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كتب المحرر السياسي للمستقل: 

فــي مثــل هــذه االيــام اندلعــت الحــرب. حــرب امتــدت عملياتهــا 
مــن  20 آذار-مــارس إلــى 1 آيــار- مايــو تخللهــا احتــال بغــداد 
ــتكمل  ــرب تس ــا. ح ــذي يحكمه ــام ال ــقاط النظ ــل واس بالكام
ــي  ــا ف ــاً له ــًة مخطط ــا، منظم ــي تفاصيله ــة ف ــا مرتجل حروب
األبعــاد السياســية الدوليــة التــي تضــع المنطقــة علــى طاولــة 
ــل اخطــاء  ــك العل ــرز تل ــة واب التشــريح وتراقــب عللهــا الداخلي
انظمتها السياســية على الصعيديــن الداخلــي والخارجي. لتدير 
ــات  ــن الطاق ــزون م ــى مخ ــو عل ــًة تجث ــاُ مهم ــد بلدان ــن بع ع
الطبيعية والطاقات البشــرية والتعقيــدات االيديولوجية الدينية 

والمدنيــة.  

حرب استنزاف وحصار جائر
النظــام الديكتاتــوري فــي العراق الذي اشــعل حربيــن كارثيتين 
فــي المنطقــة بارادتــه المباشــرة او مدفوعــا مــن جهــات 
اســتثمرت طموحاتــه غيــر المدروســة جيــدا، وفــر فرصــة ثمينة 
الدخــال الجســد العراقــي الضخــم فــي مختبــر التشــريح الدولــي 
هــذا وتحديــدا االمريكــي الــذي تقــف وراءه مخططــات كبــرى 

لتغييــر وجــه هــذا البلــد ذي االهميــة الكبيــرة .
واذا ماكانــت الحــرب العراقيــة االيرانيــة بدايــة االســتنزاف 
للبلديــن االساســيين فــي المنطقــة  ايــران والعــراق، فــان حرب 
ــيادة  ــة ذات س ــراق كدول ــة الع ــة نهاي ــت بداي ــال الكوي احت
ــريح.  ــك التش ــدء بذل ــة الب ــة فرص ــرات الدولي ــت للمؤام وترك
وحتــى يتــم القضــاء علــى اي بريــق للقــوة الكامنــة لــدى الدولة 
وشــعبها، اتخــذ قــرار الحصــار الجائــر علــى العــراق، حصــار لــم 
ــة او  ــن اي ادوات للتنمي ــراق م ــرم الع ــخ ح ــي التاري يحصــل ف
ــد  ــى قي ــى عل ــرد ان يبق ــا لمج ــعب الهث ــل الش ــدم، وجع التق
ــي اذار/ ــرب ف ــرار الح ــاء ق ــى ج ــة. حت ــدم الفاعلي ــاة  منع الحي
مــارس عــام 2003 تحــت ذرائــع شــعبية بانقــاذ النــاس مما هم 
عليــه مــن حكــم اســتبدادي وخســارة تاريخيــة للحــاق بركــب 
ــة  ــر الموالي ــات غي ــم المتقــدم، وانهــاء اضطهــاد المكون العال
-هكــذا كان تعميــم الدعايــة الحربية النفســية- وذرائع قانونية 
ناقصــة صاحبتهــا اهانــات غيــر مســبوقة للنظــام الحاكــم 
بمســؤوليته عــن احــداث 11 ايلول/ســبتمبر وبامتــاك اســلحة 
الدمــار الشــامل التــي كان يعلــن عنهــا علنــا قبــل الحــرب فــي 
مســتوى هابــط مــن االميــة السياســية التــي تتطلــب الســرية 
ــة المحترفــة. وهــي المســوغات  والحــذر وباطنيــة عمــل الدول
ــة  ــي االدارة االمريكي ــار المســؤولين ف ــا كب ــي تنصــل عنه الت
مثــل كونداليــزا ريــس وجــورج تينيــت وكولــن بــاول فــي 
مذكراتهــم فضــا عــن حلفــاء امريــكا كمــا يــرد فــي مذكــرات 
رئيــس الــوزراء البريطانــي االســبق غــوردن بــراون الــذي شــغل 
منصــب وزيــر الماليــة اثنــاء الغــزو الذي انكر اي تنســيق رســمي 
بالوثائــق بيــن الواليات المتحــدة والحكومــة البريطانية مؤكدا  
أن )البنتاغــون( كان علــى علــم بــأن “بغــداد” ال تملــك أســلحة 

الدمــار الشــامل ولــم ُيبلــغ “لنــدن” بذلــك.

الدعاية واوهام البدائل
ليــس مهمــا االشــارة هنــا الــى غــزو الكويــت  وضــرب ماســمي 
ــه  ــه الســطحية ، لكن ــه وتبريرات ــي  وتفاصيل ــن العرب بالتضام
اعطــى مبــررا تاريخيــا خطيــرا بدخــول الواليــات المتحــدة بــكل 
اســلحتها الــى المنطقــة او ماســمي اســتراتيجيا بدخــول الميــاه 
الدافئــة ، التــي علــى حــد تعبيــر وزيــر الخارجيــة االســبق هنــري 
ــة اال  ــول المنطق ــدة دخ ــات المتح ــن للوالي ــنجر » اليمك كيس
بتحقيــق مســتحيلين االول حــرب عربيــة عربيــة فــي المنطقــة ، 
ونهايــة االتحــاد الســوفيتي كقــوة موازيــة » فــي تقريــر شــهير 

لــه عــن دخــول الواليــات المتحــدة لمنطقــة الميــاه الدافئــة .
واخير حقق صدام حســين وغورباتشــوف هذين المســتحيلين. 

واصبحــت امريــكا مدعــوة مــن بلــد عربــي ضحيــة لضــرب بلــد 
عربــي اخــر المعتــدي .

وبذلــك تختصــر االحــداث ليصبــح العــراق اعتبــارا مــن 20 آذار 
2003، بلــدا بــا ذات وال ســيادة تتاعــب بــه طموحــات احــزاب 
المعارضــة العراقيــة متعــددة الــوالء للخــارج فاقــدة القــوة 
واغلــب منتســبيها مــن الضحايــا الهاربيــن، وتصديــق قســري 
او ذاتــي بــان مــا ياتــي بعــد الحــرب اهــون بكثيــر ممــا قلبهــا، 
وبيــن تــردد شــعبي ومخــاوف مــن تبعــات الحــرب التــي تــرى 
العــراق ميتــا فــي الحالتيــن الحــرب او بدونهــا وان مايحــدث هو 
) ترجيــح لمــرض الســرطان على مرض الســكتة القلبيــة !( على 
حــد معارضيــن رفضــوا مباركة الحرب حينــذاك. وتشــتت الرؤى 
ــر العــراق فــي االعــام واحتــال العــراق  السياســية بيــن تحري
حســب القــرار الدولــي الــذي اســتحصلته الواليــات المتحدة من  
مجلــس األمــن التابــع لألمــم المتحدة رقــم 1483، الــذي اعتمد 
فــي 22 مايــو 200 ، لتغطــي علــى خروجهــا عن قراراته وشــنها 
الحــرب دون موافقتــه واحــراج مناوئيهــا مــن العراقييــن الــذي 

روجــوا بــان مايحصــل تحريــر وليــس احتــاال. 
فــي ظــل هــذه الخارطــة الملتهبــة مــن االحــداث واالنتكاســات 
والخــوف مــن ابتــاع النيــران كل ماتبقــى مــن امــل للعــراق في 
القــوة والتحصيــن واعــادة عجلــة التنميــة، كانــت هنــاك آمــال 
شــعبوية عامــة بــان مــن ســياتون مــن العراقييــن يمكــن ان 
ــن االمــل فــي  ــووا المخاطــر بتعويضهــم فقــدان العراقيي يحت

حيــاة معقولــة بيــن دول المنطقــة علــى اقــل تقديــر .

العراق بين جنايتين
لكــن ماحصــل هــو انتقــال العــراق مــن جنايــة الدكتاتوريــة التــي 
اوصلــت العــراق الــى تســليمه منهــكا مكبــا ضعيفــا الــى قــوى 
الهيمنــة الدوليــة، الــى جنايــة الديمقراطية التي جــاءت بنصوص 
مغريــة فــي عناوينهــا خطيــرة ســامة فــي تفاصيلهــا، فالدســتور 
ــادل الســلمي للســلطة والمؤسســات  الدائــم والانتخابــات والتب
المســتقلة وســلطة القضــاء وتطهيــر الجيــش مــن الطارئين على 
كفاءاتــه واعــادة عجلــة االعمــار والتنميــة وخضــوع العــراق لقانون 
االحــزاب وانهــاء العقوبــات واســقاط الديــون، ووعــود اخــرى 
كثيــرة لــم يبــق منهــا ســوى طرائــف متناثــرة علــى الســن جيــل 
الحــرب وجيــل مابعدهــا. بعــد ان عــاث الحاكــم المدنــي االمريكــي 
بــول بريمــر بالعــراق فســادا حيــث ُحــل الجيــش وفتحــت الحــدود 
وتغولــت التيــارات الدينيــة على الســلطة لتحكــم بعقائد متناقضة 
حســب ميولوهــا ومناهجها وتبعياتهــا الفكريــة والخارجية، لتغيب 
تبعيــة المصلحــة الوطنيــة العليــا فــي ظــل ذلــك االفتــراس، بلــد 
مشــوه الخارطــة، مــن اقاليــم هــي اقليــم واحــد بمــوازاة الدولــة 
ودســتور انتقامــي معبــأ بالفخاخ، واســتغال حتى لقضايا الشــعب 
العادلــة وحروبــه ضــد االرهــاب الــذي اختــرق البــاد وكاد ان 
يبطــش بهــا الــى دهــور طويلــة، حتــى هــذه الدماء اســتغلت وتم 
حصــد المكاســب السياســية والماليــة باســمها. ســتة انتخابــات 
للدســتور والجمعيــة الوطنيــة وثاثــة برلمانــات وســبع حكومــات 
اثنتــان موقتتــان وواحــده لدورتيــن وثاثــة اخــرى، لتتغــول الدول 
المحيطــة فــي المنطقــة علــى العــراق بنفــوذ ايرانــي ونفــوذ تركي 

وتاثيــر خليجــي، امــام رقابــة امريــكا التــي انســحبت ولم تنســحب، 
ــل  ــا، ه ــرف هويته ــي التع ــدة الت ــة الوحي ــراق الدول ــى الع ليبق
هــي دولــة دينيــة ام علمانيــة اقتصــاد حــر ام اقتصــاد مركــزي؟ 
هــل امريــكا صديقــة تعيننــا علــى حــرب االقويــاء ام عــدوة علينــا 
محاربتهــا ؟، مــن هــو االقــوى الجيــش ام الجماعــات المســلحة؟، 
هــل الميلشــيات شــرعية ضمــن الدولــة تتقاضــى رواتبهــا منها؟، 
ام انــه متمــردة علــى الدولة التنســق معهــا والتعنيها ســيادتها؟، 
مــن هــم الحاكمــون  ومن هــم المحكومون؟، هل الحكم للشــيعة 
الذيــن يســقط ابناؤهــم برصــاص قادتهــم ؟ ، ام للســنة الذيــن 
تمتلــيء مخيمــات النازحيــن بهــم؟ ام لاكــراد الذيــن يحســدون 
علــى ماهــم عليــه فيمــا يعانــون مــن ســلطة العشــيرة الواحــدة 

علــى مقــدرات الدولــة .
ــركا فــي العــراق كمــا خســر الشــعب  ــرًا هــل خســرت أمي وأخي
فرصتــه فــي ظــل الديمقراطيــة )العراق-امريكيــة( كما خســرها 
فــي ظــل الديكتاتوريــة؟ أم انهــا ربحــت هــي والقــوى التي تقف 
خلفهــا، وهــي تــرى بلــدا يقتــل فيــه العلمــاء وأصحــاب الــرأي 
والصحفييــن مفضوحــاً فــي تقارير المؤسســات الدوليــة كاعلى 
رقم في مســتويات الفســاد وانتهاك حقوق االنســان  ويشــهد 
اســوا مرحلــة فــي مســتوى التعليم  والصناعــة والزراعــة وهجرة 
الكفــاءات وفوضــى السياســة والســاح وافــراغ المناصــب العليا 
مــن اهميتهــا وتاثيرهــا. ثري فــي االحصــاءات فقير  فــي الواقع، 
تواجهــه مخاطــر تشــبه الكوابيــس مــن الضيــاع وربمــا الذهاب 

الــى مصائــر اخطــر بكثيــر ممــا هــي عليــه االن .

في ذكرى الحرب :في ذكرى الحرب :
جناية الديكتاتورية .. جناية الديمقراطيةجناية الديكتاتورية .. جناية الديمقراطية

عبد الحميد الصائح

ــا  ــس جرح ــه ولي ــفى من ــا فُيش ــس مرض ــة، لي ــاء عضوي ــاك أخط هن
ــر عضــو  ــه. أخطــاء تشــبه بت ــن اصاُح ــاً يمك ــس خاف ــم، ولي فيلتئ
فــي الجســد أو اتخــاذ قــرار يــؤدي الــى التهلكــة، ســواء علــى الصعيــد 
الفــردي الشــخصي أو الجماعــات او الــدول. ولذلــك  ليــس مــن حــق  
الشــخص تقديــُر مصيــره بنفســه دون علــم واستشــارة ومعرفــة 
ــرار  ــا فعــا كــي اليتخــذ الق ــا يقين ــراه يقين ــام مــن ان ماي ــٍق ت وتحق
بــا مؤهــات، والحــرب بــا اســتعداد. والتصديــق بــا دليــل، وفــوق 
ذلــك وقبلــه التصــرف خــارج القانــون الخــاص لمــا تضــع نفســك فــي 

موضعــه.  
ــي  ــب والشــك العقل ــول الفكــر والتجري ــا عــن حق ــث هن ليــس الحدي
الجســد  بــل تحطيــم  المالــوف،  الســلمي عــن  والخــروج اآلمــن 
والدولــة والحــق فــي الحيــاة واهانتهــم وذبحهــم بنــاء علــى فرمانــات 
أيديولوجيــة أو انظمــة قســرية ترى مااليــراه العقــل وال تزنه الحكمة.
هــذا ماحصــل لنــا نحــن العراقييــن منــذ تاســيس هــذه الدولــة 
تاسيســاً مشــوها علــى انقــاض الهزائــم ودول العقائــد التــي تواطــأت 
ــي  ــأ لافاع ــط وملج ــاً للخرائ ــرب نهب ــاد الع ــت ب ــة وترك ــع النازي م

ــوب.  ــن كل ص ــة م ــية القادم السياس
دولــة اليحكمهــا اهلهــا اال وقضــوا علــى أهلهــا، تفترســها ثاثيــة – 
العســكر – الديــن – العشــيرة، فــي تواطــؤ صــارخ بيــن ســطوة هــذه 

الثاثيــة وآلياتهــا الخاصــة واســلحتها المختلفــة. 
ولذلــك ترّبــص اآلخــرون بهــذه البــاد الجائمــة علــى أســاطير مــن 
الثــروة وأســاطير مــن العلــوم والطاقــات البشــرية، البــاد التــي 
اقترحــت علــى الوجــود الحكمــة والقانــون والكتابــة والعمــارة والــري 
والزراعــة والفــن وتخطيــط المدن، لتعــود ادراجها بعد االف الســنين، 
تحكــي مــع الطيــور مــن جديــد وتلعق طينهــا كمــا كانت، اســيرة عند 
حكامهــا الذيــن يقودونهــا مــن حــرب الــى حــرب ويســلمونها مــن 
عــدو لعــدو وان اختلفــت ازياؤهــم ولغاتهــم، فهــم علــى موعــد مؤكد 
مــع الخطــا العضــوي بانتظــار تفاقــم العلــل الداخليــة فــي هذا الجســد 
حيــث تتبــادل هــذه الثاثيــة الســلطة ويلــوذ النــاس بهــا مغمضــي 
األعيــن ومطفئــي القلــوب. يتربصــون بانتظــار الفعــل القاتــل الــذي 

يرتكبــه حــكام هــذه البــاد.
قمــع الشــعب – اشــعال الحــرب - تبديــد الثــروات – انهــاك المجتمــع 
وتجهيــل اجيالــه، لتســقط البــاُد صريعــة، ثــم تســقط بعــد أن 
ــى  ــرى، لتبق ــرة أخ ــقط م ــد أن تس ــض بع ــم تنه ــة، ث ــض ثاني تنه
هــي هــي لكنهــا علــى دمــاء تســيل وفقــٍر مقيــم وزمــان متوقــف علــى 

ــدوام. ال
وســيبقى االمــر علــى هــذا النحــو طالمــا لــم يحّيــد الشــعُب ســلطات 
هــذه الثاثيــة كمــا فعلــت شــعوٌب وبلــداٌن شــهدت حروبــا كونيــة ثم 

ايقظــت الزمــان وتقدمــت. 
غيــر ذلــك وامــام مشــهدنا العراقــي الطويــل المعقــد لــن يصمــد نمو 
ولــن تتحقــق تنميــة، ويبقى ســكان هــذه األرض يتوســلون بالســماء 
واألرض، بالخرافــة والعقــل، بالمنقــذ الغائــب، او الغائــب الحاضــر كــي 

يتحقــق العــدل يوما. 
والعــدل مــع عــدو والعــدل مــع طاغيــة. والســام مع )حــرب تلــُد أخرى( 
حيــث ينتظــر النــاُس بقايــا الرحمــة.. أن تلتهم األفاعي بعضها ليســلم 

الجميــع، وما يــوُم التهــام األفاعــي بعَضها ببعيد.

* العنــوان هــو ذاتــه عنــوان كتــاب )حــرب تلد اخــرى (- التاريخ الســري لحــرب الخليج/ 
الصــادر عــام 1992 لاســتاذ ســعد البزاز / اقتضــى التنويه.
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قريبًا في بغداد

بغداد - المستقل

افــادت مصــادر مطلعــة للمســتقل : ان 
الرئيــس المصــري عبــد الفتاح السيســي 
ســيزوران  الثانــي  اهلل  عبــد  والملــك 
العــراق قريبا، الســتكمال الخطــوات التي 
بدأتهــا الــدول الثــاث فــي  قمــة عمــان 
ــة  ــع الثقافي ــي توجــت بتوق ــة الت الثاثي

بيــن الــدول الثــاث. 
وقــال المصــدر ان الزيــارة كان مــن 
ــم فــي هــذا الشــهر،  المقــرر لهــا ان تت
ــراح األردن ان  ــت بســبب اقت لكنهــا اجل
ــاث  ــدول الث ــادة ال يكــون االجتمــاع لق
فــي مطــار بغــداد، إال ان بغــداد رفضــت 
هــذا المقتــرح، كمــا رفضــه الرئيــس 

المصــري، وأضــاف المصــدر المســتقل، 
ان الرئيــس عبــد الفتــاح السيســي قــال 
معلقــاً علــى مقتــرح االردن: ان االجتمــاع 
فــي مطــار بغــداد ال يليــق بالعــراق 
وتاريخــه وال يليــق بشــعبه، نحــن نأتــي 

ــة الســام.  ــداد مدين ــى بغ ال
يذكــر ان العــراق واالردن ومصــر قــد 
الشــهر  نهايــة  عمــان  فــي  أعلنــوا  
الثامــن مــن الســنة الماضيــة عــن اتفاق 
بينهــم، وقــد ركــزت القمة علــى القضايا 
الثــاث،  البلــدان  بيــن  االقتصاديــة 
وتحديــدا مــا يتعلــق بالطاقــة والتجــارة 
البينيــة واالســتثمار. ويــرى مراقبــون 
عراقيــون أن بادهــم آخر المســتفيدين 

ــراكة. ــذه الش ــن ه م

نوروز.. عيد الحرية والخصب مجلس القضاء يباشر العمل غدًا اإلثنين 
بقانون المحكمة االتحادية المعدل

بغداد - المستقل

يحتفــل الكــرد فــي العــراق والعالــم اليــوم  الحــادي والعشــرين 
مــن شــهر آذار بعيــد النــورزو ، وهــو  اهــم االعيــاد القوميــة لامــة 

ــيا . ــط اس ــعوب وس ــة ولش الكردي
يذكــر ان النــوروز ليــس عيــدًا  للفــرح والمــرح والســعادة فحســب، 
بــل يــوم  يحمــل معانــي ورمــوزًا  كبيــرة تشــير الــى الحريــة والنمــاء 

ورفــض الظلــم .
النــار والخصــب رمــزان دينيــان قديمــان، يمثــل األول النــور ويرتبط 
باالنتصــار علــى الظــام الــذي كان اشــارة للشــر فــي بعــض 
الديانــات مثــل الزرادشــتية، فــي حيــن يمثــل الخصــب تجــدد الحيــاة 
واســتمرارها التــي تبــدأ مــع االعتــدال الربيعــي، وكانــت عشــتار 
البابليــة وتمــوز رمــزان عراقيــان يؤكــدان عراقــة االرض واالنســان 

فــي بــاد مــا بيــن النهريــن.

بغداد - المستقل

بيــان صــادر عــن مجلــس  قــال  
االثنيــن  غــدا  أن  األعلــى  القضــاء 
الموافــق 2021/03/21 ســيتم العمل 
بالتعديــل الجديــد الــذي صــوت عليه 
مجلــس النــواب الخميــس الماضــي.

ودعــا  رئيــس المجلــس القاضــي 
فائــق زيــدان، أعضاء مجلــس القضاء 
االثنيــن  غــدا  لاجتمــاع  األعلــى 
المقبــل لذلك.مشــيرا ال أنــه  ســيتم 
فــي االجتمــاع تكريم رئيــس وأعضاء 
المحكمة االتحادية الحالية بمناســبة 

إحالتهــم علــى التقاعــد .
وكان مجلــس النــواب  قــد انهــى 
السياســية  األوســاط  ســاد  جــدالً 
ــون المحكمــة  والشــعبية بشــأن قان
االتحاديــة ليصــوت بأغلبيــة أعضائه، 

ــا . ــل قانونه ــى تعدي عل
وقــد جــرى التصويــت علــى تعديــل 
جديــدة  ومــادة  الثالثــة  المــادة 
)األمــر  األول  التعديــل  قانــون  مــن 
مــن   )2005 لســنة   30 رقــــــــم 
 قانــون المحكمــة االتحاديــة العليــا.

وتــم تمريــر التعديل بأغلبيــة األصوات 
خــال جلســة حضرهــا 204 نــواب مــن 
أصــل 329، وذلــك وســط مقاطعــة 

النــواب الكــرد وممثلــي األقليــات.
تعديــل  علــى  التصويــت  ويأتــي 

الكتــل  فشــلت  بعدمــا  القانــون 
بشــأن  التوافــق  فــي  السياســية 
مشــروع قانــون المحكمــة االتحاديــة 
الجديــد، إذ يتطلــب تشــريعه حضــور 

ثلثــي عــدد أعضــاء البرلمــان.
صــوت  الماضيــة،  الفتــرة  وخــال 
البرلمــان علــى تمريــر 21 مــادة مــن 
مشــروع قانــون المحكمــة االتحاديــة 

تــدور  الخافــات  وكانــت  الجديــد، 
بشــأن ثاث مــواد لم تتوصــل القوى 

السياســية إلــى توافــق بشــأنها.
منــح  حــول  الخافــات  وتركــزت 
مقاعــد لفقهــاء الشــريعة اإلســامية 
مــن المذهبيــن الشــيعي والســني 
في المحكمــة االتحاديــة، وإعطائهم 
ــى القــرارات. ــة التصويــت عل صاحي

*
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بغداد - المستقل

وقــع وزيــر الثقافــة والســياحة واآلثــار د. حســن ناظــم، 
مذكرتــي تفاهــم مــع وزيــر التجــارة واالقتصــاد الســوري د. 
محمــد ســامر الخليــل، فــي مجالــي الثقافــة والســياحة، فــي 

ــة. ــط العاصم ــداد وس ــدق بغ فن
ــة  ــدورة العاشــرة للجن ــات ال ــع ضمــن اجتماع ــي التوقي ويأت
العراقيــة _ الســورية المشــتركة ، وتضمنــت توقيــع العديــد 

مــن مذكــرات التفاهــم فــي مجــاالت متعــددة مــع وزراء 
وومثليــن عــن وزارات الخارجيــة والتربيــة واإلســكان والتجارة 
والشــباب والرياضــة والثقافــة والســياحة واآلثــار فضــا عــن 

ــة أخــرى. مؤسســات حكومي
المجــاالت  فــي  تعاونــاً  األولــى  المذكــرة  وتناولــت 
والتراثيــة. واآلثاريــة  والموســيقية  والفنيــة   الثقافيــة 

فيمــا تناولــت المذكــرة الثانيــة تعاونــاً فــي مجــال الســياحة 
وتنشــيط الســياحة الدينيــة بيــن البلديــن.

