد سجاد المشاركين في »عراق ايدول«
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كان يحلــو دومــا للفنــان القديــر الراحــل مهنــد االنصــاري 
ــزاد” فــي كل  ــارة “بغــداد مصــدر ال ــردد ويكــرر عب ان ي
محفــل ولقــاء خاصــة بيــن الفنانيــن العــرب هــو يســتمتع 
بمغازلــة محبوبتــه بغــداد مــن خــال عبارتــه تلــك والتــي 
يؤمــن بكلماتهــا وهــذه العبــارة التــي كانــت تســتهويني 
ايضــا دفعتنــي لســؤاله عــن معناهــا فقــال رحمــه اهلل ان 
بغــداد هــي مصــدر العلــم والثقافــة والفنون لــكل العرب ، 
بغــداد مصــدر الخيــر لــكل الدنيا ، بغــداد هــي التي علمته  
ــب  ــذي ال يغي ــم ال ــداد المله ــت بغ ــداع فكان ــن واالب الف
عــن ذاكرتــه يومــا وهــي نصــب عينيــه فــي كل خطــوة 
ومســعى ، الفنــان الراحــل مهنــد االنصــاري عــاش اغلــب 
ســنوات حياتــه مغتربــا بيــن الكويــت والقاهــرة وبيــروت 
وعندمــا قــرر ان يعــود الــى بغــداد قــال »عــدت ألســتزيد« 
لقــد كان فنانــا اســتثنائيا فــي كل شــي وكنــت احــرص ان 
اســمع رأيــه فــي برنامجــي )موعــد مــع الســينما العراقيــة( 
الــذي كنــت اخرجــه فــي فتــرة التســعينات بتلفزيــون 
ــي  ــرى ف ــا اخ ــي احيان ــا ويثن ــوا احيان ــكان يقس ــراق ف الع
ــت  ــي كان ــه ل ــن كلمات ــي لك ــي والموضوع ــده المهن نق
بمثابــة مرحلــة وعــي فنــي ، وكيــف ال وهو الفنان الشــامل 
المتخصــص فــي الفنــون الســمعية والبصريــة وهــو رائــد 
االذاعــات العراقيــة والعربية وهو المخرج الســينمائي الذي 
اكتشــف وصنــع النجــوم امثــال الفنانــة المصريــة اســعاد 
يونــس التــي قدمهــا ألول مــرة فــي فيلــم )القمة البــاردة( 
عــام 1978 وكذلــك اكتشــف الفنــان المصــري خالــد زكــي 
ــاره  ــا اخت ــام 1982 عندم ــم 1( ع ــة رق ــم )القضي ــي فيل ف
ليظهــر أول مــرة ممثــا الــى جانــب ابطــال الفيلــم النجوم 
مديحــة كامــل وعمــر الحريــري ، تأثــر الفنــان خالــد زكــي 
ــم يقتصــر  ــرا ول ــد االنصــاري كثي ــان مهن بشــخصية الفن
التأثــر فــي الجانــب الفنــي فقــط بــل حتــى على المســتوى 
الشــخصي لدرجــة انــه اســتعار ثيــاب المخــرج مهنــد 
االنصــاري كــي يرتديهــا فــي التمثيــل حيــث قال لــه “ ارى 
فيــك أناقــة ال مثيــل لهــا” هــو لــم يســتعر ثيــاب بقــدر 
مــا اســتعار حضــور ورح وشــخصية مهنــد االنصــاري التــي 
القــت بظالهــا عليــه فكريــا وفنيــا وانســانيا ، ليــس خالــد 
ــه يســجل  ــه ويعرف ــل كل مــن كان يلتقي زكــي وحــده ب
عليــه تلــك األناقــة الراقيــة في ملبســه وحديثــه وحضوره 

الهــادئ وعطــره الخــاص )باكــو رابــان( الــذي لم يســتغني 
عنــه ولــم يســتبدله يومــا فمــا ان يحــل بمــكان أو يغادره 
ــد االنصــاري كان موجــودا  ــع ان مهن ــرف الجمي ــى يع حت
هنــا مــن خــال عطــره الــذي يتــرك اثــرا فــي ذلــك المكان 
وهــو ليــس مجــرد أثــر عطــر وانمــا نهفــة حــب وعطــاء 
وفــن وابــداع يحــل معــه ومــع شــخصيته المتميــزة اينمــا 
ــود  ــد االنصــاري المول ــى الرغــم مــن ان مهن يكــون، عل
ــن  ــل دي ــده رج ــداد كان وال ــة ببغ ــة الكاظمي ــي مدين ف
ــى  ــده عل ــجيع ول ــي تش ــى ف ــم يتوان ــه ل ــب اال ان وخطي
دخــول الفــن عندمــا تلمــس لديــه الرغبــة الجامحــة نحــو 
الفــن واستشــعر قدرتــه علــى النجــاح بعمــر مبكــر وفعــا 
بــدأ حياتــه ممثــل ثانــوي بــادوار بســيطة فــي فيلــم فتنــة 
ــه  ــا خطوت ــرة خط ــا مباش ــم وردة ، بعده ــن وفيل وحس
الفنيــة الكبيــرة حيــن أقــدم علــى انتــاج وكتابــة وتمثيــل 
واخــراج الفيلــم العراقــي )أدبتــه الحيــاة( وهــو واحــد مــن 
افــام بدايــات الســينما العراقية إال أن األنصــاري لم يقدم 
افامــا كثيــرة للســينما ذلــك النــه كان يجــد فــي نفســه 
شــغفا وحبــا كبيــرا للعمــل االذاعــي فــكان يرفع شــعار “انا 
أجعــل المســتمع يشــاهدني دون ان يرانــي” وقــد طبــق 
ذلــك علــى ارض الواقــع عبــر مســيرته الحافلــة بالعطــاء 
ــزة  ــراء االبداعــي الدرامــي فــي االذاعــة توجهــا بجائ والث
)أونــداس( العالميــة فــي مدينــة برشــلونة االســبانية عــن 

ــد االنصــاري  ــاة اذاعــة، اخــرج مهن ــوم فــي حي برنامــج ي
ــا  ــا فني ــكلت ارث ــي ش ــة الت ــال المهم ــن االعم ــد م العدي
ــة منهــا مسلســل  ــة العربي ــات االذاعي تتفاخــر بــه المكتب
)مطلــع النــور( للعقــاد وايضــا )أمــة القــرآن و أحســن 
ــال  ــر و )رج ــي ماه ــد عل ــا محم ــي كتبهم ــص( الت القص
حــول الرســول( للكاتــب خالــد محمــد خالــد و )البؤســاء( 
لفكتــور هيجــو و )الجريمــة والعقــاب( لديستوفيســكي 
، كمــا قــدم الســير الذاتيــة العظيمــة دراميــا فــي اذاعــة 
ــك  ــث تل ــة تب ــات العربي ــم االذاع ــت معظ ــت وكان الكوي
ــاة النجــوم  ــي اخرجهــا عــن قصــص حي المسلســات الت
الكبــار فــي ثمانينــات القــرن الماضــي منهــا )اللحــن 
ــد  ــوار المج ــرش و )مش ــد األط ــاة فري ــن حي ــون( ع الحن
والعــذاب( عــن عبــد الحليــم حافــظ باالضافــة الــى قصــة 
حيــاة كوكــب الشــرق أم كلثــوم وموســيقار االجيــال عبــد 
الوهــاب والممثــل الكوميــدي المصــري العراقــي األصــل 
نجيــب الريحانــي وايضــا ســيرة وقصــة حيــاة الكاتــب 
ــذي كان  ــل وال ــزة نوب ــوزه بجائ ــد ف ــوظ بع ــب محف نجي
االنصــاري قــد اخــرج لــه من قبــل الثاثيــة الشــهيرة )بين 
ــرج  ــك المخ ــكرية( ، امتل ــوق ، الس ــر الش ــن، قص القصري
ــي  ــة ف ــة خاص ــة ورؤي ــة ابداعي ــاري ذهني ــد االنص مهن
التعامــل مــع المســمع االذاعــي فقــد كان يســعى دائمــا 
ــار  ــر اختب ــا فــي ذهــن المســتمع وكان خي ــه صوري لرؤيت
لتلــك الرؤيــة حيــن قدم مشــروع المســرح االذاعــي عندما 
نقــل مســرحية )يوليــوس قيصــر( الــى االذاعــة وقــد كان 

ــن  ــا بجزئي ــي اخرجه ــرى الت ــاريعه الكب ــن مش ــدا م واح
مــن خــال نــص امتلكــه وبقــي يحتفــظ بــه علــى مــدى 
ــروع  ــذ المش ــس تنفي ــه هاج ــش مع ــا ويعي ــن عام ثاثي
فــي كل لحظــة حتــى تمكــن مــن تنفيــذه اخيــرا وبــأروع 
صــورة ، كل المواقــع االداريــة والفنيــة التي شــغلها مهند 
االنصــاري تــرك فيهــا اثــرا ابداعيــا وانســانيا طيبــا فهــو 
مؤســس مركــز االنتــاج الدرامــي فــي اذاعــة بغــداد وهــو 
صاحــب مشــروع الكتــاب المســموع وعندمــا اصبــح مديرا 
ــس  ــم ويجل ــه الفخ ــرك مكتب ــة كان يت ــات العراقي لاذاع
ــى ورشــة عمــل  ــا ال ــي حوله ــات الت ــة االجتماع ــي غرف ف
النــه يريــد ان يبقــى بيــن زمــاءه وتاميــذه ينهــل منهم 
وينهلــون منــه ابداعــا وعطــاءا كمــا نهلــت منــه عائلتــه 
فصنــع مــن اغلبهــم فنانيــن مــن بينهــم ولــده المخــرج 
هانــي االنصــاري والمخــرج عــاء االنصــاري واتذكــر موقفا 
حــدث مــع هانــي وهــو قريب مني جــدا عندما ظهر اســمه 
مخرجــا فــي احــد البرامــج بتلفزيــون العــراق طلــب والــده 
ــا الراحــل  ــون حينه ــر التلفزي ــن مدي ــد االنصــاري م مهن
فــارس مهــدي ان يضــع صفــة مســاعد مخــرج امــام اســم 
وليــس مخرجــا قائــا “انــه اليــزال يتعلــم”، تتلمــذ علــى 
ــي وحســن وســعد  ــن عل ــن الراحلي ــه الفناني ــه اخوت يدي
االنصــاري الذيــن انتجــوا اعمــاال فنيــة كثيــرة ، كمــا تتلمذ 
علــى يديــه الكثيــر مــن الفنانيــن واذا كانت بغــداد مصدر 
الــزاد لمهنــد األنصــاري فمهنــد األنصــاري كان واليــزال 

مصــدر الــزاد لــكل مــن احــاط بــه حتــى بعــد رحيلــه.

هــل تختفــي القصــة القصيــرة عــن مشــهدنا الثقافــي لصالــح الروايــة؟ ســؤال يفرضه تحــّوُل اغلب 
كتــاب القصــة بــل وحتــى الشــعراء الــى كتابــة الروايــة التــي تســيدت المشــهد الثقافــي  خاصــة 
بعــد 2003 حيــث وصــل االنتــاج الروائــي حســب مصادر من الناشــرين المشــاركين فــي المعارض 
المحليــة والعربيــة الــى مايربــو علــى االلــف روايــة !!. فيمــا تراجــع انتــاج القصــص القصيــرة التــي 
كان لهــا نجومهــا الكبــار فــي العــراق مــن المؤثريــن محليــا وعربيــا. ولعــل هــذا االمــر بحــث كثيــرا 
خــال الســنوات القليلــة الماضيــة فقــد ســبق للكاتــب والناقــد الراحــل الدكتــور نجــم عبــد اهلل 
كاظــم ان اثــار هــذا الموضــوع ، ورغــم انــه يــرى أن االنتقــال مــن نمــط كتابــي الــى اخــر  وحتــى  
مــن جنــس ادبــي الــى غيــره أمــر طبيعــي   لكنــه اعتبــر ان مايحــدث هــو هبــة مكثفــة تســتحق 
التوقف.قائــا اننــا اليمكــن اعتبــار هــذا عصرالروايــة العراقيــة لكــون االعمــال المتميــزة نــادرة من 
بيــن هــذا الكــم الواســع. واثــارة لهــذا الموضــوع اســتطلعت صحيفــة المســتقل  اراء كتــاب قصــة 
وروائييــن ونقــاد لتحليــل الظاهــرة. المســتقل تســتطلع اراء ســبعة مــن الروائييــن وكتــاب القصة 

للوقــوف عــل ابــرز ارائهــم فــي هــذا الموضــوع.

خلف : االمر اليعدو سوى صراع بين االجناس االدبية

ــف : ســبق وأن أكــدت فــي إحــد حواراتــي مــع الصحفــي المصــري  الروائــي والقــاص احمــد خل
المعــروف ســيد حســين أن األجنــاس األدبيــة لــن تختفــي أو يتــوارى ظلهــا ،بــل قــد يحــدث أن 
تفســح المجــال لجنــس مــن األجنــاس بالبــروز لعقــد وربمــا لحقبــة مــن الزمــن ،لكنهــا ماتلبــث 
ــواع  ــكال واالن ــن األش ــي بي ــراع الطبيع ــاالت الص ــن ح ــة م ــي حال ــور ثانية،وه ــاود الظه أن تع
األدبية،ومســألة الصــراع هــي دليــل حيويــة األنماط تلــك وقدرتها علــى الثبات والتجلــي بوضوح 
أكثر.لــذا ارى الصــراع والتنافــس كان بيــن الشــعر والروايــة وليــس بيــن الروايــة والقصــة، وقــد 
نلمــس بوضــوح كيــف تراجــع الشــعر خطــوة إلــى الظــل ليفســح المجــال للروايــة للتقــدم خطوات 
وتعلــن عــن وجودهــا القــوي، بعــد أن كانــت مجــرد حكايــة يرويهــا ســارد يتبــع طريقــة تقليديــة 
فــي ألــروي تبــدأ بدايــة لتذهــب نحــو العقــدة فــي الوســط بعــد ذلــك تكــون لدينــا النهايــة، التــي 
تتكفــل حــل عقــدة الوســط . لقــد امتــازت الروايــة بمقدرتهــا علــى التطــور والرســوخ بــل والتجلي 
االســلوبي المتجــدد الــذي جعــل مــن الروايــة ايقونة العصــر الحديــث دون اإلخــال بمنزلة القصة 
القصيــرة التــي تعطــي الحريــة الكافيــة لمؤلفهــا علــى التجويــد وفــرض حضــوره االنســاني عبــر 
ســطورها وربمــا صفحاتهــا القصــار. ومــن الطريــف انــك تســأل عــن اختفــاء القصة القصيــرة ،في 

وقــت كهــذا و قــد ارســلت إلــى إحــدى الصحــف البــارزة قصــة جديــدة بعنــوان :الوهــم ...
 

الرملي : الرواية تساعد على بلورة رؤية تجاه الذات والعالم

الروائــي والمترجــم الدكتــور محســن الرملــي يقــول: نعــم، هنــاك تراجــع بشــكل عــام في 
كتابــة وتلقــي القصــة القصيــرة لصالــح الروايــة، وربمــا يعــود ذلــك لتراجــع الصحافــة 
الورقيــة والمجــات ايضــاً الن فــن القصــة القصيــرة الحديــث قــد ظهــر مــع الصحافــة، 
بينمــا الروايــة هــي كتــاب والكتــب مازالــت حاضــرة بقــوة، هــذا الــى جانــب ان الروايــة 
توفــر مســاحة اوســع لعــرض القضايــا واالفــكار والمشــاعر والتأمــات وغيرهــا، وهــو مــا 
يحتاجــه المتلقــي وخاصــة فــي عصرنــا هــذا ســريع االيقــاع والمكتــظ باألحــداث، كمــا ان 
الروايــة تســاعد علــى بلــورة رؤيــة تجــاه الــذات والعالــم وهــو مــا يحتاجــه قــارئ اليــوم 
وســط تراجــع االيديولوجيــات والفلســفات، امــا القصــة القصيــرة كحــدث فصــار باالمكان 
تلقــي مــا تمنحــه مــن خــال وســائل التواصــل التــي تضــخ القصــص المختصــرة بشــكل 
مهــول فــي كل لحظــة. وامــا فيمــا يتعلــق بانتشــار الروايــة فــي العــراق، فعــدا انــه بلــد 
زاخــر بمــا يســتحق الــروي وهــو متعطــش لــروي ذلــك ويحتــاج الــى تدوينــه، اال اننــي 

اعتقــد بــان الروايــة فيــه، حالهــا حــال انتشــارها فــي العالــم، ولــو تراجعــت فــي العالــم 
لرايناهــا تتراجــع فــي العــراق ايضــا.

السهيل : مايحصل استسهال للرواية بشكل غير معقول

الروائيــة والقاصــة الدكتــورة رغــد الســهيل تقــول :  ال اعتقــد حقيقــة بوجــود تراجــع بانتــاج 
القصــة القصيــرة فالمبدعــون المهتمــون بهــذا النــوع مــا زالــوا يمارســونه  باخــاص ، لكن 
مــا يحصــل هــو غــزارة فــي انتــاج الروايــة واستســهالها بشــكل غيــر معقــول، هنــاك مــن 
يعتقــد ان الروايــة مجــرد احــداث وشــخصيات وال يهتــم بالفــن الســردي الــذي هــو العمــود 
الفقــري لهــا ، ربمــا بســبب التعجل لكثرة  الجوائز والمســابقات الخاصة بالروايــة كان الهدف 
صــار الوصــول الــى الجائــزة وبالتالــي الشــهرة، بــدال ان يكــون صناعــة الجمــال فــي االبــداع 

الــذي يحمــل رســالة بطريقــة فنيــة ، مــع االســف هــذه ثقافــة الجيــل الجديــد  المتعجــل التي 
تســاهم بهــا مواقــع التفاعــل االجتماعــي، فتلــك المواقــع صنعــت اســماًء متوهمــة بمنجزهــا 
بســبب كثــرة االعجابــات وقلــة النقــد الموضوعــي الحقيقــي البنــاء والمجامــات االدبيــة ، بل 
بعضهــم ال يتوانــى فيضــع لقــب الروائــي او الكاتــب وتلــك االلقاب اساســا لها ثقلهــا ، فتلك 
االلقــاب يصنعهــا الزمــن والتراكــم المعرفــي وتراكــم المنجــزات ولــم يكــن يضعهــا كبــار 
االدبــاء النفســهم ، مــا نحتاجــه هــو حركــة نقديــة حقيقيــة خاليــة مــن المجامات ليســتفيد 
كل مبــدع ويطــور قدراتــه ويرتقــي بفنــه، كمــا ان كثــرة المســابقات االدبيــة بنظــري هــي 
ســيف ذو حديــن علــى نــوع المنجــز  فيكــون الهــدف كتابــة رواية لغايــة المســابقة  وصارت 

تلــك ثقافــة عامــة مــع االســف ومــا هكــذا االبــداع الحقيقــي...

حياوي : الكتابة للجوائز االدبية افسد معايير الجودة

ــة  ــى كتاب ــت عل ــال المتهاف ــول : إن اإلقب ــاوي فيق ــد حي ــاص محم ــي والق ــا الروائ ام
الروايــة الــذي شــهدناه فــي العقديــن األخيريــن، لــم يكــن ناتًجــا عــن فوضــى االنفتــاح 
الحاصــل فــي العــراق بعــد االحتــال وحســب، بــل يــكاد يكــون ظاهــرة عربيــة شــاملة، 
والســبب فــي ذلــك يعــود لحمــى الجوائــز الممولــة خليجًيــا التــي راح لعــاب الكثيريــن 

يســيل لهــا، فصرنــا نــرى القــاص والشــاعر والناقــد والصحفي وأي مشــتغل فــي الكتابة 
يتهافــت علــى كتابــة الروايــة ليجــرب حظــه طمًعــا بالمبالــغ الكبيــرة التــي أســاءت للفن 
الروائــي األصيــل، وفــي حــال عــدم فــوز تلــك النصــوص الهجينــة بالجوائــز، وهــذا مــا 
يحصــل فــي أغلــب األحيــان، يلجــأ أصحابهــا لنشــرها علــى حســابهم الخــاص لتوهمهم 
بامتاكهــا مقومــات وشــروط األعمــال الروائيــة فنًيــا. وهــذا هــو الســبب الرئيــس، مــن 
وجهــة نظــري، فــي إقــدام أغلــب كّتــاب القصــة القصيــرة علــى هجرهــا والتوجــه لكتابة 
الروايــة. علــى الرغــم مــن اختــاف الــرؤى والتكنيــك وآليــة الكتابــة لــكا الفنيــن، ناهيك 
عــن الخلــط فــي التســميات والتصنيفــات، بيــن الروايــة والروايــة القصيــرة )النوفيــا( 
التــي هــي أقــرب للقصــة القصيــرة، وبيــن القصــة والقصــة القصيــرة، وبيــن القصــة 
ا، وهكــذا. كمــا أن مصطلــح الروايــة عندنــا،  القصيــرة والقصــة القصــة القصيــرة جــدًّ
يطلــق علــى جميــع أنــواع الروايــات fiction nonfiction، الخياليــة والواقعيــة والتاريخيــة 
والعاطفيــة والبوليســية وروايــة الخيــال العلمــي، مــن دون تحديــد، وهــو محــور مهــم، 

أرى ضــرورة الخــوض فيــه الحًقــا ضمــن محــور مســتقل

الجزائري :هناك ميل كثيف لكتابة السير

ــرة  ــن القصــة القصي ــرق بي ــد البعــض انالف ــول : يعتق ــري تق ــة ســعاد الجزائ القاصــة واالعامي

والروايــة، هــو ليــس اختــاف فــي الحجــم فقــط، حتــى قالــوا انهــا رواية مكثفــة، لكن الفــرق ليس 
بالحجــم وانمــا فــي اللغــة واســلوب التنــاول اضافــة الــى التكثيــف او التركيــز علــى الحــدث المعنــي 

وربمــا اللحظــة، بأســلوب لغــوي يختلــف كليــا عــن الروايــة.

انــا ارى هنــاك اتجــاه عــام  ليــس الــى الروايــة كنــوع ادبــي، بــل الــى كتابــة الســّير، وهــذا مــا 
تضمنتــه الكثيــر مــن االعمــال التــي انتجــت فــي الســنوات االخيــرة، فكتــب شــعراء واعاميــون 
وباحثــون روايــات الكثيــر منهــا تضمــن ســيرة حياتهــم الحافلــة بالحــروب، والحصــار والتهجيــر 
واالغتــراب، وجــاء الفيســبوك فاضــاف صنفــا جديــدا ال ادري اي تســمية تطلق عليه، فبــدأوا بكتابة 

يوميــات وحــوداث مــرت بهــم، ثــم جمعــت بكتــاب وُمنــح لــه جــواز مــرور الــى عالــم الروايــة..
فمــن الممكــن ان يتحــول كاتــب القصــة القصيــرة الــى كتابــة  الروايــة ويكــون ذلك اســهل ممــا يتحول 
كاتــب الروايــة الــى القصــة القصيــرة، التــي قــال عنهــا القــاص والناقــد االيرلنــدي فرانــك اوكونــور )اّن 
القصــة القصيــرة هــي »فــن اللحظة المهمــة، واختيار هذه اللحظــة من أدق مهــارات القّصاص البــارع(..
انــا شــخصيا مازلــت أميــل الــى كتابــة القصــة القصيــرة النــي اوال افضــل هــذا الجنــس االدبــي، 
وثانيــا النــي اعتقــده يتماشــى مــع العصــر الــذي يســعى الــى اختــزال كل شــيء بضمنــه الحــدث 
المكتــوب، بــل صــرت اميــل الــى نصــوص اكثر تكثيفــا حتى مــن القصة القصيــرة، فاعالــج فكرتي 
بعشــر جمــل نثريــة او شــعرية، فربمــا انــا علــى عجلة مــن امــري او انني اريد مشــابهة زمنــي الذي 
اعيشــه حيــث ينتهــي اســبوعه بســرعة البــرق. كمــا ال اعتقــد ان القصــة القصيــرة ستنحســر لكــن 

عــدد كتابهــا مقارنــة بالروايــة اقــل بكثيــر، واقــل ايضــا مــن الســنوات التــي مضــت.. 

مزيد : الرواية تتناول الواقع والقصة تحاكي الومضة

وتنــاول القــاص والروائــي محمــد مزيــد ســبب التراجــع بقوله:-نعــم ، الكتابــة الروائيــة طغت على 
القصصيــة ، واظــن الســبب يعــود الــى ميــل القــارئ المعاصــر  الــى قــراءة االعمــال التــي ترضــي 
فضولــه ، ماعــادت القصــة القصيــرة تفعــل ذلــك ، ذلــك الن القصــة القصيــرة تحاكــي الفكــرة 
الومضــة ، وتحمــل اســئلة قــد تكــون ميتافيزيقيــة ، وعقــل المتلقــي حاليــا اليميــل الــى الترميــز 

والفنتازيــا .. الروايــة تتحــدث عــن الواقــع ، فهــو يميــل اليهــا حتمــا.
ويمكــن ان نقــول ان مــن بيــن هــذه االرقــام الكبيــرة التــي تعــدت ال 700 روايــة. لــم نعثــر اذا 
شــئنا الدقــة اال علــى عــدد قليــل مــن االعمــال الناضجــة والتجــارب المهمــة قــد ال يتعــدى اصابــع 

اليدين. 
وكأن الروايــة اضحــت موضــة.. البــد ان يركبهــا ويســتجيب لهــا كل مــن يــروم الكتابــة. اضافــة 

الــى ســهولة وتيســر النشــر..على العكــس مــن الزمــن الســابق. 
الــى جانــب كل هــذا اريــد ان اذكــر امــرأ مهمــا للغاية في هــذا الصــدد.. يتعلق بالتصــور واالعتقاد 
الخاطــئ بــان الروايــة هــي افضــل مــن القصــة القصيــرة. وان كتابتهــا تعــد امتيــازا وتفوقــا ادبيــا 
اكثــر مــن كاتــب القصــة القصيــرة.. واال كيــف يمكــن النظــر للتجربــة الفريــدة والشــهيرة للقــاص 
الكبيــر محمــد خضيــر. وقــد احتــل مكانتــه كمــا هــو معــروف مــن خــال نتاجــه القصصــي الخاق. 
ال غيــر.. وفــي تجــارب مميــزة لكتــاب قصــة فــي العــراق وغيــر العــراق هــم مــن القصصايــن الكبــار 
امثــال زكريــا تامــر وفــرج ياســين عبــد االلــه عبــد الــرزاق .. فضــا عــن مشــاهير كتــاب العالــم  من 
كتــاب القصــة امثــال ) موبســان( و ) تشــيخوف( و ) او هنــري( ) ادغــاد الــن بــو( وغيرهــم. لــذا اؤكد 
بــان فــن القصــة القصيــرة اصعــب وارهــف واعقــد مــن الرواية كمــا معــروف لــدى النقــاد واالدباء.  
وليــس ســها  او ميســورا لــكل مــن يريــد ان يكتــب القصــة.. كمــا يعتقــد الغالبيــة مــن كتــاب 

ــة الجدد.. الرواي
حسوني : القصة اعقد واصعب من الرواية

القــاص كاظــم حســوني يقــول  ان الافــت فــي االدب العراقــي بعــد التغييــر وفــرة النتــاج الســردي 
بشــكل غيــر مســبوق.. اذ غرقــت اســواق الكتــب بالروايــات وكتــب الشــعر خاصــة.. بســبب واضــح  

لنــا جميعــا كــون النظــام الدكتاتــوري كان ال يســمح بطبــع اي كتــاب اال بموافقــات امنيــة معقــدة 
وتشــكل خطــرا احيانــا علــى حيــاة الكاتــب.. 