بغداد - المستقل

أكــدت لجنــة الطاقــة النيابيــة، أن جــوالت التراخيــص 
تســببت بخســارة كبيــرة للعــراق، فيمــا أشــارت إلــى 

ضــرورة إعــادة النظــر بهــا.
وقــال عضــو اللجنــة أمجد العقابــي، إن »لجنــة الطاقة 
تداولــت كثيــرا حــول جــوالت التراخيــص واثرهــا على 
العــراق«، مبينــا أن »العــراق لديه الكثير مــن الطاقات 

المهنيــة بإمكانهــا العمل الســتخراج النفط«.
وأوضــح أن »انتــاج النفــط قــد ازداد عندمــا تعاقــدت 
وزارة النفــط مــع الشــركات النفطيــة، ولكــن جــوالت 
التراخيــص مجحفــة بحــق الشــعب العراقــي كــون 
هــذه الشــركات لــم تلتــزم مــع أوبــك«، مشــيرا 
ــا  ــركات بإعطائه ــع الش ــة م ــة ملتزم ــى أن »الدول ال
اســتحقاقاتها مــن تكاليــف االســتخراجات ولكــن 
الشــركات غيــر معنيــة بتقليــل صــادرات النفــط التــي 
يلتــزم بــه العــراق، ســواء قامــت الحكومــة العراقيــة 
ببيــع النفــط أو ال، حيــث تســتمر هــذه الشــركات 
باســتخراج النفــط، ممــا يــؤدي إلــى خســارة العــراق، 
ــا  ــردي أثره ــا وت ــة كورون ــول جائح ــع دخ ــيما م الس

االقتصــادي«.
وأكــد أن »لجنــة النفــط والطاقــة قدمــت الكثيــر مــن 
المخاطبــات والكتــب الرســمية الــى وزارة النفــط 
ــوالت  ــر بج ــادة النظ ــوزراء الع ــة ال ــة ورئاس والنزاه

التراخيــص«، مبينــا أن »المباحثــات التــزال جاريــة في 
ــا  ــادة صياغته ــود أو اع ــض العق ــاف بع ــة إليق اللجن
وهــو االفضــل واالنســب لــوزارة النفــط للخــروج مــن 

االزمــة«.
وأضــاف، أن »العــراق يمــر بأزمــة كبيــرة علــى الرغــم 

مــن ارتفــاع ســعر البرميــل، لكــن اليــزال ملتزمــا 
بالصــادرات النفطيــة مــع أوبــك والشــركات لــم 
تقلــل انتاجهــا مــن االســتخراج«، موضحــا أن »العراق 
ــو  ــل ، وه ــف برمي ــن و700 أل ــا مليوني ــدر يومي يص
ــا«. ــل يومي ــن برمي ــر 6 مايي ــدرة بتصدي ــه الق لدي

المستقل - وكاالت

قــال النائــب األول لمديــرة صنــدوق النقــد 
ــي خطــاب  ــو، ف ــري أوكاموت ــي، جيف الدول
ألقــاه أمــام منتــدى التنميــة الصينــي، إنــه  
»تظهــر بــوادر لتعــاف قــوي  لاقتصــاد 
المؤسســة  أن  إلــى  مشــيرا  العالمــي، 
ــع   ــي مطل ــات  ف ــاً للتوقع ــتصدر تحديث س
نيســان/أبريل القــادم للنمــو العالمــي عــن 
كانــون ثان/ينايــر التي كانت عند مســتوى 
الجديــدة  التقديــرات  لتعكــس   ،5.5%
ــات  ــي الوالي ــي ف ــي اإلضاف ــز المال التحفي

المتحــدة، دون أن يذكــر تفاصيــل.
وعلــى الرغــم مــن ذلــك شــدد المســؤول 
الثانــي فــي صندوق النقــد الدولــي على ما 
وصفــه بغمــوض كبيــر بشــكل اســتثنائي، 
ملموســة  مخاطــر  هنــاك  أن  موضحــا 

خاصــة متعلقــة بتحــورات فيــروس كورونا 
قــد تقــوض أو تؤجــل التعافــي االقتصادي 

العالمــي.
الثغــرة  وأثــار أوكاموتــو مخــاوف حــول 
المتزايــدة بيــن االقتصــادات المتقدمــة 
واألســواق الناشــئة فــي ظــل وقــوع حوالــي 
90 مليــون شــخص تحــت خــط الفقــر 

ــة. ــة الجائح ــذ بداي ــع من المدق
ــر 2020، أزمــة  ــذ يناي ــم، من ويواجــه العال
صحيــة مزمنــة ناجمــة عــن تفشــي عــدوى 
فيــروس كورونا المســتجد »كوفيــد19-«، 
ــة ووهــان  ــدأ انتشــاره مــن مدين ــذي ب ال
ــي  ــة ف ــى خســائر ضخم ــة وأدى إل الصيني
كثيــر مــن قطاعــات االقتصاد خاصــة النقل 
والســياحة والمجــال الترفيهــي، وانهيــار 
هبــوط  وتســارع  العالميــة  البورصــات 

ــة. أســواق الطاق

العراق وسوريا يوقعان مذكرتي تفاهم 
في مجالي الثقافة والسياحة

الطاقة النيابية : جوالت التراخيص 
تسببت بخسائر كبيرة للعراق

أوكاموتو : هناك بوادر لتعاف قوي لالقتصاد العالمي

بغداد - المستقل

فــي الســابع مــن شــهر آذار الجــاري تعرضــت إحــدى طائــرات الخطــوط 
الجويــة العراقيــة اثنــاء تقربهــا للهبــوط فــي مطــار بغــداد، إلــى ضربــة 
ــي حــي  ــة ف ــل أحــد عناصــر الشــرطة اإلتحادي ــزر مــن قب بشــعاع اللي

الجهــاد، مــا تســبب بمشــاكل لطيــاري هــذه الرحلــة.
ولــم تكــن هــذه الحادثــة هــي االولــى مــن نوعهــا فــي محيط المطــار ، 

فقــد ســبقتها حــوادث كثيرة . 
 إال ان مــا حــدث مؤخــرًا دق جــرس انــذار علــى حركــة الماحــة الجويــة، 
لــذا حــذر طيــارون فــي الخطــوط الجويــة العراقيــة،  مــن مخاطر أشــعة 
الليــزر التــي تســتخدمها القــوات األمنيــة وبعــض المواطنيــن وتأثيرهــا 
ــرات فــي مطــار  ــوط الطائ ــاء هب ــن وخصوصــاً أثن ــى نظــر الطياري عل

بغــداد الدولــي.
واصــدر مجموعــة مــن الطياريــن فــي بيــان حصلــت المســتقل علــى 
نســخة منــه، إن العديــد منهــم تعرضــوا فــي الكثيــر مــن المــرات إلــى 
ضربــات بشــعاع الليــزر الــذي يســبب العمــى الوقتــي للطيــار فــي حــال 
ــاورة  ــي المناطــق المج ــن ف ــل بعــض المواطني ــه مــن قب ــرض ل التع

لمطــار بغــداد الدولــي، وكذلــك بعــض العناصــر العســكرية.
وأضافــوا أن أحــد الطياريــن طلــب مــن مراقــب حركــة الماحــة الجويــة 
فــي مطــار بغــداد الدولــي ان يخبــر الســلطات األمنيــة لمعالجــة هــذا 
الموقــف وهــذه المشــكلة وهــذا مــا تــم بالفعــل حيــث القــي القبــض 

علــى المنتســب مــن قبــل جهــاز مكافحــة اإلرهــاب.
وذكــر الطيــارون فــي بيانهــم، أن الحالــة االخــرى حصلــت فــي شــهر 
كانــون الثانــي مــن هــذا العــام، حيث تعرضــت إحدى طائــرات الخطوط 
الجويــة العراقيــة لضربة بشــعاع الليــزر وكانــت الطائرة علــى إرتفاع 50 
قدمــاً أي اثنــاء الهبــوط، مشــيرين إلى أن الشــعاع لم يصــب الطيارين، 
وإال لكانــوا قــد أصيبــوا بالعمــى الوقتــي والطائــرة فــي مرحلــة مهمــة 

ــن الهبوط. م
ــرض  ــة، تع ــة العراقي ــوط الجوي ــاري الخط ــد طي ــى أن أح ــاروا إل وأش

لضربــة بشــعاع الليــزر ســببت لــه العمــى الوقتــي وكانــت الطائــرة فــي 
مرحلــة خطــرة وحساســة بالرحلــة اال وهــي مرحلــة الهبــوط والتقــرب 

النهائــي لمــدرج المطــار.
وأكــد الطيــارون أن حتــى الطائــرات االجنبيــه التــي تهبــط فــي مطــار 
بغــداد تتعــرض لهــذه الحالــة، وهــو ما نوعــاً مــن الذعر لــدى الطيارين 
كــون الموضــوع يمثــل شــكاً من أشــكال التهديــد المســلح للطائرات.

ودعــا الطيــارون األجهــزة األمنيــة وجميــع مــن لــه صلــة بمعالجــة هذه 
المشــكلة، إلــى ضــرورة اإلســراع باتخــاذ كافــة التدابيــر االحترازية لمنع 
أو تقليــل هكــذا حــوادث قــدد تســبب مشــاكل تهــدد ســامة الطيــران 
فــي المطــارات المدنيــة العراقيــة، منبهيــن إلــى أن هــذه التصرفــات ال 
تهــدد فقــط طائــرات الخطــوط الجويــة العراقيــة بل كل طائــرة تهبط 

وتقلــع فــي أي مطــار فــي هــذا البلــد ســواء محليــة أو أجنبيــة.

المستقل - متابعات

ــة  ــم قضي ــد حس ــي، موع ــدر قضائ ــدد مص ح
الصميدعــي  ابراهيــم  السياســي  المحلــل 

االثنيــن. غــدا  ســراحه  واطــاق 
وكانــت قــوة امنيــة قــد اعتقلــت مســاء الجمعــة 
مذكــرة  علــى  بنــاء  الصميدعــي  الماضيــة 
اعتقــال صــادرة  مــن مجلــس القضــاء االعلــى 
بتهمــة اهانــة المؤسســات الرســمية وفــق 
المــادة  )226( مــن قانــون العقوبــات العراقــي  

رقــم 111 لســنة 1969.
ــات  ــون العقوب ــن قان ــادة  226 م ــص الم وتن
العراقــي رقــم 111 لســنة 1969 علــى انــه 
ــبع  ــى س ــد عل ــدة ال تزي ــجن م ــب بالس “ُيعاق
ســنوات أو بالحبــس أو الغرامــة مــن أهــان 
أو  األمــة  مجلــس  العانيــة  طــرق  بإحــدى 
ــوات المســلحة أو  الحكومــة أو المحاكــم أو الق
غيــر ذلــك مــن الهيئــات النظاميــة أو الســلطات 
العامــة أو المصالــح أو الدوائــر الرســمية أو 

شــبه الرســمية”.
وقــد اثــار اعتقــال الصميدعــي موجــة مــن 
ــي الوســط اإلعامــي والسياســي   االســتنكار ف
ومراجعــات لطبيعــة الحــوارات الســائدة فــي 
حقوقيــون  وقــد وصــف  السياســية،  الحيــاة 
رقــم  العقوبــات  قانــون  مــن   226 المــادة 
ــدد  ــة وُته ــا  فضفاض ــنة 1969، بأنه 111 لس

اصحــاب االراء المنتقــدة لــاداء السياســي.
القاضــي رحيــم العكيلــي كتــب يقــول : »واحدة 
ــر  ــة التعبي ــدا لحري ــر النصــوص تهدي مــن اكث
العقوبــات،  قانــون  مــن   226 المــادة  هــي 
كلمــة  تســتخدم   مطــاط،  نــص  فهــي 
يمكــن توســيعها لتشــمل اي نقــد )اهــان(، 
كمــا انهــا توفــر حمايــة وحصانــة للفشــل 

مفاصــل  مختلــف  فــي  واالنحــراف  والفســاد 
الدولــة، ويمكــن اســتخدامها لتكميــم االفــواه 
بســهولة ويســر.. ومــن المســتغرب العمــل 
وفــق هكــذا مــواد لهــا غايــات تقويــض ُحريــة 
ــر عنــه، فــي وقــت نحــن بحاجــة  ــرأي والتعبي ال
إلــى النقــد البنــاء الهــادف لتقويــم مؤسســات 

الدولــة العراقيــة« . 
للحريــات  العراقــي  المرصــد  طالــب  كمــا 
الصحفيــة فــي نقابــة الصحفييــن العراقييــن 
ــي  ــب والصحف ــوري لســراح الكات باإلطــاق الف
الصميدعــي  إبراهيــم  السياســي  والمحلــل 
المعتقــل لــدى الســلطات االمنيــة العراقيــة. 
ســلطات  مــع  عليــه  المتفــق  خــاف  وعلــى 
ــذي يقضــي بعــدم  ــى ال ــس القضــاء األعل مجل
إعتقــال الصحفييــن والكتــاب إال عبــر إســتقدام 
عــن طريــق نقابــة الصحفييــن فقــد قامــت قوة 
ــل  ــب والمحل ــي والكات ــال الصحف ــة بإعتق أمني
السياســي إبراهيــم الصميدعــي مــن منزلــه 
فــي حــي الحارثيــة ببغــداد فجــر الســبت، دون 
بيــان األســباب ثــم ظهــر الحقــا أن هنــاك 
مذكــرة قبــض قضائيــة علــى خلفيــة إنتقــادات 
قانــون  يناقــش  الــذي  العراقــي  للبرلمــان 

المحكمــة اإلتحاديــة. 
الكاظمــي  الســيد  حكومــة  المرصــد  ودعــا 
ــة لضمــان ســامة  ــر الكفيل ــى إتخــاذ التدابي ال
مضاعفــات  مــن  يعانــي  الــذي  الصميدعــي 
أقــرب  فــي  أســرته  الــى  وعودتــه  صحيــة 
ــاب  ــع أي إعتقــال للصحفييــن والكت وقــت، ومن
والمعلقيــن السياســيين  وضمان حريــة التعبير 

المكفولــة دســتوريا.
كتــب  الصديــد  كنعــان  والسياســي  الشــيخ 
يقــول: »ينبغــي التوقــف عــن أمــور كهــذه 
وعلــى الســلطة أال تكــون جــزءا مــن حملــة 

وإضافــة  أوضاعــه  وقلقلــة  الشــعب  ترويــع 
ــل  ــكل معتق ــة ل ــه. الحري ــوق هموم ــوم ف هم
كان  أيــا  مختطــف  لــكل  الحريــة  مظلــوم، 
خاطفــوه، علــى الدولــة مكافحــة اإلرهــاب وأال 
تكــون طرفــا فيــه. أتعــس وأقســى ارهــاب 
ــام  ــي نظ ــلطة ف ــم الس ــو ظل ــم ه ــع ظل وأوج

ُيفتــرض فيــه أنــه ديمقراطــي«.  
ــم   ــا باس ــت بيان ــة وقع ــدرت مجموع ــا اص كم
والثقافيــة  والفكريــة  السياســية  النخــب 
واإلعاميــة من مختلــف االنتمــاءات والتوجهات 
طالبــت فيــه  الجهــات المعنيــة بإطــاق ســراح  

الصميدعــي  .
وذّكــر البيــاُن القضــاء والحكومــة معــاً بــأن 
زمــن الديكتاتوريــة قــد وّلــى إلــى غيــر رجعــة 
وإن الشــعب العراقــي الكريــم ال يمكــن أن 
يقبــل بــأي شــكل مــن أشــكال التضييــق علــى 

الحريــات وحريــة الــرأي والتعبيــر.
دائمــا  الغــزي  ناجــي  والسياســي  االعامــي 
ــول  ــون أص ــات وقان ــون العقوب ــول ان قان نق
المحاكمــات الجزائيــة يحتــاج إلــى تعديــل بمــا 
يتائــم مــع الوضــع الراهــن الن هــذه القوانين 
شــرعت فــي زمــن انظمــة دكتاتورية شــمولية، 
واشــار الــى ان اســلوب االســتدعاء كان افضــل 
بديــا عــن  إلقــاء القبــض بصــورة مهينــة 
كمــا تــم تصويــره مضيفــا :  مــن هــو األولــى 
الســراق والمجرميــن  القبــض عليــه  بإلقــاء 
والمخربيــن الذيــن يعبثــون بــكل شــيء ام 
دســتور  مظلــة  تحــت  كلمــات  اطلــق  مــن 
يمنــح حريــة التعبيــر عــن الــرأي ونظــام يدعــي 

الديمقراطيــة.
المحامــي علــي كامــل الطائــي كتــب ان القانون 
ال يســمح باعتقــال المحاميــن بنــاء علــى ارائهم 
وان الصميدعــي محامــي ويتمتــع بهــذا الحق .

طيارون عراقيون يحذرون 
من استخدام اشعة الليزر على حركة المالحة الجوية

تداعيات اعتقال المحلل السياسي ابراهيم الصميدعي

مصدر قضائي : سيتم أطالق سراح الصميدعي غدًا االثنين

بغداد - المستقل

أكــدت هيــأة المنافــذ الحدوديــة، أن رئيــس الــوزراء 
ــف المنافــذ  مصطفــى الكاظمــي أوعــز بمتابعــة مل
ــر الرســمية، مشــيرة الــى أن العمــل فــي نظــام  غي

االتمتــة االلكترونيــة ســيطبق العــام الجــاري.
وقــال رئيــس المنافــذ الحدوديــة عمــر الوائلــي 
فــي تصريحــات صحفيــة، إن »هنالــك العديــد مــن 
ــاك  ــك هن ــمية، وكذل ــر الرس ــر غي ــذ والمعاب المناف
ــتان«،  ــم كردس ــي اقلي ــا ف ــودة اغلبه ــات موج فتح
مبينــاً أن »الهيئــة قدمــت مقترحــات وكتبــا رســمية 
ــلحة  ــوات المس ــام للق ــد الع ــى القائ ــرات ال ــدة م ع
ــادة  ــى قي ــي وال ــى الكاظم ــوزراء مصطف ــس ال رئي
العمليــات المشــتركة والــى قيــادة قــوات حــرس 
ــذ  ــر والمناف ــذه المعاب ــق ه ــت بغل ــدود، وطالب الح

ــمية«. ــر الرس غي
ــي  ــى الكاظم ــوزراء مصطف ــس ال ــاف أن »رئي وأض
جــدا،  حثيــث  وبشــكل  الموضــوع  لهــذا  متابــع 
وأوعــز بأكثــر مــن مــرة بمتابعــة هــذا الملــف، 
والمنافــذ  المعابــر  لهــذه  العــام  الغالــب  ولكــن 
فــي اقليــم كردســتان، وبالتالــي فــإن اغــاق هــذه 
المعابــر والمنافــذ تكــون مســؤولية قيــادة العمليات 

المشــتركة وقيــادة قوات حــرس الحدود، بالتنســيق 
والتعــاون مــع الجهــات ذات العاقــة فــي االقليــم«.

وبيــن انــه »حتــى االن لــم تخضــع منافــذ االقليــم 
الــى هيئــة المنافــذ الحدوديــة االتحاديــة، ولم ينفذ 
االقليــم قــرار مجلــس الوزراء رقــم 13 لســنة 2019، 
ــة عــن  ــورد إجاب ــم ت ــى االن ل ــه حت ــى أن إضافــة إل
المقتــرح الــذي قــدم مــن الهيــأة بالطــرق القانونيــة 
واالداريــة عــن طريــق األمانــة العامــة لفتــح مكتــب 
للتنســيق فــي اقليــم كردســتان مــن اجــل تفعيــل 
بنــود هــذا القــرار المذكــور آنفــا، ولــم ترتبــط 

منافــذ االقليــم بمنافــذ الحكومــة االتحاديــة«.
موافقــة  علــى  متوقــف  »الموضــوع  أن  واوضــح 
ــة  ــة المنافــذ الحدودي ــى هيئ ــاح عل ــم واالنفت االقلي
االتحاديــة، مــن اجــل ان تكــون هنــاك ســيطرة 
كاملــة علــى كافــة المنافــذ العراقيــة بمــا فيهــا 

منافــذ االقليــم«.
 84 المرقــم  الــوزراء  مجلــس  »قــرار  أن  وتابــع 
ــذ  ــى ان يكــون عمــل المناف لســنة 2020 نــص عل
ــى مــدار 24  ــة فيهــا عل ــر العامل ــة والدوائ الحدودي
ســاعة، وهنــاك كاميــرات مراقبــة فــي مقــر عمليــات 
ــرج  ــان تخ ــك لج ــة، وهنال ــذ الحدودي ــة المناف هيئ
بشــكل مســتمر للمتابعــة عــن طريــق الجهــات 

ــذ  ــي المناف ــا أن »العمــل ف ــة«، مبين ــة العامل األمني
الدولــة  وهيبــة  الســيطرة،  تحــت  الحدوديــة 
موجــودة، واإلجــراءات محكمــة، وال يوجــد فــرق 
بعمــل المنافــذ خــال ســاعات النهــار او الليــل«.
ولفــت إلــى أن »هيئــة المنافــذ الحدوديــة مــن 
الملفــات الناجحــة فــي برنامــج الحكومــة، وهــي 
تحتــاج الــى الدعــم مــن مجلــس النــواب ومــن 
القضــاء وكذلــك دعــم الجهــات الرقابيــة المتمثلــة 

بالنزاهــة وديــوان الرقابــة الماليــة«.
وذكــر أن »الموانــئ البحريــة هــي مــن أكثــر المنافذ 
ــًا  ــرادات«، منوه ــا االي ــى منه ــي تجب ــة الت الحدودي
بــأن »هنالــك ايــرادات متحققــة خــال هــذه الفتــرة 
والتفتيــش  الرقابيــة  اإلجــراءات  بســبب  وذلــك 

ــاة«. والســيطرة المتخــذة مــن الهي
ــيم  ــة ترس ــى عملي ــكام عل ــك اح ــل أن »هنال وأكم
البضائــع مــن حيــث الجمــارك والضريبــة وملــف 
المنافــذ الحدوديــة، بالرغــم مــن الظــروف القاهــرة 
ــا،  ــروس كورون ــبب في ــاد بس ــا الب ــر به ــي تم الت
وتــم تحقيــق ايــرادات فــي العــام 2020 أكثــر مــن 
عــام 2019، وبالتالي ســيكون 2021وممارســة دور 
ــة  ــى عملي ــة والســيطرة واإلشــراف عل ــر بالرقاب اكب

الجبايــة فــي هــذه المنافــذ«.

رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي : 
هناك العديد من المنافذ والمعابر الحدودية غير رسمية 
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مقاالت 3

اصعــب مــا يواجــه الكاتــب الحقيقــي هــو هــدم المألــوف 
والغوغــاء  والســطحية  التلقيــن  وهــدم  والمكــرر  والســائد 
واالغمــاء  الثقافــي  والعطــب  االعمــى  واالنقيــاد  والتبعيــة 

االحــادي. والخطــاب  الفكــري 
ــود  ــوض تع ــن بع ــن م ــة وطني ــة شرس ــرض لهجم ــد يتع وق
ــم  ــل لج ــن اج ــة م ــي محاول ــي وه ــرك الماض ــي ب ــش ف العي
الــرأي المختلــف والتفكيــر المختلــف. حتــى يصبــح الجميــع 

يفكــرون بطريقــة متشــابهة.
ــد ان  ــط يري ــن محي ــر م ــك ان ُتحاص ــن كل ذل ــب م واالصع
ينــوب عنــك فــي التفكيــر وفــي القــرار وفــي الــرأي وفــي 
والنقــد  والتقييــم  التحليــل  وفــي  الحيــاة  وفــي  التنفــس 

المشــروع. االنســاني  حقــك  مــن  ألقصائــك  كمحاولــة 
هــؤالء محاصــرون بفهــم ضيــق ومحــدود ويعتقــدون ان 
ــو  ــس طق ــون نف ــم ويمارس ــى طريقته ــرون عل ــع يفك الجمي

ــهم. س
عليــك تحمــل وزر وجــودك فــي قطيــع يريــد ان يمســخك 
ــاب  ــه تعــود ان يعيــش فــي جلب ــى شــاكلته. ألن ويدمغــك عل
ــاة مــن  ــم والحي ــرى العال ــق مقاســات محــددة. وي ــوب وف وث
عليهــا  عفــى  التــي  المنقرضــة  ومعاييــره  نظاراتــه  خــال 

ــر. الده
لقــد ســاهمت الثقافــة المحليــة الرثــة بتفشــي هــذه الظواهــر 

المجتمعيــة فضــا عــن الجهــل وضيــق االفــق والمعرفــة.
واي فكــرة حــوار مــع هــؤالء تفســر علــى نحــو شــخصي. 
)وكأننــا فــي ســوق الغــزل او نــادي ليلــي او حمــام عمومــي(. 
ــن اجــل  ــاس. م ــة تهــم الن ــا عام ــى اســاس قضاي ــس عل ولي
التخلــص مــن الوصايــة العقليــة والفكريــة. بهــذه المفاهيــم 
الدمــج  لعمليــات  واالحجيــات  االغطيــة  تتكشــف  والصــور 

واالجتماعيــة. والسياســية  النفســية 
وهــي مــن تجليبات الزمن المر الذي نعيشــه.

)اجلبنــك يليلــي ومن تطول افرح
لني بيك انوح وبنهار اســرح
كالــو بالفتح اقرأ والم نشــرح

بلجــن كلبــك اهلل يزيل تعذيبه
اجلبنــك يليلي اثنعــش تجليبه(.

رياض الفرطوسي

»قــد ال توجــد اي طريقــة اخــرى لفهــم االنســان 
االّ مــن خــال الفــن« بهــذا التشــريح االنســانّي 
ــر(  ــن غورديمي ــة )نادي ــرت الكاتب ــق اختص العمي
جدليــة الفــن والمتبنيــات االعتقاديــة واالنســانية 
رســالة  الفــن  ان  معتبــرة  االوجــه  المتعــددة 
ســامية مبنيــة علــى مشــاعر واخــاق هدفهــا 
قضايــا  او  معيــن  مجتمــع  قضايــا  معالجــة 
مجتمعــات عالميــة مأزومة، الن الفــن بنظرها هو 
الوحيــد القــادر علــى ان يمســح عــن الــروح غبــار 
الحيــاة اليوميــة وان المقيــاس الوحيــد فــي الفــن 
والمفاضلــة هــي ايهمــا اجمــل طالمــا انــه يملــك 
ــان  ــح لانس ــة تتي ــذات لدرج ــتنطاق ال ــدرة اس ق
ــري  ــكل بص ــه بش ــه او محيط ــن نفس ــر ع التعبي
او صوتــي او حركــي، ومــا الفنــان او الرســول 
ــي  ــكوب ف ــوء المس ــك الض ــعِل ذل ــل لمش الحام
ــة لــكل  ــا علــى شــكِل رســالة نبيل عتمــات ارواحن
ــة  ــن خــال حــواس تواصلي ــه وم ــط ب ــن يحي م
تقــوم بأرســالها وترســيخها كقيــم متوارثــة مــن 

ــى اخــر . ــل ال جي

بجميــع  الفنــون  ان  هنــا  بالذكــِر  الجديــر 
ــة  ــن ترجم ــارة ع ــي عب ــا ه ــكالها وصنوفه أش
ألرض الواقــع ولمــا يجــول فــي بطانــة النفــس 
البشــرية مــن تخيــات وتســاؤالت وتأمــات 
ــرى  ــة تدخــل هــي االخ ــرى روحاني ــة واخ كوني
وصــوره  الفــن  الن  الفنــي  الحــس  مــدار 
المتعــددة ال يمكــن اعطائهــا صفــة البقــاء االّ 

اذا اقترنــت بالروحانيــة، امــا اذا كانــت غيــر ذلك 
فهــي اذن ليســت اكثــر مــن نشــاط بايولوجــي 
بشــري فيــه مــن الموهبــة اســماً ومــن الــروح 

ــاً. عدم
ولــو جئنــا الــى رســالة الفــن فــي االرتقــاِء بذائقــة 
االنســان الــى اعلــى مراتــب الســمو، هنــا تحديــدًا 
ــف  ــِم المختل ــاح وض ــا االنفت ــترط بمضامينه يش
اذا  اال  تصــل  ولــن  عاجــزة  الرســائل  كل  الن 
اقترنــت باالخــر ليصــل بذلــك مفهــوم الفــن 
الخفــي  الواقــع  قــاع  الــى  الهادفــة  ورســالته 
واشــعارِه بمعانــي الجمــال فــا يمكــن للفــن ان 
ــي  ــاعده ف ــب ويس ــان الُمتع ــن االنس ــل ع ينفص
خلــق البهجــة مهمــا كانــت النفــس ضائقــة فانها 
وبالمشــاعر  تتلــون  وبالجمــال  تســعد  بالفــن 
ــل  ــرا ب ــس تعبي ــن لي ــي الن الف ــانية ترتق االنس
هــو فكــرة هائلــة بــكل مــا تحملــه مــن مشــاعر 
المشــوهة  الحيــاة  مقتضيــات  تجــاه  انســانية 
الحــب  فيهــا  لتشــيع  المنكســرة  والنفــوس 

والطمانينــة.

د. علي موسى املوسوي

الفن الُمغّيب
لقــد تعــود القــادة العراقيون علــى ادعــاء االنتصارات تساؤالت لقراءة االنسان

فــي جميــع المنعطفــات السياســية التــي مــرت بهــا 
البــاد، وكأنهــم ســوبرمانات سياســية واقتصاديــة 
محنكــة والمثيــل لهــا فــي باقــي البلــدان، ولم يخطر 
ببــال أحد منهــم طوال العقود الماضيــة أن يفكرولو 
للحظــة بنتائــج انتصاراتــه وانجازاتــه المزعومــة على 
واقــع الحــال البائــس الــذي يعيشــه المواطــن منــذ 
عقــود، وكيــف اوصلــوا العــراق الــى كل هــذا الخــراب 

غيــر المســبوق فــي المنطقــة والعالم.  
  ان السياســات المتخلفــة والبدائيــة فــي التعامل مع 
ــوان  ــة للعن ــة العام ــة الخدم ــت وظيف الشــعب، حول
السياســي الــى ســلطة قمعيــة مســلطة علــى رقــاب 
العراقييــن، يدعمهــا خطــاب أعامي رســمي، اســتمر 
علــى منهــج واحــد، يــروج لانتصارالدائــم علــى 
اآلخــر، حتــى لــو كان اآلخــر هو الشــعب، في اســتهتار 
بــكل المفاهيــم والقيــم والقوانيــن المنظمــة الداء 
الســلطات فــي العالــم، وقد تحمل الشــعب مــن جراء 
هــذا االســتهتار، ألــوان وصنــوف الكــوارث والمآســي 
ــال  ــروات، واآلم ــاالرواح والث ــات والخســارات ب والنكب
التــي بددتهــا الصراعــات والفوضــى الضاربة في كل 

االتجاهــات.  
  بينما كانت شــعوب األرض تنتقل من واقع الى آخر 

ــًا  ــوا دائم ــم يكون ــا ل ــم أن قادته ــه، رغ ــل من أفض
ــر، وكان  ــن األداء والتأثي ــتوى م ــس المس ــى نف عل
اذا أســاء وأخطــأ بعضهــم وتســبب فــي كــوارث 
لشــعبه،أعاد خلفــه البوصلــة الــى اتجاههــا الصحيــح 
النافــع، ماعــدا العــراق الــذي اســتمرت االوضــاع فيــه 
ــال  ــوالً لاحت ــود، وص ــذ عق ــارع من باالنحدارالمتس
الــذي اعتمــد الطائفيــة منهجــاً للســلطة، لتقويــض 
الســلم االهلــي واذكاء الصراعات الدموية والفوضى، 

الحاضنــة الذهبيــة للفســاد والخــراب العــام. 
ان الواقــع العراقــي الحالــي المتــأزم علــى جميــع 

المســتويات، يحتــم توحيــد جهــد القــوى الوطنيــة 
الســلمي  الوطنــي  الحــراك  لدعــم  الحقيقيــة، 
ــة،  ــره لمواجهــة الخــراب والفســاد والطائفي وتطوي
وتبنــي خطــاب وطنــي متــوازن، لمصارحــة الشــعب 
اجــل  مــن  الجــاد،  التفكيروالعمــل  ومشــاركته 
ــادة  ــة الع ــلطة وطني ــكيل س ــذري، وتش التغييرالج
البنــاء الحقيقــي للمواطــن والوطــن فــي ظل ســيادة 
ــؤولية  ــب ومس ــل وواج ــو أم ــون، وه ــة للقان مطلق
كل الوطنييــن العراقييــن، علــى اختــاف مشــاربهم 
ومرجعياتهــم الفكريــة، للعبــور بالعــراق وشــعبه من 
ــان  ــى هضــاب األم ــراب، ال مســتنقع الفوضــى والخ
والســام والعيــش الرغيــد لشــعبنا الكريــم فــي 

ــه.  ــتقبل أجيال ــره ومس حاض
المســتمر  العــرض  النهــاء  الوقــت  حــان  لقــد 
لمسلســل االنتصــارات الوهميــة للقيــادات العراقيــة 
الفاشــلة طــوال العقــود الماضيــة مــن تأريــخ العراق 
الحديــث، واصبــح لزامــاً علــى القــوى السياســية 
اعتمــاد المشــاركة الحقيقيــة للشــعب فــي ادارة 
الدولــة علــى اســس الكفــاءة والنزاهــة والمهنيــة، 
بعيــدًا عــن الطائفيــة والحزبيــة والمناطقيــة، ومــن 
ــى  ــج الذهــاب ال ــع نتائ ــك ســيتحمل الجمي دون ذل

ــول.    المجه

علي فهد ياسني

انتصار القادة على الشعب

» اجلبنك «
أســفر التطــور التكنولوجــي فــي عصــر العولمــة 
ــة  ــي نمــط السياســات المتعلق ــرات ف ــى تغيي ال
بحفــظ المعلومــات ومعالجــة البيانــات فيمــا 
يتعلــق بتقييــم معاييــر الخصوصيــة الشــخصية 

والخوارزميــات الجاهــزة.
لقــد تحــول العالــم مــن مجتمــع يعتمــد فــي 
ــد  ــع يعتم ــى مجتم ــى اآلالت ال ــام األول عل المق
علــى المعلومــات. وقد أســتمر عصــر المعلوماتية 
ــزءًا  ــات ج ــذي ب ــكل ال ــوج بالش ــور والنض بالتط
اليتجــزء مــن عملياتنــا التنظيميــة لمراحــل صنــع 

ــرار. الق
 Artificial اإلصطناعــي  الــذكاء  مفهــوم  ُيَعــد 
 RAND مركــز  يطرحــه  كمــا   -  Intelligence
لألمــن والمخاطــر العالميــة- أحــد المفاهيــم 
المتعلقــة  والوســائل  باألســاليب  الُمرتبطــة 
بالفــرص والتحديــات التــي يوفرهــا المنظــور 
التحليلــي ألجيــال األتمتــة والتقــدم العلمــي فــي 
ــرض  ــا يفت ــة. كم ــال الحاســوب والمعلوماتي مج
ســتتأثر  لقطاعــات  واســعة  مخاطــر  نمــوه 

بتطــوره » كالصحــة واألمــن والتعليم والشــؤون 
الماليــة« وغيرهــا.

ــذكاء  ــي ال ــن مفهوم ــط بي ــم الخل ــا يت ــادة م ع
 .Cyber Security اإلصطناعي واألمن الســيبراني
ــن  ــة بي ــة وثيق ــود عاق ــن وج ــم م ــى الرغ فعل
المصطلحيــن اال ان لــكل منهما تعريفــه الخاص. 
فالــذكاء اإلصطناعــي بشــكل مبســط هــو » ُقدرة 
ــكات وأداء  ــل المش ــى ح ــر عل ــام الكومبيوت نظ
ف األمــن  المهــام بــدالً عــن اإلنســان«. فيمــا ُيَعــرَّ
الســيبراني بأنــه » حمايــة المعلومــات وأمــن 
البيانــات فــي أجهــزة وشــبكات الكومبيوتــر مــن 
أي تدخــل كالتخريــب والحذف والتغييــر واإلضافة 
ــتخدام  ــطة إس ــة- بواس ــر دقيق ــات غي -لمعلوم

طــرق ووســائل تقنيــة الكترونيــة متطــورة«.
إن لمفهــوم الــذكاء اإلصطناعــي فوائــد ومضــار 
جمــة فــي قطاعــات مختلفــة. وقد ســاهم بشــكل 
كبيــر فــي إيجــاد حلــول لمهــام وقضايــا ُمعقــدة 
فاقــت قــدرة العقــل البشــري. اال أن هــذا التطــور 
ُيشــكل فــي الوقــت ذاتــه تحديــاً كبيــرًا لقضايــا 

األمــن القومــي. حيــث تســعى العديــد مــن 
ــدول الــى تطويــر قدراتهــا فــي هــذا المجــال  ال
ــادة  ــوق وقي ــة والتف ــادة والهيمن ــق الري وتحقي

زمــام الثــورة الصناعيــة الرابعــة.
نســتنتج مــن تحليــل أســس التقنيــات العســكرية 
النوويــة والفضائيــة والســيبرانية والبيولوجيــة، 
والتطــور الســريع فــي تقنيــات الحــروب الحديثــة 

 - اإلصطناعــي  الــذكاء  بمفهــوم  المتعلقــة 
المســيرة  والطائــرات  المقاتلــة  كالروبوتــات 
بــدون طيــار والمعــدات والترســانات العســكرية 
ذاتيــة التعلــم واإلســتنتاج والتحليــل واإلســتجابة 
ــاً -  ــا أص ــم برمجته ــم يت ــداث ل ــف وأح لمواق
زيــادة مخاطــر خروجهــا عــن الســيطرة وعملهــا 
ــرد دون أن يكــون للعقــل البشــري  بشــكل منف
ــن  ــه ســيزيد م ــا أن ــا، كم ــر عليه اي دور او تأثي
ــي  ــى المســتوى الدول ــرة ســباق التســلح عل وتي
ــى هكــذا  ــي الحصــول عل ــة ف واإلقليمــي والرغب

ــة. ــن اآلالت الحربي ــوع م ن
ــد مــن تكريــس جهــد  ــدم، الب ــي ضــوء ماتق ف
أكبــر لإلهتمــام بالمســتوى اإلســتراتيجي لألمــن 
القومــي، الســيما فيمــا يخــص تســخير عناصــر 
القــوة الوطنيــة -الدبلوماســية والمعلوماتيــة 
واإلقتصاديــة والعســكرية- لتحقيــق األهــداف 
األمنيــة بطــرق تتطلــب قــدرًا أقــل مــن الطاقــة 
والجهــد فــي إطــار المــوارد المتاحــة، لتشــخيص 
ــدول  ــا ال ــد تنتهجه ــي ق ــارات الت ــم المس وتقيي

فــي اتخــاذ قراراتهــا التــي تتطلــب فهــم مركــب 
ــى  ــة عل ــة واإلقليمي ــات العالمي ــق لإلتجاه وعمي
ــة  ــد لمرحل ــط والبعي ــب والمتوس ــدى القري الم
تمكيــن الــذكاء اإلصطناعــي كعامــل قــوة داعــم 
األمــن  لمرتكــزات  معرقــل  ضعــف  عامــل  او 

ــي. القوم
فــي ســبيل تحقيــق ذلــك البــد مــن تطويــر 
المواهــب المحليــة -الســيما مــن فئــة الشــباب-  
مــن خــال دعــم وأســناد الدراســات المتخصصــة 
بيــن  بالتعــاون  والتطويــر  البحــث  وادوات 
القطاعيــن الحكومــي والخــاص مــع دول متطورة 
ومتقدمــة فــي هــذا المجــال، بالشــكل الــذي 
يضمــن االســتعداد التــام من قبــل كــوادر كفوءة 
وموثوقــة لقيــادة وطنيــة قــادرة علــى مواجهــة 
تحديــات وتهديــدات تطــور الــذكاء اإلصطناعــي 

ــى األمــن القومــي. عل
* باحــث فــي شــؤون السياســة الخارجيــة واألمن 
الدوليــى وعضــو األكاديمية الملكيــة البريطانية 

لدراســات الدفــاع، المملكــة المتحدة.

د. سيف الدين زمان الدراجي*

األمن القومي ومفهوم الذكاء اإلصطناعي

بريشة : كاظم شمهود

عبــر  العربيــة  الثقافــة  بهــا  ارتبطــت  التــي  العامــة  التصــورات  ان 
ــام  ــي أوه ــي ف ــي الجمع ــل العرب ــرق العق ــل، اغ ــا يحم ــراث و كل م الت
العبــر والمعانــي االلفــاظ و المبانــي و عــاش حالــة الفــراغ العقلــي 
ــي  ــر المنطق ــه وال يعيهــا النهــا خــارج الفك ــا هــي اصــا ال تعني بقضاي
وال نســتطيع ان نبنــي عليهــا تصــورات ، ان رفــض منهــج التفكيــر 
العلمــي و قاعدتــه االساســية التــي بهــا يتــم إعــادة النظــر فــي هــذه 
ــى  ــة عل ــة القائم ــه المنطقي ــر وتصورات ــز التفكي التصــورات وهــي تميي
ــة  ــة العربي ــن الثقاف ــل م ــع ، جع ــر والواق ــن الفك ــة بي ــة ديالكتي عاق
الظاهريــات  أســس  حيــن  هوســرل  ادمونــد  ان  وجودهــا،  تعــي  ال 
اهتــم بالمعانــي والماهيــات الخالصــة، وهــو مــا تجّلــى فــي كتابــه 
البحــوث المنطقيــة ففيــه نفــى أن تكــون العاقــات المنطقيــة خاضعــة 
فــي  وأّكــد  األشــياء،  لعالــم  تابعــة  أو  الســيكولوجية،  للتأثيــرات 
المقابــل خصوصّيتهــا وارتباطهــا بعالــم الماهيــات المعقولــة التــي 
ــا  ــراد، ومنطلق ــن األف ــاق بي ــة، وتكــون موضــع اتف ــق ثابت ــل حقائ تمّث
ــاج  ــت نت ــي ليس ــكان؛ فه ــان وم ــكل زم ــة ل ــة صالح ــكام موضوعّي ألح
الشــعور، إّنمــا يتجــه إليهــا أو يقصدهــا . ان محــاوالت بــن ســينا فــي 
إعــادة البنــاء التصــوري كمــا الغزالــي، الفرابــي ،الــى ابــن رشــد اصــدم 
مــع تعــارض الذهــن العربــي للمرجعيــة بيــن مــا هــو انطولوجــي فــي 
تقييــم التصــور ماهيتــه وجــوده، وبيــن مــا هــو ابســتمولوجي معرفــي 
، هــذا التعــارض قيــد العقــل و المفــروض انــه يحــرره. ان المجتمعــات 
العربيــة بنــت ثقافتهــا وفــق نتــاج اولئــك الفاعليــن المستمســكين 
ــك  ــد الش ــه ُفق ــي ومن ــى دين ــي ال ــو علم ــا ه ــول كل م ــلطة. فتح بالس
الــذي هــو منتــج التفكيــر ومنــه وعــي الوجــود كمــا قــال ديــكارت أنــا 
ــي  ــر العرب ــد الفك ــود.و فق ــا موج ــر اذا ان ــا افك ــر ،أن ــا افك ــك اذا ان أش
فاعليتــه الحــره ،ان ســارتر حيــن قــال ان الجحيــم هــم االخــرون النهــم 
ــا ،فهــو مــدرك للمشــكلة فآليــات الضبــط االجتماعــي  ــا حريتن يفقدونن
اعرافــه و دينــه، تراثــه وأعمالــه، تقتــل االبــداع ووجــوده .ان الوجــود 
االنســاني المشــخص المحيــط بنــا عبــر حضــارات مجــاورة اتخــذوا 
ــرد االنطولوجــي و االبســتمولوجي للتصــورات حكمــة  مــن تعــارض ال
ــدركات  ــع م ــق م ــرى تتواف ــم اخ ــاج مفاهي ــادة انت ــاء واع ــدم والبن لله
ــذه  ــاء ه ــادة بن ــى اع ــة عل ــة العربي ــز الثقاف ــه، ان عج ــر و ظروف العص
ــورات و  ــن التص ــل م ــى ان تجع ــا عل ــي حريته ــز ف ــو عج ــم ه المفاهي
القضايــا التــي هــي خــارج المنطــق العقلــي االجتماعــي بيــن عارضتيــن 
قضاياهــا،  معالجــة  و  تصوراتهــا  و  مفاهيمهــا  بنــاء  فــي  وتنطلــق 
نطــاق  خــارج  تعيــش  العربيــة  المجتمعــات  مــن  جعلــت  قضايــا 
ــرد االنطولوجــي و  ــة التــى بهــا يكــون ال ــة العقلي ــة و الفاعلي المعقولي

ــة. ــر وام ــل، عص ــة لجي ــار حري ــتمولوجي مث االبس
* كاتــب جزائري

رقيق عبد اهلل *

المجتمع....
الماهية والتحرر

قبــل ظهــور االنترنيــت كان الطفــل  يحاكــي ابويه 
فــي االفعــال واالقــوال وينهــل مــن ثقافتهــم 

وبيئتهــم. 
وكانــت تربيــة االبنــاء تتركــز  مــن خــال ترســيخ 
الــذي  المجتمــع  مفاهيــم  وتكريــس  القيــم 

يعيشــون فيــه.  
 لــذا لــم تقتصــر التربيــة علــى الطعــام واللبــاس 
وليســت بفــرض ســلطة الوالديــن عليهــم . بــل 
هــي الســلوك ، ومعرفــة العــادات والتقاليــد او مــا 

نســميه » االصــول  االجتماعيــة« .  
بالرعايــة  ابنائــه  باحاطــة  يتجلــى  االب  فــدور 
ــع  ــي منب ــا االم فه ــان ، أم ــم االم ــي عليه ويضف

الحنــان والرأفــة. 
لــذا يندفــع  االبــوان بمشــاعر الحــب والطمأنينــة 
والتشــجيع و الغضــب والرضــى بــكل موقــف مــن 

العمليــة التربويــة. 
فيســارع الطفــل  بتلقــف هــذه المشــاعر ويتفاعــل 

معهــا ال اراديــا بعاطفتــه وذكائــه.
فينتــج هــذا التفاعــل مجتمعــاً متجانســاً، متصالحــًا 

مــع محيطــه وبيئتــه.
كان هذا قبل عصر االنترنيت . 

ــا  ــد ثقافتن ــم تع ــر العصــر ، فل ــال وتغي ــدل الح تب
هــي ثقافــة اوالدنــا وال عادتنــا هــي عادتهــم ، وال 

قيمنــا قيمهــم. 
بوجــود االجهــزة االلكترونيــة وشــبكات االنترنــت 
ومواقــع  التواصــل االجتماعــي، التــي صــارت مــن 

مختصــات الفــرد وخصوصياتــه.
ــا  اصبحــت هنــاك عزلــة ومســافات تفصــل بعضن
بعضــا ، فلــم تعــد احضــان الوالديــن  توفــر الدفــأ 
الروحــي والعاطفــي  الــذي توفــره هــذه االجهــزة ، 

اخــذ  أطفالنــا يبتعــدون شــيئاً فشــيئاً  عنــا. 
 يتجهــون الــى عالــم واســع ال حــدود لــه و ال 

ضوابــط.
نتحــدث  التــي  المشــكلة  هــذه  تكــون  تــكاد 
عنهــا  ظاهــر اجتماعيــة نتيجــة غــزو  التكنلوجيــا 

للمجتمعــات. 
 لكن ما هو الحل ؟ 

ــى ابنائهــم  ــم يتدخــل االهــل ويشــرفوا عل ــا ل م
ــم  ــح وتع ــح والطال ــه الصال ــن في ــم يكم ــي عال ف
ــت  ــي ال تم ــة الت ــة و الدخيل ــكار العجيب ــه االف في
لمعتقداتنــا بصلــة انمــا افــكار تلوث صحــة اوالدنا 

ــة . ــية والروحي الفكريةوالنفس
فمنــذ الــوالدة يتواصــل االهــل مــع اطفالهــم قبل 
النطــق بتعابيــر الوجــه واللمــس وحــركات اليدين 
ــري  ــم السويس ــت العال ــان بياجي ــول ج ــا يق وكم
الباحــث بالتطــور الفكــري عنــد االطفــال بــان 

االطفــال ليســوا باقــل ذكاءا مــن الراشــدين وعلى 
ضــوء ذلــك،  فانهــم يتفاعلــون مــع اهلهــم منــذ 
الصغــر بالتعبيــر ويكتشــفون العالــم مــن حولهم. 
علــى ســبيل المثــال عندمــا يخطــأ الطفــل وتعبس 
االم بوجههــا  مقطبــًة حاجبيهــا يفهــم الطفل انه 

قــد اخطــأ و يقــوم بالبــكاء.
ــا  ــم االم برض ــاً  تبتس ــا جمي ــل فع ــن  يفع وحي
فيضحــك الطفــل. ومــن هنــا تعتمــد الكثيــر مــن 
االمهــات علــى النظــرات المختلفــة للطفــل و التــي 
تعبــر عــن رضاهــا او غضبهــا  لتصرفاتــه خاصــة 
وســط المجتمعــات.. اذا يبقــى الجوهــر واحــد 
ــاس  ــل باالحس ــة تواص ــة الحقيقي ــو ان التربي وه

ــاء. ــة مــن االهــل لابن والمشــاعر منقول

ــي  ــه ف ــذي  يجــب ان نحــرص علي ــر ال ــر االخ االم
التربيــة هــو القــدوة والمثــال، واعنــي بذلــك  ان ال 

تنهــي. الطفــل عــن عمــل وانــت تفعلــه . 
االجهــزة  علــى  واالبنــاء  االهــل  يجلــس  مثــاً 
ــى   ــك عل ــر ذل ــان، يؤث ــة االدم ــة لدرج االلكتروني
ــة. ــراد العائل ــن اف ــي بي ــل الطبيع ــة التواص عملي
تقــول نــدى حســن الباحثــة االجتماعيــة فــي 
اســتخدام  )ان  االنترنــت«،  »ادمــان  مقالتهــا:  
الشــبكة العنكبوتيــة يجعــل الشــخص يميــل الــى 

ــم(.  ــن العال ــة ع العزل
ــن   ــا ولك ــا ال نقصده ــيئة ربم ــادات س ــاك ع وهن

ــا.  ــا ال ارادي ــوم به نق
ــوم االهــل  ــل يق ــا يبكــي الطف ــك عندم ــال ذل مث
باعطائــه الهاتــف او التابلــت ليتوقــف عــن البــكاء. 
وهنــا ينتصــر الطفل فــي مايريد وهــي اول خطوة 
نحــو الخــراب الســلوكي للطفــل  وهذااالمــر يــؤدي 
الــى أن التفــكك  والعزلــة و االنحــال ســيأخذ 
طريقــه لهــذه االســرة ويتحــول كل فــرد مســؤول 

عــن ذاتــه وليــس لــه ايــة عاقــة باالخــر.
مشــاكل  اخطــر  مــن  الظاهــرة  هــذه  تعــد 
ــا  ــي ايامن ــا ف ــم  بيوتن ــغل معظ ــي تش العصرالت
هــذه. وأذا لــم نــدرك خطورتهــا ومســؤوليتنا 
عنهــا و التحكــم  بهــا ســيبدأ الخطــر بمداهمتنــا. 

فنحــن لــم ننجــب االطفــال لتربيهــم االجهــزة 
ــزرع  ــا ب ــيال ميدي ــمح للسوش ــة اولنس االلكتروني
االفــكار الدخيلــة بنشــاة اطفالنــا. نحن مســؤولون 
عــن قــرار االنجــاب ونحــن علــى علــم مســبق انــه 
سنشــقى و نتالــم ونتعــب فــي تربيتهــم. نعــم ان 
التربيــة امــر شــاق جــدا وليــس بالســهل ان ينشــا 
ــل  ــن اج ــه. م ــة حق ــن دون تربي ــز م ــل متمي جي
ذلــك علينــا بالتقــرب مــن ابنائنــا و التكلــم معهــم 
طــوال الوقــت ومجاراتهــم بمــا يرغبــون له ضمن 
الصــواب و المعقــول ونصــب ميزان الصــح والخطا  
أمــام أعينهــم باســلوب تربوي ســلس حتــى يزنوا 
ــوا  ــزان عندمــا يكون اي فعــل او فكــرة بهــذا المي

بمفردهــم. 
ــم  ــرف عليه ــي ان نش ــؤلية ف ــل المس ــا كاه علين
عنــد تصفحهــم لصفحات السوشــيال ميديــا وعند 
ادراك الخطرعلينــا بالتدخــل بطــرق غيــر مباشــرة 
للحــد مــن اندماجهــم مــع الخطــأ الــذي اســتحالت 
رؤيتهــم لــه كمــا نــراه نحــن بوعينــا. ال نســتطيع 
نكــران ان لشــبكة االنترنــت فوائدهــا ضمــن 
المعقــول ولكــن يبقــى الجوهــر واحدا بــان التربية 
ــاء بمشــاعر الحــب و  ــه االبن ــة هــي توجي النوذجي
الحنــان للطريــق االصــوب فــي هــذه الحيــاة وان 

نبقــى معهــم بــا انفصــال.

أوالدنا قبل عصر االنترنت

نادية الكتبي

 اعالناتكم على المستقل
دعم للصحافة الحرة

المستقل: صحيفة اسبوعية ورقية والكترونية تصدر 
عن مؤسسة المستقل للصحافة والثقافة والفنون، 
مسجلة في المملكة المتحدة ضمن أعمال شركة 
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ايــاد راضــي فنــان قدير يؤدي اداواره بفهم عال للشــخصية 
وبرقــي واجــادة تامــة. ففــي االدوار التراجيدية تجده مقتدرا 
وعلــى قــدر كبيــر بالمســؤولية واالقنــاع مــا يجعــل المتلقي 
يتعجــب كيــف انــه نفــس الفنــان الراقــي بالكوميديــا، الذي 
يقــدم ســحره االدائــي بطريقــة محببــة وتلقائيــة تتهافــت 
عليهــا الفضائيــات. وهــذا دليــل علــى تمكنــه االدائــي 
االحترافــي بدرجــة امتيــاز. وهــو يجيــد اســتخدام ادواته في 
كل مايقدمــه وهــي ســمة الفنــان الناجــح. وهو يرى نفســه 
فــي التمثيــل دون غيــره النــه يمتلــك القــدرة علــى التنــوع 
والتلويــن االدائــي وهــي الســمةالتي جعلتــه عاشــقا كبيــرا 

للتمثيل. 
ــذي يفــرض نفســه  ــان الحقيقــي هــو ال ويعتقــد ان الفن
ويطــور اداءه بمعــزل عــن دور المخرجيــن، انمــا اعتمــادا 
علــى ادواتــه االدائيــة الخاصــة بعيــدا عــن الشــللية 
والكروبــات التــي نشــهدها فــي الوســط الفنــي. مــع 

ــاص:- ــاء الخ ــذا اللق ــي ه ــاد راض ــم اي النج
* ماذا تخبيء لنا في رمضان ؟

- انتهيــت مــن تصويــر ) كمامــات وطــن 2 ( لصالــح قنــاة 
الشــرقية اخــراج ســامر حكمــت ومــن تأليــف مجموعة من 
المؤلفيــن العراقييــن والعــرب. وهــو عبــارة عــن حلقــات 

منفصلة وكل منها له حكاية خاصة.
مــن  مجموعــة  يكتــب  كيــف   *

واحــد؟ مسلســل  الكتــاب 
وكل  منفصلــة  الحلقــات   -

كاتــب يكتــب حلقــة. مــن 
محمــد  العراقييــن 

قاســم وباســل الشــبيب وغيرهــم ومــن االســوريين 
واخــرون. الشيشــكلي  ونــور  حمــادة  ممــدوح 

* هل الدور والشخصية جديدة ؟
- نعم مجموعة شخصيات جديدة ومختلفة .