وبالعــودة الــى ســؤالك عــن اســباب ضمــور النتــاج القصصي.بالعكس من انتشــار المنجــز الروائي 
بشــكل الفــت ومثيــر حقــا. اذ عرضــت فــي ســوق المتنبــي خــال هــذه االعــوام اكثــر مــن 700 
روايــة. وهــذا رقــم مثيــر فعــا ويســتحق التامــل والدراســة  بالمــوازاة مــع النتــاج الروائــي العراقــي 
طــوال التاريــخ  اذ لــم يصــل الــى ربــع هــذا الرقــم المخيــف..!!  وفــي تصــوري ان قضيــة اجتيــاح 
الروايــة لســاحة االدب العراقــي. ياتــي اوال فــي تصــوري مــن اعتقــاد خاطــئ لــدى االغلبيــة، مفــاده  

بــان الروايــة هــي االرقــى واصعــب الفنــون واكثرهــا قيمــة واهميــة مــن القصــة القصيــرة. 
 وهــذا االعتقــاد ربمــا هــو الــذي دفــع الجميــع لممارســة كتابــة الروايــة واستســهال اقتحــام هــذا 
الميــدان. فــراح الــكل يجــرب. ويقــدم تماريــن روائيــة ويطبعهــا علــى نفقتــه بوصفهــا منجــزا 
روائيــا. يســتحق مكانتــه بيــن الكتــاب. لــذا وجدنا ان المئــات من هــذه الروايات تتصــف بالهبوط 

والضعــف الفنــي والجمالــي.. وهــي ال تعــدو ان تكــون  ســوى تمريــن لكتابــة روايــة.
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ــّي هــذه  ــى عل ــه، الق ــى راســه و مافي ــى حــذاء الرجــل ال ال ــاس تنظــر ال الن
العبــاره و راح يســهب فــي شــرحة عــن الشــكل و تاثيــره الكبيــر علــى 
االنســان، صحيــح ان الشــكل ال يــدل علــى المضمــون فــي كثيــر مــن االحيان 
لكنــه مهــم جــدا، فاالنســان يتــرك انطباعــا اوليــا عنــد اي اخــر من مابســه و 

تصفيــف شــعره و حتــى صبــغ حــذاءه.
اكيــد ســيدي الكريــم، لكــن اال تــرى ان اغلــب النــاس الحقيقييــن ال بهتمــون 
بالمظهــر؟ قاطعنــي بشــده وقــال: دع عنــك هــذه الخزعبــات، ربما هــذا كان 
فــي قديــم الزمــان، االن اصبــح االنســان بالمظهــر المجــرد، نعــم المظهــر 
ــر كل شــيء، بعــد حمــات  المجــرد، الن فلســفة االنســان تغيــرت لقــد تغي
التســطيح الممنهجــة مــن قبــل االمريكان بعــد الحــرب العالميه الثانيــه، فقد 
تمكنــوا مــن اغــراء الشــباب بالوجبــات الســريعه، هنــا ال اقصــد االكل فقــط، 
انمــا جعلــوا لــكل شــيء وجبــات ســريعه، فــي الســينما، و الحصــول الســريع 
علــى شــهادات عليــا و الموضــه الســريعه، حتــى ظهــور فنــان مــا يطهــو و 
يطفــىء بعــد فتــرة وجيــزة، و وجهــوا عقــول الشــباب بمــا يريــدون و انتهــى 

االمــر.
اذن اصبــح الشــكل اهــم مــن المضمــون، و بهــذا يمكــن خــداع اي انســان 
كمــا فــي فلــم cutch me if you can نعــم اتفــق و لكن يجب ان ال نستســلم 

ــذا االمر. له
)يابــه دطيــر( انــت تحلــم، ال شــيء يحــدث فالتغييــر يحتــاج قبــول مــن كل 

االخريــن و االن الــكل مقتنــع بهــذه الفلســفه، انــت تحلــم.
و الــذي يحــدث فــي العمــق االمريكــي مــن صعــود اليســار، خصوصــا فــي 
االنتخابــات االخيــره و فــوز بايــدن، الــم ناحــظ ان اليســاريين كان اهم تاثير 
كبيــر و الول مــره فــي تاريــخ امريــكا و الــذي يحــدث فــي اوربــا مــن نزعــات 
كثيــره و توصيــات فــي احــداث تغييــر و توزيــع  الثــروة بشــكل اكبــر، مــاذا 

تســمي هــذه الظواهــر؟
ضحــك بســخرية ممــا اقــول و تركنــي و قــال: انــت تحلــم و غيــر واقعــي، قلت 
 You may say I am dreamer, but I am«  لــه اقــول مــا قــال جــون لينــون

.»not the only one

الشكل و المضمون 
بين الحقيقة والخيال

أمري الخطيب

التفـاتة 

تحقيق :
قحطان جاسم  و علي الشريفي

سبعة روائيين عراقيين يجيبون: 

هل تتراجع القصة القصيرة امام كثافة االنتاج الروائي في العراق ؟

د. صائب غازي

مهند االنصاري.. بغداد مصدر الزاد

خاص - المستقل

عقــدت اللجنــة المشــرفة والتحضيريــة لمهرجــان عيــون لألغنيــة الريفيــة النســخة الثانية 
دورة الفنــان عــازف الكمــان »فالــح حســن«، وتــم اختيــار اســماء المطربيــن المشــاركين 
فــي المهرجــان والمحتفــى بهــم مــن أبــرز الفنانيــن المطربيــن والعازفيــن والشــعراء 
ــرواد والشــباب.  والملحنيــن الذيــن قدمــوا عطائهــم لألغنيــة الريفيــة مــن الجيليــن ال
بحضــور كل مــن الفنانيــن عبــاس الخفاجي رئيــس اللجنة العليــا للمهرجــان، وحيدر عبد 
الكريــم مديــر المهرجــان، وفــؤاد ذنــون المدير التنفيــذي، والملحن محمد هــادي رئيس 
اللجنــة المشــرفة. ســيقدم حفــل المهرجــان الشــاعر محمــد رحيمــة الطائي،اماالمطربون 
المشــاركون فهــم يونــس العبــودي رعــد الناصــري و محمــد الضريــر ومكصــد الحلــي 
وعبــد فلــك و محمــد الســامر وعقيــل موســى  وأديبــة ووحيــد عليــو منيــر االماراتــي و 

ازهــار العســلي وتحســين الحــداد وغــادة وصفــي ومحمــد الحنيــن وجبــار العمــاري.
وســيؤدي المشــاركون مجموعــة مــن اغانــي رواد االغنيــة الريفيــة مثــل داخــل حســن 
وحضيــري ابــو عزيــز وناصر حكيم وكذلــك الجيل الثانــي عبدالجبار الدراجــي وعبدالزهرة 
مناتــي وعبــد محمــد وصاحــب شــراد ووحيــدة خليــل. وســيكون شــعار المهرجــان )مــن 

اجــل مــوروث موســيقي غنائــي اصيــل(.
ويقــام المهرجــان ليــوم واحد.كمــا ســيتم تكريــم مــن الفنانيــن الــرواد مــن مطربيــن 
وموســيقيين. وهــم عبدالحســين الامــي وصبــاح زيارة وعباس ســلمان المنكــوب وعلي 
خصــاف وفــرج وهاب.وفيصــل ســيد محمد.وســتقوم شــبكة االعــام العراقــي برعايــة 

المهرجــان. 
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تحدثنــا فــي مقاليــن ســابقين عــن جوانــب مــن اســباب ومســببات التشــوهات 
التــي اصابــت االقتصــاد العراقــي وفــي هــذا المقــال الثالــث واالخيــر ســنحاول 

البحــث فــي وســائل معالجــة هــذه التشــوهات .
مالــذي نتــج عــن السياســات الخاطئــة التــي قــادت االقتصــاد العراقــي وفاقــت  

العقــد ونصــف العقــد مــن الزمــن ؟
اولــى النتائــج التــي تمخضــت عــن السياســات الخاطئــة هــو فقــدان النظــام 
المؤسســي وباتــت ادارة الدولــة بشــكل فوضــوي وعشــوائي ، وكل محــاوالت 
تصحيــح مســار االقتصــاد بــاءت بالفشــل كونهــا اجــراءات ترقيعيــة تفتقــر الــى 
الرؤيــة االقتصاديــة العالميةالتــي تســتندالى منهــج اقتصــادي بعينــه وكنــا قد 
اشــرنا الــى هــذه الجزئيــة فــي ســياق الجــزء االول مــن المقــال والــذي اوضحنــا 
فيــه ســريان مفعــول القوانييــن القديمــة التي تســتند الى المنهــج االقتصادي 
الشمولي الى جانب القوانيين واالجراءات  التي تستند الى المنهج  االقتصادي 
 الحــر وهــذا التداخــل احــدث فجــوة كبيــرة وشــوه صــورة االقتصــاد العراقــي 

ما المطلوب فعله ازاء هذا الواقع ؟
ان النظــام االقتصــادي الجديــد يرتكــز علــى اســس المنهــج االقتصــادي الحــر  
وكل الــدول التزمــت بهــذه االســس خاصــة الــدول االشــتراكية فقــد اختطــت 
لهــا برنامجــاً اقتصاديــاً يتماهــى مــع شــروط وضوابــط النظــام االقتصــادي 
الجديــد وينســجم مــع تطلعاتهــم اال العــراق فانــه يلعــب علــى وتريــن 
ومتناقضيــن لذلــك ظــل اقتصــاده  يتســم بالخلــل البنويــوي الــذي يصعــب 
تصحيحــة مالــم ينتهــج ذات النهــج الــذي فرضته ظــروف العولمــة والمتغيرات 

التــي طــراءت علــى اقتصــادات العالــم .
اذن ابتــداًء يتعيــن علــى العــراق انتهــاج منهج اقتصادي يتســق مــع المتغيرات 
واســس النظــام االقتصــادي العالمــي الجديــد ويغادرالحلــول الترقيعيــة فــي 

عمليــة االصــاح المطلــوب .
ولكــي يســتطيع العــراق تحقيــق هــذا الهــدف فابــد مــن ان يتجــه نحوبنــاء 
مؤسســاته علــى وقــع النظــام المؤسســي فــي دول العالــم وبعكســه ال امــل 

يرتجــى مــن اي محاولــة لتحســين اقتصادنــا الوطنــي .
السؤال هل يستطيع العراق تحقيق بناء النظام المؤسسي ؟

الجــواب ببســاطة يعتمــد علــى مــدى قــدرة  الدولــة بكافــة ســلطاتها مغــادرة 
ــف االقتصــادي فهــل  ــة وخصوصــاً المل ــة فــي ادارة الدول السياســات الخاطئ

تتوفــر هــذه االرادة الوطنيــة ؟
كيف يمكن مغادرة السياسات الخاطئة ؟

ابتــداًء البــد مــن اعطــاء القطــاع الخــاص الفرصــة الدارة الملــف االقتصــادي 
وتفــرغ الجهــاز التنفيــذي واقصــد الجهــاز الحكومــي الــى التخطيــط والمتابعــة 
ومراقبــة االداء وبذلــك ســيكون البنــاء المؤسســي ســليم علــى ايــدي القطــاع 
الخــاص وهنــا يكــون الــدور االكبــر لرجــال االعمــال ورؤوس االمــوال المهاجرة 
لتولــي عمليــة اعــادة بنــاء العــراق وتحريــك االقتصاد بوتيرة متســقة مــع البناء 
المؤسســي واعتمــاد الكفــاءات والخبــرات والمهــارات فــي الخــارج  والداخل من 
اجــل مســاعدة القطــاع الخــاص المحلــي علــى مواصلة العطــاء وخلق شــراكات 
ومشــاركات تســهم فــي االســراع فــي تنفيذ البنــى التحتيــة المنهارة فــي كافة 

القطاعــات االنتاجيــة والخدمية .
فــي مقابــل ذلــك يتعيــن علــى الدولــة بكافــة ســلطاتها االتجــاه نحوتصحيــح  
ــن  ــاء الوطــن م ــادة بن ــدرات اع ــز ق ــن تعزي ــا يضم ــي بم ــراد الريع ادارة االي

ــات . ــروب واالحــداث  واالزم ــه الح ــذي انهكت جديدوال
وهنا يبقى االمل معقود بابناء العراق الغيارى في المهجر لبناء وطنهم االم  من 
 خال تســخير اســتثمار القدرات والطاقات الشــبابية المعطلة والعاطلة لاســف 
وســيجدونها كتلــة مــن العطــاء ، فقــط تحتــاج الــى الدعــم  وتحريــك االقتصاد 

وتنشــيطه مــن خــال تحريــك عجلــة البناء .

االقتصاد العراقي 
مقاربة غريبة..؟! 

ياسر املتولي)3(

صدى التنمية

أعلنــت دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة إنشــاء صنــدوق بقيمــة 10 مليــارات دوالر 
يســتهدف االســتثمار فــي قطاعــات اســتراتيجية فــي »إســرائيل«.

جــاء ذلــك خــال اتصــال هاتفــي بيــن الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان ولــي عهــد 
ــدم  ــث تق ــه بح ــرى خال ــرائيل«، ج ــس وزراء »إس ــن نتنياهو رئي ــي، وبنيامي أبوظب
العاقــات الثنائيــة فــي ضــوء معاهــدة الســام التــي تــم توقيعهــا بيــن الطرفيــن، 

ــاء الرســمية »وام«. ــة األنب بحســب مــا ذكــرت وكال
وبحســب »وام« ســتقوم دولــة اإلمــارات مــن خــال هــذا الصنــدوق باالســتثمار فــي 
»إســرائيل«، ضمــن قطاعــات اســتراتيجية تشــمل الطاقــة والتصنيــع والميــاه والفضاء 

والرعايــة الصحيــة والتكنولوجيــا الزراعيــة وغيرهــا.
وســيركز الصنــدوق علــى مبــادرات التنميــة وتعزيــز التعــاون االقتصــادي بيــن 
البلدين، وســيتم تمويــل الصنــدوق مــن مخصصــات مــن الحكومــة ومــن مؤسســات 

القطــاع الخــاص.
وتهــدف هــذه الخطــوة -وفــق »وام«- إلــى تعزيــز العاقــات االقتصاديــة بيــن اثنيــن 
مــن االقتصــادات المزدهــرة فــي المنطقــة، وفتــح المجــال لاســتثمارات، وخلــق فرص 

الشــراكة لدفــع النمــو االجتماعــي واالقتصــادي فــي البلديــن والمنطقة.
وكان رئيــس الــوزراء اإلســرائيلي بنياميــن نتنياهو أعلــن، في وقت ســابق مــن اليوم، 
أنه اضطــر إلــى إلغــاء زيارتــه إلــى دولــة اإلمارات؛ بســبب عــدم ســماح األردن لطائرته 

بعبــور أجوائها.
ــع  ــاق لتطبي ــى اتف ــي 13 أغســطس الماضي، إل ــارات و«إســرائيل«، ف ــت اإلم وتوصل
العاقــات بينهمــا تــم توقيعــه رســمياً منتصــف ســبتمبر الماضي فــي البيــت األبيض.

10 مليار دوالر استثمارات 
اماراتية في اسرائيل

بغداد - حوار خاص بالمستقل

تواجــه الســياحة فــي العــراق تحديــات كبيــرة علــى اكثــر مــن 
صعيــد بيئــي واقتصــادي وصحــي ايضــا فــي ظــل توقــف الحياة 
فــي جوانبهــا المتعــددة. ووراء هــذه التحديــات هنــاك تفاصيل 

يعانيهــا العاملــون مباشــرة فــي الســاحة العراقيــة . 
شــركة الرافدين للســياحة والســفر تعتبر من الشــركات الرائدة 
فــي المجــال الســياحي اســتطلعنا رئيــس مجلــس ادارتهــا 
الســيد فاضــل الصائــغ ليتحــدث عــن مشــاكل الســياحة عمومــا 

ــه كشــركات . ومايواجهون
فــي البــدء عــن واقــع الســياحة بشــكل عــام فــي ظــل الجائحــة  

قائــا:
* ممــا الشــك فيــه ان الســياحة فــي العــراق هــي فــي األصــل 
ــر بهــا  ــي م ــرة بســبب الظــروف الت ــي مــن مشــاكل كبي تعان
العــراق مــن حــروب وحصــار ودمــار كل هــذه الظــروف اثــرت 
ــي ان  ــذا اليعن ــه وه ــياحي في ــع الس ــى الواق ــر عل ــكل كبي بش
ــت  ــم كان ــراق ، نع ــي الع ــل ف ــكل كام ــت بش ــياحة انقطع الس
هنالــك شــركات نشــطة ومتميــزة اســتطاعت التأقلــم مــع 
الظــروف والعمــل بشــكل اســتثنائي و حققــت نجاحــات جيــدة 

وحاليــاً وبســبب الجائحــة العالميــة لفيــروس كورونــا انقطعــت 
ــن  ــات م ــت المئ ــد ُاغلق ــاً وق ــا نهائي ــكل صنوفه ــياحة ب الس
المطاعــم والفنــادق والمنشــأت الســياحية و الشــركات اغلقــت 
ــك شــركات النقــل وســتظل صناعــة الســياحة  ابوابهــا  وكذل
ــة  ــن الصعوب ــة  فم ــرات طويل ــاق لفت ــذا اإلغ ــن ه ــي م تعان
العــودة الــى الوضــع الســابق َكــون كثيــر مــن األمــور الحياتيــة 
تغيــرت ابتــداء من قطاع النقــل ومعوقاتــه والفحوصات الطبية 
ــوب مــن المســافر ان يمــر بهــا .                                                    المكلفــة والمزعجــة المطل

- هل هنالك سياحة في العراق؟
ــي  ــد ف ــد والفري ــد الوحي ــراق البل ــون الع ــكاد ان يك ــم ي * نع
ــياحة  ــمل الس ــد يش ــياحتِه ، البل ــي س ــوع ف ــذي يتن ــم ال العال
العاجيــة والســياحة الدينيــة بــكل اديانهــا الســماوية الثــاث 
ــراق  ــة فالع ــياحة التاريخي ــك الس ــامية وكذل ــاً اإلس وخصوص
بلــد حمورابــي وســومر واكــد والعــراق بلــد الحضــارات العريقــة 
ــل  ــة مــن قب ــع المثبت ــة اآلف المواق ــع األثري ــه مــن المواق وفي
منظمــة اليونيســكو , كل هــذه عوامــل َجــذب ســياحي وكذلــك 
الســياحة الصحراويــة والطبيعيــة الجميلــة فــي شــمال العــراق 
فهنالــك األهــوار وهنــاك الجبــال فــي الشــمال وهنــاك الصحــراء 
وفــي الســابق كانــت هنــاك ســياحة عاجيــة فــي العــراق لــو تم 

اســتغال جميــع هــذه الفسيفســاء الســياحية لــكان العــراق اآلن 
مــن البلــدان الرائــدة فــي القطــاع الســياحي.                   

- ماهو دور الدولة في تنشيط القطاع السياحي؟
* حقيقــة األمــر اليوجــد اي دور للدولــة في تنمية 

القطــاع الســياحي بســبب اهمــال الدولــة لهذا 
القطــاع الحيــوي وإعتمادهــا علــى ايــرادات 

النفــط وإهمالهــا باقــي اإليــرادات التــي 
مــن الممكــن اســتغالها , ناهيــك عــن 
عــدم وجــود الكفــاءات المتخصصــة في 
مجــال الســياحة ، كل هــذا انعكــس 
ــع الســيا ــى الواق ــع األســف عل ســلباً م

حي.                                                                                          
- هــل تقومــون بإســتضافات مجاميــع 

ســياحية ؟
ــي  ــل ف ــاع طوي ــركتنا ب ــم ، لش * نع
اســتقطاب المجاميــع الســياحية مــن 
جميــع انحــاء العالــم حيــث لــدى 
شــركة الرافديــن للســفر والســياحة 

عــدة اشــتراكات دوليــة فــي معــارض 
دوليــة وكانــت الشــركة األولــى علــى 

مســتوى العراق التي تشــترك فــي المعارض الســياحية للترويج 
للســياحة فــي العــراق حيــث اشــتركنا فــي معــرض لنــدن ثــاث 

ــا  مــرات ومعــرض برليــن مرتيــن وفــي موســكو وفــي ايطالي
ــات عمــل  وفــي باريــس وفــي اســبانيا واســتطعنا عمــل عاق
مــع كثيــر مــن الشــركات العالميــة واســتقدمنا عشــرات 

ــة.                                                                                                    ــع الســياحية األثري المجامي
- كيف ترى عجلة اإلقتصاد في العراق ؟

* حقيقــة األمــر كمــا ذكرنــا أعــاه اقتصــاد 
العــراق ريعــي ويعتمــد علــى النفط فقط 
ــر مشــكلة تواجــه اإلقتصــاد  وهــذه اكب
العراقــي وهــذا خطــأ كبيــر توارثتــُه 
ــام  ــن النظ ــي زم ــات ف ــع الحكوم جمي
ــن  ــة م ــد للدول ــا ب ــاً ، ف ــد وحالي البائ
ــل  ــادر دخ ــع مص ــة تنوي ــة حقيق دراس

اإلقتصــاد .                                                            
- هــل هنــاك مركزيــة فــي عمــل 

؟ الفنــادق 
ــة  ــد مركزي ــر اليوج ــة األم * حقيق
للفنــادق في العمــل حيــث ان إدارة 
ــدق مســؤولة عــن سياســة  كل فن
العمــل ، نعــم هنالك رابطــة للفنادق 
ولكنهــا غيــر فعالــة وغيــر موجــودة فــي 
ــك َدور  ــادق وكذل ــى الفن ــلطة عل ــا س ــس له ــادرات ولي المب

الدولــة ضعيــف فــي متابعــة الفنــادق .                                                          

رئيس مجلس ادارة شركة الرافدين للسياحة فاضل الصائغ للمستقل:  

اليوجد اي دور للدولة في تنمية القطاع السياحي

حوار خاص بالمستقل :

ارتفعــت بشــكل مفاجــيء اســعار الزيــوت النباتيــة 
زيــت الطبــخ فــي األســواق العراقيــة حيــث صعــد 
ــار  ــداول، ممــا أث ســعرها الــى ضعــف الســعر المت
ــي  ــار ف ــن انهي ــاوف م ــاعات ومخ ــاؤالت واش تس
ــد مــن  ــا يزي ــا مم ــة عموم ــواد الغذائي ســوق الم

أعبــاء المواطــن العراقــي  الــذي يعانــي اساســا من 
تــردي الوضــع االقتصــادي  فــي البــاد وتداعيــات 
جائحــة كورونــا وغلــق االســواق والحظــر الشــامل 
ــرورا بفــرض  ــار م ــاع اســعار الصــرف  للدين وارتف

الضرائــب.
وللوقــوف علــى أســباب هــذا االرتفــاع الكبيــر 
ــاج   ــة االنت ــرض عملي ــي تعت ــات الت واهــم المعوق

والضغوطــات التــي تواجههــا  الشــركات المصنعة 
ــة . ــة والضروري ــادة الحيوي ــدة الم له

المحــرر االقتصــادي للمســتقل التقى الســيد حيدر 
النعمانــي المديــر التجــاري لشــركة االتحــاد لتكرير 
الســكر والزيــوت النباتيــة فــي العــراق للحديث عن 

هــذا االرتفــاع فاجــاب :
ــوت  ــاع اســعار الزي ــدة الرتف ــاك اســباب عدي »هن
بهــذه  المســتوى. منهــا  انخفــاض قيمــة الدينــار 
ــو  ــر  ه ــبب اآلخ ــة والس ــو 23 بالمئ ــي بنح العراق
ارتفــاع اســعار المــواد بمــا يقــارب 70 بالمئــة 
واقصــد المــواد الخــام التــي نســتوردها عــادة 
مــن روســيا وأوكرانيــا  وهمــا البلــدان الرئيســيان 

ــام. ــاد الشــمس الخ ــت عب ــد زي لتوري
- هــل هــذا هــو المصــدر الوحيــد الســتخراج 

الزيــوت؟ 
* زيــت عبــاد الشــمس ثانــي اغلــى نــوع مــن 
الزيــوت بعــد زيــت الــذرة وهــو الزيــت التــي 
تســتخدمه العوائــل العراقيــة ويمكننــي القــول 
ان المطبــخ العــراق يعتمــد عليــه بشــكل رئيســي  
بخــاف الــدول األخــرى  مثــل الهنــد والصيــن 

وامريــكا التــي تســتخدم زيــت الصويــا.
- ماهو سبب ارتفاع المواد في المصدر؟

* لقــد حصــل نقــٌص كبيــر فــي انتــاج زيــت عبــاد 
الشــمس فــي الفتــرة األخيــرة النقــص بلــغ 6 
ــاج  ــن االنت ــة م ــبة 28 بالمئ ــن اي نس ــون ط ملي
العــام  فــي  الزيــت.   بــذور  واقصــد  العالمــي 
ــت االســعار 650-700 دوالر للطــن  الماضــي كان
الواحــد وقــد ارتفعــت فــي هــذا العــام الــى 1650-
1700 دوالر للطــن اي بزيــادة 150 بالمئــة خــال 

12 شــهر وفــي اخــر 6 اشــهر  ارتفــع بحــدود 650 
دوالر والســبب هــو الطلــب المتزايــد علــى  زيــت 

ــاد الشــمس. عب
- هــل انتــم المنتجــون الرئيســيون للزيــوت فــي 

العــراق؟
* ال طبعــا شــركتنا  تعــد واحد من  ســبعة منتجين 
ــي  ــع ف ــاك مصان ــراق فهن ــي الع ــادة ف لهــذه الم
ــي دهــوك،  ــر ف ــع زي ــل، هــي مصن دهــوك وأربي
التونســو فــي أربيــل مصنــع صافيــا  فــي أربيــل، 
مصنــع  بــادي فــي الناصريــة ، مصنــع  علــي 
الهــادي  فــي ميســان، مصنــع  اونــات فــي دهوك. 
لكــن اســعارنا هــي األرخــص ونســتغرب الحملــة 

االعاميــة الموجهــة فقــط لشــركتنا!!.
- هل هذه الشركات تعمل بنفس الطرق ؟

* اكيــد هنــاك ثوابــت عامــة وهنــاك اســاليب 
تعتمدهــا كل شــركة ، مثــا شــركتنا  تعتمــد علــى 
ــة  ــاك منافس ــل وهن ــح قلي ــع رب ــاج م ــادة االنت زي
ــل  ــعار ب ــدد األس ــن ال نح ــة ونح ــة وخارجي محلي

ــعار . ــم باالس ــدة تتحك ــل عدي ــاك عوام هن
- ماهو دور وزارة التجارة في هذا الموضوع ؟

* تاخيــر التخصيصــات الماليــة مــن قبــل وزراة 
التجــارة يؤثــر كثيرا، فالــوزارة هــي  وراء عدم عمل 
التعاقــدات بشــكل مباشــر مــع الشــركات العالمية، 
ماعــدا العقــد االخيــر للســكر بحــدود 80 الــف طــن 
ووزع علــى الــوكاء  فــي الشــهر الماضــي وحاليــا 
الشــركة تجهــز الشــركة وزارة التجــارة بكميــة 
عشــرة االف طــن مــن زيت عبــاد الشــمس وماعدا 

ذلــك ليــس هنــاك اي عقــود مــع الــوزراة .
- هل هناك ظروف اخرى تؤثر على االسعار ؟

* اكيــد منهــا توقف مصانع الشــركة بســبب الحالة 
األمنيــة فــي البلــد وخــال األيــام التــي توقفت فيه 
ــون  ــت والســكر، ك ــت اســعار الزي ــع ارتفع المصان
ــي،  ــن المحل ــى م ــتورد اغل ــت المس ــكر والزي الس
كمــا أن ارتفــاع االســعار ليــس فــي العــراق فحســب 
بــل هــو ارتفــاع عالمــي. وهنــاك امــر مهــم يتصــل 
القســري  واالغــاق  التهديــد  أن  وهــو  بذلــك 
لمصانع الســكر والزيوت ومصانــع المواد الغذائية، 
ســتدفع الى هــروب المســتثمرين وايــذاء المجتمع 
لذلــك علــى الحكومة توفيــر الحمايــة األمنية لهذه 

الشــركات مــن اي تهديــد تتعــرض لــه..