* كيف تفهم الكوميديا ؟

- هــي لــون مــن الــوان الدرامــا يســتطيع فيهــا الممثــل 
تجســيد شــخصياته المختلفــة بطــرق مرحــة ومحببــة 

ــًة وســرورا.‘ ــي بهج ــى المتلق ــي عل ومســلية تضف
* هل االضحاك فن ام.. ؟

- الضحك هدف اساس من اهداف الكوميديا.
اضحك على قفشاتي الحقا

* هل تضحك على قفشاتك ؟ 
- فــي حينهــا اســيطر علــى نفســي وال اضحــك. لكــن بعد 

مــرور فتــرة مــن الزمــن عنــد اعادتهــا او عندمــا  يذكرنــي 
يبعثهــا  او  يوتيــوب،  علــى  اواشــاهدها  االوالد  بهــا 
ــك اضحــك  ــد ذل ــف.. عن ــى الهات ــاء عل ــي احــد االصدق ل

ــرا. واضحــك كثي
*من يعجبك من الكوميديين ؟

ــر  ــد حلمــي وبيت ــا احم ــي كوميدي -تعجبن
ســلرز وبير رتشــارد .. انــا اميل للكوميديا 
المصطنعــة  وغيــر  والتلقائيــة  االنيقــة 
والخاليــة مــن الصخــب والصــراخ والتهريــج 

والقفــز وقــذف القفشــات والتاعــب بالكلمــات.
يغريني التنوع والتلوين االدائي

* اجدك في التراجيديا ممثل كبير ؟
- وهنــاك مــن يجدنــي بالكوميديــا ايضــا ممثــل كبيــر.

والحقيقــة هــذا التنــوع والتلون هــو الــذي يغريني بعملي 
ــد او  ــف واح ــت تصني ــرا تح ــي محاص ــل، واليجعلن كممث

قالــب واحــد .. فانــا امثــل كل شــيء.
ــو  ــدي ل ــدي ام التراجي ــدور الكومي ــل ال ــا تفض * ايهم

ــرت ؟ خي
-اختــار الــدور الــذي احبــه واجيــده ســواء كان تراجيديا او 
كوميديا.المهــم الــدور الــذي احبــه وانتمــي اليــه واتبنــاه 

كــي ابــدع فيــه *
مشاركة عربية

* هل شاركت  في اعماال عربية؟
- نعــم عملــت فــي بعــض االعمــال المشــتركة. وكانــت 
مــن التجــارب المفيــدة والمهمــة. منهــا الحــب والســام 
اخــراج الســوري تامــر اســحق، وســري للغايــة مــع المخــرج 
الســوري طــال محمــود. ومسلســل ســيلفي مــع المخــرج 

اوس الشــرقي.
* من هو المخرج الذي اكتشفك؟

-انــا اكتشــفت نفســي.. ولــم يكتشــفني وال مخــرج..
ههههــه.

جربت االخراج مرة
* هل جربت االخراج ؟

- نعــم لمــرة واحــدة.. وغادرتــه الننــي احــب التمثيل على 
نحــو كبيــر واعتبــره عشــقي وهوايتــي االحــب واالهــم. اذا 

رغبــت باالخــراج البــد ان اكــون منتجــا للعمل.
ــا  ــراج... ربم ــي االخ ــة ف ــرة ثاني ــاد الك ــم تع ــاذا ل * لم

بســبب الفشــل ؟
- ال بالعكــس العمــل نجــح، لكنــي ببســاطة احــب التمثيل 
جــدا واجــد نفســي فيــه. واذا اردت ان اكــون مخرجــا 
ــراج  ــارس االخ ــي ام ــا لك ــج ايض ــون المنت ــب ان اك فيج
ــل  ــا يفع ــة كم ــوع للمزاجي ــة دون الخض ــة عالي بأحترافي
ــل.  ــز( للعم ــن )خب ــد( م ــا )المكاري ــن مخرجين ــض م البع
الن المنتــج يريــد ان تصــور مابيــن)24 او 25 مشــهدا في 

ــوم( وهــذا احــد اســباب تراجــع الدرامــا. الي
* هل فكرت بدخول عالم االنتاج ؟

- ال لم افكر.. والافكر فيه.
* مخرج طور من موهبتك ؟

ــل ببســاطة  ــي اي مخــرج. الن الممث ــم يطــور موهبت - ل
هــو المســؤول الوحيــد عــن تطويــر ادواتــه! لكــن هنــاك 
مخرجيــن توجــد بينــي وبينهــم لغــة تفاهــم عاليــة نعــرف 
امكانــات بعــض بشــكٍل جيد لدينــا نفس الهــم والطموح 
واالحــام فعندمــا نعمــل ســوية بالتأكيد ســنحقق النجاح.

* ماذا تقرا وتشاهد وتسمع ؟
- اقــرأ كتــب التأريــخ الحديــث وبعض القصــص القصيرة. 
القــراءة مقتصــرة علــى  قبــل رمضــان تكــون  لكــن 
النصــوص الدراميــة مــن اجــل اختيــار االفضــل.. واســمع 
كل شــئ الحديــث او القديــم.. اي ال اســمع شــئ محــددا 
.. واشــاهد البرامــج الثقافيــة والتنويريــة التــي لهــا عاقــة 
بالتأريــخ والديــن والفــن والثقافــة مــن خــال اليوتيــوب.

* كيف ترى الدراما الكوميدية االن ؟
- القليــل منهــا بصناعــة جيــدة وممتــازة والكثيــر منهــا 

ــرف ومؤســف. غــث ومق
التسويق يعوقنا

* ما مشكلة الدراما االن ؟
- مشكلة المشاكل ... هي التسووووويق!

ــر  ــي تدمي ــج الخــاص ســاهم ف ــح ان المنت * هــل صحي
ــة ؟ ــا العراقي الدرام

ــد  ــر، بقص ــكٍل او بآخ ــاهم بش ــم س ــم نع ــر منه - الكثي
ــات ايضــاً ســاهمت بهــذا  او مــن دون قصــد، والفضائي
الهــدم مــن خــال نظــام االتفــاق المعمــول بــه وطريقــة 

ــة. ــاج الرديئ االنت

البد من الخروج عن النص
* هل تخرج عن النص ؟

- طبعــاً هنــاك خــروج عــن النــص، وهــذا يحصــل معــي 
ــرًا فــي المســرح والتلفزيــون، الســيما  فــي االعمــال  كثي
ــا  ــي الكوميدي ــاهده ف ــا نش ــس كل م ــة ، فلي الكوميدي
هــو المكتــوب بالنــص 100/100 ثــم يأتــي الممثــل 
فيحفظــه ويقدمــه للجمهمــور !! لــو كانــت العمليــة بهذه 
الصــورة لتحــول االداء الــى اداء آليــاً وميكانيكيــاً مصطنعًا 
ــى االداء  ــي عل ــوبة تضف ــة المحس ــال واالضاف !! فاالرتج
التلقائيــة والحيويــة، وليــس كل ممثــل لــه القــدرة علــى 
ــًا  االرتجــال واالضافــة الن اي ارتجــال يتطلــب ذكاء ووعي
وســرعة بديهــة وتركيــزا لكــي يكــون محســوباً ومؤثــرا.
* الخــروج عــن النــص واالضافــة اال تربــك الممثــل 

المقابــل او المخــرج ؟
محســوبة  تكــون  وذكــرت  ســبق  كمــا  االضافــة   -

ــل الشــريك  ومدروســة وبالنتيجــة التربــك الممث
ايجابيــة  اضافــة  ســتكون  وبالنتيجــة 

ــي  ــدي ف ــف الكومي ــن الموق ــزز م تع
المشــهد وهــذا مايســعد الجميع.

* ممثلــة يعجبــك التمثيــل 
امامهــا ؟

ممثلــة  لــكل   -
وادوار  مواصفــات 

ــاك  ــبها. فهن تناس
مــن تمثــل دور 
الزوجــة وهنــاك 
من تمثــل دور 
وهنــاك  االم، 
لحبيبــة  ا
 ، خــت ال ا و
والصديقــة 
الــخ.  ووو 
ممثلة  وكل 

تعجبنــي 
حســب 

ــدور الــذي  ال
ســتلعبه 

فليــس هناك 

ممثلــة واحــدة بــل هنــاك الكثيــر مــن الممثــات اللواتــي 
معهــن. والعمــل  التعــاون  يعجبنــي 

*من يعجبك الشعراء ؟
ــم  ــواب، كـــاظـ ــي، الن ــياب، البيات - الس

وعريـــان  الكاطــع  اســماعيل 
الـــســيـــد خلــف وريــم قيس 

كبــة والكثيــر من الشــعراء 
الشــباب.

* اجمل واســوأ شــيء 
ــي الفن ؟ ف

شــئ  اجمــل   -
ــاس  ــب الن ــو ح ه
نعمــة  وهــذه 
من اهلل.الشــهرة 
ــي  ــا ف والتزاماته
حريــة  تقييــد 
فــكل  الفنــان 
خطــوة او تصرف 
يجب ان يحســب 
وهــذا  بدقــة 
ــي  ــوأ ف ــو االس ه

تقديــري.

4ثقافية وفني�ة
النجم اياد راضي للمستقل :

اكتشفت نفسي.. ولم يطور موهبتي أي مخرج
أجرى الحوار:

قحطان جاسم جواد

تحقيق - خاص المستقل

مــرت الذكــرى الســنوية االولــى لرحيــل الفنــان الكبيــر صــاح جياد 
يــوم 16 اذار ولهــذه المناســبة اجــرت جريــدة المســتقل هــذا 
االســتذكار لهــذه القامــة الكبيــرة فــي الفــن التشــكيلي العراقــي 

والعالمــي.

قلب معادلة الحزن الى فرح

الناقــد الدكتــور جــواد الزيــدي قــدم رأيــا نقديــا فقــال:- »ان رحيــل 
جيــاد يمثــل غيــاب انمــوذج هويتــه االبــداع واالخــاص واالنتمــاء 
للعــراق الــذي لــم يغــادره ابــدا وعــاش بداخلــه وكــرس مجهوداته 
ــان  ــان، فن ــن االوط ــا بي ــي به ــه للتباه ــع صورت ــل تلمي ــن اج م
تمــأل تخطيطاتــه ورســومات وجــه بغــداد بامتدادتهــا لــو قــدر لنــا 
رصفهــا الواحــدة بجانــب األخــرى . اتخــذ منهموم النــاس واآلمهم 
ــرح  ــى ف ــعبي ال ــزن الش ــة الح ــب معادل ــرة ليقل ــه األثي موضوعات
وســعادات مــن خــال تلقــي العمــل الفنــي . ادار ظهــره لموجودات 
العالــم المــادي كمتصــوف قــرر أن يخــوض تجربتــه الخاصــة التــي 
تصنــف الــى اتجاهيــن اولهــا رســوماته للصورالشــخصية فــي 
ممــرات شــارع المونمارت،ويقتــرن االتجــاه االخــر بالتجريــب فــي 
حقــل الرســم بــدءا مــن الرســم الواقعــي الذي تبنــاه بدايــة تجربته 
ــلة  ــي سلس ــدها ف ــي جس ــعبية الت ــص الش ــرورا بالقص ــة م الفني
طويلــة ظهــرت على صفحــات مجــات دار ثقافة األطفــال ) مجلتي 
والمزمــار( فضــا عــن صحــف ومجــات اخــرى عمــل فيهــا ببغــداد 
ــي  ــون وتشــويه الوجــوه وتشــظيتها ف ــل الل ــى تحلي ، وصــوال ال
ســطحه التصويــري والعتمــة التــي تحيــط اشــياء اللوحــة ويتمثــل 
همــوم النــاس من خال فلســفته االنتمــاء للواقع ومعنــى الحياة«.

الفقيد الحاضر

ــل صــاح  ــال: فــي ذكــرى رحي ــي النجــار ق ــد عل التشــكيلي والناق
ــة  ــوزه العلمي ــد رم ــدان أح ــوم فق ــهد كل ي ــد يش ــي بل ــاد ف جي
والثقافيــة والفنيــة. هــل هنــاك مــن تعويــض لهــذا الفقــد، كمــا 
هــو حاصــل فــي البلــدان الديمقراطية الحقــة. وال أقــول المتقدمة. 
فالديمقراطيــة هــي األصــل الــذي تتفــرع منــه فــروع الثقافــة 
اإلنســانية بــكل مفاصلهــا. حينمــا فقدنــا جــواد ســليم. رغــم 
شــاخصه األشــهر فــي بغــداد عاصمتنــا. اال أنــه لــم يبــق مــن إرثــه 
ــه المهمــة فــي النحــت  ــى أعمال ــه، وحت الشــخصي: داره، مقتنيات
والرســم، التــي انســلت في الظــام لتســتوطن دور ومتاحف عربية 
وغربيــة ملــكا صرفــا،ال ارثــا عراقيــا. لــم يكــن جــواد لوحــده فــي 

هــذه المحنــة. مــاذا عــن فقيدنــا الفنــان صــاح جيــاد. هــل تعنــي 
ــن  ــن المغتربي ــس للفناني ــر. الي ــي األث ــرية، ان تمح ــة القس الغرب
مــن شــتى بقــاع العالــم، وبعــد ان بنــوا شــهرتهم. مــن متاحــف 
تضــم مختــارات مــن أعمالــه فــي بلدانهم األصليــة. هــل آن األوان 
الســتحداث متحــف بغــداد للفنانيــن العراقيين المغتربيــن. ومنهم 
الذيــن فارقونــا. والقائمــة بــدت تطــول وتطــول. أعتقــد ان الفنــان 
ليــس مجــرد جســدا بشــريا بوظائــف بيولوجيــة، بل هو مــا ينتجه. 
فــان كان الجســد مصيــره الفنــاء، وكلنــا لهــا. فهــل يعنــي أن ندمر 
نتاجــه الفنــي. ونحــن نعــرف أن نتاج الفنانيــن المتميزين هــو ارث 
وطنــي فــي نفــس الوقــت. فايــن الوطــن مــن كل هــذه البعثــرة، 
محنــة صــاح. هــي ليســت المحنــة الوحيدة،مــا دام الغيــاب عندنــا 
يؤســس للنســيان. رغــم أن صاحــا ســاعد قليــا علــى ادامــة هــذا 
النســيان،بتعففه عــن التواصــل مــع كل الوســط الفنــي العراقــي. 
ــوري. لكــن هــل  ــي الزمــن الدكتات ــه ف ــه عــن دخــول فضائ ونأي
اســتطاعت الحكومــات الجديــدة أن تحــل معضلــة صــاح. وهــي 
فــي نفــس الوقــت معضلــة الثقافــة والفــن العراقــي المغتــرب. أم 
نــأت بنفســها عــن كل ذلــك. فمــن المــام بالفقــد يــا تــرى، بعــد 
أن كثــرت أســبابه. أنــا هنــا. وفــي هــذ النعــي، المــس موجعــا، هــو 
ليــس جديــدا كل الجــدة. لكنــه حصيلــة أعــوام وأعــوام متراكمــة. 
كان فيهــا صــاح متقشــفا فــي كل شــيء. لينجو بنفســه. أن يبقى 
أثــرا. لكنــه هــل نجــى. هــذا الســؤال أطرحــه علــى كل مــن يهمــه 
ــي  ــن مبدع ــم م ــن فقدناه ــد مم ــاح، وللعدي ــد لص ــر. ليعي األم
ــا  ــا أنجــزوه. شــاخصا لن ــى م ــة عل ــو عاماتهــم الدال العراقــي، ول

ولألجيــال القادمــة. لكــي ال نفقــد حتــى تــذكار الفقــد.

متحف خاص به

وقــال الفنــان حســين البلــداوي: صــاح جيــاد قامــة فنيــة كبيــرة 
ــا  ــا عليه ــي تعرفن ــن، والت ــي الوط ــة ف ــه وباعمالهالرائع ــز ب نعت
مــن خــال مجــات صــوت الطلبــة والــف باءومجلتيوالمزمارمنــذ 
الســبعينيات وقبــل دراســتنا للفــن... حيــُث اقتدينــا بــه وبزميلــه 
فيصــل لعيبــي ... وفــي المهجــر تألــق صــاح جيــاد كفنــان عراقــي 
كبيــر ومتميــز بفنــه كما عرفته فرنســا. رحيله خســارة كبيــرة للفن 
العراقــي والوســط التشــكيلي والثقافــي  لروحه الرحمــة والمغفرة.
فــي ذكــرى رحيلــه ادعــو القامــة متحفــا خاصــا بــه فــي بغــداد او 
البصــرة لضــم مقتنياتــه واعمالــه وحتــى اغراضــه الشــخصيى كمــا 

يفعــل الغــرب فــي تكريــم فنانيــه.

عندما ينهد نصفك الجميل
ــم  ــه الحمي ــن صديق ــه ع ــي ذكريات ــل لعيب ــان فيص ــروي الفن وي
ــّد  ــا ينه ــوان »عندم ــي لصــاح كتبت،تحــت عن ــي النع ــول: ف فيق
نصفــك الجميــل«، حبيبــي وصديقــي األثيــر الفنــان صــاح جيــاد 
المســعودي، لــن تغيــب، فأنــا اآلن كالكنغــر أحملــك معــي أينمــا 

يممــت..
وصــاح فقــد حنــان األم وعــاش قســاوة وعــدم اكتــراث األب 
فــي فتــرة حساســة جــدا لنمــوه، فتــرة تكونــه األساســية وتبلــور 
شــخصيته المســتقبلية، فنشــأ وحيــدًا ومعــزوالً لكنــه كان عصاميــًا 
معتمــدًا علــى ذاتــه فــي مواجهــة أيامــه القادمات بشــجاعة ملفتة. 
كان ال يظهــر احزانــه ألحــد ويكتــم مشــاعره وعواطفــه عــن 
اآلخريــن، لكنــي كنــت أشــعر بهــا بســبب عاقتــي القويــة وقربــي 
منــه. وبتكــرار حضــوره معــي الــى بيتنــا، كانــت امــي، عندمــا اعــود 
ــاك شــيئا مــن  ــدًا تســأل عــن صــاح، وعندمــا تعــرف ان هن وحي

الزعــل فيمــا بيننــا ال تدخلنــي البيــت إال وصــاح معــي.
ويضــف لعيبــي :-يذكرنــي وضــع صــاح هــذا بوضــع ليونــاردو دا 
فنشــي، الــذي فقــد امــه مبكــرًا وانفصــل عنهــا وهــو في الخامســة 
وظلــت صورتهــا تاحقــه فــي كل الوجــوه النســائية التــي رســمها 
بعــد ذلــك ومــا الموناليــزا إال صــورة األم المفقــودة التــي اخذهــا 

معــه الــى فرنســا واحتفــظ بهــا حتــى مماتــه. ومــن ياحــظ وجوه 
ــن  ــا وبي ــة بينه ــيجد العاق ــي س ــمهن دافنش ــي رس ــاء الت النس
ــم  ــذي رس ــاح ال ــع ص ــال م ــك الح ــة. وكذل ــدا قوي ــزا ج المونالي
العديــد مــن الوجــوه النســائية وتعلــق بالعديــد مــن النســاء خــال 
حياتــه، والــذي يعــرف هــذه النســاء مثــل مــا عرفتهن ســيتأكد مما 
ذهبــت إليــه، فمنــذ عاقاتــه األولــى بالنســاء وحتــى زواجــه برفيقة 
دربــه وحياتــه التــي فــارق الحيــاة بيــن يديهــا كانت وجــوه الجميع 
متشــابهة بشــكل عجيــب، فــكان صــاح يبحــث عــن امــه فيهــا.. 

ــزداد وتتعقــد  ــدىه ت ــام، كانــت الحاجــات ل مــع الزمــن ومــرور األي
ولكــن اإلمكانــات المتاحــة لــه ال تكفــي لســد نصــف حاجتــه. وبعــد 
ثــورة 14 تمــوز المجيدة كانمنزلهم يحتل مســاحة ثمانــي عرصات، 
تحــول بعــد ضيــق حــال والــده الــى جانــب صغيــر وأجــر بقيتــه الــى 
مديريــة التربيــة فــي البصــرة ثــم الــى مدرســة الصبــاح االبتدائيــة .

مــع ثــورة تمــوز تنبــه صــاح للموضــوع السياســي ودوره، فبــدأ 
برســم المواضيــع االجتماعيــة المنحــازة للفقــراء والمعوزيــن وكان 
الفنــان القديــر هــادي الصكرقــد ســبقنا فــي رســومه عــن الســجناء 
والمواضيــع االجتماعيــة التي كان يرســلها الى المعارض الســنوية، 
وهــو فــي المعتقــل بتهمة الشــيوعية. وكان المــزاج تفاؤليــاً وينبئ 
بمســتقبل واعــد، لــذا ظهــرت الرســوم الكبيــرة والجداريــات وصور 
االحتفــاالت بالثــورة وكان صــاح فــي القلــب منهــا، فكــم مــن مــرة 
زيــن ســور وجــدران ثانويــة البصــرة المركزيــة المواجهــة لمرقــد 

عبــد اهلل بــن علي،ورســم صــورًا ذات طابــع حماســي أو احتفالــي 
للمســيرات الجماهيرية تتلخــص بصور العمــال والفاحين والجنود 
ــد  ــورة عب ــد الث ــورة قائ ــا ص ــعب وطبع ــر الش ــن وجماهي الثوريي
الكريــم قاســم. كانــت خطوطــه والوانــه توحي بذلك القلــق والهم 
وحتــى الحــزن الــذي يخيــم عليــه ، فالتوتــر والســرعة والضربــات 
ــة الفرشــاة اليمكــن عــدم ماحظتهــا للمتتبعيــن  القويــة وحركي
ــك  ــه، خــال تل ــادي ألعمال ــدو للماحــظ الع ــال صــاح، ويب ألعم
الفتــرة الغنيــة والمليئــة بالنشــاط،ان صاحــا يعيش بــدون هموم 
وللذيــن يعرفونــه يعتقــدون انــه قــد قلــب صفحــة األيــام الحزينــة 
والمتعبــة وجعلهــا خلــف ظهــره .أما القريبــون منــه فيعرفون حجم 
التراجيديــا الداخليــة لهــذا اإلنســان المرهــف، فصــاح قــد تعــرض 
فــي طفولتــه الــى محاولتيــن للتخلــص منــه مــن خــال الســم، من 
ــه هــذا الســم؟، ال احــد يجــزم بــه حتــى صــاح نفســه ال  وضــع ل
يفصــح بشــكل اكيــد عــن الفاعليــن. رغــم أن األصابــع تشــير الــى 
شــخص أو اكثــر مــن داخــل البيــت. فلوحاتــه التــي عــرف بهــا بعــد 
ذلــك وأســلوبه المميــز الــذي قــد اتصــف بــه كان يعكس ما مــرَّ به 
مــن ظــروف معقــدة ومصاعــب جمــة، رغــم ما يبــدو عليه مــن رقة 

وشــفافية وظــرف وروح نكتــة ظاهــرة
ويواصــل لعيبــي:- أســلوبه يذكرنــي بموســيقى بتهوفــن وضربــات 
الطبــول والصنــوج واآلالت الهوائيــة فــي ســيمفونياته. احتدام يشــبه 
الـ)كونتربوينــت( في الموســيقى. هنــاك تاطم وتدافع بيــن األصوات 
والحــركات وعــزف اآلالت وضجيجهــا المــدوي. كان صــاح وهو يرســم 
يدخــل محيطــه الهائج والعــارم وينغمر بلجــة بحره المتناهــي األبعاد. 
يســتحضر كل عباقــرة الفــن فــي لحظــات ويــّذّوب عصــارة مــا تعلمــه 
منهــم ويمزجــه بفرشــاته علــى الباليــت ليســتخرج منــه مادتــه ولونه 

ويفرشــها علــى قماشــة اللوحــة بطريقتــه التــي عــرف بها.
لــم يرســم احــد مثــل صــاح علــى مســرح حركــة التشــكيل العراقــي 
قبــل ظهــوره. كان الجميــع يحــاول تقليــد ملــك الرســم فائــق حســن 
ــه فارقهــم  ــادرة والمدهشــة، لكن ــه الن ــى تقنيت ويســعى للوصــول ال
بعدتــه المختلفــة والتــي اثــارت إعجــاب المعلــم االول واألب الروحــي 
لســائر الفنانيــن العراقييــن فائــق حســن الفنــان الجليل.وقــد احتــرم 
ــه بالرســم فــي  ــذي يســمح ل ــد ال ــة صــاح فــكان الوحي فائــق موهب
صفــه الــذي يــدرس فيــه طلبــة معهــد إعــداد المدرســين ،فــي 
حيــن كنــا وقتهــا مــن ضمــن طلبــة معهــد الفنــون الجميلــة إلعــداد 
المعلميــن. وقــد دخــل مــرة فــي مســابقة مــع مجموعــة مــن الفنانيــن 
مــن األســاتذة والتــي أعلنتهــا امانــة العاصمــة عنــد إنشــاء المتحــف 
البغــدادي . وكان الفنــان فائــق حســن والفنــان صــاح قد رســما نفس 
الموضــوع، وهــو موضــوع )الحّفافــة( لكــن اللجنــة فّضلــت لوحة صاح 
علــى لوحــة فائــق، وقــد كنــت شــاهدًا علــى تهنئــة فائق لصــاح لفوزه 

فــي المســابقة رغــم ان الخاســر كان األســتاذ فائــق نفســه!

الذكرى االولى لرحيل صالح جياد
فنانون عراقيون يستذكرون أهمية تجربته الرائدة

الراحل صالح جياد

أيها الشيُخ الطاعُن في الحِب
لماذا تركت قناديل

القلوب مطفأة ؟
وحملت سر العشق لوحدك

ثم سرت في غابة الوحوش الكئيبة
من دون أن تلتفت

الى حياتك التي تاهت
في أزقة الحي القديم

قبل ثالثة عقود ونّيف ،
ها أنت تكابُر

وترتشف من كأس الفراق
وعذاب لوعته

المثقلة بالجراح النازفة
على طول البعد 

لكن قلبك الصافي
مثل شالٍل ذهبي

————————— 
ظل أمينًا على ذلك السر 

أيها الشيُخ عليك أن تبتسم
وتمضي مع قلبك

قلبك الذي سيرشدك
الى حنينك الساكن في انفاسك

الصاعدة والنازلة
ومذ كنا صغارًا

كنت تردد أبيات أبي تمام
التي نحفظها :

) نِقل فؤاَدَك حيُث شئَت من الهوى
ما الُحبُّ ِإّل ِللَحبيِب اأَلوَِّل

َكم َمنِزٍل في اأَلرِض َيأَلُفُه الَفتى
َوَحـنـيـُنـُه َأَبـدًا أِلَوَِّل َمـنِزِل ( 

هادي الحسيني - أوسلو

الى: طارق النجدي 

األعمال الكوميدية 
قليلها جيد وكثيرها 

يتسم بالقرف
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الســرد  الــكام،  و  الكتابــة  تخــص  مفــردة  الســرد 
روايــة لقصــة مــا خياليــة او واقعيــة او حتــى تاريخيــة، 
تحــول الســرد الــى فــن التصويــر او الرســم منــذ 
قديــم الزمــان، فقــد بــدأه االشــوريين فــي ســرد 
ــا،  ــك اشــوربانيبال بصري ــد الشــهيرة للمل قصــه الصي
ــف  ــي المتح ــا ف ــودة حالي ــارز والموج ــت الب ــن النح م
ــطي  ــى الواس ــن يحي ــود ب ــاء محم ــم ج ــي، ث البريطان
ــى ســرد بصــري  ــات ال ــث حــول القصــص والمقام حي
ايضــا، وهكــذا تاثــر االوربيــون وقــص لنــا النحــات 
االيطالــي العظيــم مايــكل انجيلــو حيــث ســرد لنــا 
ــة  ــار  البالغ ــم االث ــن اه ــد م ــي واح ــة ف ــة الخليق قص
االهميــة فــي كنيســة بيتــر الموجــودة حاليــا فــي رومــا، 
صحيــح ان كل صــورة تخبرنــا عــن حــدث وصحيــح ان 
كل لقطــة فوتوغرافيــة تعيدنــا الــى ذكــرى مــا، لكــن 
ــا كل القصــه  ــول لن ــن تســتطيع ان تق ــك الصــور ل تل

ــا . ــا رواته ــد ان يحكيه ــي يري الت
هــذا بعــض ممــا ابتكــره العراقيــون القدامــى فــي 
الفــن، فالفــن الرافدينــي هــو واحــد مــن الفنــون 
ــخ،  ــدء التاري ــذ ب ــان، من ــا االنس ــي تعلمه ــة الت الجميل
فقــد ســبقه ابــن الجنــوب فــي رســم البورتريــه وكذلك 
صنــع التماثيــل فتمثــال كوديــا شــاهد شــاخص علــى 
بكاملــه  انســان  هيئــة  األوائــل  الســومريين  صنــع 
ــة التــي يلبســها، والتــي يلبســها  ونحــت حتــى الطاقي
ــة  ــذه حكاي ــد االن، ه ــراق لح ــي الع ــاس ف ــض الن بع
عمــل واحــد مــن االعمــال الفنيــة، فكيــف اذا كان هــذا 

ــا. ــة م ــا او واقع ــل يجســد قصــة م العم
الســلم  الــى  اال دعــوة  البصــري  الســرد  فمــا هــذا 
ــن  ــا بي ــاد م ــي ب ــان ف ــول ان االنس ــتطيع ان اق واس
النهريــن القديمــة هــو مــن دعــى الــى الســلم، فالفــن 
هــو الوســيله الســلمية االرقــى لمخاطبــة االخــر، والفــن 
اذا كان ســردا قصصيــا او موســيقيا او رســما، هــو 
مــن انجــع  الوســائل للتواصــل الســلمي بيــن البشــر.
فمنــذ صيــد اشــوربانيبال االســود والتــي تعتبــر اهــم 
واعظــم تحــف الســرد البصــري علــى مــر التاريــخ، 
توالــت علــى عالــم الســرد القصصــي البصــري الكثيــر 
ــذا  ــي ه ــن تضاه ــا ل ــردية، اال انه ــال الس ــن االعم م
العمــل الجبــار الــذي عملــه الفنــان االشــوري 627 ق.م 

ــد االن. ولح

السرد البصري ابتكار 
عراقي بامتياز 

أمري الخطيب

التفـاتة 

اجرى الحوار المحرر الفني
البصــرة ثغــر العــراق الباســم، باســم فــي كل شــيء، فهــي منبــع 
الفــن وااللــم والحــب والطيبــة والبســاطة، انجبــت البصــره الكثير 
ــي  ــي، عل ــاد، فيصــل لعيب ــن، صــاح جي ــن العراقيي ــن الفناني م
ــب والقائمــة تطــول وتطــول، بــدر شــاكر الســياب، محمــد  طال
خضيــر، محمــود البريــكان، فهــد اســماعيل فهــد والقائمة تطول 

وتطــول.
فنانون تشــكيليون متميزون بالعشــرات اغنوا الحركة التشــكيلية 
العراقيــة بالنقــد والحــراك الثقافــي العراقــي ال يســتوي اال باهــل 
البصــرة، خالــد خضيــر الصالحــي هاشــم حنــون، يوســف الناصر و 
كثيــرون غيرهــم مــن االســماء الامعــة فــي عالــم الفــن الجميل.

ــرت  ــي اث ــة، الت ــماء الامع ــذه األس ــن ه ــد م ــم واح ــح كري صال
الحركــة التشــكيلية فــي البصــرة، درس فــي بغداد و لكن عشــقه 
ــاس،  ــال والحم ــا باالم ــا محم ــع اليه ــرة، رج ــدي كان البص االب
انخــرط فــي مجــال التدريــس، عما مشــرفا فنيــا ومستشــاًرا فنيا، 
لــم يتــرك الريشــة التــي تنــام وتصحــى معــه، لــم يغــادر القلــم 
الرصــاص حتــى فــي منامــه و احامــه، انــه عاشــق ابدي للرســم، 

عاشــق ســرمدي االلــوان والفرشــاة و الفــن.
المســتقل التقــت هــذا الفنــان الجميــل فــي فنــه ودماثــة اخاقــه، 
وحســن انتقــاء كلماتــه التــي يختارهــا بمنتهــى الحــذر، و هــذا 
ــذا  ــا ه ــع به ــي يتمت ــدة الت ــاق الحمي ــدة االخ ــن ش ــري م لعم
الفنــان، اضــف الــى هــذا فهــو متفائــل كبيــر حتــى فــي الوانــه 

الفرحــة التــي تجــذب النظــر وتثيــر الفــرح والبهجــة.
ــر االهتمــام، اهــو  ــى درجــة تثي ــك فــرح ال ــذي يجعل س: مــا ال

ــي تلهمــك ؟ ــه هــي الت ــل ام ان الطبيع التفائ
الفــرح والســرور والبهجــة والســعادة فــي لوحاتــي واعمالي الفنية 
التــي احبهــا اصــا واتفاعــل برســمها بعشــق ومحبــة وكل مــن 

يعرفنــي يفهــم طبعــي فــي الرســم.
ــى  ــراب خــاص حت ــي مح ــي ف ــي واشــعر وكان ــا اقــدس عمل فان
تكتمــل الصــورة واللوحــة وفــي اعماقــي لــم تكتمــل النــي اعــود 
لهــا مــرات عديــدة اركنهــا جانبــا ومــن ثــم اعــود لهــا فتكــون 
فرحتــي اكثــر واضافتــي تكــون اجمــل واحلــى حيــث اضيــف شــي 
جمالــي كنــت قــد تركتــه، انــا شــخص متفائــل، اكــرة التشــاؤم، 

وكفنــان انــا اعالــج الوجــع بالفــرح.
ــت  ــبوك، ان ــى الفيس ــن عل ــك م ــي اعمال ــت ف ــا الحظ س: كم
تشــغل الخلفيــات بمفــردات، غيــر تقليدية، كمــا في لوحــة حوار 

الســحب الداكنــة او البصــرة تهــز النخلــة...
الخلفيــة قضيــة مهمة بالنســبة لــي، فلســت افضــل ان اتركها في 
فضــاء كمــا يفعــل اكثــر الفنانيــن، انــا افضــل ان امائهــا الننــي 
بذلــك احــذوا حــذوا الفنانيــن المســلمين فــي فــن الرفــش و فــن 
الزخرفــة، فلبــس هناك فضــاء فارغ فــي الفن االســامي، الفضات 

كلهــا ممتلئــة، الن الفنــان المســلم فيما مضــى كان يبغي اشــغال 
الناظــر بالتفاصيــل، و هــذا مــا اليجعلــه يفكر بغيــر اهلل.

س: موضــوع المــرأة لطالمــا شــغل الفنانيــن اراك منشــغال فــي 
ــت تقرنهــا بالســالم مــرة و  ــن فان ــف عــن االخري شــكل مختل
بالحيــاة كاصــل مــرة اخــرى و كقــوة مــرة ثالثــة، ما هــو تعليقك 

علــى مــا قلــت ؟.
النســاء حياتــي وطبيعــة معاشــرتي لهــن وفهمــي التــام لهــن 
منــذ طفولتــي وحتــى شــيخوختي النســاء اعيشــهن بصــدق 

ــدا . ــة ج ــة مفرط وعفوي
كل ســنين عمــري فــي معهــد الفنــون الجميلــة وزمياتــي فــي 
ــا دون  ــاء جميًع ــرم النس ــي احت ــك ماجعلن ــي ، ذل ــه اخوات المهن

ــق بشــعورها ورقتهــا وقوتهــا . ــاي شــيء يتعل المســاس ب
رســمت النخلــة ســيدة ســومرية اصيلــة مــع اصــل والدتــي مــن 

االهــوار التــي تنحــدر من اســرة شــيخ صيمــري يــرددون االهازيج 
ويقيمــون الوالئــم وهــي تشــرف علــى ذلــك لذلــك كنــت اقــدس 
فيهــا الوطنيــة وهــي التــي لحــن لهــا اغنيــة الحــزب الشــيوعى 
ــرة  ــي نق ــة ورحــت امشــي يمــه«، وهــي تواجــه اخــي ف »مكبع

الســلمان والتخــاف مــن الحاكــم المســتبد.
كانــت تنظــر العمالــي فيكــون لهــا راي، ذلــك الــذي جعــل النخلــة 

وامــي صنــوان متعــادل فــي لوحاتــي.
اميــل اللــوان النخلــة وشــط العــرب ولــذا فانــا انقــل حرفيــا هــذه 
االلــوان فــي اعمالــي ، احيانــا الــوان المضيــف او الدالل او البســط 

المنتشــرة فــي المضيف .

فانــا ابــن الجنــوب وســاكن حاليــا فــي قريــة مهيجــران عنــد فــرع 
ــل  ــياب، احم ــة الس ــور قري ــن جيك ــب م ــرب قري ــط الع ــن ش م
جراحــة معــي وتعبــه وصيحاتــه وحبــه للمــوت والمرض والنســاء 
وكانــت وفيقــة وشــباكها والمومــس العميــاء ، كل ذلــك ورثتــه 

مــن حبــي وتعلقــي بــدار جــدي ومنــزل االقنــان.

س: هنــاك مــن يرســم المــراة و الفخــر و االعتــزاز بالمــراة 
ــت  ــك فان ــن ذل ــى م ــت اذك ــد ان ــال، اعتق ــه مث ــل الرقب بتطوي
تعطــي االشــياء مســمياتها، النــك تــدرك ان العيــن هــي مصدر 
القــوة و الفخــر ال الرقبــة او غيرهــا مــن اجــزاء الجســم فالعيــن 
عنــدك كبيــرة وواســعة وعنــد مشــاهدتي العمالــك عــن المــرأة 
الحظــت ان عيــون المــراة هــي مصــدر قوتهــا بــل االكثــر تاثيــر 

علينــا نحــن المتلقــون العمالــك.
ــون  ــون هــي مصــدر القــوة و الفخــر، وخصوصــا عي نعــم فالعي
المــرأة، انــا اخــذت هــذه المفــردة من ســومر ومــن تاريــخ العراق 
بشــكل اوســع، لكــن هــذا لــه عاقــة بعيــون النســاء االتي عشــت 
ــارة  ــن ام ــي م ــي الب ــة، جدت ــذ الطفول ــي من ــي حيات ــن ف معه
شــيخ خزعــل فــي الجهةاالخــرى مــن الهــور اي فــرق شاســع فــي 
الســلوك جدتــي متســلطة حافظــة للقــران والتعاليــم الصارمــة 
واالتكيــت االيرانــي والصابــة والقــوة واجــادة الحــرف اليدويــة 

وصناعــة الســجاد والتريكــو والصناعــات اليدويــة المختلفــة. 
جدتــي علمــت امــي كيــف تخــرج مــن الطبــع الفاحــي لطبيعــة 
الطبقــة الصناعيــة ومعرفــة االتكيــت والتصــرف بلباقــة ولياقــة 

ليكــون ذلــك مصــدر العمالــي الفنيــة. 
ــن  ــح م ــتخراج المل ــن اس ــمتها ع ــل رس ــل العم ــة تمث اول لوح
ــة  ــي اكاديمي ــع ف ــف الجمي ــف وق ــيبه وكي ــاو والس ــة الف منطق
الفنــون الجميلــة فــي المعــرض الســنوي ولوحــة عــن اســتخراج 

ــه للنظــر . ــة جــدا وملفت ــت غريب ــح كان ــة المل وتنقي
نعــم رســمت العيــون الكبيــرة او التــي تــكاد تمــاء الوجــه، الــى 
جانــب ذلــك كان يشــغلني العمال والطبقات المســحوقة رســمت 
ــة  ــا صناع ــمت وقته ــج ورس ــفن الخلي ــر لس ــدر التم ــف يص كي
التنــور ورســمت مــكان جنــي التمــور )اليوخــان( ورســمت االبــام 
وصناعــة الســفن الصغيــرة والحمــام والطيــور وهجرتهــا لاهــوار 
ــمك  ــع الس ــول وبي ــال والخي ــة والجم ــادات البدوي ــمت الع ورس
وعاقــة الســمك بالنســاء وبيعهــن منتجــات الجامــوس والبقــر.

انــا رســام، اســتطيع ان اقــول مــا اريــد مــن خــال اللغــة البصرية انــا وريث 
ســومر انــا وريــث البصــرة برابعــة العدويــة، انــا وريــث الزنــج، اجمــل كل 
هــذا االرث بــل واكثــر مــن هــذا ال لشــيء انمــا التغنــى بالبصــرة الجميلــة 
التــي اختارهــا اهلل ان تكــون عشــقي واختارنــي اهلل ان اكــون فــي كنفهــا.

الفنان صالح كريم للمستقل :
النخلة سيدة سومرية 

اللغة المحكية في النص الشعري الحديث.. نص ) سعدي الحلي في جنائنه( نموذجا
األديــب  يدفــع  الــذي  مــا 
المعاصــر الــى النــزول الــى 
اللغــة المحكيــة )العاميــة( فــي 
نــص مكتوب بلغــة  فصحيحة 
؟ وهــل هــي تجربــة خاصــة ام 
ــى   ــا عل ــا صداه ــائعة ؟ و م ش
ــواب  ــر؟ للج ــي المعاص المتلق
علــى ذلــك هنــاك جملــة مــن 
ارى  مــا  حســب   – الدوافــع 
– تقــف وراء هــذه الظاهــرة 
التــي تشــكل حضورا ملموســا 
ــث  ــي الحدي ــص االدب ــي الن ف
شــعرا وســردا.. مــع وجــود الفــارق بيــن طبيعــة الجنســين.. اذ ان 
الســرد اكثــر احتــكاكا بالحــدث في تمثــل الواقــع.. لذا يبــدو األمر 
واضحــا فــي القصــة والروايــة واليوميــات والمســرح ..الــخ. وعليه 
ال غرابــة فــي كــون الســرد يجــد مســوغا واقعيــا لنقــل الفعاليــة 
ــام  ــع ام ــة لكشــف الواق ــة وحــوار الشــخصيات بأمان الموضوعي
المتلقــي بصــورة مباشــرة بلغتــه ال بلغــة الكاتــب. و لقــد مارس 
اغلــب كتــاب الســرد ذلــك ، وبعضهــم طــوع اللغــة الفصيحــة و 
جعلهــا فــي منطقــة وســطى بيــن الفصيحــة والمحليــة الدارجة .

ــا ينصــب بالدرجــة   بعــد مــا تقــدم نجــد الســؤال المطــروح هن
االولــى علــى النــص الشــعري الحديــث والــذي تمثلــه قصيــدة 
النثر و قصيدة التفعيلة قبلها.. مســتبعدا القصيدة الكاســيكية 
الســاعية الــى فــرض وجودهــا حاضــرا و هــي تخــوض صراعــا 
ــف(  ــب )تأن ــي الغال ــدة األم ف ــاء.. فالقصي ــل البق ــن اج ــا م دائم

مــن االســتعانة باللســان الشــعبي و تعــده ضعفــا فــي قدرتهــا 
علــى الحفــاظ علــى اللغــة الفصحــى النقيــة الخالصــة الــى درجــة 
القداســة ، و كأنهــا تحتــّج بانهــا لغــة النــص المقــدس ف)حــرام( 
عليهــا ان تخــون األمانــة ، بــل بالعكــس تســعى الــى تكريــس 
اللغــة الفصحــى وفــق قواعــد النحــو والصــرف و العلــوم الباغيــة 
الموروثــة.. لــذا نجــد اســتثناءات نــادرة لجــأ فيهــا شــاعر العمــود 

الــى المفــردة الشــعبية.
 وبتحليــل الظاهــرة نرشــح جملــة مســوغات النفتــاح النــص 
علــى اللغــة المحكيــة )لغــة الشــارع(، منهــا الوصــول الــى قــاع 
المجتمــع و تحريــك عواطفــه واحاسيســه لكســب اســتجابة 
الجمهــور الواســع الــذي يشــكل عمــاد المجتمعــات العربيــة 
بدرجــات ثقافاتهــا المتفاوتــة والنــزول الــى ادنــى درجــات الوعي 
ــر عــن الخــروج مــن الثقافــة  فــي الســّلم الثقافــي.. وهــذا تعبي
النخبويــة التــي كرســتها النظرة الفوقيــة، و التوجــه الى الطبقات 
المســحوقة ألنهــا الوســط الــذي تكمــن فيــه االرادة و الرغبــة 
فــي التغييــر و التطلــع الــى حيــاة جديــدة تنســجم مــع التحــوالت 
التــي يشــهدها العالــم الحــر اذ ُتســّخر فيه الفنــون قاطبة لخدمة 
الشــعوب.. و»ال تتوقــف اهميــة الفــن علــى الفــن الرفيع و حســب 
، انمــا علــى الفــن الشــعبي ايضا الــذي له االثر األوســع والمباشــر 
فــي ضبــط ايقــاع الحيــاة اليوميــة والتعبيــر عــن روح الجماعــة 
والفــرد و مّدهمــا  بالحيويــة و التفــاؤل، وتجاوز الفشــل واالزمات 
والمآســي... وقــد الحظنــا ذلــك في ممارســات الشــعوب البدائية 
والمتطــورة علــى حــد ســواء، فمهمــا تغيــر شــكل الحيــاة يبقــى 
ــة  ــه مــن انمــاط وممارســات فني ــا ابتدع الشــعب محتفظــا بم
ــي  ــور ف ــا يم ــة لم ــة وكأجوب ــتجابة روحي ــا كاس ــرص عليه يح

ذاتــه مــن اســئلة و قلــق مصيــري.. مــن اجــل ذلــك نجــد الســحر 
والشــعر والغنــاء والرقــص والموســيقى والبطولــة فــي الحكايات 
واالســاطير والخرافــة زادا للــروح الجمعيــة وســببا فــي توكيدهــا 
ــى  ــول ال ــك للوص ــن كل ذل ــاعر م ــتفاد الش ــد اس ــه وق وتوهج
ــي  ــاظ الوع ــيس وايق ــف و األحاس ــك العواط ــي تحري ــه ف غايات

الجمعــي مــن حالــة الخمــول.  
ــذي  ــاب االول( ال ــد )االنق ــرة بع ــذه الظاه ــوادر ه ــا ب ــد رأين  لق
ســّمي بثــورة الشــعر الحــر )التفعيلــة( فــي نهايــة النصــف االول 
مــن القــرن العشــرين والتــي اطلقهــا بــدر شــاكر الســياب ونازك 
المائكــة فــي العــراق ، و قــارئ الســياب ســياحظ احتــواء كثيــر 
مــن قصائــده علــى المفــردات واألهازيــج الشــعبية وتبعــه 
فــي ذلــك شــعراء كثــر توكيــدا للعاقــة الحميمــة بيــن الشــاعر 
وجمهــوره واحساســه بنبض الشــاعر وتبنيه لقضايــاه التاريخية 

والحياتيــة اليوميــة.
 ومــن المســوغات االخــرى فــي اللجــوء الــى اللهجــة المحليــة هــو 
ــف  ــال والطرائ ــوال واالمث ــن االق ــة الشــعبية( م ــف )الباغ توظي
التــي مــن شــأنها تدعيم فنيــة النص، و شــحنه بالمتعــة واالثارة 
.. وهــذا مــا فعلــه الشــاعر موفــق محمــد الــذي امتــازت قصيدتــه 
بانهــا خليــط مــن اللســانين لــذا حظيــت قصيدتــه بأكبــر قبــول 
جماهيــري وســبب مــن اســباب شــهرته الواســعة فــي االوســاط 
ــر  ــه األخي ــح ديوان ــك يفتت ــدا لذل ــعبية.. وتأكي ــة والش االعامي
)ســعدي الحلــي... فــي جنائنه(بمقطــع مــن اغنية لســعدي الحلي 
المطــرب المعــروف والمحبــوب علــى مســتوى العــراق ودول 

الجــوار:
 )حاير ممتحن شرتكب يا راي.

 فكري كله يمك ( / ص 5
ــى الســنة  ــدور عل ــا ي ــاس م ــى اقتب ــد ال ــر يعم ــص اخ ــي ن  و ف

االمهــات العراقيــات:
 »يمه عود من توصل الحرب خلي عينك

 بعين اهلل
 ودير بالك على ولد الجيران..

 فأشرقت في نخيلها رطبا
 واوصت قمرها ال يفطم رضيعا من

 حليبه ..« ص22 من النص نفسه
 ففــي االقتبــاس االول لجــأ الــى الشــعر الشــعبي المغنــى ، وفــي 
الثانــي اقتبــس وصيــة ام لولدها.. وقد الحظنا الســطوع الباغي 
فــي االقتباســين. وهكــذا ال يــكاد نــص لموفق محمــد يخلو من 
مفــردة شــعبية حتــى بــات ســمة اســلوبية شــاخصة فــي تجربــة 
موفــق الشــعرية.. المهــم هنــا ان يعبــر  الشــاعر بصــدق عمــا في 
ذاتــه وان يوصــل مــا يحــس بــه الــى االنســان فــي هــذا الوطــن 
العجيــب.. فموفــق محمــد يعّشــق بين اللهجــة واللغــة، و بين ما 
قالــه هــو ومــا قالــه الشــاعر وغنــاه ســعدي، وبيــن مــا هــو شــائع 

مــن الــكام المأثــور ومــن الزجــل علــى الســنة النــاس :
 »عجز يرسم وحشتي مالفني
 ومن سمي العجارب مالفني
 شعجب لسه المكابر مالفّني

 أموت ول كبر يرهم علّيه«  ص51
 فالنــص  عنــد موفق محمد يعتمد التشــويق والدراما والســخرية 

والتنــاص، وكل ذلــك يتمحور حول غاية الشــعر الســامية :
»سعدي

 ايها الحلي المخبوز في تنانير سومر  واكد
 ومازال جمرها يتقد في جبينك

 ايها الطائر الصادق المين
 المحلق فينا

 فديتك نفسي..جناحاك خمر وماء
 وصوتك يحتد في المقصلة

 فطر بي الى حيث تشتبك السئلة
 ويبتسم الطفل في السنبلة« ص32

 يتنــاوب نــص موفــق محمد على مســتوى الشــكل بين الشــعبي 
والفصيــح وعلــى مســتوى الموضــوع بيــن العاطفــي الوجدانــي 
ــة  ــح الكلم ــاز.. فتصب ــي بامتي ــعر تحريض ــو ش ــي، فه والسياس
ســاحا مضــادا للقبــح والقمــع و التصفيــة التــي تمارســها القوى 

الطامحــة فــي الســلطة واالســتحواذ علــى مقــدرات البلــد:
»أ كنت تشعر بكل هذه البراكين

 على مقياس صوتك
 وتصرخ محذرا من آيات قتلك

 وآيات بيع السبايا عرايا
 في الليالي السود
 ل شمس ول قمر

 لون علموت احومي ما لمتني
 ابسبب كل العواصم ما لمتني
 ابد تخلص حسبتي ما لمتني

 سفينة نوح نوح الخان بيه«  ص58
 نخلــص الــى ان موفــق محمــد ال يهدف الــى الترف الشــعري انما 
الــى الكشــف والتعريــة واالدانــة، فهــو يؤكــد على وظيفة الشــعر 

ــارئ والســامع..  ــي الق ــرا ف ــه االداة االشــد تأثي ــة كون االجتماعي
واالقــدر علــى تنميــة الوعــي بمســتوييه الفــردي والجمعــي 
وتحريــك الذاكــرة للنظــر الــى الزمــن نظــرة واحــدة ماضيــا 

وحاضــرا ومســتقبا.

مالك مسلماوي

رســم العيــون فــي الفــن التشــكيلي 
رمزيــة وجماليــة ظهــرت  لــه دالالت 
ــر  ــومر و مص ــي س ــود حضارت ــذ عه من
بعــض  يتناولهــا  والزالــت  الفراعنــة 
الرســامين الحديثيــن ولكــن بمنظــور 
تعبيــري وتجريــدي و كانــه اراد الحــد من 
ــر  ــحر الناظ ــي تس ــة الت ــا الملتهب قوته
اليهــا... فالعيــن هــي  منبع المــاء و ضوء 
الشــمس  فيقــال، مثلهــا كعيــن المــاء و 
ــن  ــي عي ــك فه ــمس.. وكذل ــن الش عي
ــا  ــي احيان ــب، وه ــن الرقي ــد و عي الحس
تنطــق و االفــواه صامتــه، كمــا يقــال ان 
العيــون تتكلــم بــدون كلمــات فــاذا نظــرت بتأمــل فهــم المنظــور اليــه مــا 
ــى اليابســة . ــرق االنســان عل ــن ان تغ ــرأة يمك ــن الم ــال عي ــه . فجم تقول

وجــاءت عيــن المــرأة رمــزا للجمــال و االغراء فيقال كحــاء العيــن و حورية العين 
و ثاقبــت العيــن و قــد تغنــى   بهــا الشــعراء و اهــل االدب . ) ان العيــون التــي 
فــي طرفهــا حــور-  قتلننــا ثــم لــم يحــن قتانــا - / جريــر( ) عيــون المهــى بيــن 
الرصافــة و الجســر - جمعنــا الهــوى من حيــث ادري و ال ادري/علــي ابن الجهم  (

) عيناك غابتا نخيل ساعة السحر/ السياب  (
و قــد اســتخدمت المــراة العربيــة الكحــل فتأطــر عيونهــا باطــار اســود 
فيعطيهــا ســحرا و جمــاال و يمكــن لهــذا االطار من التاعب بشــكله لتجميل 
العيــن. وقــد دأب بعــض الصوفيــة مــن اســتخدام الكحــل ال لغــرض الجمــال 
و الزينــة و انمــا للشــفاء و صفــاء العيــن، ويقــال ان الكحــل كان يســتخدمه 
الرجــال و النســاء فــي زمــن الرســول –ص- وانــه احيانــا كان يكحــل عينيــه.