المدير التجاري لشركة االتحاد لتكرير السكر والزيوت النباتية المهندس حيدر النعماني للمستقل:  
اسعار الزيوت ارتفعت في العالم وليس في العراق فقط

مجموعة البرهان القابضة

شركات متنوعة 
تنمية

اعمار وبناء
خدمات امنية

نقل وضيافة
مشاريع خيرية وانسانية

طريقك إلى العراق
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كانــت الخطــة التــي وضعتهــا قيــادة الفرقــة فــي يــوم 20 مــن تمــوز عــام 
1988 تقضــي ان يقــوم لوائنــا باســترجاع عارضــة جبليــة عراقيــة تطــل 

علــى حــوض بنجويــن مــن االيرانييــن.
بعــد اســبوعين ســنعرف نحــن المهمشــين )ابنــاء الخايبــة( ان هــذه 
العارضــة الجبليــة قــد احتلهــا االيرانيــون ولــم تجــرؤ قيــادة الفرقــة 
العســكرية ان تخبــر القيــادة العامــة بنبــأ الخســارة الن ذلــك يعنــي جملــة 
مــن االعدامــات للقــادة العســكريين، لــم تكــن منطقــة مهمــة جــدا مــن 
الناحيــة االســتتراجية، ولكــن موافقــة االيرانيين علــى انتهاء الحــرب وقرب 
ــى االرض سيكشــف ضمــن مايكشــف ســر خســارة  ــدء المفاوضــات عل ب
ــادة  ــى قي ــرة عل ــك خطي ــات ذل ــا وتبع ــاغ عنه ــدم االب ــذه االرض وع ه

الفرقــة العســكرية المســؤولة عــن المنطقــة.
كانــت هــذه العارضــة محاطــة بجبــال يصــل ارتفاعهــا الــى حوالــي 3000 
متــر. ولهــذا قــررت قيــادة الفرقــة ان تســتعين بلواءنا الضيف الســتعادتها 
دون اثــارة أي ضجيــج. كان مــن المتوقــع أن يتــم كل شــئ بغضــون يــوم 
او يوميــن، )معركــة صغيــرة( كمــا وصفهــا العقيــد الركن نهــاد آمــر  اللواء 
لقــادة االفــواج وامــراء الســرايا بصوتــه الــذي تعــودوا على االستســام الى 

ذبذباتــه المخيفة.
»مقــدم يوســف« نعــم ســيدي، اجــاب المقــدم امــر الفــوج االول مصطنعــا 
وجهــا شــجاعا وعزيمــة الوجــود لهــا فــي جســده الكبيــر الــذي بانــت عليــه 

عامــات الترهــل منــذ زمــن بعيــد.
»فوجــك يقــوم بالصولــة الفجــر« وهــذا يعنــي الهجــوم المباغــت، ضوضاء 
المــوت االول، اســتغاثة االرض حيــن توقظهــا اســراب الضحايــا. » المعركة 
يجــب ان تحســم بســرعة« علــى الــورق كانــت المعركة محســومة، والعقيد 
نهــاد الــذي لــم يــدرك بعــد خفايــا التلــة هنــأ نفســه بنصــر عســكري يزيــد 

مــن االنــواط التــي زينــت صــدره.
ــرب،  ــة الح ــش نهاي ــى هام ــئ عل ــوت المفاج ــل الم ــع لفص ــب الجمي تأه
المفــرزة الطبيــة هيــأت موقــع جمــع الخســائر )أي محطة االســعاف للجرحى 
بمصطلحــات الجيــش الرصينــة( عنــد الطريــق الترابــي الــذي يبدأ سلســلة 
الجبــال المحيطــة بالهــدف. وبــدأ خليــل يتأكــد من تجهيــزات المفــرزة من 
عــدة االســعافات وقنانــي المــاء المغــذي والضمــادات... محمــد محســن 
تضائــل جســده كثيــرا فــي االربــع وعشــرين ســاعة الماضيــة مــن الَهــْم... 
ــْم الــذي واكــب حياتــه البائســة كنائــب ضابــط ال قيمــة لــه.. دائمــا  الَه
مايذكــره بذلــك النقيــب عيســى مســؤول الحــزب حيــن يمــر بــه وكأنــه 
كائــن مــن هــواء..  وكأنــه يــدوس علــى جســده الضئيــل غيــر آبــه بهــذا 
ــحب  ــر » ويس ــزب منتص ــجي.. »الح ــوت الش ــي ذو الص ــكري الجنوب العس
ــر  ــة تقاري ــتخدمه لكتاب ــود يس ــرا اس ــا دفت ــيكارته متأبط ــن س ــا م نفس

الوشــاية والتخويــف.
واآلن فــي زحمــة انشــغال جنود المفــرزة الطبية باالســتعداد للتهوين من 
اثــر الحــرب وشــظاياها.. قفــز النقيــب عيســى ليبــدأ خطبتــه عــن »اهميــة 

اللحظــة الراهنــة فــي حيــاة االمــة«.
ــن  ــا ع ــيئا م ــَس ش ــة لُيَنِف ــه المتأزم ــل لنفس ــرح خلي ــة« ص ــرا باالم »خ
إحســاس الجــزع أمــام ممثــل االســتبداد وســجله االســود الــذي أخذ شــكل 
ــب عيســى  ــا النقي ــة«.. قاله ــز البطول ــم رم ــي إنت ــم الصــوت.. »اخوت كات
محدقــا فــي حذائــه االســود متســائا هــل لمعــه المراســل الغبــي جيــدا ام 
ال.. » وانتــم«... اعــاد نفــس الشــريط الممــل الــذي يشــبه خطــاب الرئيس 
ليلــة امــس وكل ليلــة وكل صبــاح.. وطبعــا لــم ينســى عيســى ان يذكر ان 

القائــد الضــرورة يبعــث لهــم ســاما وامنيــات بحيــاة مشــرفة.
لــم تصغــي اليــه االجســاد المحمومــة والتــي علــى وشــك الرحيــل... كانــوا 
ينظــرون اليــه واعينهــم ترنــو الــى الســماء بوجــع وعتــاب... كان شــبحا 
صاخبــا اليعنيهــم فــي لحظــة االشــتباك هــذه. بالطبــع النقيــب عيســى لم 
يضــع خطــوة واحــدة باتجــاه تلــة الخطــر... بعــد خطبتــه غيــر المجديــة 
ــى الســليمانية لبحــث الموقــف عــن بعــد  ــد الخــراب ذهــب ال فــي تمجي
وتأميــن اســناد الرفــاق اصحــاب الكــروش الثوريــة لمســيرة المناضليــن 

نحــو المــوت.
ــود ان  ــى الجن ــدام وكان عل ــى االق ــود ســيرا عل ــوج االول بالصع ــدأ الف ب
يصارعــوا وعــورة االرض وارتفاعهــا الشــاهق فــي ذلــك اليــوم التمــوزي. 
لــم يكــن لــدى امــراء الســرايا خرائــط للمــكان... وبــدأ ضجيــج المدفعيــة 
ــهد  ــى مش ــة عل ــة بالهيمن ــال المحيط ــن كل الجب ــة م ــة القادم االيراني

الرعــب.
كان اول الضحايــا المــازم عــادل احــد ضبــاط الفــوج االول.. اصابتــه 
شــظية فــي جبهتــه لــم تقتلــه فــورا.. ســقط علــى االرض وبــدأ يصــدر 
ــز مــن دك القذائــف...  ــه تهت ــا اشــبه بالشــخير.. كانــت االرض حول صوت
كان صوتهــا وحــده كفيــل بمصــادرة الحيــاة فــي لحظتهــا الهشــة تلــك... 
رفــض المقــدم يوســف امــر الفــوج اخــاء عــادل الى موقــع جمع الخســائر.. 

كان يريــد ان يســتمر تقــدم الفــوج حتــى القمــة بــدون توقــف.
اراد صــاح المــازم اول خريــج كليــة التربيــة الرياضيــة ان يتأكــد مــن ان 
ــه متوســا  ــة« كان صوت ــرزة الطبي ــه للمف ــا بعــد.. »الزم نودي عــادل حي
يتقطــع فــي فضــاء القذائــف... »صــاح- روح لنقيب جليل وحاولــوا تلتفون 
مــن الجهــة الثانيــة على العــدو«.. كان يوســف بخوذته وانبعاجات جســده 
واوامــره العســكرية كتلــة مــن الهلــع... »صاح.. اتــرك عــادل  وروح لنقيب 
جليــل هنــاك... تــره اســجلك خائــن« ... كان العقيــد نهاد يتنصت ويشــتم 
يوســف ويهــدده.. » يوســف اذا ماتحتــل التلــة اليــوم تنعــدم« .. توســل 
صــاح باحــد الجنــود لياخــذ عــادل الــى موقع جمــع الخســائر لكنــه رفض.. 
» المدفعيــة االيرانيــة زرفــت الطريــق كلــه ســيدي.. واذا المقــدم يوســف 
يشــوفني انــزل يطيــر راســي«... كان هــذا الجنــدي مغطــى بالدخــان 

واليعــرف ان كان احــد يســمعه ام ال.
عندمــا ســقط عــادل بعــد ان اصابــت الشــظية جبهتــه علــى االرض شــم 
رائحــة العشــب النــدي وكأن ارتطــام جســده بــاالرض ايقظهــا... واراد ان 
يتذكــر فــي ســباقه مــع الوقــت نهــارا ربيعيــا التقــى فيــه حبيبتــه زينــب 
بعــد انتهــاء الــدوام الجامعــي وتمشــيا معــا فــي الوزيريــة قــرب اكاديميــة 
الفنــون الجميلــة حيــث كانــت تــدرس مــادة الرســم.. كانــت رائحــة الرازقي 
تنبعــث مــن كل مســامة فــي جســد المدينــة المضــاءة بشــمس اذار 
الدافئــة.. كانــت زينــب تشــبه الربيــع متوهجــة وجســدها المضــئ اضــاف 
ــن  ــة م ــا اجنح ــادل ان له ــس ع ــجار واح ــل باالش ــارع المضل ــحر الش لس
فــرح اليتعــب.. كانــت تحدثــه عــن لوحتهــا االخيــرة.. وكان عــادل يلمــس 
ــعادة...  ــرا  للس ــرا صغي ــت مم ــتاقة«.. وفتح ــه »مش ــت ل ــل.. قال التفاصي
لمــس يدهــا وهــي تنثــر فــي الفضــاء إحساســا نــادرا باألمــان إفتقــده منــذ 
بــدأ البلــد فصــل الــدم بدايــة عــام 1980... لــم يســمح  لــه الوقــت باكثــر 
مــن هــذا.. كان الوقــت اقســى مــن الشــظية واكثــر الحاحــا علــى عــادل ان 

يستســلم لنهايــة مألوفــة .
كان بمــوازاة راس عــادل الســاقط علــى االرض مــن الجهــة االخــرى وقريبا 
منــه بســطال المقــدم يوســف يحجب عنــه رؤية االشــجار المحتفلــة بالربيع 
ــر  ــاة آلخ ــا بالحي ــب متحرش ــادل يغي ــحيح... كان ع ــواء الش ــر واله المتاخ
مــرة... يتوســل ببســطال العقيــد ان يتزحــزح قليــا ليــودع اشــجار الوزيرية 
والرازقــي وزينــب اذ غــزت ضحكتهــا المتدفقــة مشــهد المــوت ومســحت 

عــن جبهــة عــادل الــم الشــظية.

العبارة والمعنى

د. احمد املشتت

الى أنظار السيد رئيس الوزراء...
انظــار الســادة المســؤولين عــن عــن الــوزرارات او 

القضيــة... المذكــورة فــي هــذه  المديريــات 
العــراق علــى شــفير نــزاع قضائي فــي محكمــة بريطانية 
ســيكلفه مبلــغ 250 مليــون دوالر بســبب إهمــال وجهل 
المســؤولين فــي شــركة الماحــة الجويــة العراقيــة. 

فمــن هــو الــذي يوقــف ذلــك ؟
ــع  ــة م ــق المرفق ــى الوثائ ــتنادا ال ــتقل اس ــت المس علم
هــذا الموضــوع ، ان محكمــة دوليــة فــي بريطانيــا 
ســتقوم بالحكــم ضــد شــركة الماحــة الجويــة العراقيــة 
لصالــح شــركة بريطانيــة اســمها )ســيركو( حســب 
ــن رســميتين  ــي  وثيقتي ــرد قصتهــا ف ــي ت ــة الت القضي
موثوقتيــن مرفقتيــن. ورغــم أن مــن يتحمــل هــذا 
الخطــأ هــو الســيد وزيــر النقــل ناصــر بنــدر العامــري ) 
منظمــة بــدر ( ووكيلــه الســيد ســلمان صــدام البهادلي 
) التيــار الصــدري ( ومديــر عــام شــركة الماحــة الجويــة 
بالوكالــة علــي محســن هاشــم العامــري  مــن بــدر 
أيضــا اال ان اثارتهــا فــي مجلــس النــواب مــن قبــل 
لجنــة العمــل واالعمــار يجعلهــا قضيــة رأي عــام خطيــرة 
ــورا  ــا ف ــي ايقافهم ــال وفســاد يبنغ ــى إهم وشــاهدًا عل

ــن . ــل المعنيي ــن قب م
اصــل الموضــوع يتلخــص فــي تنصــل الشــركة العامــة 
ــه  ــراكة وقعت ــد ش ــن عق ــة م ــة الجوي ــات الماح لخدم
مــع الشــركة البريطانيــة ) ســيركو ( المســؤولة عــن 
ــى ســامة  ــن عل ــة وتامي ــن مراقب ــة م ــات الجوي الخدم
الطائــرات فــي االجــواء العراقيــة  فــي كانــون اول عــام 
2020 . والــذي ينــص فــي ثنايــاه علــى شــرط التحكيــم 
الدولــي فــي حــال اخــال احــد الطرفيــن بنــص العقــد. 

كمــا هــو مبيــن فــي الوثيقــة.
وفــي الوقــت الــذي لــم تكــن فيــه للشــركة العامــة 
او  بديلــة  رؤيــا  اي  النقــل  ووزارة  الجويــة  للماحــة 

اســباب موجبــة قانونــا لهــذا التنصــل فقــد اكتفــت 
باســوأ الحلــول ، وهــو عــدم الــرد علــى ايــة مخاطبــات 
ــدة او  ــركة المتعاق ــن الش ــواء م ــركة س ــى الش ــرد ال ت
ــة  ــة المرفق ــب الوثيق ــواب حس ــس الن ــة مجل ــن لجن م
ــم  ــب كاظ ــيد النائ ــه الس ــذي كتب ــر ال ــا او التحذي ايض
حمامــي حيــث ورد تحذيــران  مــن قبــل كاتــب العــدل 
الــى شــركة الماحــة الجويــة بانذارهــم فــي حالــه 
تنصلهــم مــن قــرار مجلــس الــوزراء 390   لعــام 2017 
والعقــد الموقــع معهــم فــي شــهر كانــون االول لعــام 
2018 والتــي تنــص احــدى فقراتــه الــى حــق الطرفيــن 
فــي اللجــوء الــى التحكيــم الدولــي فــي حــال األختــاف 
او األدعــاء و التــي ســتضطر معــه الشــركه الــى اللجــوء 
الــى التحكيــم الدولــي والــذي فيــه خســاره حتميــه 
ــب العراقــي  ــب العراقــي خصوصــا وان الجان ــى الجان عل
ــة  ــة الجوي ــات الماح ــة لخدم ــركة العام ــل بالش المتمث
العقــد مــن طــرف  بأنهــاء  ارتكبــت خطــاء جســيما 
ــي  ــأ قانون ــل خط ــو يمث ــي ( وه ــرف العراق ــد ) الط واح
كبيــر ارتكبــه الجانــب العراقــي سيســهل مهمــة مركــز 
ــح  ــعة لصال ــة بس ــم القضي ــي حس ــي ف ــم الدول التحكي

الشــركة البريطانيــة.
مجلــس  مــن  كتــاب  التحذيريــن  عقــب  ورد  وقــد   
ــة  ــد الســهاني رئيــس لجن ــع الســيد ولي ــواب بتوقي الن
ــه  ــة – وموج ــع القضي ــق م ــار – مرف ــات واالعم الخدم
ــه  عــن  ــة يتســاءل في ــر عــام  الماحــة الجوي ــى مدي ال
مصيــر االتفاقيــة اإلطاريــة الموقعــة بين شــركة ســيركو 
ــة فــي 19 كانــون االول 2018 و  بتاريــخ  7/  البريطاني
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ارســلت شــركة ســيركو  رســالتين الــى الشــركة  العامــة 
ــرى 6  ــي 5 اب 2020 واالخ ــا ف ــة احداه ــة الجوي للماح
ايلــول ولــم تجبهــا، وتتســاءل عــن مــن هــو المســؤول 

عــن االهمــال وعــدم اجابــة الشــركة البريطانيــة .ولماذا 
اوصلتــم األمــر الــى االجــراءات القانونيــة المتمثلــة 
باالنــذار الرســمي ؟ ومــن هــو المســؤول عــن هــذا 
االهمــال وعــدم اجابــة الشــركة ؟.. وماهــي اجراءاتكــم 
ــة  ــركة البريطاني ــات الش ــذار ومطالب ــذا االن ــدد ه بص
ومــن هــي الجهــة المســؤولة عــن تاخيــر عقــد الشــراكة 

ــة االمــد ؟ طويل
وماهــي اســتعدادات شــركتكم للتحكيــم الدولــي الــذي 
ــة  ــان االتفاقي ــة  علمــا ب ــه الشــركة البريطاني ــت ب طالب

ــا حســب رأي وزارة النقــل ؟  ملزمــة ونافــذة قانون
ذلــك  فــان  الدولــي  التحكيــم  خســارة  حــال  وفــي 
سيتســبب بهــدر المــال العــام كــون شــركتكم شــركة 
عامــة تمويــل ذاتــي فمــن هــي الجهــة التــي ســتتحمل 
ــغ التعويضــات؟  ــي و مبل ــم الدول ــج خســارة التحكي نتائ
ــة  ــة الجوي ــة للماح ــت الشــركة العام ــك التزم ــع ذل وم
العراقيــة الصمــت ولــم تجــب علــى اي مــن هــذه الكتــب 
و ال رســائل الشــركة المتعاقــدة وال رســائل مجلــس 
الســيد  لكتــاب  اهتمامــا  تعــر  لــم  ، وايضــا  النــواب 
ــر  ــال االم ــة اهم ــن كارث ــه م ــذر في ــذي يح ــي ال الحمام

ــه:  بقول
إن حيــاة المواطنيــن وأمــن األجــواء  فــي خطــر وان 
شــركة الماحــة الجويــة العراقية  تغامر بســامة االجواء 
العراقيــة مــن اجــل تعطيــل موضــوع التعاقد مع ســيركو 
المســؤولة عــن تاميــن بوليصــة التاميــن ضــد حــوادث 

الطائــرات.!!!
 مصــادر خاصــة للمســتقل ذكــرْت علــى هامــش القضية  
ان واحــدة مــن اســباب هــذا التهــاون هــو ابتــزاز المومــا 
اليهــم للشــركة المتعاقــدة بالرغبــة فــي ان يكونــوا 
ــذا  ــين ان ه ــمي ، متناس ــل الرس ــارج العم ــركاءها خ ش
االمــر غيــر ممكــن مــع شــركات اجنبيــة  محترفــة كهــذه 
ــف  ــا تق ــية بعينه ــات سياس ــة لجه و ان اذرع اقتصادي

ــيتحمله  ــذي س ــادم ال ــي الق ــزاع القضائ ــذا الن ــف ه خل
ــرة عــن تدخــل  ــاء متوات ــع انب ــد دون اي مســوغ م البل
مباشــر للمدعــو عقيــل الربيعــي الــذي يمثــل جهــة 
اقتصاديــة ألحــدى الجهــات السياســية و خلفــه اســماء 
ــة  ــح تجاري ــيين لمصال ــى السياس ــوبين عل ــن المحس م
ــاه  ــؤولية تج ــعور بالمس ــات دون اي ش ــبق االنتخاب تس

ــام و تعرضــه للهــدر. المــال الع
وفــي الوقــت الــذي تشــير فيــه وثيقــة اخــرى الــى طلــب 
مجلــس القضــاء األعلــى مــن محكمــة تحقيــق الرصافــة 
تضميــن  فــي  النظــر  النزاهــة  بقضايــا  المختصــة 
ــي  ــراق ف ــام الع ــال و اقح ــذا األهم ــن ه ــؤولين ع المس
آتــون هــذا النــزاع القضائــي الخاســر فــأن دخــول العــراق 
نزاعــا قانونيــا خاســرا وفــق جميــع المعطيــات فــي اكبــر 
ــم ســميثل  ــي العال ــي التجــاري ف ــم الدول ــز للتحكي مرك
ضربــة قاســية لســمعة البلــد و ســيعرض المــال العــام 
للهــدر غيــر المبــرر و هــو مايســتوجب وقفــة حكوميــة 
ــي  ــد ف ــام البل ــن اقح ــؤولين ع ــبة المس ــادة و محاس ج
هــذا النــزاع القضائــي المرتقــب الــذي ارتســمت مامحــه 

بوضــوح.
ــى ان  ــى المســتقل تشــير ال معلومــات خاصــة وردت ال
ــا  ــا متخصص ــا قانوني ــت فريق ــة كلف ــركة البريطاني الش
فــي اجــراءات التحكيــم الدولــي يتالــق من 12 استشــاريا 
قانونيــا متخصصــا ... هــذا الفريــق بــدأ عملــه منــذ اكثــر 
مــن شــهر و يعمــل مــع الفريــق عــدد مــن المترجميــن 
القانونييــن فــي لنــدن  الذيــن عكفــوا فــي الفتــرة 
المراســات  الوثائــق و  الماضيــة علــى ترجمــة االف 
جاهــزة  لتكــون  الموضــوع  تخــص  التــي  العراقيــة 
لعرضهــا علــى مركــز التحكيــم الدولــي فــي لنــدن بــل 
ــة  قــد  ــى ان الشــركة البريطاني ان المصــادر اشــارت ال
دفعــت فــي األســبوع الماضــي رســم طلــب التحكيــم و 

ــه. ــي اجراءات ــة ف ماضي

قضية رأي عام
العراق على شفير نزاع قضائي في محكمة بريطانية

احمد الصالح

فخامــة رئيــس الجمهوريــة برهــم صالــح 
المحتــرم

دولــة رئيــس الــوزراء مصطفــى الكاظمي 
المحترم..

تحية تقدير واحترام ..
هــا وقــد بلغــت مــن العمــر 64 عامــا 
وقــد كان مــن ســوء حــظ جيلــي أن قــد 
انهكنــا اســتبداد النظــام الســابق وحروبه 
فرصــة  لــي  تتيســر  فلــم  وتداعياتهــا 
العمــل فــي الدولــة ســوى علــى ســبيل ) 

العقــد (..
كنــت قــد عملــت فــي حقلــي اإلعــام 
ــرح(  ــون ومس ــة وتلفزي ــون )صحاف والفن
منــذ ســنة 1980 وكنــت ممــن كان يســير 
فــي حقــل ألغــام فقــد كنــت علــى الــدوام 
سياســات  فــي  االنخــراط  عــن  بعيــدا 
النظــام خاصــة وانــي ســبق وقــد اعتقلــت 
فــي ســنة 1975 فــي مدينــة الشــطرة 
لمســاهمتي فــي اضــراب طابــي ضــد 
سياســة )تبعيــث( الطلبــة وقتئــذ ممــا 
ــواز  ــى ج ــي عل ــدم حصول ــي ع ــبب ف تس

ســفر حتــى ســنة 1997.. 
حيــث  الجيــش  مــن  تســريحي  وبعــد 

ــاط  ــكرية واحتي ــة عس ــي خدم ــت ف قضي
)دائــرة  لــي  روجــت  ســنوات   7 لمــدة 
الســينما والمســرح( معاملــة تعييــن علــى 
ــة ســنة 1991  المــاك الدائــم فــي الدول
ــى  ــرة عل ــي الدائ ــاء ف ــت البق ــي فضل لكن
) العقــد( بــدال مــن االســتمرار بالمعاملــة 
قســيمة  جلــب  تتطلــب  كانــت  النهــا 
ــى أن  ــت اخش ــث وكن ــزب البع ــاء لح انتم
يفتــح علــي ذلــك بــاب الجحيــم فلــم أكــن 
بعثيــا وكنــت غيــر مســتعد لألنتمــاء لهــذا 

ــكليا .. ــى ش ــزب حت الح
ومنــذ أول أيــام مغادرتــي العــراق فــي 
نيســان 1999 كنــت قــد انخرطــت فــي 
لنظــام  المعــارض  اإلعامــي  العمــل 

..  ) صــدام ) صحافــة واذاعــة 
ــن  ــة الصحفيي ــن قائم ــمي ضم ورود اس
واألدبــاء المعارضيــن المطلوبيــن للنظام 
التــي نشــرتها جريــدة ) الــزوراء ( العائــدة 
لعــدي صــدام حســين وبســبب ذلــك 
ــزة  ــن اجه ــوط م ــرتي لضغ ــت اس تعرض

ــذ .. ــة وقتئ النظــام االمني
ســبق وأن روجــت وزارة الثقافــة في ســنة 
2019 طلبــا العادتــي للوظيفــة أو احالتــي 
للتقاعــد وفقــا لقانــون إعــادة المفصولين 
ــهداء  ــن ذوي الش ــي م ــيين والن السياس
لكــن اللجنــة المعنيــة فــي االمانــة العامــة 

لرئاســة الــوزراء رفضــت الطلــب .
هــا وقــد انتظــرت ثمانيــة عشــر ســنة 
منــذ ســقوط طغيــان النظــام الســابق 
النصافــي ولــم يعــد فــي العمــر بقيــة 
لانتظــار ســنوات أخــرى مــن أجــل راتــب 
تقاعــدي قــد ال يســد تكاليــف معالجــة 

امــراض الشــيخوخة ..
اعادتــي  فــي  طلبــي  ســيلبى  فهــل 
ويتــم  للتقاعــد  واحالتــي  للوظيفــة 

؟!  .. باآلخريــن  اســوة  انصافــي 
أأمل ذلك ..!!

أحمد الصالح
صحافي وكاتب مسرحي
عضو نقابة الصحفيين

عضو اتحاد األدباء
عضو نقابة الفنانين

ماحظة ..
يمكــن توفيــر كل الوثائــق المذكــور حــال 

طلبهــا ..
الصورة المرفقة

- قائمــة بأســماء الصحافييــن واألدبــاء 
المطلوبيــن لنظــام صــدام التــي نشــرتها 
جريــدة الــزوراء العائــدة لعــدي صــدام 

ــنة 1999. ــين س حس

رسالة مفتوحة ومتأخرة جدا

اصــدر عــدد مــن الخبــراء والنشــطاء الحقوقيــون وسياســيون معترضون علــى مايدور 
بشــان قانــون المحكمــة االتحاديــة فــي مجلــس النــواب جــاء فيــه : يواصــل مجلــس 
النــواب التصويــت علــى مــواد مشــروع قانــون المحكمــة االتحاديــة، وســط مخــاوف 
ــد مــن حــدة  ــى إشــكاالت عــدة ، ويزي ــة ال ــه الحالي ــره بصيغت ــؤدي تمري مــن ان ي
ــوع.  ــم بالتن ــي المتس ــا العراق ــي مجتمعن ــوازن ف ــل بالت ــاد، ويخ ــي الب ــام ف االنقس
وقــد توقــف  المجلــس عنــد بعــض المــواد التــي هــي، بعــد 17 ســنة مــن إصــدار 
الدســتور، محــل خــاف وجــدل قانونــي وسياســي، ألنها تمــس أســس وأركان الدولة 
ــن دور  ــال م ــي الدســتور، وتن ــا ف ــص عليه ــا ن ــا الديمقراطــي كم ــة وبنائه المدني
الســلطة القضائيــة بمــا تقضــي بــه مــن اضافــة أعضــاء من غيــر القضاة في تشــكيلة 

المحكمــة االتحاديــة العليــا.
أن المحكمــة االتحاديــة تمثــل ركنــا أساســيا فــي النظــام الدســتوري للدولــة، وعنــد 
تشــريع قانونهــا يتوجــب عــدم االنتقــاص مــن مدنيــة الدســتور نصــا وروحــا، مــن 
بقائــه ضامنــا لحقــوق وحريــات جميــع أطيــاف الشــعب، بتنوعــه الدينــي والمذهبــي 

والقومــي والثقافــي.
ونظــرا لألهميــة التــي تتمتــع بهــا المحكمــة االتحاديــة، فان تشــريع قانونهــا يتطلب 
قبــوال واســعا مــن جانــب االطــراف المختلفــة داخــل مجلــس النــواب وخارجــه، وفــي 
أجــواء مــن الثقــة المتبادلــة، واألخــذ بــرأي الجهــات القضائيــة والقانونيــة المختصــة، 
إلــى جانــب نقابــة المحاميــن واتحــاد الحقوقييــن والمنظمــات الحقوقيــة وأســاتذة 
ــة  ــدم قصــر مهم ــون الدســتوري، وع ــي القضــاء والقان ــن ف ــات المتخصصي الجامع

تشــريع القانــون علــى الكتــل السياســية الممثلــة حاليــا فــي مجلــس النــواب . 
وفــي ظــل هــذه األوضــاع والظروف نطالــب نحن، ممثلي القــوى واألحزاب السياســية 
والشــخصيات الوطنيــة الداعيــة إلــى مدنيــة الدولة وبنائهــا الديمقراطــي القائم على 
ــان والمذاهــب والتوجهــات   ــات واألدي ــي القومي ــوع ف ــرام التن ــى احت ــة وعل التعددي

السياســية والفكريــة ، بمــا يلــي:
- أن يجــري تشــريع قانــون المحكمــة االتحاديــة  فــي ظــل أجــواء مناســبة، وليس في 

الظــروف الحاليــة غيــر المواتية والمتســمة بعدم الثقــة المتبادلة . 
- أن ال يكــون التشــريع ضمــن صفقــة سياســية، وبالتزامــن واالرتبــاط مــع تشــريع 
ــا الكتــل  قانــون الموازنــة، وتحــت ضغــط إجــراء االنتخابــات المبكــرة، حيــث عودتن
السياســية علــى الســعي فــي اطــار مثــل هــذه الصفقــات  الــى  تكريــس هيمنتهــا 

وتشــبثها بمغانــم الســلطة والنفــوذ.
- أن يقــوم تشــكيل المحكمــة االتحاديــة علــى مبــادئ المواطنــة والنزاهــة والكفــاءة 

واالســتقالية، بعيــدًا عــن كل أشــكال المحاصصــة الدينيــة والطائفيــة والقوميــة.
وبالنظــر الــى الظــروف الراهنــة ومــن اجــل تجنــب مــا يثيــره تشــريع قانــون المحكمــة 
االتحاديــة بصيغتــه الحاليــة، نــرى ان الحــل يكمــن  فــي االتفــاق علــى تعديــل المــادة 
الثالثــة مــن قانــون المحكمــة االتحاديــة النافــذ، بحيــث يكون نصهــا كما يلــي: »عند 
حــدوث أّي شــاغر فــي نصــاب المحكمــة، يتــم التعييــن مــن خال التشــاور بيــن قضاة 
المحكمــة االتحاديــة ومجلــس القضــاء األعلــى ومجلــس القضــاء فــي اإلقليــم( وذلــك 

ضمانــا الســتمرار المحكمــة االتحاديــة فــي أداء مهامها.

بيان حول تشريع قانون المحكمة االتحادية

 رأي عام ..
 صفحة متخصصة بعرض وتحليل القضايا المختلفة والشكاوى الرسمية 
 والشخصية من الظلم  والفساد و التجاوز على الحرمات واألموال العامة .

 سنعتمد عرض الوثيقة المؤكدة وسنحتفظ  بمصادرنا وفقا للقانون .
يمكنكم ارسال مالديكم من وثائق وشكاوى وحاالت وتسجيالت وصور وتقارير 

على  وسائل االتصال التالية :

ننتظر مساهماتكم 
خدمة لبالدنا الغالية 

وشعبنا العزيز

info@almustaqel.net : االيميلWhatsapp : +44 7404 726709
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فيــروس كورونــا شــديد وصعــب المــراس، ولكنه 
ــه،  فــي ذات الوقــت ســهل لمــن ســّهله اهلل علي
ــاهلل واألخــذ باألســباب،  ــاج اســتعانة ب ــر يحت األم
ولنتذكــر قــول المصطفــى الكريــم، صلــى اهلل 
عليــه وآلــه وســلم: »نعمتــان مغبون فيهمــا كثير 
مــن النــاس؛ الصحــة والفــراغ«، فكثير مــن الناس 
ــر  ــي غي ــه ف ــدة، وفراغ ــر فائ ــه بغي ــع صحت تضي
منفعــة، صحيــح الجســم معافــى في بدنــه، وعنده 
فــراغ ولكــن ال يســتعمل ذلــك فيما ينفعــه، وفيما 
يقربــه مــن اهلل، وفيمــا ينفعــه فــي الدنيــا، فهــذا 

مغبــون فــي هاتيــن النعمتيــن. 
رؤوس  علــى  تــاج  »الصحــة  يقولــون:  وكمــا 
فقــد  فمــن  المرضــى«،  إال  يــراه  ال  األصحــاء 
ــاً.  الصحــة، فقــد الراحــة، وعــاش مريضــاً ومكتئب
وهنــاك مــن يملــك المــال الوفيــر، ولكــن يفتقــد 
الــى الصحــة والعافيــة، فالمال دون صحــة ال يفيد 
شــيئاً، فالمستشــفيات مكتظــة بالمرضــى. نســأل 

ــة. ــو والعافي اهلل العف
أســأل اهلل أن يقوينــا علــى طاعتــه، ويأخــذ بأيدينا 
إليــه، وإنها لفرصة لكي نصحح المســار، ونحّســن 
عاقاتنــا مــع اهلل عــز وجــل، ومــع النــاس. وما ذلك 
علــى اهلل بعزيــز، ومــن يتــق اهلل يجعــل لــه مخرجًا 

ويرزقــه مــن حيث ال يحتســب.
متى بدأت آثار كورونا؟

فــي الحقيقــة حديثــي فــي هــذا الشــأن مــن أجــل 
ــرات  ــن خب ــتفادة م ــة، واالس ــرة والعظ ــذ العب أخ
اآلخريــن لعــل فيهــا النفــع للنــاس، ومــا توفيقــي 

ــاهلل. إال ب
اصبــت بفايــروس كورونــا مرتيــن االولــى بدايــة 
شــهر تشــرين االول 2020 فــي احــدى الــدول 
العربيــة لمخالطتــي مصــاب وعرفــت بذلــك عــن 
طريــق تطبيــق الكتروني فشــعرت كأننــي مصاب 

ــل  ــى محم ــوع عل ــذ الموض ــم آخ ــرد، فل ــة ب بنزل
ــي زادت المســألة،  ــوم التال الجــّد، ولكــن فــي الي
ــم،  ــي الجس ــة ف ــرارة، ورعش ــة الح ــاع درج بارتف
فأخــذت مخفضــاً للحــرارة، وشــربت العديــد مــن 
ــي  ــكام ف ــس ال ــرر نف ــاخنة، وتك ــوائل الس الس
ــا الذهــاب  ــور صــار لزام ــى الف ــي فعل ــوم التال الي

ــا. ــار كورون لعمــل اختب
وحيــن وصلــت إلى المستشــفى كان التوقيت ولم 
يكــن هنــاك زحــام، وفي الحقيقــة وجــدت اهتمامًا 
ــد  ــوا بع ــحة، وقال ــذوا المس ــة، وأخ ــة فائق ونظاف

ســاعات قليلــة ســتصلك النتيجــة علــى الموبايل.
وكان العامليــن فــي المستشــفى يتعاملــون معي 

بــكل أدب واحتــرام ويدعــون لــي بالشــفاء.
ــى  ــي عل ــم أرض ــل رق ــوم اتص ــر الي ــل عص وقبي
ــت  ــلمت وقال ــة س ــوت ممرض ــي واذا بص تليفون
الحمــد هلل  وقلــت  فتبســمت  نتيجــة فحصــك 
وأملــت علــي بعــض النصائــح والدعوة إلســتخدام  
عاجــاً لكورونــا، عبــارة عــن كــورس مكثــف لمدة 
ــزل  ــدأت الع ــه، وب ــي تناول ــت ف ــام، فانتظم 6 أي
فــي المنــزل، واألمــور تســير بيــن ارتفــاع الحــرارة 
أحيانــاً، والرعشــة أحيانــاً أخــرى حتــى امضيــت 
ايامــي الـــ14 بمتابعــة وإشــراف لزوجتــي وبعدهــا 

ــت الحمــد هلل ســلبية. ــت مســحة وكان اجري
ــذر  ــن الح ــا مابي ــي طبيعي ــت حيات ــا مارس بعده
والامبــاالة بذريعــة انــي مصــاب ولن أصــاب مرة 
اخــرى حتــى ظهــرت لــي اعــراض اصابــة جديــدة 
فــي االســبوع االول مــن شــهر شــباط 2021 فــي 
بغــداد وعلــى االغلــب انتقلــت لــي العــدوى خــال 
رحلــة جويــة لبغــداد علــى متــن طائــرة الخطــوط 
الجويــة العراقيــة CRJ-900 والتــي ال احتياطــات 
وقائيــة علــى متنهــا وخاصــة التباعــد وايضــا عنــد 
ــم  ــاص يت نقــل المســافرين لصــاالت المطــار بب

حشــر المســافرين بــه حشــرا دون مراعــاة للوضــع 
الوبائــي وهنــا ندعــو القائميــن على ذلــك مراجعة 
االجــراءات الوقائيــة حفاظــا علــى ســامة الجميــع.
علــى الفــور قمــت بإجراء مســحة جديــدة وظهرت 
نتيجتهــا موجبــة ألبــدأ رحلتــي الجديــدة مــع هــذا 

الفايــروس اللعيــن ومــع ارتفــاع درجة الحــرارة.
وبــدأت بالحجــر المنزلــي مــع االســتمرار بأخــذ 
وصديــق  اخ  بــه  ســاعدني  عاجــي  كــورس 
تربطنــي بــه عاقــة متينــة وهــو الدكتــور جاســم 
الفاحــي وكيــل وزارة الصحــة لشــؤون البيئــة 
الــذي اســتطيع وصفــه بكلمــة مــاك رحيــم 
يمشــي علــى االرض ومتابعــة لوالــدي حفظهمــا 
اهلل علــى مــدار الســاعة بقيــاس الحــرارة، ونســبة 
ــرات  ــاث م ــتمر ث ــر يس ــذا األم ــجين، وه األوكس
يوميــاً واالهتمــام بوجبــات طعــام صحيــة وعــاج، 
عبــارة عــن حبــوب وأحيانــاً محلــول مضــاد حيوي، 

ــة الصــدر . مــع عمــل أشــعة لمنطق
وهنــا تفاجئــت بشــي ابهرنــي وافرحنــي أال وهــو 

زيــارة فريــق طبــي لي للبيت مــن طبيبة وممرضة 
اجــرو فحوصــات وزودونــي بعــاج علــى بســاطته 

لكــن الخطــوة مفرحــة ولهــا االثــر فــي النفــس .
الحمــد هلل امضيــت ايامــي بحــذر ألبقــى قويــا 

متماســكا مؤمنــا بقضــاء اهلل وقــدره
نصائح مهمة

ــوف  ــك س ــا كان ل ــدر، فم ــن ق ــذر م ــي ح ال يغن
يأتيــك، فقــد كنــُت حريصــاً، فــي األخذ باألســباب، 
بقــدر  البشــرية،  التجمعــات  عــن  واالبتعــاد 

المســتطاع ولكــن قــدر اهلل ومــا شــاء فعــل.
ومــع هــذا ال بــد مــن أخــذ االحتياطــات الازمــة، 
والســعي إليهــا، ألننــا مأمــورون باألخذ باألســباب 
ــى  ــي عل ــف: 85( و ماحظات ــبباً( )الكه ــع س )فأتب
الموجــة الحاليــة مــن واقــع مايحيــط بــي وقرأءتي 
هنــا وهنــاك انهــا شــديدة االنتشــار، شــديدة 
العــدوى، غالبــاً تؤثــر علــى كل أفــراد البيــت )حجم 
عائلــي(، تؤثــر علــى كل األعمــار حتــى في الشــباب 
واعتقــد أننــا ســنمر بقــادم شــديد القســوة، ربنــا 

يحفــظ الجميــع.
الماســك )الكمامــة(، والتباعــد، وغســيل األيــدي، 
واالبتعــاد عــن األماكــن المغلقــة قــدر اإلمــكان، 
رســالة مهمــة للجميــع، المــاء الســاخن الــذي 

ــد جــدا.   تشــربه مفي
لكــن فيــروس كورونــا هــذا مخفــي خلــف الجيوب 
المــاء  أيــام،  إلــى 4  لمــدة 3  األنفيــة لألنــف 
الســاخن الــذي نشــربه ال يصــل إلــى هنــاك، بعــد 
ــئ  ــروس المختب ــام، يصــل هــذا الفي ــى 5 أي 4 إل
ــد  ــم تج ــك، ث ــى رئتي ــة إل ــوب األنفي ــف الجي خل

ــي التنفــس. ــة ف صعوب
لهــذا الســبب مــن المهــم جــدًا استنشــاق البخــار 
ــوب  ــن الجي ــي م ــزء الخلف ــى الج ــل إل ــذي يص ال
األنفيــة، عليــك أن تقتــل هــذا الفيروس فــي األنف 

ــذا  ــح ه ــة، يصب ــة مئوي ــد 50 درج ــار. فعن بالبخ
ــة  ــد 60 درج ــلوالً، عن ــاً، أي مش ــروس معط الفي
مئويــة يصبــح هــذا الفيــروس ضعيًفــا جــدًا بحيث 
يمكــن ألي جهــاز مناعــة بشــري محاربتــه، عند 70 

درجــة مئويــة يمــوت هــذا الفيــروس تمامــاً.
يجــب علــى َمــن يبقــى فــي المنــزل أن يستنشــق 
ــى  ــت إل ــوم، إذا ذهب ــي الي ــدة ف ــرة واح ــار م البخ
الســوق او العمــل يجــري العملية مرتيــن في اليوم 
واذا كان عملــه يتطلــب اللقــاء ببعــض األشــخاص 

أن إستنشــاق البخــار 3 مــرات فــي اليــوم.
شكر واجب

الحمــد هلل ثــم الحمــد هلل، اللهــم لــك الحمــد حتى 
ــد  ــك الحم ــت، ول ــد إذا رضي ــك الحم ــى، ول ترض

بعــد الرضــا، ولــك الحمــد إلــى منتهــاه.
الحمــد هلل وال زلــت أتعافــى مــن آثــار كورونــا، 
فالحمــد هلل علــى كل حــال، صاحب الفضــل والمّنة 
علــى عبــاده. وال تنســونا مــن دعواتكــم الصالحة.

وأســأل اهلل أن يغفر ذنوبنا، ويغســل حوبتنا، ويشفي 
مرضانــا ومرضى المســلمين في كل مــكان، ويرحم 

أمواتنــا وأموات المســلمين يا رب العالمين.
وال يسعني إال أن أتوجه بخالص الشكر واالمتنان 
لــكل مــن تواصــل معــي عبــر الوســائل المختلفــة، 
وأصدقائــي ومــن أعــرف، ومــن ال أعــرف، )فمــن ال 
يشــكر النــاس ال يشــكر اهلل( وأعلــم أنكــم جميعــًا 
أصحــاب فضــل، فشــكر اهلل لكــم، وحفظكــم ومن 
تحبــون مــن كل ســوء، وكتــب لنــا جميعــاً العفــو 

والعافيــة، والصحــة الدائمــة، واألجــر والمثوبة.
ال أنســى أهــل بيتــي ابــي وامــي اللــذان أرجعانــي 
اليــام طفولتــي وزوجتــي، وإخوتــي، وعائلتــي 
الكبيــرة، وأقاربــي، فلــم يقّصــروا لحظــة فــي 
االطمئنــان علــّي، والدعــم بالدعــاء، فجــزى اهلل 

ــزاء. ــر الج ــع خي الجمي

اشرف الدهان

حكايتي مع كوفيد 19 والمتحور
8 أراء حرة

»مــن النــادر جــدًا أن ال يكــون لعراقــي 
قصــة حــب فــي حياتــه، كبــرت أو صغــرت، 
إال أن األنــدر منــه، أن تســتلم النســخة 
ــا،  ــم أبطاله ــة بقل ــك القص ــة لتل األصلي
فقــد ظلــت قصصهــم رســالة عشــق فــي 

ــة« ــب راهب جي
أنا السومري

بتقســيماته  األجتمــاع  علــم  وظــف 
إجتماعيــة  دالــة  مــن  أكثــر  المختلفــة 
فــي  والبحــث  المجتمعــات،  لدراســة 
أنــه  إال  بينهــا  والمقارنــة  أعماقهــا، 
)وبحســب اطاعــي(، لــم يوظــف )العشــق( 
كممارســة وجدانيــة أزليــة، تتمظهــر فــي 
التعبيــر بحســب  أشــكال مختلفــة مــن 
واالجتماعيــة،  النفســية  الخصوصيــات 
وأخــص بمفــردة العشــق فــي هــذا النــص 
)العاقــة القلبيــة والروحيــة والجســدية 
ــى مظاهــر  بيــن رجــل وأمــرأة، تترجــم إل
مختلفــة مــن الميــل والتعلــق، ســواء كان 
هــذا العشــق متبــادل مــن الطرفيــن أو 
مــن طــرف واحــد، وســواء كان معلــوم 
ــاس  ــرد أحس ــا أو مج ــه بينهم ــرح ب ومص
بــه(، إلتخــاذه  التصريــح  محمــول دون 
دالــة ومحــددًا لمعرفــة هويــة وخصوصية 

ــا. ــع م مجتم
ــذي  ــرية ال ــع الس ــن طاب ــم م ــى الرغ عل
الزم ســرديات العشــق فــي كل الثقافــات 
العشــق  أن خصوصيــة  إال  والحضــارات 
العراقــي ظلــت متفــردة فــي ســرديتها 
الخفيــة، فمــع أن األفــواه ال تنطــق بهــذا 
العشــق، وال تــدور حكايــاه فــي المجالــس 
والمحافــل إال أن كل شــيء مــن المحيــط 
ســعف  أطــراف  مــن  بــه،  لــك  يوحــي 
النخيــل وســنابل الــزرع إلــى قــاع االنهــار 

ــون الســمك  ــى عي ــري، وحت ــن الح والطي
العراقــي يبــوح ببعــض مــن هــذا، فهــذه 
أبــرز  أقترنــت  بإمتيــاز،  عشــق  أرض 
آلهتهــا القديمــة بــه، وأعنــي )عشــتار 
ــى  ــا حت ــًا له ــل مازم ــب(، وظ ــة الح آله

ــه.  ــت ب تعنون
حــد  الراســخان  والعــرف  الديــن  طــوق 
االصيلــة  العراقيــة  البنيــة  فــي  التجــذر 
وأروح  أفــواه  الشــديدة،  بتابواتهمــا 
ــًا  ــت قصصهــم، إنين ــراق، فكان عشــاق الع
ــي  ــاح ف ــًا شــجياً ين ــوع، وحنين تحــت الضل
ودموعــًا  المظلمــة،  واألقبيــة  الفلــوات 
ــل فــي  ــم الوجــد تتخت حــارة مشــعولة بأل
ــي  ــة ف ــرج خلس ــة لتخ ــبات المباح المناس
عناويــن غيــر رســمية، وهكــذا كان النــواح 
ــة  ــن قص ــة ع ــع كناي ــن الضائ ــى الزم عل
ــة  ــت الترنيم ــا كان ــة، ولطالم ــق ذابل عش
االقــدار  رســمتها  زيجــة  مــن  لطفــل 
ينثهــا شــجن  القاهــرة رســالة صامتــة 

االشــتياق. الفــراق ولوعــة 
ــن  ــا م ــا فيه ــكل م ــمة ب ــذا الس ــت ه أنتقل
خصوصيــة الــى الناطــق الرســمي بإســم 
والشــعبي  )الشــعر  وهــو  العشــق،  هــذا 
منــه علــى وجــه الخصــوص(، فجــاء محمــًا 
يبــوح  أن  دون  باأللــم  نازفــة  بشــكاية 
ــح، وكان  ــكل واض ــم بش ــذا األل ــدر ه بمص
الشــعر العراقــي ينــوح علــى ألــف ألــف حبيــب 
وحبيبــة دون أن يقتــرب إلى أســم أو رســم، 
فلــوال أن أعلــن النــواب عــن هويــة جلســيته 
المحزونــة بحكايــات الحقــة خــال رحلــة 
قطــاره مــن بغــداد إلــى البصــرة، لظــل 
ــم  ــامات طاس ــد وأم ش ــل وحم ــار اللي قط
العراقــي،  العشــق  ســردية  فــي  مبهمــة 
كمــا بقيــت شــهريار وشــهرزاد وليالهمــا 
األلــف محــل جــدل ونقــاش دون أن يجــزم 

ــه،  ــت في ــذي قيل ــان ال أحــد بالمــكان والزم
ــة  عــدا القطــع بعراقيتهــا وإلتصاقهــا بهوي
فــي  الحــال  وهكــذا  الرافدينيــة،  العشــق 
تــراث الـــ )االبوذيــة( و)الدارمــي(، الذيــن 
نشــيج  فصولهمــا،  مــن  كل  فــي  ســجا 
حبيبــة تخشــى ان تقــول حكايتهــا ألي أحــد 
حتــى ولــو إلختهــا الصغــرى، أو حكايــة جــرح 
لقصــة قطعــت أوصالهــا ســكاكين االعــراف، 
أو لعــب الزمــان بأهلهــا فــي حــرب أو حصــار 
أو تهجيــر أو نازلــة أخــرى فغــدوا مجــرد 
ذكريــات، أو عشــق أحتبــس فــي ضلــوع 
لــم يــرق حتــى إلــى البــوح لصاحبــه، وظــل 
جــذوة أنيــن فــي الضلــوع يشــعلها الحنيــن 

ــد.  والتفق
لــم يقــف االمــر عنــد الشــعر، بــل ســرى الى 
ــاء، الــذي كان هــو اآلخــر تعبيــرًا اكثــر  الغن
وضوحــاً عــن ذاك العشــق، ومــع أنــه غنــاء، 
إال أنــه ظــل متجلبباً بثوب الخجــل والخوف، 
ــر  ــي نه ــق مجهــول ف ــاً لغري ــكان صراخ ف
البــوح  فــي  وحتــى  مــكان،  لــه  ليــس 
ــه  ــمي حبيبت ــتطع ان يس ــم يس ــه ل ألماني
ــه،  ــدل علي ــخص ي ــه وال اي مش وال لحظت

فكانــت رومانســية الســتينات والســبعينات 
ــي  ــز مــن مغن ــل الممي ــي جســدها الجي الت
العــراق مختلفــة تمامــاً عــن رومانســية 
عبــد الحليــم وســعاد حســني ونجــاة وبليــغ 
ووردة، وعــن كل الرومانســيات االخــرى، 
ألنهــا تتحــرك فــي فضــاء مختلــف للتعبيــر 
فهــي مســكونة  واشــكاله،  الحــب  عــن 
بوجــع ممنــوع تحــوم فيــه حــول الرســوم 
بلغــة رمــز يقطــر مــن مســاماتها وجــع 

ــن.  الحني
فــي معــرض دردشــة مــع احــد االصدقــاء 
اســتذكر فيهــا بعــض النصــوص الغنائية 
العراقيــة، قلــت لــه، إن أغانــي ) علــى اهلل 
ويــا بشــيرة، ويــا نــورة، واغانــي الســاهر 
الشــعار نــزار هويتهــا ليســت عراقيــة وإن 
جــاءت بأصــوات عراقيــة(، فعشــق الشــام 
ومصــر الــذي ترجمــت لــه النزاريــات، 
وكل االشــعار التــي ســبقت او لحقــت، هو 
ــة،  ــات مختلف ــه بدرج ــموح ل ــق مس عش
ــه، وان يتحــدث عنهــا،  ان يســمي حبيبت
فاالروقــة واالماكــن والفضــاءات تتيــح 
هــذا النــوع مــن البــوح الــذي يترجــم 
وخصوصيتــه،  مجتمــع  كل  طبيعــة 
ــا ظــي الكمــر،  بينمــا ظلــت أغانــي )حبين
ــك،  ــل مــن أحاجي ــا تقب ــي أمــك م وحبيب
ــه حــن(، وغيرهــن، يحتفظــن  وحــن وان
المــوت، إذ  بشــفرة طاســمهن حتــى 
الجميــع ألخفــاء معالــم الحكايــة بــكل 
مــا أوتــوا مــن قــوة، وهــو مــا يجعلهــن 
العراقــي  العشــق  عــن  دقيقــاً  تعبيــرًا 
المتفــرد، والمحــاط باســيجة اإلخفــاء حــد 

ــس.  الطم
يصعــب علــى عراقــي او عراقيــة ان يتحــدث 
عشــقه  عــن  أحفــاده  أو  أوالده  أمــام 
جدتهــم  أو  أمهــم  هــي  التــي  لزوجتــه 

ــة فــي  ــزداد الصعوب ــل أن يتزوجهــا، وت قب
حالــة المــرأة فضــا عــن حديثهمــا عــن 
عشــق مضــى او حــب لــم تســاعده االقــدار، 
وعلــى هــذا االســاس، يمكــن تفســير قــدرة 
الشــعر  انشــاد  علــى  العراقييــن  معظــم 
ــا  ــرًا عم ــة، تعبي ــات متفاوت ــاء بدرج او الغن
يختبــأ فــي صدورهــم وأرواحهــم، وأكاد 
أجــزم، ان العراقييــن األكثــر عشــقًا مــن 
بيــن أهــل االرض، واألفقــر فــي ســردية 

ــق. ــذا العش ه
ــي  ــر ال يعن ــر ان هــذا االم ــد يتصــور الكثي ق
ــلوكية  ــة الس ــد الخصوصي ــي تحدي ــرا ف كثي
للمجتمــع، وليســت ذات قيمــة فــي فهــم 
محتــواه، بحيــث يمكــن االنطــاق منهــا 
تبنــى  التــي  االمــور  مــن  الكثيــر  لفهــم 
عليهــا إال ان رصــدي وتأملــي فــي الســلوك 
العراقــي العــام والخــاص يقــول خــاف ذلــك 
تمامــاً، فهــذا الوجــع الممنــوع ذبــح أرواح 
العراقييــن حتــى جعلهــم يســتبدلون رغبــة 
الحيــاة برغبــة عجيبــة للمــوت ولــو مــن حيث 
ــمع  ــت تس ــزع، وان ــك، تف ــعرون، ولعل ال يش
ــباب  ــفاه الش ــى ش ــم عل ــواح المؤل ــذا الن ه
ــي  ــم، وه ــي أحامه ــمع نع ــار، وتس والصغ
تذبــل بيــن مقوســة السياســات القاهــرة 
التــي كانــت وال تــزال ســمة الحكــم فــي هذه 
البــاد، ومقوســة المــوروث القاضــي بحبــس 
أبــدي لقلــوب قــررت أن ترفــرف يومــاً مــا في 

ســماء العشــق. 
ــى  ــوف عل ــي المصف ــل العراق ــع كل النخي وق
حافــة االنهــار فــي عشــق انهــاره مــرات 
ومــرات، لكنــه ظــل يخفــي هــذا العشــق 
وجذوتــه حتــى تمــوت، وعندما يســقط على 
األرض جثثــاً هامــدة، يخــرج نــارًا حاميــة 
تتأجــج مــن بيــن الضلــوع اليابســة، ولســان 

ــاء(.. ــا م ــي ي ــول )قتلتن ــه يق حال

)ِعشقنا وعشقهم(.. مرثية الوجع الممنوع..

نعمه العبادي

ــة  ــاً تصاعدي ــراق أرقام ــوم الع ــي عم ــار ف ــاالت االنتح ــات ح ــجل إحصائي تس
مرعبــة تضاهــي أعــداد القتلــى فــي الحــرب ضــد اإلرهــاب وتقتــرب مــن ضحايا 
حــوادث الطــرق. فقــد تفاقمــت ظاهــرة االنتحــار فــي الســنوات األخيــرة مــن 
ــى  ــة وال حت ــة العراقي ــن الحكوم ــام م ــى اهتم ــة أو حت ــل أو معالج دون تدخ
منظمــات المجتمــع المدنــي، حيــث نحتــاج إلــى دراســات أو تقارير اســتقصائية 
حــول هــذه الظاهــرة تبيــن لنــا األعــداد الحقيقيــة والتفاصيل المطلوبــة. حيث 
ُيعَتمــد غالبــاً علــى اعــداد الضحايــا وبعــض التفاصيــل علــى البيانــات الصادرة 

مــن دوائــر الطــب العدلــي أو مجلــس القضــاء األعلــى فــي بعــض األحيــان.
فــي الســنوات الخمســة األخيــرة تضاعفــت نســب االنتحــار فــي عمــوم العــراق 
بصــورة عامــة، ومناطــق الجنــوب بصــورٍة خاصــة والناصريــة بالتحديــد التــي 
تعــد المحافظــة األولــى بعــدد حــاالت االنتحــار كمــا ُتعــد األولــى بنســبة الفقــر 
وتعتبــر محافظــة منكوبــة حســب مجلــس النــواب. فقــد شــهد العــام الماضــي 
375 حالــة فــي عمــوم العــراق عــدا كردســتان )حســب تصريــح الســيد فاضــل 
الغــراوي عضــو مفوضيــة حقــوق اإلنســان العراقيــة(.. تصــدرت محافظــة بغداد 
اعــداد الحــاالت بواقــع 68 ثــم محافظــة ذي قار 63 ثــم البصرة 47 حالــة، وهذه 
هــي األرقــام الرســمية المســجلة فقــط. ويعتقــد أن هنــاك حــاالت لــم تســجل 
أو أن التقاريــر الرســمية التعطــي األرقــام الحقيقيــة كمــا هــو االختــاف الواضح 
إلحصائيــة 2003 - 2013 والصــادرة مــن مجلــس القضــاء األعلــى والتــي 

تتناقــض وبنســبة كبيــرة مــع إحصائيــة وزارة الداخليــة والمذكــورة أدنــاه.
ــى  ــير ال ــي تش ــام الت ــق األرق ــن طري ــدًا ع ــح ج ــار واض ــاالت االنتح ــاد ح ازدي
ــنوات  ــى الس ــا ال ــة قياس ــة الماضي ــنوات الثماني ــي الس ــا ف ــا أضعاف ارتفاعه
العشــر التــي ســبقتها، فقــد ســجل تقريــر المفوضيــة العليــا لحقــوق اإلنســان 
فــي العــراق 3000 حالــة بيــن عامــي 2015 و 2017 فــي مختلــف أنحــاء العــراق 
)عــدا إقليــم كردســتان(، وســجلت محافظــة ذي قــار التــي يركــز عليهــا التقرير، 
أعلــى معــدالت االنتحــار خــال هــذه الفتــرة ذاتهــا والعــام الــذي تاهــا 2018 
مرتفعــة بنســبة %60 عــن األعــوام الســابقة، بينمــا ســجلت احصائيــات األعوام 
التــي ســبقت 2015 ، مــن 2003 الــى 2013 ، 906 حالــة حســب إحصــاء وزارة 
الداخليــة الــذي نشــره مجلــس النــواب )بينمــا احصــى مجلــس القضــاء األعلــى 
العــدد وللفتــرة نفســها ب 1532، مــا يشــير إلــى نســب تصاعديــة واضحــة 

وخطيــرة عامــاً بعــد عــام .
نســبة الرجــال هــي األعلــى مــن النســاء فــي كافــة اإلحصائيــات، فمثــاً عدد 
المنتحريــن مــن الرجــال فــي محافظــة ذي قــار للعــام الماضــي 2020 هــو 
35 بينمــا كان عــدد النســاء المنتحــرات 28، إن حــاالت االنتحــار فــي كافــة 
أنحــاء العالــم تســجل مايقــارب الـــ 800 ألــف حالــة بحســب منظمــة الصحــة 
العالميــة، تشــكل نســبة %79 مــن هــذه الحــاالت فــي دولــة متوســطة أو 
منخفظــة الدخــل، والعــراق يعــد مــن الدولــة منخفظــة الدخــل وتســجل فيه 
نســبة الفقــر درجــات عاليــة تصــل الــى نســبة %45 فــي محافظــات الجنــوب 
العراقــي وخاصــة ذي قــار والمثنــى علــى الرغــم مــن أن العــراق ُيعــد رابــع 
مصــدر للنفــط فــي العالــم والثانــي عربيــاً ، لكنــه يعانــي مــن فســاد كبيــر 
فــي جميــع مؤسســاته الحكوميــة أنهكــت اقتصــاده وهــدرت أموالــه 
وانعدمــت فيــه البنــى التحتيــة. ظاهــرة االنتحــار تســتحق الوقــوف عندهــا 
ودراســتها دراســة حقيقيــة. فمــن الضــروري معالجــة أســبابها ومســبباتها 

وتقديــم الحلــول التــي تعالجهــا أو تحــد منهــا .

االنتحار
ناجي سلطان الزهريي

كشكول

انهــا مجــرد قصــة، لكنهــا اكثر صابــة من اي شــيء 
الفراد و مجتمعــات باكملها. 