العين في الفن التشكيلي
للعيــون دالالت و معانــي مــن خالهــا ممكــن كشــف صاحبهــا  و يقــال ان 
ــائم وان  ــى التش ــل ال ــة تمي ــل وان الجاحظ ــل التفائ ــرة تحم ــون  الغائ العي
الناعســة الــى الهــدوء، وهكــذا نجــد علــم النفــس يــدرس ظاهــرة العيــون 
واشــكالها ومــا تخفــي مــن ورائهــا مــن دالالت وافــكار وميــول. رســم الفنان 
ــة  ــة بيضوي ــن مفتوح ــلم العي ــان المس ــري والفن ــك المص ــومر وكذل الس
بشــكلها االمامــي مهمــا كانــت وضعيــة شــكل االنســان، فهــو يرســم كمــا 
يفهمهــا وليــس كمــا يراهــا، حيــث لديــه معرفــة حقيقيــة لدورهــا الكبيــر و 
الحســاس فــي الذهــن فهــي تنقــل الصــور مــن عالــم المحســوس الــى عالم 
الذهــن الامرئــي ليخزنهــا، يضــاف الــى انهــا تشــير الــى دالئــل جماليــة، 
ــمها  ــون برس ــن يك ــال العي ــحر وجم ــدا ان س ــرف جي ــم يع ــان القدي فالفن
مفتوحــة مــن االمــام وبحجــم كبيــر، و لهــذا نجــد معظــم  فنانــي الحضــارات 
القديمــة يعتبــرون رســمها بشــكلها االمامــي هــو مقــدس ال يمكــن التخلي 

عنــه و تحويــرة .

وكان الرســم فــي بــاد الرافديــن ومصــر مرتبطــا بمفاهيــم دينيــة حيــث 
ــئ  ــكل ش ــاءه، ف ــم واعض ــكال الجس ــم و ش ــاء رس ــي بن ــه ف ــم عاقات تحك
مظهــري للجســم لــه رمــز و داللــه ينتقــل الــى مفهــوم جوهــري اي الى تلك 
االفــكار الامحــدودة والتــي تمثــل او تعبــر عــن االلهــه و ثقافــة  االســاطير 
التــي تســيطر علــى المجتمــع فــي ذلــك الوقــت فكانــت العيــن ترســم لطــرد 
ــي  ــق ف ــاب او تعل ــر الرق ــي تأط ــد الت ــي القائ ــع ف ــر وتوض ــد والش الحس
الصــدور او فــي واجهــات ابــواب البيــوت، والزالــت تلــك التقاليــد ســائرة فــي 
بعــض مجتمعاتنــا المعاصــرة. كمــا الزال الكثيــر مــن الفنانييــن المعاصريــن 
يرســم شــكل العيــن الســومرية وقــد عمــت هــذه الظاهــرة الفنــون الحديثة 

و ظهــرت فــي اعمــال بيكاســو و غيــره.

-العيون الزرقاء في المنحوتات السومرية-
كشــف علمــاء االثــار فــي تــل بــراك مقبــرة تســمى مقبــرة العيــون حيــث عثــر 
علــى 300 تمثــال قســم منهــا لهــم عيــون كبيــرة وواســعة الحجــم وربمــا 
لهــا تفســير هــو القوة الســحرية وتجنــب االصابة بالحســد. واعتبــرت العيون 
الزرقــاء رمــزا لالهــه ونجدهــا محدقــة تنظــر للمشــاهد بقــوة وقــد وضعــوا 
حجــر الــازود فــي عيــون تماثيــل الهتهــم. وقــد اجــرت العالمــة االثريــة- 
جيــن شــوتر- عــدد مــن التنقيبــات فــي بعــض المقابــر الســومرية فوجــدت 

بعــض التماثيــل الســومرية الكبيــرة الحجــم لهــا عيــون زرقــا واســعة الحجــم 
وهــذه التماثيــل توضــع فــي االضرحــة لحمايــة صاحــب القبر وكأنهــا حارس 
عليــه. واحيانــا يبالــغ فــي حجمهــا فتصــل الــى ثلــث الوجــه كمــا هــو فــي 
ــع الســومرية وهــو  ــر عليهــا فــي احــد المواق ــي عث ــال االلهــه االم  الت تمث
تــل صــوان. وهــذه العيــون محفــورة فــي الوجــة ومصنوعــة مــن االحجــار 

الكريمــة وتأطــر احيانــا بالذهــب .
ويفســر بعــض المؤرخيــن بــان هنــاك شــراكة بيــن االنســان وااللهــه حيــث 
ــون االلهــه.  ــح االنســان عي يظهــر االلهــه بشــكل انســان اســطوري ويمن
ولهــذا نجــد عيــون التماثيــل الســومرية زرقــاء كبيــرة تنظــر للمشــاهد بقوة 
وكأنهــا تحــذره مــن ارتــكاب اي خطيئــة. كمــا يذكــر انــه اجريــت عــدد مــن 
الدراســت مــن قبــل عــدد مــن علمــاء اآلثــار حــول العيــون الزرقــاء فوجــدوا 
ان الكثيــر مــن الســومرين عيونهــم زرقــاء، بمعنــى ان هذه العيــون الملونة 

التــي نراهــا منتشــرة فــي الجتمعــات الغربيــة هــي ذات اصــول ســومرية ؟
وهنــا احــب ان نقــف اجــاال و احترامــا لعظمــة تلــك االقــوام المتحضــرة التــي 
خرجــت منهــا كل  االجنــاس البشــرية بجميــع الوانهــا و لغاتهــا واشــكالها، 
واتمنــى ان يعــي ويســتيقض هــؤالء الساســة والمســؤلين الــى اعــادة بنــاء 
حضــارة وادي الرافديــن علــى اســس حديثــة، حتى ال نكتفي التغنــي بالتراث 

وانمــا ايضــا فــي حاضرنــا المعاصــر.

د. كاظم شمهود

 كاكاديمــي ممتهــن للفن التشــكيلي 
الحــركات  فــي  وباحــث  ومتــذوق 
وفــرح  باجــال  وقفــت  التشــكيلية 
ــي  ــة الت ــذه التجرب ــام ه ــار ام و انبه
احســبها فريــدة وحديثــه الــوالدة 
مخيــر  غيــر  مســير  مجتمــع  علــى 
لاغلبيــة ينبثــق فــي ظلماتــه وهــج 
مــراد  ابــو  ســراجه   اضــاء  قبــس 
المحمــل  الجبــاوي  عبداللطيــف 
العــراق  لوطنــه  والمحبــة  بالوفــاء 
ومدينته السماوة! ساعود بالتفصيل 
لموقــف هــذا المربــي الفاضــل وابقى 

فــي المتحــف الجــوال وصــاح حيثاني 
االنبــاري  تمــارا  االنيقــة  والفنانــة 
بخطواتهــا  تنثــر  التــي  وجولتهــم 
ــة  ــداع واالصال ــال واالب ــات الجم نفح
حيــث جمــع صــاح تحفهــا مــن حقب 
تاريخيــة مختلفــة بين االمــس البعيد 
والحاضــر القريــب وبهذا اســتطاع ان 
يضــع بعــض النقــاط المضيئــة فــي 
ــل  ــو التجهي ــير نح ــذي يس ــا ال عالمن

واالميــة والظــام .
 كنــت لحظتهــا اشــعر بفــرح غامــر 
ــي  ــت التراث ــة البي ــي باح ــف ف ــا اق وان
،وقــد  بالفــرح  ممتلــئ  الســماوي 
شــهدت الســماوة حدثــاً فنيــاً غيــر 
مســبوق حيــث تــم اســتضافت متحف 
صــاح حيثانــي الجــوال الــذي لبــى 
ــق  ــينمائي العاش ــرج الس ــوة المخ دع
لوطنــه منتميــا الــى مدينتــه الجاحــدة 
هــادي  الفنــان  مبدعيهــا  بحــق 
ــن  ــن اربعي ــر م ــرض اكث ــود فع ماه
ــن  ــات لفناني ــكياً ومنحوت ــاً تش عم
عالمييــن و رواد عراقييــن فــاول مــرة 
تعــرض فــي الســماوة اعمــال اصليــة 
لبيكاســو و ســلفادور دالــي  و شــاغال 
ــن و  ــق حس ــرو و فائ ــاي و مي و كورن
ابــن الســماوة الرائــد شــاكر حســن ال 
ســعيد واســماعيل الشــيخلي و نــوري 
الــراوي و عــاء بشــير و نزيهــة ســليم 
ــواد  ــان ج ــة الفن ــا ســليم زوج و لوران
ســليم التي توفيــت االســبوع الماضي 
فــي باريــس و محمــود شــبر و اخريــن 
ــي  ــد غن ــة لمحم ــرات نحتي ــع مصغ م
حكمــت   و مخطوطــات ثمينة و نســخ 

ــم!. ــران الكري ــن الق ــة م مخطوط
  كنــت اتجــول بيــن هــذه النــوادر 
كقــارب انهكــه الســفر فمزق اشــرعته 

ــوح فــي  وكســر مجدافــه مبتهجــا يل
ونــوارس  اليابســة  ســراب  االفــق 
لتســتحيل  المــكان  فــوق  حلقــت 
الــى اعمــال فنيــة لنخبــة كان الكثيــر 
يســمع عنهــا واليــوم تتجلــى حقيقــه 
امــام الجميــع مــوج بيــن الفــرح بمــا 
اراه مــن لــون يغــرق بعبــق االصالــة 
ــب  ــل  القري ــي الجمي ــة الماض ورائح
وخيبــه امــل رغم وجود ما اســميتهم 
بخاصــة النخب التي زارت معروضات 
الحيثانــي الجوال  وتغيبت مؤسســات 
الدولــة الــا ديمقراطيــة المســتحدثة 
المتمثلــة في البيــت الثقافــي العراقي 
العراقيــة  الثقافــة  لــوزارة  التابــع 
ــن  ــن العراقيي ــة الفناني ــار ونقاب واالث
عنــه  تغيــب  الــذي  المثنــى  فــرع 
الجميــع رغــم  توجيــه الدعــوات لهــم 
والنخــب الثقافيــة المتمثلــة باالدبــاء 
ــاوز  ــم يتج ــدرة ول ــن اال الن والمثقفي
حضورهــم اصابــع الكــف الواحــدة 
ونرجســية  بتعجــرف  متمســكين 

ــه. مقيت

 وال بــد فــي النهايــة مــن العــودة 
عبداللطيــف  مــراد  ابــو  لاســتاذ 
ــه  ــم بيت ــاد ترمي ــذي اع ــاوي ال الجب
ــر مــن  ــل اكث ــي قب ــذي بن ــي ال التراث
ــًا  ــه بيت ــنة  ليجعل ــرين س ــة وعش مئ
ــة  ــطة الثقافي ــن االنش ــاً يحتض تراثي
لمبدعــي المحافظــة وهــذا مــا عجزت 
الدولــة حتــى عــن مجــرد التفكيــر 
ــوت  ــن البي ــر م ــل الكثي ــا يجع ــه م ب
التراثيــة التي تشــكل هوية الســماوة 
مجــرد خرائــب مهملــة فــي ازقــة 

شــرقي و غربــي الســماوة.
ــارا  ــي شــكرا تم   شــكرا صــاح حيثان
الحــب وكيــف  مــا هــو  علمتمونــا 
يترجــم!.  شــكرا هــادي ماهود عشــت 
معــك بفلــم كنــت انــت البطــل فيــه 
والمبــدع بجمــع هــذا الجمــال شــكرا 
للكبيــر المعلــم االســتاذ عبــد الطيــف 
مــن  وطابــه  لمدينتــه  المحــب 
مختلــف االجيــال شــكرا الســماوة التي 
تنفســت الجمــال بصــدر مبدعــون 

ــراق. الع

من كربالء ينطلق 
متحف صالح حيثاني الجوال ليحط في السماوة

السماوة - حيدر الياسري

العيون الزرقاء رمزا لاللهه في الفنون السومرية
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تفرعــات الصناعــة وتنوعهاكانــت  ميزة اساســية مــن مكونات القطــاع االنتاجي 
فــي العــراق ولــكل نــوع جــدوى اقتصاديــة وســاتحدث فــي مقالــي هــذا عــن 
نــوع مميــز يحظــى باهتمــام الجاليــات العراقيــة حــول العالــم وباالخــص اوربــا، 
فالمغتربيــن منكــم والخطــاب موجــه لعراقــي المهجــر سيســتذكرون حــاوة 
الذكــرى فــي ســياق هــذا المقــال الــذي قــد يكــون ممتعــاً لكــم ويروق لمســامع 

قــراء صحيفــة المســتقل.
هذا النوع من الصناعة العراقية المميزة انها الصناعات اليدوية الفلكلورية.

مــا اثــار فضولي الصحفي لكتابة هذا المقــال اني قرأت ان مصرف اشــور الدولي 
لاســتثمار يعتــزم اقامــة بــازارًا خاصــاً بالصناعــات اليدويــة هــذه االيــام، وهــو 
 البــازار  الســنوي الثانــي والــذي اصبــح تقليدًا ســنوياً معتمــدًا في هــذا المصرف، 
وهــذا البــازار الخيــري ســيخصص ريعه لمســاعدة ودعم  العوائــل المتعففة عبر 

عرض وشــراء منتجاتهــم اليدوية .
 وبغــض النظــر عــن هدف المصرف فــي اقامة هذا المعرض الخيري فقــد راق لي  
ــق  ــرى تتعل ــة اخ ــن زاوي ــة م ــة الفلوكلوري ــات اليدوي ــن المنتج ــدث ع ان اتح

بجدواهــا االقتصاديــة .
ــة  ــة وخصوصــاً الفلكلوري ــدًا ان الصناعــات اليدوي اذكــر وتتذكــرون معــي جي
ــب  ــت محــط اعجــاب الســياح االجان ــل كان ــراث العراقــي االصي ــة بالت والمتعلق
ــرادًا . ــواج ســياحية( او ف ــات اي )اف ــراق ســنوياً ســواء كروب ــى الع ــن ال الوافدي
فتعــد الصناعــات اليدويــة الفلوكوريــة مــن اثمــن الصناعــات اليدويــة وتحقــق 
عائــد ومــردود مالــي غايــة فــي االهميــة لشــريحة العامليــن فــي هــذا المجــال .
وافضــل المقتنيــات التي يرغب بشــراءها الســياح لتبقى ذكــرى لزيارتهم للعراق 
ــدان التــي يزورهــا الســائح هــي الصناعــات  وهــذا تقليــد عالمــي لتوثيــق البل
اليدويــة والفلكلوريــة مــن الســجاد اليــدوي والبســط والفخــار اليدوي وعشــرات 

الصناعــات االخــرى التــي اليســع مجــال المقــال ذكرهــا هنــا .
اتذكــر وتتذكــرون معــي ان اهــم طلبــات المغتــرب مــن اقاربــه فــي العــراق هــي 
ارســال المنتجــات الفلوكلوريــة العراقيــة اعتــزازًا بهــا والتصاقــاً بوطنهــم االم 
ويعتبرونهــا اثمــن هديــة تقــدم لهــم او هــم يهدوهــا الصدقائهــم بالغربــة 

ويتافخــرون بهــا .
اذن اولــى االهــداف المتحققــة مــن الصناعــات اليدوية هي جدواهــا االقتصادية 
 فــي توفيــر فــرص العمــل للعوائــل العراقيــة المتخصصــة فــي هــذا المجــال عــدا 
االمصانــع  العامــة ) الحكوميــة ( التــي كانــت منتشــرة فــي محافظــات العــراق 

ايضــاً .
ثــم ان هنــاك رغبــة حقيقيــة للمســتهلك العراقــي فــي الداخــل ايضــاً باقتنــاء 
الصناعــات اليدويــة الفلوكلوريــة وعلــى نطــاق واســع وهــذا مــا يعــزز القيمــة 

االقتصاديــة لهــذا النــوع مــن الصناعــات اليدويــة .
ولكــن مــع موجــة االهمــال التــي طالت القطاعــات االنتاجيــة اجماالً ومع خســارة 
العــراق لثالــث مــورد بعــد التمــور والنفــط اال وهــو القطــاع الســياحي المهمــل 
كليــاً ولتراكــم االســباب الحــروب الحصــار وموجهة ارهــاب داعش والفســاد فقد 

ادنثــرت الصناعــات اليدويــة وهــي االخــرى اصابهــا االهمال لاســف .
امــا حــان الوقــت لتحفيــز هــذا الحقــل الحيــوي والمهــم مــن القطــاع االنتاجــي 
الصناعــي االســاس فــي تحقيقيــق التنميــة ندعــو وبقــوة الــى ضــرورة اعــادة 
الــروح لهكــذا نــوع مــن المــوروث االصيــل ولتحفيــز القطاعــات  االخــرى 
ــا   ــاج اليــدوي واعــادة موروثن ــر اقامــة معــارض متخصصــة باالنت ــة عب المكمل
التاريخــي والحضــري ولتتوســع المعــارض فــي العــراق وخارجــه عبــر الســفارات 
العراقيــة لدعــم االهــداف االقتصاديــة وترويــج الصناعــة العراقيــة وهنــا فقــط 
 اتســاءل مالعمــل الــذي تؤديــه الســفارات والملحقيــات التجاريــة  فــي الخــارج 
متــى ســتتحرك لدعــم االنتــاج العــراي عبــر اقامــة معــارض وبــازار ات متخصصة 

ام تقــوم فقــط بتوقيــع فاتــورات االســتيراد للداخل ؟!
امــا  الحديــث عــن القطــاع الســياحي فــذاك شــان اخــر يحتــاج الــى افــراد مقاالت 
خاصــة وكل ذلــك مرتبــط  بمســتقبل االســتثمار في العــراق والســؤال االبرز هنا 
هــل ســيتمكن العــراق  مــن تحفيــز النشــاط الســياحي.. الجــواب ببســاطة نعــم 
شــريطة ان يتــرك الملــف االقتصــادي بــادارة القطــاع الخــاص ولنــا عــودة لهــذا 

الملف الشــائك.

الصناعات 
الفلكلورية العراقية
ياسر املتوليوجدواها االقتصادية

صدى التنمية

ينحصــر عــدد النــوادي االجتماعيــة والثقافيــة فــي العاصمــة 
بغــداد بعــدد بســيط جــدا، والنظــرة العامــة اليهــا يتصورهــا 
الكثيــر بــان مرتاديهــا ومشــتركيها مــن الطبقــة البرجوازيــة 
لكــن طبيعــة عمــل تلــك النــوادي تاتــي مــن جهــود ورؤيــا 
المشــرفين عليهــا، وقــد حظــي نــادي الصيــد بلمســات 
االســتاذ حســنين معلــة رئيــس مجلــس ادارة نــادي الصيــد 
ــه  ــانيا جعل ــا وانس ــا ثقافي ــه طابع ــى عمل ــى عل ــذي اضف ال
ــى  ــوف عل ــارزة. وللوق ــة ب ــر وفاعلي ــة تطوي ــن حرك ــزءا م ج
طبيعــة عمــل نــادي الصيــد، التقينــا الدكتــور معلــه الــذي بدا 
الحديــث للمســتقل بالقــول: النــوادي حلقة ضروريــة لتطوير 
المجتمــع وهــي ليســت اجتماعيــة فقــط بــل هــي ذات 
ــوم حقــق  ــد الي ــادي الصي ــا ن ــة. مث ــة وثقافي ــة رياضي هوي
مــن الصــدارة فــي المجــال الرياضــي حيــث ينتمــي ابطــال 
العــراق فــي لعبــة التنــس الــى نــادي الصيــد لمــا يمتلكــه من 
مؤهــات وبنــى تحتيــة امــا الجانــب الثقافــي فالنــادي يمتلــك 
منتــدى ثقافــي ويســتقطب العديــد مــن النشــاطات لكتــاب 
ومحاضريــن يفتحــون غرفــا للنقــاش المجتمعــي. باالضافــة 
الــى المســاعدات االنســانية التــي تســفرت عــن ســجل تــام 

بالمســاعدات 

تمثال الشهيد العبيدي
ــة  ــد برئاس ــادي الصي ــزة لن ــاهمات المتمي ــن المس ــن بي م
ــهيد  ــا للش ــا تذكاري ــاهد نصب ــة نش ــنين معل ــيد  حس الس
عثمــان العبيــدي  يحدثنــا عنــه بالقــول: هــذه المبــادرة تأتــي 
ضمــن سلســلة انفتــاح النــادي علــى المجتمــع والتاكيــد على 
كل مايرمــز لوحــدة الشــعب والصــور االيجابيــة فقررنــا اقامة 
هــذا النصــب للعبيــدي رحمــه اهلل  الــذي استشــهد قبــل 
ــم  ــام الكاظ ــري االم ــن زائ ــد م ــذ العدي ــا انق ــنوات بعدم س
ومــات غرقــا فــي فتــرة كانــت الطائفيــة باوجهــا فانقــذ ابــن 

االعظميــة العديــد مــن  االشــخاص دون النظــر مــن اي 
طائفــة هــم، هــذه الرمزيــة العاليــة اســتحقت تمثــاال لهــذا 

الشــهيد .   

كذلــك بذلنــا جهــودا مــع رئاســة الــوزراء انــذاك الســتحصال 
راتــب تقاعــدي لوالــده .    

- وكيف هي انشطة النادي مع جائحة كورونا ؟
* اغلــب النشــاطات بــدات تضحمــل بســبب جائحــة كورونــا 
التــي خســر فيهــا النــادي مبالــغ كبيــرة. خــال ســبعة اشــهر 

توقــف فيهــا عمــل النــادي. 
- وهل هناك تنافس بين االندية التي تشبه خدماتكم؟

ــي  ــة ف ــة االجتماعي ــن االندي ــة بي ــد منافس ــي توج * طبيع
العاصمــة المنافســة تعــود الــى الخدمــة المقدمــة وتحبيــذ 
النــاس لنــادي دون اخــر . فــي الســبعينيات كانت بغــداد عدد 
ســكانها مليونيــن نســمة وفيهــا تســعة انديــة اجتماعيــة، 
امــا اليــوم فالعــدد الســكاني ثمانــي مليــون نســمة وفقــط 
ثاثــة نــوادي وهــو امــر ســلبي فالعاصمــة تحتــاج للنــوادي 
الســئية  المناظــر  بانتشــار  مــا ســمح  االجتماعيــة وهــو 
ــي  ــول ف ــاول الكح ــرة تن ــار ظاه ــة كانتش ــر القبيح والظواه
الطرقــات والمناطــق العامــة فالحياة االجتماعيــة من الممكن 
ان تشــذب المجتمــع مــن الشــوائب وتجعــل المواطنيــن 
ــر  ــا عب ــوة  أوجهه ــي دع ــة وه ــات الثقافي ــون للفعالي يتجه
صحيفتكــم ، للمســتثمرين أن يولــوا اهتمامــا بانشــاء نوادي 

اجتماعيــة بــدل  غــزارة المــوالت ومــردود النــوادي فــي الربح 
كبيــر وباســتطاعة المســتثمر ان يعــود بمال التأســيس خال 
خمســة اعــوام بــدل العشــرة ســنوات التــي يســتغرقها فــي 

المشــاريع االخــرى .
- هل كانت لديكم مبادرات في توسعة هذا االمر ؟

* نعــم، مــن اهــم  المبــادرات التــي اقبلــت عليهــا ادارة نادي 
ــي اهــوار  ــادي ف ــرع للن ــح ف ــب لفت ــم طل ــد هــي تقدي الصي
الجبايــش، بدأنــا فــي الموافقــات لكن كتــب الســماح متاخرة 
بســبب البيروقراطيــة فهــي تحتــاج الــى مفاتحــة اكثــر مــن 

موقــع فــي الدولــة الســتحصال الموافقــة .
- ولماذا الجبايش بالتحديد ؟

* االهــوار هبــة اهلل لهــذه االرض ودول عديــدة فــي العالــم 

ــنة  ــين س ــة وخمس ــا مئ ــة عمره ــواخص تاريخي ــك ش تمت
ــردود  ــياحية بم ــردودات س ــع م ــال جم ــن خ ــتطاعت م اس
ــي  ــي ف ــر مســطح مائ ــا االهــوار هــي اكب ــل بينم ــي هائ مال

ــر مــن خمســة االف ســنة. ــره اكث ــة وعم المنطق
واالهمــال يطالهــا حتــى انهــا لــو تــم االهتمــام بهــا لجمعنــا 

ــاال  ــك مث ــرب ل ــط وأض ــه النف ــا يحقق ــة مم ــرين بالمئ عش
بعدمــا تــم وضــع االهــوار علــى الئحة التــراث العالمــي وخال 
ســتة اشــهر فقــط بلــغ عــدد االجانــب الوافديــن اليهــا تجاوز 

عشــرين الــف شــخص. 
علمــا ان اقــرب فنــدق يبعــد تســعين كيلــو متــر فهــذه 
جريمــة ان ال تحــاط االهــوار بمنتجعــات وانديــة وتكــون 
قبلــة للســياحة فــي العــراق.  حتــى ان زيــارة البابــا فرنســيس 
لمدينــة اور ال بــد مــن اســتثمارها وانشــاء منتجعــات وانديــة 

اجتماعيــة هنــاك.
اخيــرا اقــول : لقــد احتفل النــادي باليوبيل الذهبي لتاسيســه، 
وقــد انجزنــا كتابــا خصــا يؤرشــف نشــاطات هــذا النــادي منذ 
تاسيســه والمراحــل التــي مــر بــه ليكــون دليــا الــى الجميــع 
مــن اجــل التعــرف علــى هــذه التجربــة االجتماعيــة المتقدمــة 

وتطويرها.

رئيس مجلس ادارة نادي الصيد حسنين معله للمستقل:  

النوادي االجتماعية ضرورة الستيعاب طاقات الشباب وحماية المجتمع

ضمــن مســاحة تجــارب ورؤى تســتطلع الســتقل اهــم 
بهــا  يمــر  التــي  والتحديــات  واالخفاقــات  النجاحــات 
المتصــدون للشــان العــام الســيما فــي مجــال العمــل 
ــا  ــى ابرزه ــف عل ــمية لنق ــؤوليات الرس ــارة او المس والتج
ــم  ــه التقيي ــذي ســيكون ل ــا الجمهــور ال ونســتعرضها ام
االخيــر . فــي هــذا العــدد نســتضيف   رجــل االعمــال   
ــة  ــس غرف ــة   ورئي ــة العلوي ــام للعتب ــن الع ــب االمي ونائ
تجــارة النجــف الســابق. المهنــدس االســتاذ زهيــر شــربه. 
ليتحدثــن عــن تجربتــه  الشــخصية فــي العمــل والحيــاة .    
بــدا االســتاذ شــربة بالقــول : ولــدت فــي محافظــة النجــف  
ــل  ــة تعم ــن عائل ــام 1948 م ــة ع ــي الكوف ــد ف وبالتحدي

بتجــارة الحبــوب والتمــور فــي بدايــة القــرن الماضــي. 