الحلــم االمريكــي هــي قصــة الفــرد الناجــح اقتصاديا 
ــه عمــل  ــة، لدي ــدة و امن ــاة رغي ــذي يعيــش حي و ال
منتظــم، عائلــة متماســكة مــع طفليــن و بيت واســع 
و ســيارة متينــة و يعيــش ذلــك الفــرد فــي مدينــة 
مزدهــرة بمراكــز تســوق ضخمة و مطاعــم عديدة و 

مــدن ماهــي صاخبــة. 
ــى  ــك الفــرد ان يســافر ال فــي الصيــف يســتطيع ذل
مــكان جديــد لــم يــره ليتــذوق طعــام لذيذ و يســبح 
ــة  ــي ازق ــي ف ــتوائية او ان يمش ــواطئ اس ــى ش عل

اوروبــا التراثيــة و يــزور متاحفهــا و حدائقهــا.
هوليــوود لعبــت هنــا دور ريــادي فــي صياغــة و 
تســويق الحلــم االمريكــي، ليتحــول مــع مــرور الوقت 
ــى ان  ــى نطــاق عالمــي، حت ــى قصــة معروفــة عل ال
الفــرد فــي اي مــكان فــي العالــم يتحــرك وفــق هــذه 
القصــة فــي مجتمعــه البعيــد عــن امريــكا جغرافيــا و 
ــا و اقتصاديــا. لــذا نــرى نمــاذج جديــدة مــن  ثقافي
نفــس القصــة لكــن باســماء جديــدة و مواصفــات 
محليــة، لكــن تبقــى القصــة هــي ذاتهــا، اال و هــي 

ــا علــى االرض. العيــش فــي الجنــة لكــن هن
الحلــم االمريكــي هــي قصة ســهلة الفهــم و التقبل، 
لــذا فانهــا لــم تعــد تحتــاج الــى مــن يدفعهــا الــى 
االمــام، فــكل مــن نجــح بالوصــول الــى الحلــم 
االمريكــي يتفاخــر بانجــازه و يحفــز غيره الــى النجاح. 
حتــى ان مجتمعــات باكملهــا صــارت تتفاخر و تنشــر 
ــات نجاحهــا و مــن  ــم االمريكــي كوســيلة الثب الحل
جملتهــا المجتمعــات الخليجيــة، التــي اصبحــت رمــز 
مــن رمــوز قصــص النجــاح بــكل ناطحــات الســحاب 
و مراكــز التســوق و مظاهــر البهجــة و الترفيــه، 
طبعــا كل هــذا مــن عائــدات النفــط و التــي ال تؤخــذ 
بالحســبان عندمــا تعرض االنجــازات، بــل كل ما يرى 
هــو مــدى نجــاح تلــك المجتمعــات لتوفيــر العيــش 
الرغيــد لمواطنيهــا و للــزوار الذيــن يتوقــون للتمتــع 
و لــو لفتــرة وجيــزة مــن الحلــم االمريكــي بعنوانــه 

المحلــي.
ــع  ــكام هــو ان المجتم ــا مــن كل هــذا ال ــا يهمن م
العراقــي بــكل مــا بــه مــن تدهــور فــي شــتى 
االصعــدة، فــان الفــرد العراقــي يتــوق للوصــول الــى 
الحلــم االمريكــي علــى غــرار اقرانــه مــن مواطنيــن 
ــدر  ــج و تص ــه تنت ــرى ان ارض ــو ي ــج، فه دول الخلي
النفــط بعائــدات مهولــة و حتــى اكثــر مــن دول 
الخليــج االخــرى لكنــه فــي واقعــه لــم يحصــل ال هو و 

ــة.  ــة ناجح ــى قص ــه عل ال مجتمع
هنــا يرتبــك الفــرد و المجتمــع، فــا احــد يفهــم لماذا 
ال نعيــش الحلــم االمريكــي مــع ان لدينــا دخــل قــوي 

ــن النفط؟  م
هــذا الدافــع الفــردي و الجمعــي يصطــدم معــى 
الدوافــع االنتفاعيــة لــدى مجموعــات معينــة و اكثــر 
مــن هــذا التمــدد االمبريالــي و المصالــح االقليميــة 
المختلفــة. فــي المحصلــة يعيــش العراق فــي فوضى 

اقتصــادي مهــول،  الكلمــة، دخــل  بــكل معنــى 
ــون.  ــع و مطح ــل و شــعب ضائ ــن قائ منتفعي

ايــن المخــرج من كل هذا؟ هل المشــاريع االمبريالية 
ــي  ــة ه ــح االقليمي ــة و المصال ــع المنتفع و المجامي
ــي  ــارع العراق ــواب الش ــع؟ ج ــور الوض ــبب بتده الس
هــو نعــم... لكــن الجــواب الحقيقــي هــو ال! فالفــرد 
و المجتمــع العراقــي لــم يكــن ليتعثــر و يســقط لــو 
كان لديــه قصــة نجاحــه الخاصــة بــه و التــي يكتبها 
مفكريــه و فاســفته و التــي يلتــزم بهــا المواطــن و 

الحاكــم علــى حــد ســواء. 
ان مــا نحتاجــه فــي الواقــع هــو النظــر الــى انفســنا 
كافــراد و مجتمــع مــن خــال القصــة التي نســردها و 
نعيــش علــى نهجهــا. هــل فعا اننــا نريــد ان نعيش 
الحلــم االمريكــي؟ و هــل لدينــا المقومــات الازمــة 
النجــاح ذلــك الحلــم؟ و هــل كلنــا مومنيــن حقــا 
بذلــك الحلــم او انــه مجــرد تــوق مبهــم لعيــش حياة 
رغيــدة و فارهــة مــن دون فهــم االبعــاد الفكريــة و 

الفلســفية لذلــك الحلــم؟ 
مــا اريــد قولــه هــو اننــا ال بــد لنــا ان نكتب حلمنــا، او 
بشــكل عملــي صياغــة قصــة نجاحنــا و التــي تجيــب 
ــن،  ــاذا، م ــاذا، م ــل لم ــة مث ــى االســئلة الجوهري عل
متــى، ايــن و كيــف. فقــط هكــذا يمكننــا ان نرســم 

خارطــة طريقنــا التــي يمكنهــا النهــوض بالبلــد.
اكيــد يمكننــا ان نختــار الحلــم االمريكــي، لكــن 
لنختــاره بشــكل صحيــح، فــا شــيء يأتــي مــن دون 
ثمــن، فالحلــم االمريكــي ســهل الفهــم لكــن غالــي 
الثمــن و هنــا ال اتكلــم فقــط عــن الثمــن المــادي بل 

الثمــن الفكــري و الثمــن الثقافــي الــخ.
لكــي نتطــور يجــب ان نعــرف »كيــف« ان نتطــور و 
مــا لــم نعــرف تلــك الكيــف فســوف نظــل فــي تدهور 

و فوضــى. 

علـي خـان

الحلم األمريكي

مــازال العالــم يحتفــل بعيــد المــرأة مــن كل عــام فــي  
8  مــن مــارس ، كتقليــد تعارفــت عليــه االمــم لكــن 
الحقيقــة ان  كل يــوم مــن حياتهــا بالــف عيــد. منــُذ 
ــا  ــا، ومرح ــت حنان ــا البي ــا وهــي تم ــة اظافره نعوم
وســعادةً  المهــا و ابيهــا،  تكبــر فتحمــل مســؤولية 
 لــم شــمل االســرة،   والعنايــة بوالديهــا وباخوتهــا. 
تشــرق المحبــة فــي عينيهــا فتكــون زوجــة صالحــة 
بــل صابــرة متحملــة عبــأ ظــروف الحيــاة مــع الــزوج 
االرض  علــى  الجنــة  فهــي  امــا،   أصبحــت  واذا 

ــا. ــت قدميه ــة تح ــل الجن ــا ب بعطائه
ــراة  ــرض الم ــو تع ــف ه ــع ولاس ــو واق ــا ه ــن م لك
للعنــف فــي مجتمعاتنــا مــن  قبــل الرجــل ســواء كان 
ــا.  ــا عاق ــان ابن ــي بعــض االحي ــا، اخ، او زوجــا وف اب

لــذا  بــدأت المؤسســات االجتماعيــة فــي الــدول 
العربيــة  بحمــات  التوعيــة  ضــد العنــف،  امــا فــي 
الغــرب فقــد كانــوا ســباقين بحمايتهــا بشــكل جــدي 
وصريــح ،  فشــرعوا الكثيــر مــن القوانيــن التــي 

تحمــي المــرأة اســريا وفــي مجــال العمــل والشــارع.
ــي  ــة ف ــماوية صريح ــان الس ــن ان االدي ــم م وبالرغ
ــرأة  ــدر الم ــز وتق ــرم وتع ــي تحت ــع نصوصهاالت جمي
وتعلــي مكانتهــا بالمجتمــع و تدعــوا الــى الرفــق بهــا 
اال ان بعــض النفــوس المريضــة تتعمــد فــي  أذائها. 
ــى التعنيــف الجســدي ،  انمــا  ــم يقتصــر االذى عل ول
تعــداه الــى العنــف اللفظــي  والنفســي ، ممــا يضعهــا 

فــي احبــاط  نفســي طــوال عمرهــا ان لــم يعالــج.
نحتــاج فــي مجتمعاتنــا الــى توعيــة الزاميــة بــل 
تربيــة صحيحــة تركــز علــى مكانــة المــراة وتقديرهــا 
وكيفيــة معاملتهــا. علينــا بالبــدء من النواة االســاس 
فــي كل بيــت فــاذا نجحنــا فــي البيــت بالتنشــئة , عــم 

الخيــر فــي المجتمــع باســره.
باالضافــة الــى المــدارس ومناهــج التعليــم ، الن 
االطفــال هــم اللبنــة االساســية الثانيــة لتعليــم و 
تثقيــف مجتمعنــا وهنــا علينــا غــرس مبــدا االحتــرام 
وتقديــر االنســان ونخصــص للمــراة دروســا عــن 

احتــرام مكانتهــا فــي المجتمــع وبهــذا ينشــأ العنصــر 
االحتــرام لانســان  بداخلــه  الذكــوري ومغــروس 
بشــكل عــام وتقديــر مكانــة المــراة بشــكل خــاص.

بهــذا اليــوم اوجــه تحيــة اجــال وتقديــر لــكل امــراة 
ــراه  ــكل ام ــان ,ل ــا كانس ــل وجوده ــن اج ــد م تجاه

تربــي  اخــت  وبــكل  والديهــا  بمســؤولية  تقــوم 
اخوتهــا ..تحيــة اجــال وتقديــر لــكل زوجــة تصــون 
ــة  ــه, تحي ــرم خصوصيت زوجهــا وتحفــظ ســره وتحت
اكبــار لــكل زوجــة فقــدت زوجهــا وتناضــل مــن اجــل 
صنــع مســتقبل زاهــر الطفالهــا. واقــدم تحيــة لــكل 
ام تربــي طفــل ذو احتياجــات خاصــة وتصبــر وتعاني 
وتحــاول ان تخلــق له/لهــا عالمــا مــن االســتقرار 
مــن  التجريــح  و  التنمــر  مــن  اياه/اياهــا  حاميــة 
ــهيد  ــكل ام ش ــم ل ــة تعظي ــي. تحي ــع القاس المجتم
فقــدت فلــذة كبدهــا مــن اجــل الدفــاع عــن الوطن و 
الشــرف والكرامــه.. هــذه االم التــي تعبــت ليــل نهــار 
ــوم بواجبهــا  ــة ابنهــا شــابا ورجــا امامهــا ليق لرؤي
عنــد كبرهــا فــاذا بــه ينهــض للدفــاع عــن شــرف امة 
وطنــه باســره. يالهــا مــن ام قويــة وصابــره وكيــف 

ــا. ال اعظمه
بــان  رســاله  لهــا  فاوجــه  المعنفــه  المــراة  امــا 
بالــذل  ترضــى  وال  حقوقهــا  وتــدرك  توعــى 

اقــول  بايذائهــا.  رجــل  تســمح الي  وال  والهــوان 
لهــا ال تخافــي يــا ســيدتي فالحــق معــك كيفمــا 
دار. قــف وال تخافــي وال تخفــي االمــر خوفــا مــن 
مجتمــع او بيئــة الن الجبــان الــذي تعــرض لــك لــن 
ــش ــه. ال تخ ــت اوقفتي ــده اال اذا ان ــد ح ــف عن  يتوق

النــاس و كام النــاس النــه عندمــا يحــق الحــق 
ســيققف الــكل معــك رغمــا عــن انفــه. ال تقبلــي 
بالتحــرش فكلمــا صمتــي زاد عليــك المجرم بتحرشــه 
ــة  ــي قوي ــرف كون ــة بالتص ــي حكيم ــه. وكون واذيت
بمــا تقولينــه وال تســتفزي المقابــل اال بالحــق فكلمــة 

ــى عليهــا. الحــق ال يعل
قومــي يــا ســيدتي واســعي فــي هــذه الدنيــا لتثبتــي 
ــي  ــعي و تعلم ــي واس ــت،  قوم ــن ان ــك اوال م لنفس
وحققــي طموحاتــك واثبتــي للعالــم مــن انتــي. فانت 
ــت  ــي امــراة انجب ــرة انت ــت الرجــال العباق امــراة انجب
ــى  ــا للعل ــم ام ــود العال ــراة تق ــت ام رســل االمــة وان

و امــا للهاويــة.

نادية الكتبي

تحية لكل إمرأة تكافح من اجل وجودها

ــر مســار تاريخهــا تحــت  ــة عب لقــد وقعــت المجتمعــات العربي
ــذ  ــار النصــي من ــق االنفج ــا ســلطوية اعتمــدت وف انطولوجي
ــر المســار  ــا عنيفــة عب ــاج انطولوجي ــى انت عصــر التدويــن عل
و  الديــن  قيــام  وربطــت  االســامي   للتاريــخ  السياســي 
ــوم  ــح مفه ــة، و اصب ــة الخاف ــام دول ــرورة  قي ــه بض تمكين
الدولــة مفهــوم مقــدس ال علــى اســاس انهــا جهــاز سياســي 
يديــر الصراعــات  والعاقــات بيــن النــاس مثــا وانمــا امتــاك 
ــة اداة  ــة هــو جــزء مــن الديــن ، وحينهــا تصبــح الدول الدول
ــزام  ويصبــح النضــال مــن اجــل امتــاك هــذه  لاكــراه واالل

ــة فريضــة و واجــب.  الدول
ان المــودودي فــي كتابــه المصطلحــات االربعــة المتأثــر بابن 
تيميــة جعــل مــن الحاكميــة وهــي تعنــي أن اهلل هــو الحاكــم 
نابعــة  الحاكميــة  وهــذه  المطلقــة،  الســلطة  ذو  األوحــد 
ــادة  مــن أنــه الخالــق للكــون ولإلنســان وأنــه مســتحق للعب
والطاعــة مــن هــذه الزاويــة ؛ بــل إن الطاعــة حــق ينفــرد بــه 
الخالــق حصرًيــا، ومــن ثــم يمنحــه لمــن شــاء بالحــدود التــي 
ــة  ــم ممنوح ــزوج طاعته ــم واألب وال ــي والحاك ــاء، فالنب يش

ــروطة.  ومش
وقــد أمــر اهلل أن يتحاكــم المجتمــع إلــى شــريعته التــي تصلــح 
لــكل زمــان ومــكان، وهــي تملــك الصاحيــة الكافيــة لتقويــم 
وصــاح ونفــع أي مجتمــع بإشــاعة العــدل والنفــع والخيــر 

والبعــد عــن األهــواء البشــريةكما شــرحها ســيد قطــب .
ان الصــاق الحاكميــة لتصبــح جــزء مــن التوحيــد اي اذا كنــت 
ــم  ــة و ان ل تؤمــن بــاهلل الواحــد فعليــك ان تؤمــن بالحاكمي
تؤمــن بالحاكميــة فانــك مشــرك كان يؤســس للعنــف و 

ــتبداد.  االس
ان هــذا التقاطــع فــي البنــاء لفكــرة الحاكميــة التــي اخــذ بهــا 
الشــيخ محمــد ابــن عبــد الوهــاب فــي كتابــه التوحيــد الــذي 
هــو حــق اهلل علــى العبيــد  وتأثــر بهــا ابــو اعلــى المــودودي 
ــة  ــط الحاكمي ــن  رب ــى حي ــكري مصطف ــب و ش ــيد قط و س
ــوة  ــل الق ــو  تحصي ــذي ه ــن ال ــة التمكي ــن ثم ــلطة وم بالس
ــى  ــم إل ــى التحاك ــا عل ــات وحمله ــم المجتمع ــة لتقوي الازم

ــريعة اهلل.  ش
بالثبــات  تتســم  التــي  الكــون   ســنن  فــي  الحاكميــة  ان 
واالســتقال نقلتــه حــركات االســام السياســي الــى المجــال 
الظــروف  و  للمقاصــد  الخاضــع  والسياســي  االجتماعــي 
االجتماعيــة والسياســية واالقتصاديــة والثقافيــة وامكانيــة 
ــا للمقصــد ان جمــال الديــن  ــر االحــكام او تعطيلهــا تبع تغي
االفغانــي عبــر رشــيد رضــا وصــول الــى حســن البنــأ بفكرتــه 
الشــهيرة االســام الشــامل الــذي طرحهــا ســيد قطــب وفــق 
مصطلــح الحاكميــة والتمكيــن و ان الخافــة شــرط اساســي 
لقيــام الديــن و ان السياســة اداتهــا  و كأنــه بــدون سياســة 

ــن.  ــود للدي ال وج
ــم  ــم مقوالته ــن ان نفه ــه ال يمك ــبق  ان ــا س ــال م ــن خ م
ــت  ــا غاب ــا اذا م ــا بينه ــط فيم ــي ترب ــات الت ــرى و العاق الكب
االشــعرية ان ســيد قطــب كمثــال لاصــاح الدينــي هــو فــي 
الحقيقــة ابــن الحداثــة  الباحــث عــن حلــول ولكنــه كمــا يقــول 
ألبيــر كامــو فــي كتابــه االنســان المتمــرد ان االســتبداد 

ــة . ــرفه العبودي ــوت وش ــان بالم ــب العصي يعاق
ــز هــذه المحــاوالت انهــا اسســت لفكــر مرجعــي ال  ان مــا مي
ــات  ــاد بانف ــخا  االعتق ــة مرس ــة الفكري ــى الفاعلي ــد عل يعتم
الحقيقــة الــذي هــو مصــدر كل قمــع واســتبداد .حقيقــة انــه 
ــه  ــة ولكن ــع دول ــال ال يصن ــك ان الجم ــن ش ــاك م ــس هن لي

ــة الــى جمــال. ــاج فيــه الدول ثمــة يــوم تحت

* كاتب جزائري

رقيق عبد اهلل *

االنطولوجيا...
الدين و الدولة

لــم يكــن ســاعياً لإلســتحواذ علــى منصــب حكومــي رفيــع، وال باحثــاً عــن وجاهــة زائفــة، بل 
كان شــاغله إيجــاد وســيلة ُتعيــن أهــل الشــأن الثقافــي على توفيــر مناخات ســليمة وظروف 
ــم الجمــال والمعرفــة  ــي تســتهدف إعــاء قي ــة الت ــاء بفعالياتهــم التنويري مناســبة لإلرتق
ومحاصــرة البــل وكنــس متبنيــات الجهــل والتضليــل، وكــم تمنيــت أن أجــد غيــره يمضــي 
فــي هــذا المســعى النــادر، وتمنيــت لــو أن أحــدًا ممــن يمتلــك بعــض مــا يملــك فــي هــذه 
الحاضــرة العريقــة أن يبــادر بتبنــي طباعة نتاجــات أدباء المدينة ومبدعيهــا، وان يقيم لمن 
يســتحق إحتفــاالت تعريفيــة و نشــاطات ثقافيــة في تجمعــات النــاس واماكن راحتهــم، ولو 
تحقــق بعــض مــا نتمنــى في هــذا الســياق، إلكتشــفنا الكنــوز الخبيئــة والطاقــات المطمورة 
فــي اوســاط المهتميــن بالثقافــة وروافدهــا الخصبــة، ولكن مــا كل ما يتمنى المــرء يدركه، 
فأغلــب أهــل المــال ال تعنيهــم حركــة التنويــر وال رعايــة فاعليهــا، وليــس من هــمٍّ لهم غير 
تكديــس األمــوال وانفــاق الضئيــل منهــا علــى مشــاريع ربحيه ال صلــة لها بحيــاة المبدعين 

وال شــؤنهم وال بعــض طموحاتهم...
لكنــه .. وهــو المقيــم منــذ منتصــف تســعينات القــرن الغابــر فــي المغتــرب البعيــد، تواصــل 
مــع أبنــاء مدينتــه واقتــرح عــدة مشــاريع تعــود علــى أهلهــا بالنفــع الوفيــر، وكان لــه ذلــك 
بالتشــاور مــع قلــة مــن معارفــه القدمــاء فــي مدينتــه، وتمخضــت أفــكاره النيــرة عــن إقامــة 
ــز لشــعرائها وزاد عــن ذلــك بتبنــي نشــر بعــض مؤلفاتهــم ومــد يــده  مســابقات وجوائ
الســخية لمعاونــة مــن يحتــاج للعــون ... وهــا هــي بابــل العظيمــة تعيــش أجــواء بهجتهــا 
وتقطــف ثمــار افــكاره الجميلــة، أمســيات شــعرية و موســيقية و فصــول دراميــة يجســدها 
علــى الخشــبة مبدعــون كبــار، كل هــذا مــن اجــل ابــاغ رســائله لمــن يهمــه األمر بضــرورة 
اســتمرار ألــق الحيــاة والتمســك بمنهــج انســاني نبيــل ال يهــدف إال لتنشــئة جيل قــادر على 
مجابهــة الظــام وإقامــة حقــول المعرفة اليانعــة، كل ذلك المعطى الســخي يدعو لإلشــادة 
بالعراقــي الحلــي آســر عبــاس الحيــدري وتقديــم اإلمتنــان لــه علــى مــا أعطــى ومــا يعطــي، 
فقــد أصبــح قدوتنــا فــي رعايــة المبدعيــن و ياليــت لــو حظينــا بأكثــر مــن آســر لحزنــا علــى 
مــا نتمنــاه ونرجــوه، وهــو الذي ال يســعى لحصــاد أصــوات الناخبين في مجالســنا التمثيلية، 
وال يطمــع بكرســي زائــل وال أبهــة فارغــة .. شــكرًا لهــذا الصحفــي واالعامــي الــذي مــازال 
العــراق يعيــش فــي وجدانــه ويســري في عروقــه رغم ثاثــة عقود مــن االغتــراب الممض...

شكرًا  آســر عباس الحيدري فقد وفّيت وكفّيت..

ما قّل و دل 
وفّيت و كفّيت

شكر حاجم الصالحي
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ــه  ــذي إتخذت ــك ال ــه... ذل ــت ذات ــي الوق ــم ف ــرار مفاجــئ ومؤل ق
اللجنــة البارالمبيــة الوطنيــة العراقيــة، والــذي قرأنــا حيثياتــه 
ــه حــال  ــا الدهشــة واالســتغراب لمــا وصــل الي بتمعــن، وأصابتن
الرياضــة العراقيــة بشــكل عــام ورياضــة البارالمبيــة علــى وجــه 
الخصــوص  حيــث جــاء فــي فحــواه »إيقــاف  األنشــطة والفعاليــات 
كافــة بســبب ضيــق ذات اليــد وخلــو الخزينــة وإفاســها.. حســب 
وصــف المســؤولين عــن هــذه الرياضــة المعنيــة بتطويــر مهارات 

ــة«..! ــات الخاص ذوي االحتياج
والغريــب فــي الموضــوع إن رئيــس اللجنــة البارالمبيــة الوطنيــة 
العراقيــة الدكتــور عقيــل حميد ، أشــار الــى قرار لجنتــه بإيقاف كل 
االنشــطة الرياضيــة والمعســكرات والبطوالت المحليــة والخارجية 
بســبب عــدم صــرف الميزانيــة الخاصة بهــا عامــي 2020 و2021.

ما يعني إن رصيد اللجنة المالي يعتبر رصيد )مصفر (..!
وإنهــا أي اللجنــة.. ال تمتلــك اليــوم فــي خزائنهــا وال فلســا واحدا.. 
مــا يعنــي ان الحكومــة ومــن حيــث تــدري او التــدري كانــت قــد 
كتبــت علــى رياضــة البارالمبيــة بالمــوت المحقــق مــع ســبق 
االصــرار والترصــد ، خصوصــا وحســب حيثيــات القــرار إن اللجنــة 
لــم تتســلم مــن ميزانيتهــا عــام 2020 والمقــدرة بـــ 4 مليــارات 
ســوى 31 مليــون دينــار كمــا لــم تتســلم وال دينــار مــن ميزانيتها 

ــام 2021 . لع
مــن هنــا ومــن منبــر )المســتقل( نناشــد رئيــس الــوزراء ووزيــر 
الشــباب والرياضــة ووزيــر الماليــة ورئيــس البرلمــان ، إلنصــاف 
ــال  ــف واهم ــا أصابهــا مــن حي ــة جــراء م هــذه الشــريحة المتعب
وظــروف صحيــة واجتماعيــة صعبــة للغايــة ، وألجــل توفيــر حلــوال 
ناجعــة أمــام اللجنــة البارالمبيــة لتجــاوز المشــكلة الماديــة التــي 
تعانــي منهــا ، وألجــل تجــاوز أعبــاء الظــروف المحيطــة بهــا ، ومــا 
ــة  ــة البارالمبي ــان الرياض ــدد بني ــي يه ــر واقع ــن خط ــكله م تش

ويصيبهــا بالصميــم...
ــور  ــن األم ــد م ــة يع ــاس الرياض ــوع اف ــدرك إن موض ــا ي فكلن
الخطيــرة التــي تحــدث ألول مــرة فــي تاريــخ رياضة المعاقيــن ، ما 
قــد يســهم فــي جعــل القائميــن عليهــا يشــطبون علــى تاريخهــا 
وعلــى كل عناويــن انجازاتهــا وانتصاراتهــا التــي لطالمــا تغنينــا 

بهــا كونهــا رفعــت اســم العــراق فــي المحافــل الدوليــة .. 

البارالمبية العراقية 
مفلسة.. !

عدنـان السوداني

علــى خط التماس 

حســم الخبيــر القانونــي المختــص بالشــأن الرياضــي 
طــارق الشــرع، الجــدل القائــم بشــأن إمكانية ترشــيح 
وزيــر الشــباب والرياضــة عدنــان درجــان مــن عدمــه 
القــدم  لكــرة  العراقــي  االتحــاد  لمنصــب رئاســة 

للــدورة المقبلــة.
وقــال الشــرع، إنــه يحق للوزير درجال ترشــيح نفســه 
لمنصــب رئيس اتحــاد الكــرة العراقي فــي االنتخابات 
ــران  المزمــع إجراؤهــا فــي الثاثيــن مــن شــهر حزي
مــن هــذا العــام ، موضحــا أن القانــون العراقــي ُيجيــز 
لموظــف الدولــة أن يرشــح نفســه لمنصــب رياضــي 

وال توجــد فقــرة فــي القانــون تمنعــه مــن ذلــك.
واشــار الــى ان الموضــوع الــذي قــد يصــدم اقبالــه 
علــى هــذه الخطــوة هــو اللوائــح الخاصــة باالتحــاد 
ــار ذلــك يدخــل فــي إطــار  الدولــي للعبــة علــى اعتب

التدخــل الحكومــي.

ــالة  ــال رس ــال بإرس ــح درج ــه ينص ــرع أن ــن الش وبي
لاتحــاد الدولــي عبر التطبيعية للســماح له بالترشــيح 
اســتحصال  الكــرة بغيــة  اتحــاد  لمنصــب رئاســة 

ــأن . ــذا الش ــة به ــات االصولي الموافق
ولفــت إلــى أن درجــال ال يعمــل بمؤسســة رياضيــة 
تعمــل ضمــن مؤسســات المجتمــع المدنــي، مبينــا 
ــي  ــة وال ينتم ــي الدول ــا ف ــل موظف ــال يعم أن درج
ــع  ــي جم ــارب ف ــك تض ــون هنال ــاد ليك ــاٍد أو اتح لن

المناصــب.
وتضاربــت آراء الوســط الرياضــي بشــأن ترشــيح 
درجــال لمنصــب رئاســة اتحــاد الكــرة كونــه يعمــل 
وزيــرا للشــباب وان ترشــيح نفســه يعــد ازدواجــا 
ــى  ــي االســتحواذ عل ــا ف بالمناصــب وتدخــاً حكومي
المنصــب مســتغا مكانته فــي إنجاحه للفوز برئاســة 

اتحــاد الكــرة. 

هل يحق لـ »درجال« الترشح لمنصب رئاسة اتحاد الكرة؟

بغداد - المستقل

أرســلت لجنــة المســابقات فــي الهيــأة التطبيعيــة تقريــر 
ــة  ــات الجول ــن منافس ــو ضم ــرطة وزاخ ــاراة الش ــرف مب مش
لجنــة  إلــى  الممتــاز  الكــرة  لــدوري  والعشــرين  الثانيــة 

االنضبــاط.
ــدر عوفــي: إن  ــور حي ــة المســابقات، الدكت ــاَل رئيــس لجن وق
تقريــر مشــرف مبــاراة فريقــي الشــرطة وزاخــو التــي اقيمــت 
ضمــن الجولــة 22 فــي دوري الكــرة الممتــاز التــي احتضنهــا 
ملعــب الشــعب الدولــي، قــد تــم إرســاله إلــى لجنــة االنضباط 

التخــاذ القــرارات المناســبة بحقهــا.
واضــاف رئيــس لجنــة المســابقات قائــا: إن اللجنــة أرســلت 
ــن  ــاط م ــة االنضب ــى لجن ــو إل ــرطة وزاخ ــاراة الش ــر مب تقري
أجــل البــت فــي جميــع المابســات التــي حصلت فــي المبــاراة، 

ــرارات الازمــة بشــأنها. واتخــاذ الق
ــاد  ــة لإلتح ــة التطبيعي ــي الهيئ ــة المســابقات ف ــت  لجن وكان
ــر  ــتثنائياً عب ــاً اس ــدت اجتماع ــد عق ــدم ق ــرة الق ــي لك العراق
اللجنــة  وأعضــاء  رئيــس  بمشــاركة  اإللكترونيــة  الدائــرة 

والناطــق اإلعامــي للجنــة.
وتمــت، خــال االجتمــاع، مناقشــة تقاريــر مشــرفي مباريــات 
الجولــة الثانيــة والعشــرين للــدوري الممتــاز، وقــررت اآلتــي، 
مفاتحــة اللجنــة األمنيــة التابعــة التحــاد الكــرة لمعرفــة ســبب 
ــر بعــض المنســقين األمنييــن وتهــاون البعــض اآلخــر  تأخي
مــع دخــول عــدد مــن الجمهــور، مــا ســّبب حالــة مــن اإلرباك، 
ــع  ــد عليهــا بمن ــم التأكي ــي ت ــٌف للضوابــط الت ــك مخال وكذل
حضــور الجمهــور تمامــاً ونظــًرا لوصــول بعــض فــرق األنديــة 
الــى ماعــب مبارياتهــا بشــكل منفــرد )عجــات خاصــة(، مــا 
أدى الــى اإلخــال فــي عمليــة دخولهــم للملعــب، وعليــه 
نطالــب األنديــة بالحضــور بالباص الخاص للنادي فــي األدوار 
ــا  ــاً للفوضــى كم ــان انســيابية الدخــول، ومنع ــة لضم المقبل
تمــت ماحظــة جلــب األطفــال فــي بعــض المباريــات، وهــم 

يتبعــون لبعــض عوائــل الاعبيــن أو المدربيــن، وهــذا مخالف 
للتعليمــات، لــذا قررنــا منــع اصطحــاب األطفــال فــي مباريــات 
الــدوري الممتــاز مــع الاعبيــن والمــاكات التدريبيــة وتوجيــه 
تعميــم إلــى األنديــة المشــاركة فــي منافســات الــدوري 
ــة  ــات اإلداري ــاء الهيئ ــماء أعض ــة بأس ــال قائم ــاز بإرس الممت
ــق،  ــكل فري ــماء ل ــرة أس ــاوز عش ــى أن ال تتج ــوف عل والضي
لضمــان وتســهيل دخولهــم، ومنعــاً لدخــول أســماء غيــر 
موجــودة فــي القائمــة المرســلة والتأكيــد علــى حمــل الباجات 
التعريفيــة للفــرق مــن المدربيــن والاعبيــن واإلدارييــن 
ــة أخــرى  ــب لوح ــة بجل ــة األندي ــة ومخاطب والمــاكات الطبي
ــك  ــل، وكذل ــد يحص ــا ق ــل م ــاً لخل ــن، تافي ــل الاعبي لتبدي
للتقليــل مــن الضغــط الحاصــل علــى الحكــم الرابــع والتأكيــد 
علــى عمليــة التباعــد االجتماعــي بيــن الاعبيــن البــدالء، 
ولبــس الكمامــة مــن دون خلعهــا أثنــاء التواجــد فــي الملعب، 
ــن  ــن واإلداريي ــى المدربي ــه عل ــذا التوجي ــري ه ــك يس وكذل
والتأكيــد علــى األنديــة بجلــب أجهــزة فحــص درجــة الحــرارة 
للقيــام بفحــص وفــود األنديــة المتباريــة، وبحضــور مشــرف 
المبــاراة والتأكيــد علــى األنديــة بتوفيــر نقــاالت إســعاف 
نظاميــة وجيــدة لاعبيــن يتعرضــون لإلصابــة فــي المباريات 
وبعــد التدقيــق والمتابعــة، ونظــًرا لدخــول بعــض الجمهــور 
فــي مبــاراة النجــف والســماوة فــي المقصــورة الرئيســية 
ــة،  ــرة الثاني ــة للم ــذِه الحال ــرار ه ــد تك ــف، وبع ــب النج لملع
ــادي  ــه إنــذار نهائــي إلدارة ن ــة المســابقات توجي قــررت لجن
ــي  ــول، وف ــور بالدخ ــماح للجمه ــدم الس ــرورة ع ــف بض النج
تكرارهــا ســيتم حرمــان النــادي مــن اللعــب فــي ملعبــه بنقــل 
مبارياتــه إلــى ملعــب آخــر نظــًرا لعــدم تطبيــق القانــون مــن 
قبــل مشــرف مبــاراة النجــف والســماوة )كامــل زغيــر عــداي(، 
قــررت اللجنــة حرمانــه مــن اإلشــراف لــألدوار الثاثــة المقبلــة 
و التأكيــد علــى المشــرفين بالتعــاون مــع الطواقــم التحكيمية 
لضبــط تحــركات دكــة البــدالء، وعــدم التهــاون مــع أي حالــة 

غيــر منضبطــة ومســيئة. 

عرض مفاجئ من الرئيس الجديد 
لبرشلونة بشأن راتب ميسي

لجنة المسابقات في الهيئة التطبيعية تتخذ قرارات لتنظيم مباريات الدوري الممتاز

اتفقــت إدارات 18 ناديــا مــن الــدوري الممتــاز علــى 
عقــد اجتمــاع طــارئ خــال األيــام المقبلة لمناقشــة 
شــهدتها  التــي  المؤثــرة  التحكيميــة  األخطــاء 

ــة. البطول
وقــال مشــرف الكــرة في نــادي زاخــو طــه زاخولي 
ــارئ  ــاع ط ــد اجتم ــى عق ــت عل ــا اتفق إن 18 نادي
خــال األيــام القليلــة المقبلــة لمناقشــة األخطــاء 
المباريــات  رافقــت  التــي  القاتلــة  التحكيميــة 
للهيئــة  االجتمــاع  مــن  تقريــر  رفــع  وســيتم 

ــة. التطبيعي
ــى أن عمــل  ــة عل ــاك إجمــاع مــن األندي ــن: هن وبي

لجنــة الحــكام غيــر مقنــع وأن كثــرة األخطــاء دليــل 
واضــح علــى ذلــك وســنرفق تفاصيــل دقيقــة عــن 
األخطــاء إلــى اللجنــة التطبيعيــة لتتخــذ القــرار 

ــوع. ــي الموض ــب ف المناس
ــد  ــهد تحدي ــة ستش ــام المقبل ــى أن األي ــار إل وأش
ــكل  ــه بش ــان عن ــه واإلع ــكان إقامت ــاع وم االجتم
رســمي، الفتــا إلــى أن األنديــة تســعى إليقــاف 

األخطــاء التحكيميــة.
يذكــر أن عــددا كبيــرا مــن األنديــة أعلنــت بوقــت 
التحكيميــة فــي  ســابق تذمرهــا مــن األخطــاء 

منافســات الــدوري .

18 ناديا يناقشون االخطاء التحكيمية 
في دوري الكرة الممتاز

حســم نجــم باريــس ســان جيرمــان الدولــي 
ــي  ــه النهائ ــي، موقف ــان مباب الفرنســي كيلي

مــن تجديــد عقــده الــذي ينتهــي فــي صيــف 
ــام 2022. ع

البرنامــج  الــواردة مــن  للمعلومــات  ووفقــاً 
مبابــي  فــإن   ،»El Chiringuito TV« اإلســباني 

أبلــغ إدارة ناديــه بإنــه ال ينــوي تجديــد عقــده، 
وســيرحل لخــوض تحــٍد جديــد.

وأضــاف المصدر أن ســان جيرمان 
عــرض علــى مبابــي عقد لمــدة 4 

ــع  ــدة، م ــم جدي أو 5 مواس
 30 الــى  راتبــه  زيــادة 
ــنوياً )  ــورو س ــون ي ملي

نفــس راتــب نيمــار(.
عــدة  وترغــب 
أوروبيــة  أنديــة 

قــد  لتعا ا
مبابــي  مــع 
ــف  ــذا الصي ه
هــا  ز بر أ
وريــال  ليفربــول 

 . يــد ر مد

رأى الخبيــر الكــروي احمــد عبــاس امين ســر اتحــاد الكرة العراقي الســابق، 
أن االنتخابــات الخاصــة باتحــاد الكــرة لــن تقــام بموعدهــا المقــرر، مرجحا 

أن يقــوم الفيفــا بتمديــد عمــل الهيــأة التطبيعية التحــاد الكــرة العراقي..
وقــال عبــاس : إن الفيفــا وضــع توقيتــات يجــب علــى التطبيعيــة االلتــزام 

بهــا بدقــة.
ــأة العامــة المقــرر فــي الـــ4  وبيــن أن أول تلــك التوقيتــات اجتمــاع الهي
مــن نيســان المقبــل، والــذي ســيقر خالــه النظــام الداخلي،أمــا ثانيــا فهو 
انجــاز انتخابــات االتحــادات الفرعيــة فــي الحــادي والثاثيــن من شــهر ايار 
ــران  ــات الخاصــة  باالتحــاد يــوم 30 حزي ــرا إجــراء االنتخاب ــل، وأخي المقب
المقبــل، الفتــا إلــى أن هــذه التوقيتــات إذا التزمــت بهــا التطبيعيــة فــان 

االنتخابــات ستســير علــى حســب األصــول وفــي توقيتاتهــا المحــددة.
وأشــار إلــى ان الفيفــا ال يــود التاخيــر ويريــد ان تنتهــي االنتخابات بأســرع 

مــا يمكــن، كــون التأخيــر ليــس مــن صالحه.
واضــاف عبــاس ان التطبيعيــة أرســلت جــدول األعمــال الــذي فيــه النظــام 
االساســي للهيــأة العامــة بغيــة االطــاع عليــه ومناقشــته ثــم المصادقــة 

عليــه، متســائا: هــل المقصــود هــو المصادقــة علــى نظــام 2021 ؟
وهــل هــذا يعنــي بــأن االتحــاد الدولي صــادق على النظــام الجديــد المرفوع 

مــن قبــل التطبيعية وعرضه علــى الهيئة العامة للمصادقة الشــكلية؟.
ولفــت الــى ان االمــر المحيــر فــي رســالة الفيفــا االخيــرة والــذي يذكــر فــي 
احــدى نقاطهــا: )العمــل وفــق النظــام واللوائــح المعمــول بهــا( والمفهوم 
ــات 2017،  ــم وهــو نظــام انتخاب ــق النظــام القدي ــك العمــل وف مــن ذل
كــون نظــام 2021 غيــر معمــول بــه لحــد االن، وهــو مجــرد مقتــرح لــم 
يصــادق عليــه بعــد، وهــذا يجرنــا لمناقشــات واستفســارات متوقعــة مــن 
قبــل الهيــأة العامــة يــوم 4/4 وربمــا ال تصــادق عليــه الهيأة العامــة وهذا 

احتمــال كبيــر ومتوقــع.
وتابــع أميــن ســر اتحــاد الكــرة الســابق؛ أن فــي حــال عــدم المصادقــة 

علــى النظــام ســيجرنا ذلــك للتمديــد، ولتحديــد موعــد لعقــد اجتمــاع آخر 
للهيــأة العامــة، ولحيــن وصــول الــرد مــن االتحــاد الدولي وتحديــد موعد 
آخــر الجتمــاع الهيــأة العامــة لمناقشــة النظــام مــرة اخــرى بعــد التعديــل؛ 
يحتــاج مــن 45 الــى 60 يومــاً، بالتالــي هــذا التأخيــر ســيؤجل االنتخابــات 

لوقــت آخــر.
ورجــح أن يمــدد عمــل التطبيعيــة وهــذا مــا ال نأملــه، الفتــا إلــى أن الهيأة 
العامــة لهــا مبرراتهــا بســبب عــدم وضــوح الرؤيــة فيمــا يخــص النظــام 

األساســي الجديــد.
أمــا بشــأن توصيــف الهيئــة العامــة وتحديــد عــدد أعضائها أوضــح عباس؛ 
ــن، ألن عناصــر  ــم معي ــأة العامــة برق ــي يجــب أن ال تحــدد الهي أن قناعت
الهيــأة العامــة متغيــرة وان اغلــب دول العالــم لديهــم حــد معيــن لكــن 
ال يحــددوا عــدد االنديــة التــي يحــق لهــا التصويــت، والجانــب االخــر هــو 
رابطــة الاعبيــن فالمشــرع عندمــا يضــع النظــام البــد أن يكــون توصيفــه 
دقيقــا فمثــا نظــام 2017 يفســر النقاط بشــكل دقيــق إذ يحــدد بالضبط 
رابطــة الاعبيــن الدولييــن الســابقين، أمــا االن عندمــا تقرأ فقــرة »فـ« من 
المــادة 26 مــن نظــام 2021 يحــدد فيــه جميــع الاعبيــن فعليــه يجــب أن 
تعــدل هــذه الفقــرة وتاخــذ ســياقها الصحيــح ، امــا اذا يقصــد الشــمولية، 
ــأة  ــل واحــد فــي الهي ــادي »س« ممث ــدى الن ــا اذا كان ل ــي مث فهــذا يعن
العامــة التحــاد الكــرة، وفــاز مــن نفــس النــادي ممثل عــن رابطــة الاعبين 
الدولييــن بعــد مشــاركته فــي انتخابــات الرابطــة، وفــي حــال فــاز النــادي 
»س« ايضــا بالمركزيــن االول او الثانــي في بطولة دوري الخماســي حســب 
الفقــرة »د« مــن المــادة 26، ففــي هــذه الحالــة ســيكون لنــاٍد واحــد ثاثــة 
ممثليــن فــي االنتخابــات، وعليــه التوصيــف يجب أن يكــون دقيقا جــدا الن 

القانــون والنظــام ال يقبــل االجتهــاد.
ــر  ــد اكث ــاس ان التمدي ــد عب ــة؛ أك ــة العام ــل الهيئ ــد عم و بشــأن تمدي
احتمــاال مــن التوقيتــات التــي التزمــت بهــا الفيفــا، موضحــاً أن مــن 

المحتمــل أن تشــهد المرحلــة المقبلــة مناقشــات واعتراضات علــى فقرات 
النظــام بســبب اختــاف فــي وجهــات النظــر لعــدم التوصــل الــى قناعــات 
ترضــي كل االطــراف قــد يتمخــض عنهــا متغيــرات فــي األيــام القادمــة.
وبيــن انــه كلمــا اقتربــت االنتخابــات تظهر معها مســتجدات عديــدة، وان 
هنالــك أســئلة واستفســارات فــي حــال وردت فيهــا اإلجابــات وتوضحــت 
ــا  ــر ادواته ــتتغير بتغي ــات س ــة االنتخاب ــي أن خارط ــذا يعن ــورة فه الص

والمعطيــات التــي تظهــر علــى الســاحة.

لكــرة  الدولــي  االتحــاد  مجلــس  أعلــن 
القــدم )IFAB( فــي ختــام اجتمــاع الجمعيــة 
العمومية الســنوي الـ135، أن حاالت لمسة 
اليــد غيــر المتعمــدة التــي تؤدي إلــى هدف 
أو حصــول فريــق مــا علــى فرصــة ســانحة 
للتســجيل، لــن تعتبــر مخالفــة اعتبــارًا مــن 

يوليــو القــادم.
وأصــدر المجلــس المســؤول عــن ســن 
قوانيــن اللعبــة الشــعبية، بيانــاً أوضــح فيــه 
أيضــاً قواعــد جديــدة وتعديــات علــى 

ــد .. ــرة بالي ــس الك ــاالت لم ح
كمــا أشــار إلــى أن علــى الحكــم »اســتخدام 
حكمتــه« فــي مــا يتعلــق بوضعيــة ذراع أو 
يــد الاعــب عنــد مــا تلمســه الكــرة، قبــل 
أن يطلــق صافرتــه مشــيرًا إلــى لمســة يــد.

ــان »نظــرًا ألن التعامــل مــع  وجــاء فــي البي
حــاالت لمســة اليــد لــم يكــن دائمــاً متســقًا 
بســبب التطبيق غيــر الصحيح للقانــون، أكد 
أعضــاء المجلــس أن ليــس كل لمســة للكرة 

مــن يــد أو ذراع الاعــب تعتبــر مخالفــة«.
ويأتــي هــذا اإلعــان، بعــد يــوم واحــد مــن 
القــرار المثيــر للجــدل فــي مبــاراة توتنهــام 
ومضيفــه فولهــام فــي الــدوري اإلنجليــزي 
هــدف  إلغــاء  شــهدت  التــي  الممتــاز، 

ــري جــوش  ألصحــاب األرض ســجله النيجي
ماغــا، بعــد لمســة يــد غيــر متعمــدة مــن 

ــا .. ــو ليمين ــي ماري ــه الغابون زميل
ــذا  ــة أن ه ــت شــبكة »ســكاي« اإلنجليزي وقال
التعديــل يعنــي احتســاب هــدف فولهــام فــي 
شــباك توتنهــام بعد إلغائه بســبب لمســة يد.

وكان أحــد الخافات الرئيســية حول لمســة 
ــة  ــرة حــول الحال ــي المواســم األخي ــد ف الي
التــي تعتبــر فيهــا وضعيــة الــذراع طبيعيــة 

مــن عدمهــا عندمــا ترتطــم بهــا الكــرة.
وكشــف السويســري جياني إنفانتينو رئيس 
االتحــاد الدولــي للعبــة )FIFA(، أن المجلس 
الفرنســي  المــدرب  مــن  اقتراحــاً  تلقــى 

أرســين فينجــر بشــأن قاعــدة التســلل؟
ــرح فينجــر الــذي يشــغل اآلن منصــب  واقت
رئيــس قســم تطويــر كــرة القــدم العالميــة 
فــي الفيفــا، تعديــل قانــون التســلل بحيــث 
يعتبــر الاعب فــي وضعية قانونيــة إذا كان 
»جــزء مــن الجســم الــذي يمكــن للمهاجــم 
ــن  ــى م ــن المرم ــد ع ــه« أبع ــجل ب أن يس
مدافــع الخصــم، وفــق مــا قالــه إنفانتينــو ..

الدولــي  االتحــاد  مجلــس  مديــر  وقــال 
للعبــة، ديفيــد ايليــراي، إنهــا: فكــرة مثيــرة 

لاهتمــام ســتتم دراســتها بدقــة .

ــة، برفــض الطعــن المقــدم مــن  ــة النقــض المصري أوصــت نياب
قبــل العــب منتخــب مصــر الســابق “محمــد أبوتريكــة” وتأييــد 

ــات بإدراجــه هــو و1528 شــخصا آخريــن  ــرار محكمــة الجناي ق
ــم اإلرهــاب لمــدة 5 ســنوات . ــى قوائ مــن االخــوان، عل

ويعــد هــذا اإلدراج هــو الثانــي بحــق أبــو تريكــة، إذ 
نشــرت الجريــدة الرســمية 30 أبريــل 2018 قــرارا 

جديــدا مــن محكمــة جنايــات القاهــرة بإعــادة 
إدراج جماعــة اإلخــوان علــى قائمــة الكيانــات 

أســماء  إدراج  إعــادة  وأيضــا  اإلرهابيــة، 
األشــخاص المتحفــظ علــى أموالهــم مــن 
قبــل لجنــة حصــر وإدارة أمــوال الجماعــة 
ــة  ــى قائم ــم عل ــبق إدراجه ــن س والذي
ــذ 12 ينايــر 2017، وذلــك  اإلرهابييــن من
لمــدة 5 ســنوات فــي قضيــة جديــدة 

حملــت رقــم 620 لســنة 2018 حصــر أمــن 
دولــة عليــا، يتــم التحقيــق فيهــا بنــاء علــى 

ــوان. ــوال اإلخ ــة أم ــن لجن ــدم م ــاغ مق ب

احمد عباس .. الفيفا سيمدد عمل التطبيعية واالنتخابات لن تقام بموعدها المحدد

مجلس كرة القدم يعدل قانون لمسة اليد

للمرة الثانية.. 
النيابة المصرية تؤكد إدراج 
»أبوتريكة« على قوائم اإلرهاب

مبابي يصدم 
باريس سان 

جيرمان 
بقراره النهائي

ينطلــق خــوان البورتــا، الرئيــس الجديــد لبرشــلونة، فــي محــاوالت 
فعليــة إلقنــاع قائــد الفريــق ليونيــل ميســي، بتجديــد عقده، بعــد أن 

شــارف علــى نهايتــه فــي الصيــف المقبــل وبــات بإمكانــه الرحيــل ..
وكان أول اجتمــاع عقــد بيــن ميســي والبورتا لمناقشــة مصيــر النجم 
األرجنتينــي  فــي باريــس، بالتزامــن مــع  لقــاء البالوغرانــا لســان 

جيرمــان ضمــن إيــاب الــدور الـــ16 فــي دوري أبطــال أوروبــا.
ــى  ــول عل ــيكون الحص ــي، س ــا لميس ــرض البورت وإن ع

نصــف راتبــه الحالــي فــي الســنة.
ــد  ــابق عق ــت س ــي وق ــبانية ف ــر إس ــربت تقاري وس

ميســي الحالــي  مــع برشــلونة، وكشــفت 
أن الاعــب البالــغ 33 عامــا 

 138 علــى  يحصــل 
مليــون يــورو ســنويا.

ويرتبط البورتا، 
الرئيس األسبق 
لنادي برشلونة 

بين العامين 
)2003 و2010(، مع 
النجم األرجنتيني 

بعاقة وطيدة 
تصل لحد 
الصداقة، 
وهو األمر 

الذي 
زاد من 

حظوظه 
في الفوز 

باالنتخابات، وربما بات 
ميسي اآلن أقرب للبقاء 
مع برشلونة أكثر من 

أي وقت مضى. 
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تشــهد ليبيــا تشــكيل حكومــة الوحــدة الوطنيــة التــي 
ــة  ــة لمرحل ــون بداي ــي تك ــي ك ــارع الليب ــا الش ينتظره
جديــدة مــن االســتقرار وافشــاء االمــان فــي ربــوع هــذا 
البلــد العربــي الــذي عانــى مــن التناحــر والتقاطــع بيــن 

ابنائــه.
ــوزراء  ــس ال ــة رئي ــة برئاس ــة المؤقت ــت الحكوم  وخرج
عبــد الحميــد الدبيبــة مــن رحــم عمليــة محادثــات رعتها 
األمــم المتحــدة، وتحمــل علــى عاتقهــا مهمــة توحيــد 
ــة المنقســمة واإلشــراف علــى  ــة الليبي مؤسســات الدول

االنتخابــات العامــة فــي ديســمبر كانــون األول.
وحــدد المبعوثــون الليبيــون، وعددهــم 75 مبعوثــا 
اختارتهــم األمــم المتحــدة للمشــاركة فــي المحادثــات، 
للحكومــة التزامــا بــأن تذهب نســبة 30 % من المناصب 
العليــا للنســاء، بمــا فــي ذلــك المناصــب الوزاريــة العليــا.

هــو  الليبــي  التاريــخ  سيســجله  مــا  ابــرز  ولعــل 
الليبيــة  الدبلوماســية  رأس  علــى  ســيدة  تعييــن 
ســتؤدي  التــي  المنقــوش  نجــاء  الســيدة  وهــي 
اليميــن الدســتورية االســبوع القــادم  كأول ســيدة 
ليبيــا  تاريــخ  فــي  الخارجيــة  وزيــر  منصــب   تتبــوأ 
قــد يكــون هــذا الحــدث عاديــاً بالنســبة للرجــال ، لكنــه 

بالتأكيــد اســتثنائياً  بالنســبة للنســاء .
لــم تكــن نجــاء المنقــوش المحاميــة، التــي لعبــت دورا 
فــي المجلــس االنتقالــي الــذي حكــم ليبيــا لفتــرة وجيزة 
بعــد انتفاضــة 2011،  هــي الوحيــدة في مجلــس الوزراء 
الليبــي  بــل ســيكون برفقتهــا أربع نســاء أخريات بينهن 

حليمــة عبــد الرحمــن فــي منصــب وزيــرة العدل.
ــات مناصــب رفيعــة فــي  ان اســتام اربــع ســيدات ليبي
حكومــة الســيد عبــد الحميد الدبيبــة احــدث  ردود افعال 
ــوي  ــط النس ــي الوس ــي وف ــارع الليب ــي الش ــة  ف ايجابي
ــات  ــيدات الليبي ــدى الس ــت اح ــد قال ــاص فق ــكل خ  بش
أعتقــد أن هــذا فــوز لنــا جميعا النســاء في ليبيــا، وأتمنى 
أن تكــون هــذه الخطــوة األولــى للمضــي قدمــا وهي أن 
تصــل المــرأة لرئاســة الحكومــة“ مضيفــة أنهــا تشــجع 

علــى دخــول مزيــد مــن النســاء إلى معتــرك السياســة.

فــي  ومندوبــة  كمحاميــة  عملــت  ســيدة  وقالــت 
المحادثــات عــن توزيــر  النســاء: ”إنهــا نقطــة انطــاق 

لتمثيــل أكثــر اكتمــاال“.
وأضافــت أن هذه النســبة جــاءت نتيجة لجهود ”مضنية 
بشــأنها“ بذلتهــا النســاء فــي المنتــدى علــى الرغــم من 
ــرى. ــية أخ ــا سياس ــول قضاي ــرة ح ــات كبي ــود خاف  وج

يذكــر عنــد انهيــار الدولــة الليبيــة بعــد 2011 فرضــت 
ــة ســيطرتها  ــل المتحارب ــن الفصائ ــرة م ــة كبي مجموع
علــى البــاد، وعانــت النســاء مــن موجــة عنــف، كان كل 
مــن يشــغلون المناصــب الرســمية تقريبــا مــن الرجــال، 

ومــا زال هــذا الوضــع قائمــا لــآن.

ــدى  ــو منت ــرأة وعض ــوق الم ــي حق ــطة ف ــول الناش وتق
الحــوار السياســي الليبــي لميــس بــن ســعد: ”هــذا 
ســيعطي الفرصــة لنســاء أخريــات لانخــراط فــي عمــل 
المناصــب الســيادية. الوزيــرات الخمس ســيكن نموذجا 

يحتــذى بــه“.
وأضافــت: ”نحــن لنــا فتــرة طويلــة ونحــن نناضــل مــن 

أجــل هــذا المكســب“.
مــع ذلــك ال تقتصــر المعارضــة لشــغل امــرأة دورا عامــا 
علــى الرجــال. ويــكاد يكــون هنــاك اجمــاع فــي الشــارع 
الليبــي علــى ان وجــود النســاء فــي الحكومــة ســيكون 

فيــه خيــر لليبيــا.

نجالء المنقوش اول وزيرة للخارجية 
في تاريخ ليبيا 

واشنطن - المستقل

الحــزب  مــن  أميركيــون  مشــرعون  قــال 
الديمقراطــي، الجمعــة، إنهــم ســيبدأون العمــل 
ــض  ــل تفوي ــريع لتعدي ــى تش ــابيع عل ــال أس خ
اســتخدام القــوة العســكرية الــذي اســتخدمه 
ــر  ــى مــدار عقــود لتبري رؤســاء مــن الحزبيــن عل

هجمــات علــى أهــداف خــارج البــاد.
وقــال النائــب غريغــوري ميكس إن لجنة الشــؤون 
الخارجيــة التــي يرأســها بمجلــس النــواب ســتبدأ 
ــاء »تفويــض اســتخدام القــوة  فــي مناقشــة إلغ
ــراق  ــي الع ــرب ف ــمح بالح ــذي س ــكرية« ال العس

ــام 2002. ع
ــع  ــو م ــر الفيدي ــر عب ــي مؤتم ــس ف ــر ميك وذك
ــوي  ــن: »أن ــواب الديمقراطيي ــن الن ــة م مجموع
تجهيــز تشــريع فــي لجنــة الشــؤون الخارجيــة في 

ــض(«. ــه )التفوي ــة إللغائ ــابيع المقبل األس

ويســعى أعضــاء فــي مجلــس الشــيوخ أيضــا إلــى 
ــرس  ــى الكونغ ــرب إل ــان الح ــلطة إع ــادة س إع

مــن البيــت األبيــض.
ــر  ــوريا أم ــي س ــة ف ــات جوي ــاب ضرب ــي أعق وف
بهــا الرئيــس جــو بايــدن، طرحــت مجموعــة مــن 
الحزبيــن فــي الثالــث مــن مــارس تشــريعا إللغــاء 
تفويــض اســتخدام القــوة العســكرية فــي العــراق 
عــام 2002 وتفويــض آخــر أقــر فــي عــام 1991.
ووافــق مجلــس النــواب فــي العــام الماضــي 
علــى إلغــاء تفويــض اســتخدام القــوة العســكرية 
2002، لكــن اإلجــراء لــم يحــظ بموافقــة مجلــس 
الشــيوخ، الــذي كان يهيمــن عليــه الجمهوريــون 

آنــذاك.
الحــرب  إعــان  ســلطة  الدســتور  ويمنــح 
للكونغــرس وليــس الرئيــس. وتغيــرت هــذه 
تصاريــح  الكونغــرس  إقــرار  بعــد  الصاحيــة 
»اســتخدام القــوة العســكرية«، التــي ال تنقضــي 

بموعــد محــدد وذلــك فــي قــرارات متعلقــة 
بالعــراق وفــي تفويــض أجــاز الحــرب علــى تنظيم 
القاعــدة فــي أعقــاب هجمــات 11 ســبتمبر 2001.
وقالــت النائبــة باربــرا لــي فــي المؤتمــر الصحفــي 
العســكرية«  القــوة  اســتخدام  »تفويــض  إن 
اســتخدم أكثــر مــن 40 مــرة لتبريــر هجمــات فــي 

ــدا. 19 بل
هــذه  ننهــي  لكــي  الوقــت  »حــان  وأضافــت 

تنتهــي«. ال  التــي  الحــروب 
وقــال رئيــس لجنــة المخابــرات بمجلــس النــواب 
آدم شــيف إنــه ينبغــي ألي تفويــض جديــد 
أن يحمــل موعــدا محــددا وأن ينطبــق علــى 
مــع  بشــأنه  التشــاور  وينبغــي  دول محــددة 

الكونغــرس.
وكان البيــت األبيــض قــد قــال قبــل أيــام إن 
ــة  ــه ينبغــي مراجع ــرى أن ــدن ي الرئيــس جــو باي
تشــريع »تفويــض اســتخدام القــوة العســكرية«.