اكملــت الدراســة االعداديــة، ودخل كلية الهندســة/جامعة 
بغــداد وتخرجــت منهــا عــام 1970-1971 التحقــت بعدهــا 
بالكليــة العســكرية، ثــم بعثــت الــى »االتحــاد الســوفيتي« 
لدراســة هندســة الطيــران عــام 1973. ثــم تدرجت بالرتب 

واصبحــت  رائــد فــي القــوة الجويــة  عــام 1978.
عــام 1981 احلــت الــى التقاعــد الســباب. سياســية تتعلــق 

باعتقــال خمســة مــن اشــقائي.
توجهــت الــى العمــل الخــاص، وافتتحــت مكتــب دار 
الهندســة للتصميم واالنشــاء وتطور فيما بعد الى شــركة 
الجامعــة التــي صنفــت كأفضل شــركة في المحافظــة. عام 

2006 انتخبــت رئيســاً لغرفــة تجــارة النجــف .
- هــل توقــف هنــا عملكــم التجــاري بعــد انتخابــك رئيســًا 

ــة التجارية ؟  للغرف
* ابــدًا بــل اهــم االعمــال قمــت بهــا وانــا رئيــس لغرفــة 
التجــارة، فقــد نفــذت شــركة الجامعــة مطــار النجــف فــي 

عــام 2007 وقامنــا بتنفيــذ اول مقطــع مــن الطريــق 
الحولــي المحــاذي الــى بحــر النجــف. 

- ابرز انجازاتكم في ادارة الغرفة التجارية ؟ 
 لقــد قمنــا بتوســيع قاعــدة العاقــات الدوليــة مــع غرفــة 

تجــارة النجــف، فاســتضافت الغرفــة الكثيــر مــن الســفراء 
ــا معــه فــي ســنة  ــذي وقعن ومنهــم الســفير الفرنســي ال
2009 اتفاقيــة لمنــح التأشــيرة المفتوحــة )الشــنكن (  
الــى التجــار بغيــة التعــرف علــى األســواق واالطــاع علــى 
ــي  ــة ف ــاركت الغرف ــا ش ــا، كم ــي اورب ــاري ف ــع التج الواق
مؤتمــرات فــي بريطانيــا والمانيــا واالمــارات، و كانت هذه 

ــاري.  ــع التج ــر الواق ــرة  لتطوي المشــاركات فرصــة كبي
ــز  ــنا مرك ــف اسس ــارة النج ــة تج ــي غرف ــا  ف ــال عملن وخ
التحكيــم الدولــي الــذي يعنــى بالمنازعــات التجاريــة 

وهــو اول مركــز تحكيــم تجــاري فــي العــراق. حيــث 
تحــل بشــكل ودي  التجاريــة ســابقاً  النزاعــات  كانــت 
ــًا  ــؤولة قانوني ــة مس ــم ان الغرف ــن، رغ ــن المتخاصمي بي
بهــذا االمــر. فقــد فكرنــا بشــكل جــدي ان يكــون هنــاك 

مركــز تحكيــم تجــاري  بشــكل رســمي، فقمنــا وبالتعــاون 
مــع  الجامعــة العربيــة بالقاهــرة بانشــاء مركــزا للتحكيــم  

ــراق.  ــي الع ــه ف ــن نوع ــو االول م ــاري ه التج
- وماذا عن اعمالكم  ونجاحاتكم الخاصة ؟   

* أسســنا شــركة الخورنــق لاســتثمارات والتــي قامــت 
بأنشــاء فنــدق الخورنــق بخمســة نجــوم فــي عــام 2009 
الــذي يقــع علــى شــارع نجف-كربــاء وســيفتتح فــي نهاية 

العــام الحالــي.
- كيــف تميــز بيــن العمــل المؤسســاتي العــام والعمــل 

التجاري الخاص ؟
* يعتمــد العمــل المؤسســاتي علــى انشــاء شــركات 
متضامنــه فــي نظامهــا الداخلــي وتخضــع للقانــون.  
ــة، ممكــن  ــر مــن القطاعــات للتنمي ويمكــن تطويــر كثي
للســياحة مثــا ان تحــل محــل النفــط ف الســياحة نفــط 
دائــم وتعتبــر مصــدر دخــل لكثيــر مــن دول العالــم، وكما 
هــو معــروف ان النجــف تتميــز بالســياحة الدينيــة ويجــب 

االســتفادة مــن هــذه الميــزة علــى الصعيــد االقتصــادي. 
واذا مــا نشــط الواقــع الســياحي فسيســتوعب االالف مــن 
ــرة للشــباب.  ــة وســيوفر فــرص عمــل كبي االيــدي العامل
وكانــت هنــاك افــكار لتأســيس الســياحة الترفيهيــة فــي 
النجــف وانشــاء منتجــع ســياحي علــى بحــر النجــف اال انهــا 

اصطدمــت بـــقوانين »هيئــة االســتثمار«.
- ماذا عن تجربتك في مجلس المحافظة ؟

* انتخبــت نائبــاً فــي مجلس المحافظــة عــام 2005, ولم 
تكــن التجربــة جيــدة ، كنا حديثي العهــد بتجربة  كهذه 
وبالتالــي كانت هناك تحديــات كبيرة منها: ان المحافظ 
كان مكبــل فهــو اســير بيــد اعضــاء المجلــس، ممــا اثــر 
ــة  ــد انشــغل بترضي ــر، فق ــاء والتطوي ــة البن ــى عملي عل

اعضــاء المجلــس علــى حســاب العمــل والخدمــات . 
- كيف تقييم النجف بعد تلك المرحلة ؟ 

* بعــد الســيد أســعد أبــو كلــل جــاء الســيد  عدنــان الزرفي 
وكانــت فرصــة ذهبيــة للنجف، نظــرًا للميزانيــات  الضخمة 

لكنهــا لم تســتثمر بالشــكل الصحيح لاســف.
 بعدهــا جــاء الســيد لــؤي الياســري كمحافــظ وكانت فترة 
افاس وتقشــف، واصبح كســلفه اســيرًا العضاء المجلس 

قبــل حلــه. امــا بالنســبة لعملــي فلــي تجربــة اتشــرف بها  
فــي 2014 كنــت  نائبــاً لاميــن العــام في العتبــة العلوية، 
فــي تلــك الفتــرة كانــت داعــش تحتــل ثــاث محافظــات 
وتهــدد بغــداد والمــدن المقدســة.  كان الحديــث يــدور 
ــا  ــه، كان لدين ــدري ومحيط ــن الحي ــة الصح ــول حماي ح
200 منتســب مــن الشــرطة  لحمايــة الــزوار والمؤسســة 
معــاً . وهــي قــوة ال تقــوى علــى صــد اي عــدوان محتمــل 
علــى العتبــة، فكرنــا في تأســيس مجموعــة قتالية قــادرة 
علــى تحمــل المســؤولية، وفتحنــا بــاب التطــوع  لشــباب 
يمتلكــون خبــرة فــي هــذا المجال.تشــكل لــواء ثــم فرقــة 
االمــام علــي وفــق ســياقات النظــم العســكرية وباشــرف 
حكومــي وبعــد ثمانية اشــهر مــن قيادتي للفرقــة انتهى 
عملــي كنائــب لاميــن العــام للعتبــة وتبعــاً لذلــك انتهت 

ايضــاً مــدة ادارتــي لهــذه الفرقــة.

رجل األعمال العراقي زهير شربة للمستقل :    
أسست أول مركز للتحكيم التجاري في العراق

شركات متنوعة 

تنمية

اعمار وبناء

خدمات امنية

نقل وضيافة

مشاريع خيرية وانسانية
مجموعة البرهان القابضة

طريقك إلى العراق

حوار : ذو الفقار الشريفي

حوار : وسام رشيد الغزي

تجارب و رؤى

ادعو الى تشجيع االستثمار 
في مناطق االهوار واقامة 
منتجعات ونوادي ومرفقات 

لتحقيق فوائد للبالد

اقمنا نصبا للشهيد عثمان 
العبيدي رمزأ للتضحية ووحدة 

المصير العراقي

ممكن للسياحة إذا أحسن 
استثمارها أن تنافس 
النفط كمورد للبالد  

الزميل وسام الغزي يحاور السيد شربة

فندق قصر الخورنق في النجف
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مجتمع 7
هل بدأت

 حرب اللقاح؟

اعلنــت رئيســة مفوضيــة االمــم االوروبيــة فــي يــوم 3/17 ان اوروبــا 
تفكــر فــي خيــار ايقــاف تصديــر اللقاحــات مــن المصانــع الموجــودة 
ــدان التــي قطعــت شــوطا  ــى البل ــة ال ــدول االوروبي ــى اراضــي ال عل

كبيــرا فــي عمليــات التطعيــم.
لــم تذكــر بريطانيــا باالســم ولكــن الرســالة واضحــة وهــي بالحقيقة 
رســالة تهديــد مبطنــة تخفــي قلــق الــدول االوروبيــة بشــأن الفشــل 
الذريــع فــي تطعيــم مواطنيهــا امــام النجــاح المبهــر الــذي حققتــه 

بريطانيا.
بلقــاح  العمــل  اوروبيــة  تعليــق 16 دولــة  مــع  ويتزامــن هــذا 
اوكســفورد- اســترازينيكا لغايــة التحقــق انــه العاقــة للقــاح بحدوث 
الجلطــات الدمويــة التــي ســجلت مؤخــرا فــي دول النمســا والنرويــج 

والدنمــارك.
الــى اآلن كل االدلــة العلميــة تشــير الــى انــه العاقــة ســببية بيــن 
اللقــاح وحــدوث الجلطــات الدمويــة وهــذا مــا أكدتــه وكالــة االدويــة 
ــق  ــة والتصدي ــة االدوي ــات مراقب ــم هيئ ــن اه ــي م ــة وه االوروبي

عليهــا فــي العالــم.
تــم تســجيل 37 حالــة تجلــط دمــوي مــن مجمــوع 5 مليون شــخص 

تلقــوا لقــاح اوكســفورد فــي دول اوروبا.
الطبيعــي  الواضــح يقــول ان معــدل االصابــة  العلمــي  الدليــل 
بالجلطــات الدمويــة عند البشــر هــو حوالــي 2000 حالة لــكل مليون 

ــام الواحــد.  شــخص فــي الع
وهــذا يعنــي بعمليــة حســابية بســيطة ان هنــاك احتمــال طبيعــي 
الصابــة عشــرة االف شــخص من ضمن الخمســة ماييــن الملقحين 
وهــذا يعني ببســاطة شــديدة حــدوث 192 حالــة اســبوعيا اذن عدد 
حــاالت التجلــط الدمــوي عنــد النــاس الــذي تلقــوا لقــاح اوكســفورد 
هــو ضئيــل واليوجــب ايقــاف عمليــات التطعيــم وخصوصــا مــع بــدء 

الموجــة الثالثــة فــي اوربــا.
االدويــة  وكالــة  لتوصيــات  تصغــي  لــم  االوروبيــة  الحكومــات 
االوروبيــة التــي حثــت رســميا جميــع الــدول علــى االســتمرار بإعطــاء 
ــي  ــع ف ــاعد الجمي ــر ويس ــاة البش ــذ حي ــه ينق ــفورد ألن ــاح اوكس لق

ــورة. ــاالته المتح ــد 19 وس ــي الكوفي ــى تفش ــيطرة عل الس
كيــف تشــتكي اوروبــا مــن شــحة توزيــع اللقاحــات وتهــدد بلدانــا 
ــم  ــن أه ــد م ــل بواح ــف العم ــي توق ــر وه ــاف التصدي ــرى بايق اخ
اللقاحــات الــذي اثبــت فــي بريطانيــا انه يقلل مــن الوفــاة واالصابات 

الشــديدة بأكثــر مــن 80 بالمئــة مــن الحــاالت.
تعليــق اللقــاح هشــم ثقــة المواطــن باللقــاح وأعطــى زخمــا كبيــرا 
لمروجــي اإلشــاعات ونظريــات المؤامــرة لإلجهــاز علــى حلــم تحقيق 
المناعــة المجتمعيــة والعــودة الــى الحيــاة الطبيعيــة في أقــرب وقت.

لغــة التهديــد لــن تنفــع أي طــرف فــي هــذه االزمــة الشــائكة وعلــى 
الجميــع إســتئناف الحــوار والعمــل كفريــق واحــد مــن أجــل تســهيل 

عمليــات التطعيــم فــي كل مــكان.
معالجــة أزمــة الكوفيــد 19 اثبتــت أنهــا مليئــة بالتحديــات فــي كل 
مرحلــة مــن مراحلهــا وكلمــا إنتهــت مشــكلة بــرزت واحــدة أخــرى 
ــة  ــى نهاي ــر مــن منتصــف الطريــق للوصــول ال ــا أكث ــا قطعن ولكنن
الجائحــة وبــدالً مــن التناحــر بيــن الاعبيــن الكبــار الذيــن يتمنــى 
العالــم ان يقــودوه خــارج دائــرة الخطــر عليهــم ان يوحــدوا الخطــوة 
االن فــي هــذه اللحظــة النهــا قــد تكــون الخطــوة األهــم فــي طريــق 

الخــاص.

العبارة والمعنى

د. احمد املشتت

حوار  خاص بالمستقل 

ــم  ــار التعلي ــة انهي ــل قضي ــة تحت ــات للمشــاكل العراقي ــا اولوي اذا مــا وضعن
وغيــاب المعاييــر العلميــة والتخطيــط المنهجــي الصحيــح  المشــكلة االبــرز، 
الســباب عديــدة اهمهمــا ان التعليــم متصــل بالمســتقبل وان اي خلــل فــي 
هــذا االســاس اداريــا او علميــا انمــا يشــكل خطــرا مســتمرا ألجيــال قادمــة ، 
باإلضافــة الــى الفوضــى التــي تحــدث جــراء اعــداد المتخرجين مــن المدارس 
التــي التملــك الكفــاءة المناســبة. فــي العــراق اليــوم اكثــر مــن 72 جامعــة 

وكليــات جامعــة اهليــة .
المســتقل تســتطلع رأي الدكتــور عبــد الــرزاق العيســى وزيــر التعليــم العالــي 
ــا امــام حقيقــة الجامعــات  االســبق ورئيــس جامعــة الكوفــة االســبق ليضعن

االهليــة فــي العــراق.
الحديــث  العيســى  الدكتــور  بــدا 
للمســتقل بالقول:»قبــل 2003 كان 
تأســيس الكليــات والجامعــة األهليــة، 
 ،1996 لســنة   13 رقــم  قانــون 
مــن قبــل الجمعيــات والمؤسســات 
او  المهنيــة  النقابــات  او  العلميــة 
بعــض الشــخصيات مــن االكاديمييــن 
المتقاعديــن وبلقــب اســتاذ مســاعد، 
فــي   مختصــرة  الموافقــات  وكانــت 
وكان  والموصــل.  والبصــرة  بغــداد 

عــدد الجامعــات بحــدود تســع جامعــات وكليــات جامعــة« .
- هــل هنــاك قانــون يجعــل الجامعــات محصــورة فــي العاصمــة والبصــرة 

والموصــل ؟
* كا ولكــن كان شــبه الممنــوع علــى بعــض المحافظــات افتتــاح جامعــات 
فيهــا والمعاييــر صعبــة وعاليــة، أمــا بعــد االلفيــن وثاثــة فتحــت الكثيــر مــن 
الجامعــات برعايــة جمعيات ومؤسســات غير مســتوفية لشــروط فتــح الكليات 
االهليــة وقبلــت االف الطلبــة فيهــا قبــل حصولهــا علــى موافقة الجهــة الفنية 

المعنيــة وهــي وزارة التعليــم العالــي .  
بعــض المؤسســات  فتحــت  بنــاء علــى موافقــة رئاســة الــوزراء كونهــا تابعــة 
لشــخصيات متنفــذة ولــم تتمكــن وزارة التعليــم العالــي مــن ايقــاف القبــول 

 . فيها
واســتمرت كليــات كثيــرة بــدون موافقــات وهنــاك مــن اســتحصل الموافقــة 
ــهادة  ــة ش ــن حمل ــن دورة م ــر م ــرج اكث ــد ان خ ــنوات وبع ــك بس ــد ذل بع
البكلوريــوس وقبــل البعــض منهــم فــي دراســة الماجســتير وفــي الجامعــات 

الحكوميــة وبالرغــم مــن ان شــهادته غيــر معتــرف بهــا.

- ماهي شروط فتح الجامعة الستحصال الموافقة ؟
ــن  ــعة م ــمح لتس ــذي يس ــم 25 وال ــام 2016 برق ــدر ع ــون ص ــاك قان * هن
االســاتذة المســاعدين المتقاعديــن لفتــح جامعــة وســبعة الســتحداث 
قســم وهــم الهيئــة التاسيســية.. الشــرط االخــر المهــم هــو وفــرة المــكان 
ــة   ــرات والمكتب ــد والمحتب ــاك قياســات للمســاحات والمقاع والمســاحة وهن

ــة.  ــطة الاصفي ــة لانش ــاحات العام والس
والجمعيــات  والحقوقييــن   الصيادلــة  نقابــة  مثــل  النقابــات  ان  علمــا 

  . ايضــا  جامعــات  فتحــوا  والشــخصيات 
- كم عدد الجامعات االن المدونة رسميا االن ؟ 

* مباشــرة بعــد الفيــن وثاثــة ولغاية 2016 فتحــت مايقــارب 51 كلية اهلية، 
ثــم ارتفــع العــدد ليصبــح 62 جامعــة وكليــة اهليــة ولنهايــة عــام 2018، االن 

اصبــح العــدد بحــدود 73 جامعــة وكلية .
- لمــاذا التوجــد ضوابــط صارمــة 

تحكــم ذلــك ؟
لقــد كان هنــاك خــوف مــن متنفذيــن 
ــر  ــطون لتمري ــيين  يتوس ــن سياس م
الــوزراء  رئاســة  مــن  موافقاتهــم 
مــن حصولهــم علــى موافقــة الجهــة 
ــي  ــم العال ــة وهــي وزارة التعلي المعني
االعــان  حتــى  تتحاشــى  والــوزارة 
ــرف  ــر معت ــك التشــكيات الغي عــن تل
بهــا. المشــكلة حينمــا عــرف البعــض 
بــداوا  ماديــاً  مربــح  الموضــوع  أن 
يفتحــون بــدون موافقــة كمــا قلــت لــك  بعــض الجامعــات التــي التحصــل 
علــى الموافقــات هــؤالء المتنفــذون يجلبــون رســائل رئاســة الــوزراء، وتفتــح 
جامعــات خــارج الضوابــط وفــروع عجيبــة  كفــرع هندســة نفــط  وهندســة 
معماريــة وطب اســنان ومــن دون توفير المســتلزمات الدراســية والمختبرات 
العمليــة لتلــك االقســام ويقبــل طلبتهــا مــن دون ضوابــط  حيــث قبــل مــن 
طلبتهــا مــن هــو  خريــج اعداديــة صناعــة فــي كليــة طــب اســنان وقبــل مــن 

ــنان!!. ــب االس ــة وط ــات الصيدل ــي كلي ــم %57 ف معدله
- ماهو دوركم انتم خاصة في وزارة التعليم العالي ؟

ــا تعليمــات لمــا  ــرف بهــا ووضعن ــر المعت ــات غي ــول فــي الكلي ــا القب * اوقفن
جــاء فــي قانــون 25 لســنة 2016  علــى اساســها تــم تشــخيص التشــكيات 
التــي تســتحق االعتــراف بهــا والمســتوفية الشــروط والضوابــط واغلقــت غير 
المســتوفية، واحداهــا كانــت تضــم أكثــر مــن الــف طالــب وطالبــة وبعضهــم 

فــي المرحلــة الرابعــة طــب اســنان وصيدلــة وهندســة. 
ــا  ــا ولكنن ــات العلي ــة الدراس ــول طلب ــمُح لقب ــون يس ــن أن القان ــم م وبالرغ
التشــكيات. لكــن  الــوزارة واجهــت مشــكلة انتشــار  بعــض الكليــات خاصــة  عطلنــا هــذه الفقــرة لحيــن التأكــد مــن جــودة ورصانــة الدراســة فــي هــذه 

الكليــات االنســانية التــي فتحــت بطاقــات اســتيعابية عاليــة جدا لطلبــة بدون 
ــن الهندســة تذهــب لدراســة  ــة م ــاءات  متخرج ــاك كف ــرى هن ــط فت ضواب
العلــوم االســامية او القانــون فــي جامعــات غيــر مؤهلــة تقبــل الفيــن طالــب 
فــي القســم الواحــد وطاقتهــا االســتيعابية ال تتجاوز الخمســين طالب حســب 
اعــداد التدريســين  فضــا عــن الكتــب والمســتلزمات االخــرى. لقــد كانــت 
معاناتنــا فــي معالجــة ســبعة االف حالــة مــن الطلبــة المقبوليــن فــي كليــات 
غيــر معتــرف بهــا وبعضهــم ال تنطبــق عليــه ضوابــط قبولــه فــي القســم 

الــذي قبــل فيــه .
- ماهي واردات هذه الجامعات ؟..

ــة  ــا الطلب ــوال مــن أبنائن ــى األم ــدة جــدًا وبعضهــم حصــل عل * وردات جي
دون تعهــد بمنحهــم الشــهادات كذلــك كانــوا يتقاضــون مبالــغ عــن أســعار 
اســتمارات التقديــم  تصــل الــى 25 الــف دينــار لاســتمارة الواحــدة فتصــور 

كــم طالــب يقــدم علــى الجامعــات، هــذه أربــاح مهولــة. 
للحــد مــن القبــول خــارج الطاقــة االســتيعابية وابتــزاز الطلبــة وخــارج 
ــدل  ــوزارة ب ــق ال ــن طري ــزي وع ــول المرك ــة القب ــاد الي ــم اعتم ــط ت الضواب
التقــدم المباشــر للكليــة او الجامعــة وبــدء مــن العــام 2016-2017 واجهنــا 
محاربــة مــن البعــض وممــن لــم يــِف التزاماتــه الماليــة للــوزارة والتــي نــص 

عليهــا القانــون.

- ماذا عن كليات الطب وسط هذه الفوضى ؟
ــات الطــب لهــا وضــع خــاص وشــروط اســتحداثها صعــب جــدا منهــا  كلي
وأهــم شــرط هــو امتاكهــم مستشــفى بســعة 200 ســرير لكليــة تســتوعب 
نصــف عــدد أســّرة المستشــفى. وكليــة الطــب التــي افتتحناهــا كان لديهــا  
كادر طبــي ومختبــرات وثــاث مستشــفيات ســعتها تجــاوزت الـــ 400 ســرير.

- كيف يمكن تقييم تجربة الكليات االهلية ؟
* التعليــم االهلــي تجربــة ناجحــة فــي كل العالــم ولكــن يجب أن تكــون وفق 
ــة مــن الجامعــات  ــر اهمي ــة، بــل انهــا ممكــن ان تكــون اكث ضوابــط علمي

الحكوميــة بالزامهــا بالضوابــط الســتحداث التخصصــات التــي يحتاجهــا 
الســوق لدينــا حيث انعــدام التخصيصات والطاقة االســتيعابية فــي الجامعات 
الحكوميــة . لكــن مايحــدث لدينــا كارثــي فتــرى الخريجيــن بــاالالف يطالبــون 
بالوظائــف بعــد أن دفعــوا امــواال لقــاء شــهاداتهم، والكليــات تتنصــل مــن 

ذلــك.
- كلمة اخيرة ؟

* نصيحتــي اوال ان يتــم اســتحداث هيئــة العتمــاد وجودة مؤسســات التعليم 
العالــي ثانيــا  ان تــدرس الحقيبــة الوزاريــة وان يطلــع الوزيــر الجديــد علــى 
ــوزارة مــن اجــل تطويرهــا ال ان يلغــى  ــه مــن برامــج فــي ال مــا ســبق عمل
البرامــج الســابقة ويبــدء مــن جديــد او يلغــي االجــراءات الســابقة حتــى لــو 
كانــت ناجحــة ، وانــا مــع توزيــر المهنــي ال السياســي في هــذه الــوزارة .  ثالثا 
ضــرورة دمــج وزارتــي التربيــة والتعليــم العالــي والحقــا الغــاء وزارة التعليــم 

العالــي ليحــل بدلهــا مجلــس التعليــم العالــي.  
واؤكــد علــى ضــرورة تأســيس هيئــة اإلعتمــاد  الوطنيــة تشــرف علــى 
الجامعــات – علــى المــدارس – الصحــة الصناعــة، ترتبــط مباشــرة برئيــس 

ــوزراء. ــس ال ــة أو رئي الجمهوري

المستقل تفتح ملف الجامعات االهلية في العراق

الدكتور عبد الرزاق العيسى : أدعو الى دمج  
وزارتي التعليم العالي والتربية

قراءة خاصة بالمستقل

العــراق..  يقولــون ان اســمه اشــُتَق مــن كثــرة 
خلقــت   االعــراق  هــذه  وبفضــل  فيــه،  األعــراق 
التعدديــة الثقافيــة والدينيــة  التــي تفتقدهــا الكثيــر 
ــل ربمــا تســعى لخلقهــا باســتقبال  ــدان، ب مــن البل

المختلفيــن مــن اجــل اثــراء المجتمــع وتنوعــه.
المتنــوع بدياناتــه وقومياتــه واختــاف  فالعــراق 
ثقافاتــه، بجنوبــه وشــماله هــو نمــوذج فيــه الكثيــر 
مــن اإلمكانيــات اإلبداعيــة والحياتيــة اذا مــا َصَفــْت 

ــي . ــكل صح ــُتِغلت بش ــوس واس النف
واذا كان الشــمال الغنــي بطبيعتــه وطيبتــه يحضتــن 
الكــردي والعربــي والتركمانــي والمســيحي والمســلم 
والشــبكي وااليــزدي، ولــكل مــن هــؤالء مواســم فرح 

وعطــاء .
فالجنــوب معقــل النغــم والشــعر والجمــال، و معقــل 
االديــان والثقافــة كذلــك، فعلــى ترابــه ظهــرت 

اولــى الديانــات التوحيديــة، ومــن ميــاه أنهــاره 
عبقــت رائحــة الطهــارة والصفــاء، أال وهــي الديانــة 

المندائيــن واعيادهــا اإليمانيــة .
ــة  ــرية المؤمن ــوام البش ــرق االق ــدم واع ــة أق الصابئ
مابيــن  بــاد  فــي  التــي عاشــت  اهلل،  بوحدانيــة 
النهريــن ومازالــوا، ولعلهــم الوحيــدون الذي يتبعون 

ــام. ــه الس ــي آدم علي النب
تقــول المندائيــة : أن اهلل الحــي العظيــم انبعــث مــن 
ذاتــه وبأمــره ومن كلمتــه تكونت جميــع المخلوقات 
والمائكــة التــي تمجــده وتســبحه فــي عالمهــا 
النورانــي. وأصــل تســمية الصابئــة مشــتق مــن فعل 
»صبــا« بمعنــى انغمــس أو غطس، ويقــال الصابئون 
هــم الخارجــون مــن الضالــة الــى النــور والحــق. فيما 
تعنــي كلمــة المندائــي أو »منــدا« هــو )العــارف (، لــذا 
يطلــق عليهــم العارفين بديــن الحــق أو المتعمدين.