فــي  اللبنانييــن  عشــرات  تظاهــر   
أكثــر مــن منطقــة فــي البــاد، تزامنــا 
ــارا  ــة أنهي ــرة اللبناني مــع تســجيل اللي
قياســيا هبطــت فيــه إلــى 12 ألــف ليرة 

ــدوالر. لل
ســاحة  فــي  المحتجــون  وتجمــع 
وانضــم  بيــروت،  وســط  الشــهداء 
المتقاعــدون،  العســكريون  إليهــم 
ــدد  ــاول ع ــا ح ــحبوا بعدم ــن انس الذي
مــن الشــبان اقتحــام أحــد مداخــل 
مجلــس النــواب وإلقــاء الحجــارة علــى 
اســتخدمت  فيمــا  األمنيــة،  القــوى 
المســيل  الغــاز  البرلمــان  شــرطة 

المحتجيــن. لتفريــق  للدمــوع 
طريــق  المتظاهــرون  قطــع  كمــا 
ــتعلة  ــارات المش ــدا باإلط ــروت صي بي
األوضــاع  تــردي  علــى  احتجاجــا 
صــرف  ســعر  وارتفــاع  المعيشــية 

الــدوالر.

لقطــات  الســعودية  الدفــاع  وزارة  نشــرت 
إلــى  طائراتهــا  وصــول  للحظــة  مصــورة 
اليونــان للمشــاركة فــي التدريــب المشــترك 

)عيــن الصقــر 1(.
ــن  ــر 1« م ــن الصق ــن »عي ــد تمري ــال قائ وق
عبدالرحمــن  العقيــد  الســعودي،  الجانــب 
الشــهري: »اكتمــل وصــول القوات المشــاركة 
بالتمريــن الســعودي اليونانــي المشــترك.. 
ويهــدف التمريــن إلــى دعــم أواصــر التعــاون 
المشــترك... وتبــادل الخبــرات للجانبيــن ورفع 

ــة«. ــن القتالي الجاهزي
وأثــار التمريــن حالــة من االســتياء فــي تركيا، 
التــي تشــهد عاقاتهــا مــع اليونــان حالــة من 
التوتــر المتصاعــد فــي الشــهور األخيــرة، على 
خلفيــة أنشــطة أنقــرة للتنقيــب عــن الطاقــة 

فــي البحــر المتوســط.
قــال الرئيــس التركــي، رجب طيــب أردوغــان، إنه 
باده ســتبحث مــع الســلطات الســعودية قرارها 
ــان،  ــاورات عســكرية مــع اليون بشــأن إجــراء من

بحســب وكالــة أنبــاء األناضــول الرســمية.
كمــا أكــد وزيــر الخارجيــة التركــي، مولــود 
تشــاووش أوغلــو، أن باده مســتعدة لتحســين 
العاقــات مع الســعودية واإلمــارات، مشــيًرا إلى 
أن الريــاض جعلــت مــن قضيــة مقتــل الصحفي 
الســعودي جمــال خاشــقجي، »مســألة ثنائيــة«.
وقــال إن بــاده لــم تتهــم القيادة الســعودية 

بالوقــوف خلــف هــذه الجريمــة مــن قبل.

الليرة اللبنانية تنهار واالحتجاجات تنفجرالكونغرس يعمل على تقليص صالحيات الرئيس

تركيا مستاءة من مشاركة السعودية 
في المناورات العسكرية مع اليونان

انقرة -  خاص - المستقل

تشــهد تركيــا  تراجعــًا كبيــرًا فــي ســعر صــرف 
الليــرة، يتزامــن ذلــك مــع التضخــم الكبيــر 
ــة  ــذي تشــهده البــاد، ممــا يزيــد مــن حال ال

ــي . ــر المتنام الفق
اوردغــان   مؤيــدي  ان  المعــروف  ومــن 
وقاعدتــه الشــعبية هــم  من الطبقة الوســطى 
والفقيــرة، وهــي الشــريحة االكثــر تضــررًا مــن 
تــردي الحالــة االقتصاديــة، ممــا يســبب ذلــك 

ــس. ــعبية الرئي ــآكل ش ت
ووجهــت  بالخطــر،  شــعر  بــدوره  اوردغــان 
لــه انتقــادات الذعــة، وهــو  يــرى اقتصــاد 
كورونــا  ازمــة  وان  يتراجــع  الهــش  بــاده 
مــن  تعانــي  وتركيــا  مســتمرة،   الزالــت 
كمــا  االصابــات.  عــدد  فــي  ازديــاد 
الســلع  اســعار  فــي  ارتفــاع  مــن   تعانــي 
أو  للتجــار  مباشــرة  اتهامــات  وجــه  لــذا   
”جماعــات الضغــط“  بجنــي أربــاح غيــر عادلــة 
لخلــق  منــه  محاولــة  محللــون  اعتبــره  مــا 

خيالييــن“. ”أعــداء 
ــود  ــراك التع ــى األت ــون  أّن عل ــد مراقب ويؤك
علــى التعامــل مــع االرتفــاع اليومــي لألســعار 
ــى  ــات وتســلل حت ــع المنتج ــذي شــمل جمي ال
أســعارها  بــأن  المعروفــة  األســواق  إلــى 
ــدة القديمــة باســطنبول. ــة وســط البل مقبول

وعلــى ســبيل المثــال إّن ”زيــت الزيتــون ارتفع 
ــد  ــه اح ــال عن ــى ق ــي حت ــكل خيال ــعره بش س
المواطنيــن انــه  اآلن يســاوي الذهــب“  هــذه 
الســخرية تخفــي مأســاة العديــد مــن األتــراك 
ذوي الدخــل المتواضــع الذيــن ســقطوا فجــأة 

تحــت خــط الفقــر والذيــن أصبــح العثــور علــى 
شــيء يأكلونــه صراًعــا يومًيــا“.

ووفًقــا لتقريــر البنــك الدولــي الصــادر فــي 
مــن   ٪  13.9 يعيــش   2020 أبريل/نيســان 
الوطنــي  الفقــر  خــط  تحــت  تركيــا  ســكان 
الــذي تــم تحديــده عنــد 4.3 دوالر فــي اليــوم 

للشــخص الواحــد.
تقــول  احــدى العامــات فــي مؤسســة شــبكة 
ــا  ــق   الســيدة هاجــر فوجــو،  ”أن ــر العمي الفق
أعمــل منــذ عشــرين عاًمــا فــي األحيــاء الفقيــرة 
لمســاعدة النــاس المعرضيــن للخطــر، لــم 
يكــن الوصــول إلــى الغــذاء مشــكلة كمــا هــو 
اليــوم، فــي الماضــي إذا لــم يكــن لديــك 
طعــام كنــت ســتطلب مــن الجيــران لكــن 
اليــوم الجيــران ليــس لديهــم أي شــيء أيًضا“ 

ــا. ــق تأكيده وف
وتعيــش معظــم هــذه األحيــاء فــي حظائــر بناء 
ــا  ــادة تدويره ــم إع ــات ليت ــن للنفاي أو جامعي
بينمــا يحــاول النســاء واألطفــال كســب لقمــة 
العيــش كبائعيــن متجوليــن، وتقــول الســيدة 
فوجــو: ”مــن اآلن فصاعــًدا ال يؤثــر الفقــر على 
ــتقرين  ــر مس ــا غي ــوا دائًم ــن كان ــك الذي أولئ
ــي  ــر الت ــى الدوائ ــا عل ــر أيًض ــل يؤث فحســب ب
يعتقــد أنهــا محميــة منــه، النــاس الذيــن 
وجــدوا أنفســهم فجــأة عاطليــن عــن العمــل 
أو الذيــن لــم يطلبــوا أبــًدا مســاعدة غذائيــة 

ــا“. ــون إلين يأت
مــن جانــب اخــر  هنــاك تذمــر كبيــر فــي 
الشــارع التركــي مــن سياســات الحكومــة التــي 
ــون  ــم يقلل ــام  وه ــدم االهتم ــا بع يتهمونه
مــن  خطــر  انهيــار االقتصــاد  ويعدونــه  وهمًا 

ــود . ــر موج غي
يشــار الــى ان مقطــع الفيديــو الــذي ظهــر فيه  
ــان  ــب أردوغ ــب طي ــس رج ــر الرئي ــًرا يخب تاج
ــى  ــز إل ــار الخب ــه إحض ــد بإمكان ــم يع ــه ”ل أن
ــس  ــاب رئي ــرة فأج ــة كبي ــار ضج ــزل“  أث المن

ــه“. ــا في ــر مبالغ ــدو األم ــة ”يب الدول
يقــول المراقبــون  ان الصعوبــات االقتصاديــة 
اوردغــان   تــآكل شــعبية  إلــى  تــؤدي   قــد 
االنتخابيــة وانــه سيخســر  االنتخابــات ، لكــن 
خطاباتــه  فــي  يرســم  أردوغــان  الرئيــس  
والطامحــة  الغــرب  عــن  المختلفــة  تركيــا 
لتصبــح ”أحــد أكبــر االقتصــادات فــي العالــم“.

أســتاذ  يلــدان،  إرينــك  الدكتــور   يقــول 
فــي  هــاس  قــادر  جامعــة  فــي  االقتصــاد 
الســيئة  النقديــة  السياســات  إن  اســطنبول 
التــي فضلــت  و  الحكومــة  انتهجتهــا  التــي 
وانعــدام  المديونيــة  علــى  القائــم  النمــو 
الثقــة فــي األســواق هــي الســبب الجــذري فــي 

التضخــم. ارتفــاع 
ويوضــح قائــًا ”كان التضخــم رســمًيا 14.6٪ 
فــي عــام 2020 لكــن هــذا الرقــم ليــس ســوى 
متوســط، إنــه أعلــى بكثيــر عنــد حوالــي 22٪ 
للمنتجــات الغذائيــة التــي تشــكل الجــزء األكبــر 
مــن إنفــاق الســكان ذوي الدخــل المتواضــع“ 
الزيــادة  بلغــت  االقتصــادي  للخبيــر  ووفًقــا 
 2018 عــام  منــذ  األســعار  فــي  التراكميــة 

ــة 55٪. ــات الغذائي للمنتج
ــار  ــان للتج ــام اوردغ ــى اته ــدان عل ــق يل وعّل
باالســتغال  واالحتــكار.  ”نحــن نخلــق أعــداء 
وهمييــن لمنــع تحــول الســخط إلــى رد فعــل 

ضــد الحكومــة“.

الدولــة  رئيــس  يعلــن  أن  المتوقــع  ومــن 
التركــي إصاحــات فــي محاولــة الســتعادة 
االقتصــاد، مــن المقــرر تقديــم مســاعدات 

اإلنفــاق  خفــض  عــن  فضــًا  للمســتثمرين 
العــام لكــن الخبــراء ال يزالــون متشــككين، 
وقــال يلــدان ”تحــاول تركيــا أن تجــد طريقهــا 

فــي الضبــاب ألن المؤسســات قــد ُهدمــت، 
نحــن ننقــذ األثــاث فقــط، هنــاك مشــكلة 

حوكمــة حقيقيــة“ وفــق تعبيــره.

هبوط الليرة يأكل شعبية اوردغان

العالــم  حــول  شــخص  مليــون   700 يقــارب  بمــا 
ســيتلقون لقــاح ســوبتينك الروســي. وتعمــل مصانــع 
ــاح  ــذا اللق ــاج ه ــث النت ــكل حثي ــية بش ــة الروس االدوي

الــذي تعهــدت روســيا بتوفيــره هــذا العــام . 
فيمــا نقلت وكالــة »بلومبيرغ«، عــن كيريل ديميترييف، 
الرئيس التنفيذي لصندوق االســتثمار المباشــر الروســي 
لقــاح  والــذي دعــم تطويــر  الدولــة،  الــذي تديــره 
»ســبوتنيكV« والمســؤول عــن طرحــه فــي الخــارج، 
قولــه: »لدينــا القــدرة علــى توفيــر اللقــاح إلــى 700 
مليــون شــخص خــارج روســيا هــذا العــام، وســنتعاون 
فــي إنتــاج ذلــك مــع الهنــد والصيــن وكوريــا الجنوبية«.

ــة  ــي 50 دول ــاع حوال ــي إقن ــاح روســيا ف ــزز نج ــد ع وق
حتــى اآلن بالموافقــة علــى اللقــاح طموحاتهــا العالمية، 
حيــث جــرى بالفعــل تســليم عــدة مايين مــن الجرعات  
األرجنتيــن  وبالــذات  الاتينيــة  أمريــكا  فــي  لــدول 

والمكســيك.
ورغــم أن بــدء اإلنتــاج كان أبطــأ ممــا كان متوقعــا 
منــذ البدايــة فــي روســيا، لــم يعلــق ديميترييــف علــى 
مســتويات اإلنتــاج الحالية لــدى كبار المنتجيــن األجانب 

إال بالقــول إنهــا »كبيــرة«.
وبحســب البيانات الدولية، يســتخدم ســبوتينك حاليا في 

ـ64 دولة علــى األقل لقــاح »فايزر«. 30 دولــة، مقارنــة بــ

وعلــى الرغــم مــن الضغــط السياســي؛ فــإن روســيا ال 
ــدان منخفضــة  ــى ســبوتنيك للبل تقــدم خصومــات عل
الدخــل، ففــي أفريقيــا وأمريــكا الاتينيــة، يبــاع اللقــاح 
الروســي بحوالــي 10 دوالرات للجرعــة، كمــا هــو الحــال 

فــي بقيــة العالــم.
وفــي وقــت ســابق مــن هــذا األســبوع، مضــت روســيا 
قدمــا فــي حملــة لتصنيع »ســبوتنيك- في« فــي االتحاد 
األوروبــي. حيــث أعلنــت عــن اتفــاق إلنتــاج لقاحهــا فــي 
كل مــن إيطاليــا وفرنســا وألمانيــا؛ كمــا تــدرس الكتلــة 
ــى  ــة عل ــا للموافق ــا طلًب ــة حالًي ــن 27 دول ــة م المكون

اســتخدام »ســبوتنيك - فــي«.

10 بالمئة من سكان العالم سيتلقون اللقاح الروسي
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العمــل: »الشــمس« ثــم »زحــل« يدعمانــك ويجعانك أكثر 
انفتاحــاً وإشــراقاً، وأكثــر قــدرًة على فــرض إرادتــك، وتزدهر 

ــة: ال  ــن والجمع ــاع. األحــد واإلثني ــى اإلقن ــك عل أيضــاً قدرت
تغامــر، وطــوال األســبوع الــزم الكتمــان وال تعلــن خططــك.

برج الحملبرج الحمل

العمــل: »الشــمس« بمنــزل العاقــات تمنحــك إرادة 
وتوطــد عاقاتــك وتبــدو مقنعــاً. تحقــق فوائــد كبيــرة 

مــن خــال روحــك االبتكاريــة، وتبــدو فّعــاال وتبــث 
الحمــاس فيمــن حولــك. أيــام األحــد واإلثنيــن والجمعــة: 

ــك. ــي خيارات كــن حــذرًا ف

برج الدلوبرج الدلو

العمــل: »الشــمس« ثــم »زحــل« يمنحانــك إصــرارًا 
ــة،  ــزام ورصان ــة والت ــل بفاعلي ــاً. تعم ــك منتج ويجعان

وتبــدو ديناميكيــاً ومتحمســاً، ويمكنــك أن تحــرز خطــوة 
لألمــام. الوقــت غيــر مناســب للتســرع يومــي األحــد واإلثنين. 

انتبــه لــكل كلمــة

برج القوسبرج القوس

العمــل: رغــم الضغــوط، »عطارد« بمنــزل العمل يمنحك 
ســرعة بديهــة وروحــاً ملهمــة وتحســن إدارة أموالــك، 

فقــط مــن الثاثــاء للخميــس: تصــّرف بهــدوء، وادرس 
جيــدًا قبــل توقيــع أي أوراق. 

برج الميزانبرج الميزان

ــر«  ــمس« و»القم ــس: »الش ــد للخمي ــن األح ــل: م العم
ــة  ــة قوي ــك دفع ــك ويمنحان ــك ولقاءات ــان أعمال يدعم
فتتقــدم مشــروعاتك وتتحــرك بإصــرار كفيــل بتحويــل 

األحــام لواقــع، فقــط ال تتســرع طــوال األســبوع وعليــك 
بالتفكيــر والتخطيــط قبــل أي قــرار.

برج األسـدبرج األسـد

العمــل: األحــد واإلثنيــن والجمعــة: تأخــذ بزمــام األمور 
ــًا  ــادف فرص ــد تص ــذر، وق ــة وح ــة بحكم ــر الدف وتدي

ذهبيــة عليــك أن تلتقطهــا، مــا عــدا ذلــك ال تعــط الثقة 
بســهولة وراجــع حســاباتك بعنايــة وحافــظ علــى الســرية 

والكتمــان.

برج الثـوربرج الثـور

العمــل: »المريــخ« بمنــزل المشــروعات يمــدك بالقــدرة 
الثاثــاء  ومــن  الســبت  يــوم  إرادتــك.  فــرض  علــى 
للخميــس: قــد تكــون مشوشــاً وعليــك أن تتأكــد من كل 

التفاصيــل لتتخــذ قــرارًا صائبــاً، وطــوال الوقــت: اعمــل فــي 
صمــت.

برج الحوتبرج الحوت

ــدو نشــيطاً وتحســن  العمــل: مــن األحــد للخميــس: تب
أن  الظــروف  وتســاعدك  وطاقتــك،  وقتــك  تنظيــم 

تحقــق ربحــاً. تعمــل بحمــاس وتحصــل علــى التقديــر فــي 
ــي  ــك بالتأن ــره علي ــبوع وآخ ــي أول األس ــط ف ــل، فق المقاب

ــاً. ــاً ومهني ــرة مالي ــدم المغام وع

برج العقرببرج العقرب

العمــل: »عطــارد« بوضــع معاكــس ومــن المهــم أال 
تتذمــر إذا تعطلــت أمــور، ومــع ذلــك تخطــط جيــدًا 

يــوم الســبت ومــن الثاثــاء للخميــس، ورغــم الضغــوط، 
»الشــمس« و»زحــل» يمنحانك حماســاً ولياقة وتســتطيع أن 

ــدة. ــال عدي ــوم بأعم تق

برج الجوزاءبرج الجوزاء

العمــل: »المريــخ« و»عطــارد« يمنحانــك ســرعة بديهــة 
وعزيمــة جبــارة. تــؤدي أعمالــك بمثاليــة وتجتهــد فــي 

الحفــاظ علــى مكتســباتك، فقــط عليــك أن تحتــرس يوم 
الســبت ومــن الثاثــاء للخميــس، حينئــذ عليــك بالتأنــي في 

خطواتــك وســيطر علــى انفعاالتــك.

برج الجديبرج الجدي

ــك  ــخ« يدعم ــن، »المري ــة كوكبي ــم مواجه ــل: رغ العم
والظــروف مواتيــة لتتقــدم بثقــة ومهــارة نحــو أهدافــك، 
وتســتطيع أن تعمــل بحمــاس ويحثــك المخلصــون علــى 

التقــدم، فقــط كــن يقظــاً لتحمــي حقوقــك وادرس جيــدًا 
وتمّهــل فــي قراراتــك طــوال األســبوع.

برج العذراءبرج العذراء

العمــل: رغــم الضغــوط، »عطــارد« بمنــزل الحــظ يمنحــك 
فرصــاً للتقــدم وتجــد مــن يدفعــك لألمــام. تســتطيع أن 

تنجــز بإصــرار وتكســب الثقــة وتفــرض ســيطرتك، فقــط 
تحّكــم فــي حساســيتك، وكــن مثابــرًا وصبــورًا، وتجنــب 

ــاء للخميــس. المشــادات مــن الثاث

برج السرطانبرج السرطان

تحقيق خاص : المستقل

أهــوار العــراق ، األســم التاريخــي العريــق الــذي مــازال  
محــط انظــار العالــم وعينــة التنضــب للدراســة 
ــم، وهــي تبحــث  ــرى جامعــات العال والبحــث فــي كب
فــي  اصــل الوجــود وطبيعــة االرض والميــاة والطيور 
والكائنــات المختلفــة التــي تعيــش فــي هــذه البقعــة  

مــن العالــم حيــث تتوافــق هنــا االســطورة والواقــع 
ــذه  ــظ ه ــوء ح ــن س ــا م ــدة .. ربم ــة واح ــي حال ف
المنطقــة المهمــة مــن العالــم انهــا فــي جنــوب 
العــراق ، حيــث تعرضــت الــى قســوة الحكومــات 

ــى حــد ســواء..  ــة عل الســابقة والاحق
ــن  ــة  مرفهي ــون ســكان هــذه المدين ــدل أن يك وب
متنعميــن بعوائــد الســياحة واالســتثمار واالهتمــام 
الحكومــي والدولــي ، ظلــوا مــن اكثــر اهالــي العــراق 
فقــرا . فقــراء ولكنهــم كرمــاء ومبــادرون وشــجعان 
ــم  ــر لديه ــتغال ماتوف ــة واس ــع الطبيع ــي تطوي ف

للعيــش وتعويــض االهمــال قــدر مــا يســتطيعون.
ــج أعظــم انــواع االســماك  هــذه المنطقــة التــي تنت
، وفيهــا نــوع مــن الماشــية نــادر  فــي العالــم هــو 
ــه  ــي مقومات ــا ف ــا غني ــج حليب ــي تنت ــس الت الجوامي
، ممــا دعــا  الشــركات الهولنديــة والدنماركيــة الــى 
شــراء اعــداد مــن الجواميــس لتنميــة مزارعهــم 
وانشــاء مســتوصفات وبيئــة للتكاثــر فــي بلدانهــم 

لتطويرهــا . هــذه المدينــة قســى عليهــا ذوو القربى 
اكثــر ممــا قســى عليهــا االجانــب .. ومــازال الســائح 
ــاوى او  ــد م ــي للدراســة او لاطــاع  اليج ــذي يات ال

ــه!!..  مــكان يســتريح في
ومــن الطبيعــي ، ان تحظى هــذه المنطقة باالهتمام 
الدولــي ولكــن كيــف؟ .. تــم ضمهــا الــى الئحــة 
ــن  ــة م ــة دولي ــا محمي ــاني  واعتباره ــراث االنس الت
قبــل اليونســكو.. االحتفــال بهــذا كان مبالغــا فيــه ، 
فاالهــوار اكبــر مــن هــذا العنــوان ، ومــع ذلــك كان 

ــرا . ــك خي يامــل ســكانها مــن ذل

المســتقل التقت الســيد رعد حبيب االســدي الناشــط 
األهــواري ورئيــس منظمــة الجبايش  ، واول شــخص 
ــو  ــاص وه ــه الخ ــن مال ــوار م ــا لاه ــيء متحف ينش
ثمــن عــدد مــن الجواميــس باعهــا هــو ابــوه ليجعــل 
للمنطقــة شــيئا يضــم نــوادر هــذه المنطقــة الطــاع 
الــزوار عليهــا. ليتحــدث ليتحدث عــن االمتيــازات التي 

كســبتها االهــوار مــن وراء قــرار اليونســكو .

يقــول االســدي  : بعــد انضمــام األهــوار الــى الئحــة 
التــراث العالمــي ، توقــع الســكان  هنا بــان مناطقهم  
ــة  ــة عناي ــتكون محط ــا س ــا. وانه ــهد انتعاش ستش
الدولــة والمجتمــع الدولــي معــا. وانهــا ستشــكل 
مــع اثــار اور ثنائــي عظيــم فــي مــوارده ومســتقبله .  
ولــو تتصــور ان االحتفــال بالخبــر كيــف كان ، وكيــف 
تقاطــرت الوفــود مــن السياســيين واالعامييــن 
ــرار  ــا ان ق ــى توهمن ان فــي بادهــا شــيئا ذا قيمــة كبيــرة . ولكــن بعــد اليونســكو  مجلــب خيــر وســيحفز الدولة اكثــر فتنتبه ووســائل االعــام المختلفــة حت

ان انتهــت االحتفــاالت وانصــرف الضيــوف ، هــدأ كل 
ــة  ــا دون عناي ــى ظامه ــة ال ــادت المنطق شــيء وع

تذكــر.
بــل المشــكلة  ان اليونســكو لــم تحــرك ســاكنا 
وكانهــا ضمــت لوحــة فنيــة الى الئحــة التــراث وليس 
منطقــة عظيمــة خــام فــي مكوناتهــا وطبيعتهــا من 
العالــم   .  وفــوق ذلــك الحكومــة اوقــف الدعــم بــل 
اصبــح هنــاك  صــراع بيــن الــوزارات علــى االهــوار .. 
ويضيــف االســدي : نحــن  باســم منظمــة الجبايــش 
ــف  ــا انشــاء مضي ــرع حاولن ــا الخــاص والتب مــن مالن
بمثابــة متحــف يضــم نمــاذج مــن محتويــات هــذه 
المنطقــة وعاداتهــا وأســاليب حياتهــا . ومازالــت 
المنطقــة تتحــول تدريجيــا الــى مدينــة اشــباح . وكل 
االمــوال المخصصــة لاهــوار كانــت تكفــي النشــاء 
دولــة االهــوار وليــس رعايتهــا فقــط لكــن الســراق 
مــن المســؤولين  ســرقوها وتركــوا  المنطقــة فــي 

ــى الهاويــة .    الطريــق ال
منظمــة  النهــا  اليونســكو  علــى  النعتــب  نحــن 
ــم  ــي ل ــة الت ــى الحكوم ــا عل ــلوبة االرادة  . عتبن مس
تســتثمر هــذا الجانــب المهــم مــن العالــم الــذي 
يقــع فــي بادهــا كثــروة وطنيــة تتعــرض كائناتهــا 

للانقــراض وتنعــدم دراســات التنميــة فيهــا..

المستقل - متابعات

المثيــرة  المقابلــة  تداعيــات  مازالــت 
ــج  ــة البرام ــا مقدم ــي اجرته ــدل الت للج
الشــهيرة أوبــرا وينفري تشــغل الصحافة 
ــن  ــدا . لك ــة تحدي ــة والبريطاني العالمي
االمــر االكثــر جديــة هو مايشــغل العائلة 
المالكــة فــي المملكــة المتحــدة ومــا 
يتخــذ مــن ترتيبــات اعاميــة للــرد علــى 

مــاورد فيهــا.

القصــر الملكــي ركــز على تلميــح التمييز 
ــدى االســرة الحاكمــة وهــو  العنصــري ل
مــا يمثــل طعنــا بالتقاليــد الملكيــة التي 
علــى االقــل اعاميــا تحــاول التعامــل مــع 
هــذا االمــر دون تجــاوز. وهــو مادعــا 
بيــان القصــر الــى التاكيــد علــى  إن 
التــي أثارهــا ميغــان  العــرق،  قضايــا 
وهــاري    »مثيــرة للقلــق« وأنهــا »تؤخذ 
بجديــة بالغــة . وانهــا ســتناقش داخــل 

ــرة . االس

ــي  ــة ف ــرة المالك ــخ االس ــر ان تاري يذك
بريطانيــا شــهد تقلبــات كثيــرة وتنــازال 
عــن العــرش ومشــاكل داخليــة الســيما 
فــي زمــن زواج االميــر تشــارلز والليــدي 
الراحلــة ديانــا سبنســر والــدة هــاري 
ووليــم . وان القــرارات العليــات باالضافة 
الملكــة تنظمهــا منظومــة  راي  الــى 
واســعة مــن البروتوكــوالت الملكيــة 
والدينيــة التــي تعد مــن تقاليد المملكة 

ــة . العريق

سكان االهوار للمستقل  :
اليونسكو كذبت علينا والمسؤولون سرقونا

تداعيات التصريحات ميغان وهاري 
تقلق العائلة المالكة في بريطانيا

من رسم فايروس كورونا؟
خاص - المستقل

ــي  ــرة زغــب شــائك ف ــون لك ــاد مل ــي األبع  انتشــر عــرض ثاث
جميــع أنحــاء العالــم علــى األقــل بســرعة فيــروس كورونــا.  
الصــورة ، التــي اســتخدمتها وســائل اإلعــام فــي جميــع أنحــاء 
العالــم ، تــم رســمه بواســطة أليســا إيكــرت ، رســامة طبيــة فــي 
 ،CDC   المراكــز األمريكيــة لمكافحــة األمــراض والوقايــة منهــا

جنًبــا إلــى جنــب مــع زميلهــا دان هيجينــز.
إنهــا ليســت صــورة فوتوغرافيــة ، بــل تصــور مصــور لفيــروس 

كورونــا المجهــري.
يقــول إيكيــرت لـــ اليمانتــال، تــم تصميــم الصــورة فــي األصــل 
بواســطة الرســم المجــرد ومــع ذلــك ، فإنــه يســاعد أيًضــا 
ــاء  ــر إنش ــا. يوف ــم وتصوره ــز معلوماته ــى تميي ــن عل الباحثي
معقــد  لألمــراض طريقــة ألخــذ شــيء  تمثيــات بصريــة 

وتجريــدي وجعلــه ملموًســا مــن خــال التصــور.
 الفيروســات  ليســت كائنــات حيــة تســبب االمــراض، وال يمكنهــا 
التكاثــر بمفردهــا. إنهــا تغــزو الخايــا فــي أجســام الحيوانــات ، 
بمــا فــي ذلــك البشــر ، وتتولــى زمــام األمــور - وتصيــب النــاس 
بالمــرض.  ثــم تقــوم الخايــا المضيفــة المختطفة بإعــادة إنتاج 
الفيــروس. قــد نشــعر بالمــرض لســببين: يمكــن للفيــروس أن 
يعطــل الوظيفــة الطبيعيــة لخايانــا أو يدمرهــا ؛  وينطلق جهاز 
المناعــة لدينــا إلــى العمــل ، ممــا يتســبب فــي ظهــور أعــراض 

مثــل الحمــى التــي تهــدف إلــى قتــل الفيــروس بالحــرارة.
ــد  ــا الجدي ــروس كورون ــاد لفي ــي األبع ــرض ثاث ــتخدم الع  يس
ألواًنــا نابضــة بالحياة ليســت كمــا تظهــر إذا كان بإمكانك رؤية 

الفيــروس بــأم عينيــك ، ولكــن إليــك مــا تكشــفه الصــورة:
الســطح الرمــادي عبــارة عــن غــاف كــروي يحيــط بنــواة 

الفيــروس ، ويحتــوي علــى مــادة وراثيــة.
 يقــول إيكيــرت إن البتــات البرتقاليــة هــي »بروتينــات غشــائية« 
أو بروتينــات M ، وهــي البروتينــات الهيكليــة األكثــر وفــرة فــي 
ــات  ــف هــذه البروتين ــي تعطيهــا الشــكل.  تختل ــروس والت الفي
وغيرهــا مــن نــوع واحــد مــن الفيروســات إلــى نــوع آخــر ، 
ــى  ــرف عل ــم أو التع ــي فه ــاعدة ف ــتخدامها للمس ــن اس ويمك

ــروس مــن آخــر. في
 ، )E البتــات الصفــراء عبــارة عــن بروتينــات مغلفــة )بروتينــات  
وهــي أصغــر البروتينــات الهيكليــة.  وفًقــا ألبحاث أخــرى ، فإنهم 
»يلعبــون دوًرا مهًمــا إمــا فــي تنظيــم تكاثــر الفيروســات - مثــل 

دخــول الفيروســات - وتجميعهــا وإطاقهــا«
  المســامير الحمــراء: هــذه الكتــل مــن البروتينــات )تســمى 
بروتينات(هــي »مــا يســتخدمه الفيــروس للدخــول إلــى الخليــة 

ــرت.  ــول إيكي ــا يق ــا« ، كم ــق به والتعل
أنها تخلق تأثير الهالة حول الفيروس.

ــي  ــبب ف ــرية وتتس ــا البش ــراء بالخاي ــامير الحم ــق المس  تلتص
اندمــاج غشــاء الفيــروس مــع غشــاء الخليــة البشــرية.  يمكــن 
بعــد ذلــك دخــول الجينــات مــن الفيــروس التاجــي إلــى الخليــة 

المضيفــة ونســخها.
ــا    توصــل باحثــون إلــى أن الطفــرات الحمــراء لفيــروس كورون
الجديــد »مــن المرجــح أن ترتبــط« بالخايا البشــرية بنســبة 10 
إلــى 20 مــرة أكثــر مــن االرتفــاع المفاجــئ فــي فيــروس كورونــا 
SARS- ســارس 2002.  وخلصــوا إلــى أن هــذا قــد يمّكــن

CoV-2 مــن االنتشــار بســهولة أكبــر مــن شــخص آلخــر مقارنة 
بالفيــروس الســابق.

يقــول إيكــرت: »يتيــح لــك العمــل مــع الفيــروس كهيــكل ثاثــي 
األبعــاد حريــة التفاعــل مــع الهيــكل والتاعــب بــه وتصميمــه 
حســب الحاجــة لنقــل الرســالة«.  »أحــد األهــداف هــو أنــه مــن 
ــف  ــام وتثقي ــي إع ــاعدة ف ــا المس ــور يمكنن ــذا التص ــال ه خ
الجمهــور حــول المــرض ، وبالتالــي نأمــل فــي تحســين الصحــة 

العامــة عــن طريــق الحــد مــن انتشــار المــرض ووقفــه.«
  يســتخدم العلمــاء العــرض ثاثــي األبعــاد والعديــد مــن الصــور 

المختلفــة ومجموعــة البيانــات الجينيــة لدراســة الفيروس.
ُتظهــر صــورة بالمجهــر اإللكترونــي فيــروس كورونــا، معــزواًل 
عــن شــخص أمريكــي مصــاب بفيــروس تظهــر الجســيمات من 
ــى  ــوءات عل ــر.  النت ــي المختب ــة ف ــا المزروع ــى ســطح الخاي عل
ــي هــذه  ــراء ف ــاء وليســت حم ــروس زرق ــة للفي ــة الخارجي الحاف

الصــورة.
فــي وقــت ســابق مــن هــذا العــام الماضــي ، نشــر العلمــاء فــي 
الصيــن علًنــا تسلســل الجينــوم لفيــروس كورونــا الجديــد.  
يســتخدم العلمــاء فــي المعاهــد الوطنية للصحــة وأماكــن أخرى 
هــذه المعلومــات ، جنًبــا إلــى جنب مــع صور المجهــر اإللكتروني 
وغيرهــا مــن البيانــات لتطوير لقــاح محتمل ، يقول المســؤولون 

إنــه مــن المحتمــل أن يكــون علــى بعــد أشــهر.

سرب مؤنث.. مجموعة قصص قصيرة لحكايات
ســرب مونــث مجموعــة قصصية لحكايــات معتقة فــي ذاكــرة الزمن 
لنســوة عشــقن الحيــاة والوانهــا لكنهــا باعتهــن لــدروب الخيبــه.. 
اقصــى مــا ســجلت مــن انتصــار هــي ابتســامة وداع بوجــة قتلتــه 
القبيلــة او رصاصــة ســجلت ضــد مجهــول فــي ســاحة الحرية..ســرب 
مــن امنيــات غــادرت اعشاشــها لتلتصــق بزجــاج معتــم تــرى االشــياء 
والتراهــا االشياء...ســرب مونث ينتظر ســماءا اوســع كــي يحلق عاليا.

هذه واحدة من تلك القصص:
وهــي تســكن غرفتهــا ذات الجــدران المليئــة بالعصافيــر والنافــذة 
المغلقــة تتحــدث اليهــن تشــاطرهن حزنهــا وتبــث نجواهــا لــكل 
ــرة  ــن كث ــح م ــوت ب ــي بص ــه تغن ــك العلب ــا تل ــن يســكن معه م
الصــراخ  جعلــت منهــن صديقاتهــا وحافظــات ســرها..وجعها اكبــر 
مــن تلــك الغرفــه وصــوت روحهــا يعلــو مافــوق ســقفها فاتخــذت 
مــن تلــك الطيــور وســائط يحملــن المهــا ربمــا ذات يــوم ويحلــق 
عاليــا.. فــي صبــاح يــوم مشــمس  احســت بخطــوات وصــوت 
يعربــد وهــو يصعــد تلــك الســالم... متوجهــا صــوب غرفتهــا فتح 
البــاب واذا بــه يتســمر وهــو ينظــر لتلــك العصافيــر والقفــص فــي 
الجانــب المقابــل لهــا  قــد تحطمــت بابــه  وهربــت منــه.... صــرخ 
بهــا بصــوت اجــش... كيــف لــك ان ترســمي كل هــذا دون علمــي.. 
ان تجعلــي مــن هــذه الغرفــه ك مكــب للنفايــات.... ارتجفــت خوفــًا 
حتــى كاد قلبهــا يتوقــف عــن النبــض ركضــت مســرعه لتمســح 
كل تلــك الطيــور مــن حائطهــا  وتطلــق ســراحها مــن خــال ثقــب  
احدثتــه فــي زجــاج النافــذة هربــت كل العصافيــر وهــي تنــادي هيــا 
طيــري طيــري وحلقــي بعيــدا قبــل ان ينالــوا منــك  وتصبحــي طعم 
بنادقهــم هيــا اســرعي فــا اجمــل مــن ذاك الفضــاء... ليتنــي كنــت 
معكــم احلــق متــى اشــاء.. كان قــد تجمــد من هــول الدهشــه.. هل 
جنــت؟ ام كان ســربا حقيقيــا مــا رأيت... ابتســمت بوجهه ابتســامة 
مبهمــة قائلــة.... ســاعتني بفراخهــا حتــى متى ما كبرت ســاطلقها 

ايضــا وربمــا ســيكبر الثقــب فنطيــر معــا .

أعلنــت منصــة تصفــح مقاطــع الفيديــو 
األشــهر »يوتيــوب« عــن حذفهــا 30 
ألــف مقطــع فيديــو مرتبطــة بفيــروس 
لمــرض  المســبب  المســتجد  كورونــا 

.»19 »كوفيــد 
مــا  بحســب  »يوتيــوب«،  وأوضحــت 
التقنــي  »إنغادجيــت«  موقــع  نشــره 
الفيديــو  مقاطــع  أن  المتخصــص، 
ــول  ــة ح ــاءات كاذب ــدم ادع ــا تق جميعه

.»19 »كوفيــد  لقاحــات 
تأتــي عمليــات اإلزالــة تلــك بعد 6 أشــهر 
ــث  ــل« بتحدي ــركة »غوغ ــام ش ــن قي م
لمعالجــة  مــرة،  ألول  سياســاتها، 
لقاحــات  حــول  الخاطئــة  المعلومــات 

»كورونــا«.
قبــل أكتوبر/تشــرين األول، كان لــدى 
ــة  ــوب« سياســة معلومــات مضلل »يوتي
عامــة بشــأن فيــروس كورونــا، لكــن 

ــًدا. ــات تحدي ــاول اللقاح ــم تتن ــك ل تل
ــر مــن  ــة أكث وحذفــت الشــركة األمريكي
800 ألــف مقطــع فيديــو لنشــر معلومات 
منــذ  فيــروس كورونــا  عــن  مضللــة 

ــي. ــباط الماض فبراير/ش
ولكــن مــع زيــادة توافــر اللقــاح، أصبحت 
عــن  الخاطئــة  المعلومــات  مســألة 

اللقاحــات أكثــر إلحاًحــا للمنصــات.
»فيســبوك«  منصتــا  وقامــت 
و»تويتر«، أيًضا بتوســيع سياســاتهما 
لمكافحــة المعلومــات الخاطئــة حــول 
األخيــرة.  األشــهر  فــي  اللقاحــات 
»فيســبوك«،  عكــس  علــى  ولكــن 
التــي أعلنــت عــن خطــط للحــد مــن 

الخاطئــة حــول جميــع  المعلومــات 
اللقاحــات، فــإن سياســات يوتيــوب 
ال تتنــاول ســوى مجموعــة فرعيــة 
محــددة مــن االدعــاءات حــول لقاحات 
»كوفيــد 19«، التــي تتعــارض مــع 
اإلرشــادات الرســمية مــن منظمــة 
الصحــة العالميــة والســلطات األخــرى.

يوتيوب تحذف 30 ألف 
مقطع فيديو مرتبطة بكورونا

  
اعظم منطقة تاريخة 

وسياحية في العالم تخلو من 
مدرسة او مستوصف
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وصية جاسب الهليجي
عبد الحميد الصـائح

قَطــَع رأَس مقالــي الُمعــدَّ لهــذا األســبوع خبــُر اغتيــال والــد المحامــي علــي 
جاســب الهليجــي، الــذي وردنــي فــي التنبيهــات الجانبيــة علــى شاشــة 
الحاســوب فــي اثنــاء الكتابــة.  فتوقفــُت  وبــدا مكتبــي يفــوح برائحــِة مزيــج 
مــن الــدم والبــارود الــذي فتــق رأس هــذا الرجل المســكين المكلــوم الحزين 
الــذي نتفــّرج عليــه الهثــاً باحثــاً عــن ِفلــذة كبــده المخطــوف لــدى زمــر الشــر 

والجريمــة والكفــر الســائبة فــي العــراق.
كان المقــاُل غيــُر المكتمــل قبــل لحظــة ورود الخبــر يتحــدث عــن الكتابة بين 
العــام والخــاص واإلجابــة عــن ســؤال يراودنــي وربمــا يــراود أغلــب الكتــاب. 
لمــاذا ُنخــرج الســنتنا الــى الشــأن العــام وننشــغل بتفاصيــل وأحــداث يوميــة 
فــي بادنــا والعالــمـ  ولدينــا مــا يجعلنــا مكتفيــن منكفئين علــى ذواتنــا ُننتُج 
أعمالنــا الخاصــة بمتعــة وروّيــة ؟ لمــاذا نــزّج أنفَســنا  فــي الشــؤون العامــة 

التــي تبــدو للبعــِض ســطحية ومرحليــة وغيــر ذات قيمــة؟.
ــكاري  ــم اف ــة لدع ــر بعــض االقتباســات المهم ــة وتحضي ــا أهــّم باإلجاب وأن
الاحقــة، وإذا بــرأس جاســب حّطــاب  بيــن يــدي ،شــاهدا علــى أننــا جميعــا 
فــي بطــن الجريمــة، بنمــوذج ضحيتهــا الجديــدة  ،الرجــل المغــدور المســالم 
النظيــف البســيط الــذي طالمــا كتــب شــعرًا دينيــاً وطالمــا طلــب فــي دعائــه 
ــى أوصلهــم  ــاءه حت ــى أبن ــذي رب ــل  ال ــف األصي ــن الري الســتر والرحمــة! اب
محاميــن وكفــاءات ، وهــو مســتوى رفيــع ُيخــِرج تلــك العوائــل الفقيــرة مــن 
عنــق الوظائــف الميتــة واالمتهــان الى الحيــاة . فاختطفــه )االخــوة( ألنه يريد 

أن يكــون حــرًا كمــا أوصــاه إمــاُم الشــهداء )كونــوا أحــرارًا فــي دنياكــم (.
مقتــل جاســب بهــذه الوضعيــة  جريمــة رخيصــة جبانــة ال أخــاق وال ديــن 
ــش  ــى التوّح ــى ال ــل ال ترق ــائري ب ــرف عش ــانية  وال ش ــة وال انس وال سياس
ــه،  ــذي تســير علي ــا االلهــي الخــاص ال نفســه،الّن للوحــوش أيضــاً نظاَمه
انهــا حــرٌب مــن طــراز خــاص هــذه المــّرة. حــرٌب بيــن الفقــراء والمجرميــن 
وتحديــدا المجرميــن المفرغيــن مــن الرجولة، اولئــك الذين يقتلــون ابناءهم 

ويحــاورون اعداءهــم. 
تركــُت الكتابــَة وأنــا أصغــي الــى صــوت الفقيــد الحزيــن  ابــي علــي يأخــذ من 
خاطــري وكأنــه عــِرف مــاذا كنــت أريــد أن اكتــب : أخــي ابــا الرســا، امــض 
بطريقــك ايهــا الولــد المنفعــل والشــيخ الخائــف علــى الدنيــا ،الهــارب من أن 
تكــون ماضيــاً، الــذي يريــد أن يتــذوق اليــوم قبــل أن يمضــي، وأن يراقــَب  
ســاعات جســده حيــة قبــل أْن تــزول، حائــرا بيــن فكــرة أن ترحــب بالتاريــخ 
ــر رجعــة. ابــق شــجاعاً مهمــا كان الثمــن،  وتســتدرجه،وأن توّدعــه الــى غي
فالعدالــُة أجمــل النصــوص، والــدُم أشــرف المــداد، والمجرمــون أخــوة مهمــا 

اختلفــت عقائدهــم، شــركاء فــي هــذا العالــم حتــى وان تقاتلــوا. 
أخــي أبــا علــي ، شــكرًا لوصيتــك ..واعذرنــي، ال أعــرف لمــاذا أشــعر بالذنــب، 
وكأّن هنــاك قــوًة لــم تشــتغل كان يمكــن ان توِقــَف قتلــك بهــذه الطريقــة، 
فاعذرنــي ألنــي دونــُت صوَتــك الحزيــن وخفقــاَن قلبــك عســى أن تخبــَر اهلل 

بمــا حصــل، وهــو يثــق بــك تمامــا فلعّلــه يفعــل شــيئا.  

األسبوع نهاية 

قبل أيام  أطلَّ علينا عيدها !!
ــة  ــذ فجــر الخليق ــل، من ــا مقاب ــزال تعطــي ب ــا ت ــي أعطــت وم ــك الت تل

ــذا !! ــاس ه ــوم الن ولي
لوالها لما كّنا موجودين في هذه الحياة أبدًا !!

منبع الحنان  والمحّبة، والحضن الدافئ في كل زماٍن ومكان !!
ــا  ــه كلّم ــأوي إلي ــٍن ي ــا حض ــا أٍم، أو ب ــرء ب ــا الم ــف يحي ــاءُل : كي أتس

داهمتــه الخطــوب، وضاقــت بــه المســافات ؟!
كيــف ســتكون الحيــاة بــا حبيبــٍة ؟! بالتأكيــد ســتغدو داكنــة الظلمــة، 

ــم علــى فضائهــا الوحــدة والهمــوم والبــؤس !! تخّي
إنهــا الجــّدة التــي نغفــو علــى حكاياتهــا عنــد الموقــد فــي ليالــي الشــتاء، 
واألم التــي ترضعنــا الحنــان والوفــاء والطيبــة والمحّبــة، والزوجــة التــي 
ــة  ــا، والحبيب ــّذات أكبادن ــا فل ــاة بحلوهــا ومّرهــا، وتهدين تشــاركنا الحي
التــي تلهمنــا القصائــد والخواطــر والقصــص، والبنــت التــي تحيــل حياتنا 
ســعادة وفــرح، واألخــت التــي تحنــو علينــا ، والخالــة التــي تواســينا كأم، 

والعّمــة، والصديقــة، والزميلــة، و..و..و...!!
إنها كل شيء جميل في الحياة !!

ومــا يــوم الثامــن مــن آذار الــذي نحتفــل فيــه كعيــد  لهــا، إالّ تعبيــر عــن 
الجميــل والَديــن والوفــاء لهــا، فمنــذ اليــوم الــذي وقفــت فيــه المــرأة 
العاملــة فــي معمــل النســيج بنيويــورك مطالبــة بحقوقهــا المغتصبــة، 
ــا،  ــا ، وكرامته ــن أجــل حريته ــس م ــاٍل ونفي ــكل شــيء غ ــة ب ومضحّي
وعّزتهــا قبــل أكثــر مــن قرنيــن، ونحــن نســتذكر تلــك المــرأة - الجنــس 

اللطيــف - الــذي وهبــه الخالــق ليكــون شــريكاً لنــا فــي الحيــاة !!
يقــول الروائــي كاميليــو خوزيــه ثيــا : »النســاء أرســخ قدمــاً فــي األرض 

مــن الرجــال، وحســهّن العــام أقــوى«..!!
وبمقولته هذه يؤكد وجودها الحتمي في كل محفٍل ومشغٍل ومكان !!

إنهــا األرض الخصبــة، والعنفــوان الــذي امتــزج مــع شــموخ الرجــل 
وكبريائــه لينبــت زرعــاً وثمــرًا ويمــأل الدنيــا حكايــات وقصــص !!

إنها المرأة وكفى !!
المــرأة التــي وقفــت إلــى جانــب الرجــل منــذ فجــر التاريــخ، كونهــا نصفــه 
الحلــو الناعــم الحنــون، لترســم معــه طريقــاً مــن نــور وعالماً مــن جمال!!
المــرأة التــي ناضلــت ، وكافحت، وصمدت أمام أعتــى األعاصير واألنظمة 
الفاشــية االســتبدادية، لتحّطــم قضبــان الســجون، وتهّز عــروش الطغاة، 

وتمــّرغ أنــوف الجاديــن في وحــل العــار والهزيمة !!
منــذ فجــر الســاالت، وهــي ترفــع رايــة النضــال من أجــل الحريــة وكرامة 
اإلنســان وبنــاء األوطــان فــي عالــٍم ذكــوري التفكيــر والمنطــق والعمــل، 
ــاء  ــخ وبن ــع التاري ــي صن ــة ف ــراكتها الحقيقي ــدت ش ــذا أّك ــا ه وبنضاله

المجتمعــات والشــعوب !!
ومــا موقــف المــرأة العراقيــة اليــوم فــي انتفاضــة تشــرين إالّ دليــل كبيــر 
علــى دورهــا األساســي فــي صنــع االنتصــارات، وانتــزاع الحــق والحريــة 

مــن بيــن أصابــع الجاديــن !!
ــي  ــتواها الثقاف ــة، ومس ــا العمري ــكل فئاته ــوم وب ــة الي ــرأة العراقي الم
والفكــري، ومكانتهــا العلميــة والمجتمعيــة وقفــت إلى جانــب أخوتها في 
ســاحات الشــرف وخيــم االعتصــام مطالبــة باإلصــاح وفضــح الفاســدين 
ومحاربــة الفســاد والمحاصصــة والطائفيــة، مــن أجــل بنــاء وطــن حــٍر 

ســعيد تســوده العدالــة والمحبــة والوئــام ونكــران الــذات !!
المــرأة اليــوم أثبتــت للعالــم أجمــع أنهــا القريــن األمثــل ألخيهــا ورفيقها 
وزوجهــا وابنهــا وأبيهــا وقريبهــا الرجــل فــي الفكــر والعمــل واالندفــاع 

مــن اجــل الوطــن !!
المــرأة التــي رفعــت رايــة العــراق عاليــا، واختنقت بدخــان مســّيل الدموع 
ــا أن نحتفــل  والغــازات، وقّدمــت روحهــا قربانــا مــن اجــل الوطــن علين
بيومهــا، فهــي امتــداد لكل النســاء المناضــات اللواتــي ذكرهــنَّ التاريخ 

منــذ عصــور مــا قبــل الميــاد ولحــد هــذه الســاعة !!
لعيدهــا نكتــب األشــعار وننشــد األغانــي ونرفــع الزينــة ونهديهــا الورود 
وأكاليــل الغــار والنرجــس ونقــول لهــا : أنــِت كل شــيء فــي حياتنــا ، كل 

آذار وأنــت بألــف ألــف خيــر !!!!!

 !!...  فــي عيدهنَّ

مواويل جنوبية

 - اخر عمل لك؟
* االســتعداد لمعــرض شــخصي فــي 
ــاول  الدوحــة اســميته )عشــق عربــي( اتن
مــن خــال لوحاتــه  اهم قصص العشــق،  
ــارك.  ســيكون بعــد شــهر رمضــان المب

 - اخر كتاب قراته؟
* العقــل فــي التاريــخ، ترجمــة د. امام عبد 

الفتاح.
 - اخر فيلم شاهدته؟

* )صائد الغزالن(.
 - سياســي عراقــي او غيــر عراقي مفضل 

لديك؟
* حقيقــة ســؤال محيــر واعتقــد  يجــب 
ــل  ــؤال )ه ــة الس ــادة صياغ اع
عراقــي  سياســي  هنــاك 
موجــود االن علــى الســاحة( .

 - شاعرك المفضل؟
* عبــد الــرزاق عبــد الواحــد 
مقبــرة  فــي  )المدفــون 
بلديــة باريــس والــذي 
اهلــه  البلديــة  تطالــب 
االيجــار  ضريبــة  بدفــع 
ــع  ــدم الدف ــال ع ــي ح وف
اخــراج جثمانــه مــن 

المقبــرة (.

 - مطــرب عراقــي مفضــل لديــك واجمل 
 اغانيه؟

ــمت  ــد قس ــمس ق ــر : الش ــف عم * يوس
ــا .  ــي وله ــن ل نصفي

 - ممثل عراقي يعجبك؟
*   نزار السامرائي.

 - ممثلة عراقية تعجبك؟
*   آالء حسين.

 - احب البلدان لديك غير العراق؟
* لبنان .

 - حكمة في حياتك؟
* رأس الحكمة مخافة اهلل.

 - امنية خاصة؟
* ان يستقر العراق.

 - امنيه عامة؟
ان  اخــرى  مــرة   *

العــراق. يســتقر 

 الفنان الدكتور محمود شبر
وقفة مع

عبد السادة البصري

بريشة : كاظم شمهود

السليمانية - المستقل

ــة  ــات االولي ــليمانية  التمرين ــي الس ــدات ف ب
لتقديــم رائعــة الكاتــب الروســي مكســيم 

غوركــي )الحضيــض(. 
حيــث باشــرت فرقــة )شــار( بالتعــاون مــع 

وزارة الثقافــة فــي اقليــم كردســتان.
ــران رؤوف   ــر كامي ــان الكبي يخــرج العمــل الفن
ويقــوم بالتمثيــل ديــاری عمر بيشــرو حســين 
ازاد ســهوزه ديــدار عمــر ســاالر ماهــر ســوران 
اكــرم كــوران نامــق مديــر المســرح ياداشــت 
يوســف. وتعــد هــذه المســرحية ضمــن اعمال 
ــاج  ــادة انت ــي اع ــة ف ــرج وللفرق ــابقة للمخ س

بعــد  امعروفــة  العالميــة  المســرحيات 
غيابهــا عــن االنشــطة المســرحية التــي 
ظلــت فــي حــدود النصــوص المحليــة..
المخرج كاميران رؤوف تحدث للمســتقل  
بالقــول: مقتــرح ديكور العرض ســيكون  
عبــارة عــن برميــل نفايات مقطوعــة الى 
ــى مــدار المســرحية ترمــى  ــن عل نصفي
أكيــاس النفايــات مــن األعلــى فــى نهاية 
ــة  ــف رؤوف : إن اهمي ــرحية. ويضي المس
هــذا العــرض هــو تقديم مناهــج محترفة 
عالميــة للطلبة والشــباب ، ليتعرفــوا على 
ــد  ــى صعي ــرحي عل ــل المس ــول العم اص

التمثيــل والمعالجــات اإلخراجية .  

)حضيض( غوركي باللغة الكوردية

رحــل فــي بيــروت السياســي والمفكــر 
القومــي خيــر الدين حســيب عــن عمر 
ناهــز التســعين عامــا ، بعــد رحلــة ن 
العمــل االقتصــادي والفكــري اخرهــا 
ادارتــه لمركز دراســات الوحــدة العربية.

خير الدين حسيب

صــدرت للشــاعر العراقــي وســام 
ــدة  ــعرية جدي ــة ش ــم مجموع هاش
عــن االتحــاد العــام لادبــاء والكتــاب 
غلطــة  عنــوان  تحــت  العراقييــن 

العراقــي – نصــوص الســبورات.

وسام هاشم

تشــارك في مسلســل لبناني  – عراقي 
اســمه أم بديلــة يجــري توصيــره فــي 
بيــرون مــن تاليــف نــدی عمــاد خليل 
واخــراج ديفيــد اوريــان وتمثيــل نخبة 

مــن الفنانين العراقييــن واللبنانيين .

هند كامل

المخــرج العراقــي الفنــان صبــري 
الرماحي يرقد في احد مستشــفيات 

امريــكا.
ــى  ــودة ال ــفاء والع ــه الش ــى ل نتمن

ــي. ــه االبداع ــدان عمل مي

صبري الرماحي

رئيــس  الخوئــي  جــواد  الســيد 
مجلــس حــوار االديــان قــال ان 
توطيــد  ســيواصل  المجلــس 
ــل  ــكان وتفعي ــع الفاتي ــر م االواص
حــوار االديــان بعــد زيــارة البابــا.

جواد الخوئي

يحدثحدث

ــال  ــي اتص ــي ف ــا عل ــد الرض ــور عي ــال الدكت ق
هاتفــي بالمســتقل انــه مشــغول هــذه االيــام 
فــي كتابــه »مــن ذاكــرة الخــوف«، الذي ســيكتب 
الجامعــات   اروقــة  فــي  الطويلــة  رحلتــه  بــه 
العراقيــة كأســتاذ لــادب العربــي المحفوفــة 

ــوف .  ــاهد الخ ــة بمش ــب ، والمليئ بالرع
جــاء حديــث الدكتــور علــي بمناســبة صــدور 
كتابــه الجديــد عــودة القريــن الــى بــاد الاأيــن 
وإيقاعاتــه  الشــعر  فــي  الــذي يضــم دراســات 
والســرد وتقنياتــه. صــدر عــن دار العــارف ببيــروت.

وقــد شــاركه  فــي  تقديــم الكتــاب مجموعــة مــن 
محبيــه  الذيــن علقــوا وقالــوا  علــى ما كتــب والف او  
مــا تحــدث بــه عبــر وســائل االعــام  وفــي النــدوات . 
االســتاذ الدكتــور عبــد الرضــا علــي الــذي قــاوم 
االنطفــاء ، وانتصــر علــى  المرض ، يطمــح ان ينتهي 
فــي االيــام المقبلــة  مــن كتابــه » مــن ذاكــرة الخــوف 
« وهــو كتــاب يتحــدث  عــن تجاربــه الشــخصية او 

تجــارب المحيطيــن بــه ومــا تختزنــه ذاكرتــه مــن 
مشــاهد الرعــب ابــان ســيطرة دكتاتوريــة  ابنــاء القــری 

ــة. النائي

عبد الرضا علي للمستقل: 
أملي أن أنتهي من كتابي »من ذاكرة الخوف« بعد عودة القرين