ــي،  ــدل الدين ــون الج ــالمون يكره ــوم مس ــم ق وه
ــى ديانتهــم داخــل مجتمعهــم لكــي  يحافظــون عل

ــوث . ــن التل ــدًة ع ــًة  بعي ــى نقي تبق
يشــكلون جــزءًا مهمــاً مــن تاريــخ العــراق األنســاني، 
يمارســون طقوســهم فــي النهــر لمــا يعتقــدون بأنه 

المطهــر مــن االدران.
تقــول بعــض المصــادر ان عددهــم ال يتجــاوز الـــ 70 

الــف شــخص فــي كل العالــم. 
ــد  ــا او عي ــاد هــي البروناي ــة أعي ــة اربع ــدى الصابئ ل
الخليقــة او »البنجــه« ُيحتفــل بــه فــي شــهر آذار 
و »الدهفــة ديمانــه« فــي الشــهر الخامــس يــوم 
التعميــد الذهبــي و »الدهفــة ربــه« العيــد الكبيــر و 

ــار.   ــد االزده ــا« عي ــة حنين »الدهف
ولعــل مــن هبــات اهلل للعــراق ان حضــيَّ شــعبه 
العظيــم بهذا االرث االنســاني مــن التعددية الثقافية 
والدينيــة، الــذي جعــل  أيامــه مليئــة بالفــرح شــريطة 
ان يكــون الحــب ســيد األرواح. فــا يــكاد يمــر شــهر 
دون ان يّكــون هنــاك عيــد يتبــادل فيه النــاس الفرح 

والمحبــة فــي بــاد وادي الرافديــن.

عيد البنجة »برونايا«
أو االيــام الخمســة يحتفــل بــه المندائيــون في شــهر 
أذار مــن كل عــام، وهــي أيــام الخليقــة وتكويــن 
عالــم النــور وااالرواح تفتــح فيــه أبواب الســماء وتنزل 
المائكــة ويعــم النــور، وهــي أيــام مقدســة. وهــذا 
العيــد يقــارب عيــد نــورز عنــد األقــوام األريــة وعنــد 
العــرب عيــد الشــجرة، وهو عيــد الربيع وتفتــح الحياة.

عيد الدهفة ديمانه 
»عيد التعميد الذهبي«

ــة  ــاه دجل ــون بمي ــد المندائي ــوم يتعم ــذا الي ــي ه ف
ــرًا عــن  ــس البيضــاء تعبي ــدون الماب ــرات ويرت والف
النمــاء والنقــاء. وُيحتفــل بــه في الشــهر الخامس من 

كل عــام ويســمى عيــد التعميــد الذهبــي.
ــمس  ــماء والش ــه الس ــت في ــذي نج ــوم ال ــو الي وه
والقمــر وتجدمــت االرض ويســتمر  ثاثــة أيــام 
وســمي بالتعميــد الذهبــي ألنــه اليــوم الــذي تعمــد 

فيــه النبــي يحيــى بــن زكريــا. تســبقة أيــام الكرصــة 
ــاعة،  ــدة 36 س ــوه  لم ــزواء والخل ــة االن ــي عملي وه
حيــث تقــرر خالهــا الســماء  مصيــر االنســان، وهــو 

ــة. ــة الســنة المندائي بداي

عيد الدهفة ربه » عيد شوشيان«
ــد  ــو العي ــط، وه ــد فق ــوم واح ــو  لي ــد ه ــذا العي ه
ــوز  ــهر تم ــي ش ــون ف ــه المندائي ــل ب ــر، يحتف الكبي
مــن كل عــام يذهبــون فيــه الــى المنــدي ليتضرعــوا  

ــي .   ــوا التهان ــة ويتبادل ــوس خاص ــق  بطق للخال
  

 الدهفة حنينا
العيــد الصغيــر هــو عيــد االزدهــار وموعــده في شــهر 
تشــرين الثانــي مــن كل عــام ويســميه الصابئــة 
المندائيــون هيبــة اهلل الصغــرى وهــو ذكــرى عــودة 
ــى األرض  ــزل إل ــد ن ــوده.. وق ــل وصع المــاك جبري
بأمــر اهلل، ثــم عــاد إلــى الســماء مبشــرا بازدهــار 
الظــام. وفــي  النــور واندحــار  الكــروم وانتشــار 
المفهــوم الدنيــوي فيتمثــل بنــزول القطــرة األولــى 

مــن المطــر. 
 

االهوار والصابئة 
ــم  ــق عليه ــة، يطل ــة متازم ــاء ثنائي ــة والم الصابئ
ــى  البعــض  »بشــعب المــاء«، عاشــوا ويعيشــون عل
ــة، فهــم  ــرب المســطحات المائي ــاف االنهــار وق ضف
ــكل  ــون، ينتمــون لاهــوار ب ســكان االهــوار االصلي

ــم.  ــردات ثقافته مف
المــاء هــو الجدليــة الســرمدية لديهــم، اينمــا وجــد 
ــن  ــري بي ــق فط ــاك عش ــاة، فهن ــدت الحي ــاء وج الم
ــكاد  ــة ي ــال، معادل ــاة والجم ــي ومصــدر الحي الصابئ

مجتمعهــم يتفــرد بهــا . 
الهادئــة  وطباعهــم  وصاتهــم  ارثهــم  ابقــوا 
والمســالمة لصيقــة للــروح المندائيــة وطبائعهــا 
وعاشــوا فــي المــكان يرثــوه ويرثهــم منــذ أن المس 
شــراع ســفينة نــوح ريــاح الجنــوب والــى اليــوم.!

العالقات االجتماعية 
يمتــاز المندائيــون بمــد الجســور مــع االخريــن، فهــم 
ال يتقاطعــون مــع المختلــف معهم، وربمــا  اعراضهم 
ــن  ــا م ــاة هم ــقهم للحي ــي وعش ــدل الدين ــن الج ع

كرســا فــي ارواحهــم محبــة االخريــن . 
اقــام المندائيــون عاقــات جميلــة مــع جيرانهــم 
المســلمين فقــد شــاركوهم فــي اعيادهــم واحزانهم  
ومناســباتهم الدينيــة االخــرى وكــذا الحــال مــع بقيــة 

ــان.   االدي
فــي كل شــيء  اجتماعيــة  لهــم عاقــات  كانــت 
ــر  ــاط بغي عــدا المصاهــرة، فعقيدتهــم تحــرم االرتب
الصابئــي، كمــا تمنــع الطــاق اال فــي حالــة الخيانــة، 
ومــن اجمــل صــورة الســام والتســامح لديهــم، ان 

الزانيــة ال تقتــل وال تضــرب بــل تهجــر  وتتطهــر مــن 
الزنــى باالرتمــاس بالماء . 

عــاش المندائيــون فــي الجنــوب العراقــي، و توافقــوا  
علــى المحبــة مــع االخريــن، ابقــوا ارثهــم وصاتهــم 
للــروح  لصيقــة  والمســالمة  الهادئــة  وطباعهــم 
ــوه  ــكان يرث ــي الم ــوا ف ــا وعاش ــة وطبائعه المندائي
ويرثهــم منــذ أن المــس شــراع ســفينة نــوح ريــاح 

ــوم. ــى الي ــوب وال الجن
أوجــدوا  للحيــاة  وعشــقهم   ارواحهــم  بســماحة 

الحضاريــة.  التعدديــة 
وبتمســكهم بــاالرض منــذ االف الســنين اســتدل 
العالــم علــى عراقــة وادي الرافديــن وعراقــة انســانه 

الــذي بنــى القيــم العظيمــة .

الصابئة المندائيون
عراقة االرض واالنسان

 
 بعض الجامعات فتحت خارج الضوابط 

بناء على موافقة رئاسة الوزراء فقط، كونها 
تابعة لشخصيات متنفذة ولم تتمكن وزارة 

التعليم العالي من ايقاف القبول فيها

هناك جامعات غير نظامية تفتح فروع عجيبة 
كفرع هندسة نفط وهندسة معمارية وتقبل 
خريج اعدادية صناعة في كلية طب اسنان 

ومن معدلهم %57 في كليات الصيدلة وطب 
االسنان!!
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ام جبــار.. وجــه يحمــل جمــال وســمرة البصــرة... 
ــل  ــم إلهي ــبه طع ــرف يش ــا الت ــة كالمه وعذوب

)الحــب هــان (كمــا يقــول اهــل الشــام .
ام جبــار... تشــغُل زاويــة صغيــرة فــي احــد 
قصيــرة  جبــار..  ام  بغــداد..  جامعــة  ممــرات 
القامــة ، طويلــة البــال ، حــادة اللســان... حطــت 
قبــل عشــرين عــام فــي مكانهــا هــذا... بعــد ان 
عجــزت ان تجــد فرصــة عمــل او معيــل يعيلهــا 

ــة... ــاوي الحاج ــى مه عل
ام جبــار .. ام ألربعــة بنــات تخيلــوا ام جبــار ليس 
لهــا ولــد وإنمــا هــذه كنيتهــا كمــا يقــول احــد 
زبائنهــا... نســيت ان أقــول لكــم هــي ترصف في 
احــدى الغــرف الصغيــرة أوانــي الشــاي، وفناجين 
القهــوة وبعــض النســاتل والبســكت، ام جبــار ... 
ومــازال الــكالم ألحــد زبائنهــا مــن التدريســين 
ــار  ــم جب ــارت اس ــد اخت ــد وق ــا ول ــس له ان لي
متشــبهتاً بالرجــال العراقييــن، والذيــن يريدون 
التكنــي بأســم األوالد الذكــور بــدل اإلنــاث... 
والروايــة الثانيــة، انهــا قــد ُرزقــت بولــد أســمته 
جبــار لكنــُه توفي...والثالثــة... ان كنيــة جبار إنما 
كانــت كنيــة اختارتهــا لهــا احــدى التدريســيات 
بســبب صالبــة هــذه المــرأة وصبرهــا وصالفــة 
ــوح  ــكوى او الب ــن الش ــا ع ــا.. وامتناعه مقوالته
بــاآلالم التــي تحيــط بهــا.. فبناتهــا األربــع 
كــن مســؤولية.. تربيتهــن مســؤولية والعيــش 

مســؤولية والعمــل مســؤولية..
كنــُت كثيــرًا مــا أوقفهــا فــي الممــر وأقــول لهــا 

: أم جبــار... وجهــك تعبــان... فتجيــب الحمــدهلل 
أســتاذ.. وتــردد بيــت شــعر بليــغ يقــول نصــُه :

جنة نكتب على الليل بقلم اسود 
ومانبرد الماي وحدة الماي يبرد 

نلزم الحسرة ونكتفها بحبل 
خاف يم الغربة تنهد ....

عنــد هــذا الجــواب البليــغ اجــد ان ام جبــار.. 
امــرأة ترتــدي الحســرة.. او ان الحســرة ارتدتها.. 
هــي في هــذه اللحظــة ذكرتنــي بالحــال.. فقالت 
أســتاذ: الحــال مــن بعضــه الحــزن مثــل الوحــش 
ــر  ــاك تدي ــا... إي ــى أيامن ــد ينقــض عل ــي يري ال

ظهــرك الــة يمــة... مامــش جبيــر واعاتبنــة...
فــي قيصريتهــا )غرفتهــا او ســميها عطاريتهــا( 

يقــول عنهــا احــد الطلبــة...
ان )ام جــواد( كانــت تســلف بعــض الطالبــات 
اجــرة الفطــور الصباحــي... او ُتســلف بعــض 
الطلبــة أجــرة استنســاخ بعــض المــالزم لبعــض 
لهــا  ليــس  المــرأة  هــذه  ان  رغــم  المــواد.. 
ــب... وكانــت  ــرأ والتكت ــر ديــون فهــي التق دفت
تتــرك الفرصــة للذيــن يســددونها والذيــن 

اليســددونها.. فــرزق علــى اهلل..
وقــد اخبرنــي احــد طلبــة علــم النفــس وهــو مــن 
ــل  ــار( هــذه مث ــال.. أســتاذ )ام جب ــن.. ق المعوزي
ام الهنــد كنــت حيــن احتــاج تفتــح لــي خرجهــا 
لتســلفني مااريــد، وقــد كانت تشــوش فــي أذني 
قائلــة.. يمــة أركان.. يمــة جواهــر االنســان ثــالث 

كتمان الفقر.. حتى يظن الناس انك غني...

ــك  ــاس ان ــن الن ــى يظ ــب... حت ــان الغض وكتم
راًض..

وكتمــان الشــدة... حتــى يظــن النــاس انــك 
منعــم.. 

 وتقــول ســارة... وهــي احــدة طالبــات قســم 
الجغرافيــة.. خالــة ام جبــار مســتودع اســرار الولــد 
والبنــات.. هــيُ عدتنــا ليــوم الحــرج ... هــذه المرأة 
ــا  ــونة ارواح اهله ــوب.. وخش ــة الجن ــل طيب تحم
وحزنهــم البــاذخ، تحدثنــا كأنها أميرة ســومرية... 
وردت عليهــا صاحبتهــا أية... وهــي احدى طالبات 
قســم اللغــة العربيــة، مخاطبة ســارة ومعبــرة عن 

ادب )ام جبــار( وقلبهــا الــذي يقطــر بالحنــان...
تشابه الناس ال في معادنهم...
وشيمة المرء بين العلم واألدب 

ســبحان اهلل ام جبــار... هــذه الجنوبيــة التمتلــك 
العلــم لكنهــا تمتلــك فيض مــن محبــة او محنة، 
ــل  ــع فقــط.. ب ــم تكــن أم لبناتهــا األرب فهــي ل
كانــت أم لعشــرات البنــات. ورغــم انها لــم ترزق 
بولــد لكــن صــار لهــا عشــرات األوالد مــن طلبــة 

الجامعة...
وكانــت ام جبــار.. كذلــك تعــرف الكثيــر عــن 
ــظ  ــا تحف ــيين... مثلم ــاة التدريس ــل حي تفاصي

ــة ... ــن الطلب ــر م ــرار كثي اس
تقــول إحــدى التدريســيات كنــت عندمــا أدخــل 
ــا  ــس ان ــا... أح ــل عيادته ــار( او ق ــة )ام جب غرف
االســتاذة الجامعيــة أنــي اتعلَّــم فــي مدرســتها 
فهــي فــي تعليقهــا علــى مشــاكلي مــع زوجــي 

ــي: ــي وتنصحن ــول ل ــف... تق الموظ
ــح قســمة  ــزواج صحي ــة ال ــورة... يم ســت الدكت
ونصيــب.. لكــن االمــرأة الحــرة تعــرف كيــف 
تحــول هــذا النصيــب الــى ِعشــرة.. يمــة الــزواج 
مــو بــس توافــق.. وشــهادة.. الــزواج حبــل 
ممــدود بالمحبــة، والــود، والرحمــة... يمــة... 
ماتقبــل  وشــراكة  أبديــة...  جــورة  الــزواج 

خســارة... ربحهــا الســتر والعافيــة ..
وتخــرب  بالحــب  الدنيــا  تعمــر  مهــا..  يمــة 

بيتــك.... التخربيــن  أرجــوك  بالكــره... 
ومــا ان اخــرج مــن )دكان( ام جبــار... حتــى 

اتذكــر قــول الشــاعر :
تقبلُت درًا من سرار حديثهم 

فأدررت درًا من دموعي السوافُح 

سرار نوى عندي وددت على النوى 
ودائعُه رد األمين الناصُح....

نعــم كانــت )ام جبــار( كأنهــا واحــدة مــن طيــور 
أهــوار الجنــوب المســماة )الحذافــة( او هــي 
)ام ســكة( كانــت قــد حطــت فــي واحــدة مــن 
ــم...  ــاب المعظ ــي ب ــا ف ــع كلياتن ــرات مجم مم
تعرف أســرارنا جميعــاً وال احد يعرُف اســرارها... 
تشــرب عــن قصــد دمــع أحزاننــا وتودعنــا الــى 
شــفاهنا  ترطــُب  التــي  المحبة...هــي  دروب 
ــن القهــوة... وال  ب)اســتكانات الشــاي( وفناجي
احــد يطيــب خاطرها الملــيء باألســرار ومحاصر 
بتــالل الحــزن... ام جبــار )تميمــة الفقــراء( كانت 
البيــاع  وفقيــران  فقــراء  وجــه  عــن  ُتمســح 
ــرف  ــدر... تغ ــة الص ــة ومدين ــعلة والحرّي والش
مــن مواعينهــا الشــحيحة ماتيســر لهــا مــن 
فضــل رٍب كريــم... نعــم كانــت هــذه المــرأة...

بالحنــان  الطافحــة  المادحــة...  المانحــة... 
والبشــر... كريمــة اهــل ســومر... وهديتهــم لنا 
نحــن الفاريــن من القناعــة والمعوزيــن لواحدة 
منهــا.... يــاهلل مااجملهــا )ام جبــار( حيــن تنعــى 
بصوتهــا الرخيــم بعــد عنــاء يــوم  لملمــت بــه 
ــد ســاعات التعــب تنحــب  اســرار الحــزن... وبع

ــول: وتق
وأذا يعني كبرنا احنا ...

بعدنا كلشي ماشفنة ....
عدنة كلوب ماتكبر ..

عراقيين مامتنا ...

) تميمة الفقراء(  

د. مزهر الخفاجي

قبــل 66 ســنوات، قــام زماؤنا بمســحٍ لكلِّ 
مــدارس العــراق ماعــدا إقليــم كردســتان، 
و  إخواننــا  علــى  المســحِ  فــي  اعتمدنــا 
أصدقائنــا فــي وزارة التربيــة و مديرياتهــا 
و علــى نقابــة المعلميــن، وكانــت النتائــج 
ــد  ــل، فق ــى األق ــي عل ــبة ل ــة بالنس صادم
ــَن أننــا بحاجــة إلــى أكثــر مــن 12500  تبيَّ
مدرســة لغايــة ســنة 2020 و أنَّ 7500 
ــنة  ــة س ــل الخدم ــب أن تدخ ــة يج مدرس
غــم مــن محاولــة اإلخــوة في  2016.. و بالرَّ
َقــَة في  مجلــس الخبــراء العراقــي توخِّــي الدِّ
دراســتهم، إال أنَّ منظمــة حقــوق اإلنســان 
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فــي تقريرهــا الســنوي فــي 2016.
ــى عــدد مــدارس  رت حاجــَة العــراِق إل قــدَّ
11000 مدرســة.. والغريــب أنَّ ازدياَد عدِد 
ان كان يــزداد باأللوف،  المحاضريــن بالمجَّ
إنشــاء  علــى  التربيــة  وزارة  اتجــاه  وأنَّ 
ــرب مــن  ــذي يقت ــة وال المــدارس الكرفاني
1000 كرفــان  فــي أطــراف المــدن والريــف 
ومخيمــات النــزوح قــد جعــل وضــع التعليم 
 ، اإلبتدائــي والمتوســط فــي وضــعٍ كارثــيِّ
ال ســيما وأنَّ أكثر من 150 مدرســة طينية 
الــي و صريفــة( مــا زالــت فــي الخدمة..  )َجمَّ
وقــد أظهر المســُح أرقاًما وحقائــَق صادمًة 
لــم يهتــمُّ لهــا المعنيــون، مــن حيــث 
ــن  ــر م ــة، فأكث ــى التحتي ــر الُبن ــدم تواف ع
ــر  ــدم تواف ــن ع ــي م ــة تعان 4560 مدرس
المــاء ومشــكات فــي الكهربــاء والصــرف 
الصحــي وهنــاك أكثــر مــن 1389 مدرســة 
متضــررة معظمهــا آيــل للســقوط، وأنَّ 
بــا مرافــق  أكثــر مــن 3986 مدرســة 
صحيــة، وأنَّ معظــم المــدارس تعانــي 
مــن َنقــٍص فــي المســتلزمات والتجهيــزات 

حــات والســبورات... المتعلقــة بالرَّ
منــذ 2003 و إلــى اآلن، كانــت ومازالــت 
اق  ــرَّ وزارة التربيــة وزارة اســتثمارية للسُّ
أمــواَل  دوَن  ُيبــدِّ الذيــن  الفاســدين 
مســتقبِل العــراِق و َخاصهــا فــي تحويلهــا 
أنَّ  حتــى  خزائنهــم  و  جيوبهــم  إلــى 
ترليوَنــي دينــاٍر عراقــيٍّ تــمَّ رصدهــم لبنــاء 

المــدارس منــه 300 مليار دينار لبنــاء 350 
مدرســة فــي بغــداد، دون أن نرى لهــا أثًرا، 
ــر  ــة أكث ــدارس الثاثي ــت الم ــى أصبح حت
ــة  مــن 1276 مدرســة و المــدارس الثنائي

ــة. ــن 68940 مدرس ــر م أكث
ــة  ــا بائس ــية فإنه ــاكات التدريس ــا الِم أم
إلــى درجــة أنَّ أحــد اإلخــوة المفتشــين 
قــال لــي: إنَّ المعلميــن و المدرِّســين فــي 
مدارســنا لــو دخلــوا إمتحــان البكلوريــا 
للســادس العلمــي أو األدبــي فــإنَّ أقــلَّ 
مــن %20 منهــم قــد ينجــح، ألنَّ التدريــس 
أصبــح وظيفــًة و ليــس مهنــًة رســاليًَّة 
فيهــا اإلعــداُد و المنافســُة، و الــذي يتطلَُّب 
التعليــم و التدريب و اإلعداد المســتمر كل 

ســنة..
عندمــا ســألُت خبيــرًة دوليــًة فــي التعليــم 
األولــي عــن أنَّ الطالــَب األوَل فــي العــراق 
قبــل ســنتين كان مــن ريــف الناصريــة 
)ُمناصفــًة مــع طالــٍب مــن بغــداد مــن 
زيونــة( يقطــع 25 كــم ِذهاًبا وإياًبــا يوميًّا، 
وبمســتوى اقتصــادي لعائلتــه يصــُل لحــدِّ 
الَكفــاِف، ومــن عائلــٍة ال تمِلــُك أيَّ مســتوى 
ي،  مــن التعليــم، قالــت لــي: إنــه التحــدَّ
اإلقتصــادي  وضعــِه  تغييــِر  إرادُة  إنهــا 
و  بالنجــاح  نفَســُه  أطَّــَر  واإلجتماعــي، 
ٍل يؤهلــه للمجموعــة  الحصــول علــى معــدَّ
الطبيــة، و امتلــَك إرادَة الفــاحِ وصبــره 

الهــدف،  علــى تحقيــق  اإلســتمرار  فــي 
بالرغــم مــن صعوبــة الطريــق و األجــواء.. 
قالــت عبــارة فــي البــدء لــم اســتوعبها 
وهــي )التحفيــز الذاتــي لإلنقاذ( وتعنــي أنَّ 
الطالــَب َوَضــَع نفَســُه فــي وضــعِ الكارثــِة، 
ولــم ينتظر مســاعدَة اآلخَريَن )الُمدرِّســين 
الخصوصيِّيــن ومعاهِد التقويــِة(، أو ينتظر 
دعًمــا خارجيًّــا )الحكومــة أو المحاِفــظ فــي 
ــَذ  ــررَّ أن ُينِق ــة(، فق ــاٍت مالي ــم معون تقدي

ــِه... ــُه بنفِس نفَس
ــًة  ــًة ماِئًم ــِب بيئ ــُة الطال ــت بيئ ــد كان لق
ــِه،  ــاِذ نفِس ي و إنق ــدِّ ــي التَّح ــتمرار ف لإلس
فلــم يكــن محيطــه فيــه المراكــز التجاريــة 
هنــاك  وليــس  واألســواق،  والمــوالت 
كافيهــات أو نــوادي أو مدن ألعاب وتســلية 
ــا  أو ســينمات أو مســارح، ولــم يكــن ُمتاًح
والتواصــل  اإللكترونيــة  األلعــاب  لديــه 
لقــد أظهــرت  بعــد..   اإلجتماعــي عــن 
ــي  ــل ســنتين الت ــُف ِنســَب النجــاحِ قب ضع
ــم تتجــاوز %30 فــي مجموعهــا مشــكلًة  ل
اســبين فــي التعليــم  خطيــرًة، وأنَّ عــدد الرَّ
األولــي تجــاوز مليــون ونصــف طالــب، 
منهــم أكثــر مــن 920000 طالــب فــي 
ــر مــن 640000  ــة، وأكث ــة االبتدائي المرحل
طالــب فــي المرحلــة الثانويــة إلــى ُضعــِف 
أداء المؤسســة التعليميــة، وهــذه األوضاع 
المأســوية للتعليــم األوَّلــي تحتــاج إلــى 
نهضــٍة عبــر تحســين وتطويــر كفــاءات 
ِماكاتها التدريســية والتدريبية واإلشــراف 
ــٍة  ِذمَّ ذوات  قيــادات  واختيــار  واإلدارة 
وأخــاٍق ووطنيــٍة، جــادٍَّة في إعــادة التعليم 
األولــي والتربيــة فــي العــراق َمجــِدِه الــذي 
رتــُه ِقَوى الفســاد والظلم والظــام.. أما  دمَّ
هــذه الســنة فــإنَّ النجــاَح ال يتطلَّــب ِســوى 
المشــاركة التــي صاحبتهــا تســريب وبيــع 
لألســئلة وتاعــب فــي كونتــرول النتائــج..
اللُهــمَّ نشــكو إليــَك َضعَفنــا، وِقلَّــَة حيلِتنــا 
احميــن .. أنت موالنــا، فانُصرنا  يــا أرحــَم الرَّ

علــى القــوم الفاســدين الظالمين.

* مجلس الخبراء العراقي

مظلومون.. و.. صامتون.. 

أ.د. ضياء واجد املهندس*

بعــد  ظهــرت  التــي  المشــاريع 
يخــص  فيمــا   )2003( االحتــال 
شــكل الدولــة القــادم علــى مــا 
نتذكــر ثــاث مشــاريع.. واليــوم 
ــي عــن  ــع بالتخل ــوى تدف ــاك ق هن
ســبيل  فــي  المدنيــة  الدولــة 
الدولــة الدينيــة والتقاســم بيــن 
فقــاء الشــيعة والســنة فــي قانــون 
المحكمــة االتحاديــة الذي ســيخلق 
بيــن  لهــا  نهايــة  ال  مشــكلة 
التــي تكــون الشــعب  الطوائــف 

العراقــي.
اإلســامية  الدولــة  مشــروع   .1
بهيمنــة  طائفيــة  أســس  علــى 
أحزاب اإلســام السياســي الشيعية 
ــى  ــة ال ــات الدول ــل مؤسس ــام وتحوي ــة اإلس ــت يافط ــنية تح والس
مؤسســات إســامية بمــا فيهــا الدســتور وقانــون المحكمــة االتحادية 

واالحــوال الشــخصية والبرامــج التعليميــة ...الــخ
2. المشــروع األمريكــي حــول االرتبــاط العضــوي بالعالــم الخارجــي، 
بقــاء قــوات االحتــال والهيمنــة على مفاصــل االقتصاد الوطنــي وهذا 

مــا اعتــرف بــه مؤخــرًا رئيــس الــوزراء الســيد مصطفــى الكاظمــي.
الوطنيــة  المدنيــة  الدولــة  بخصــوص  الوطنــي  المشــروع   .3
الديمقراطيــة وفــي هــذا المجــال وضــَح التقريــر السياســي للمؤتمــر 
التاســع للحــزب الشــيوعي علــى مســألة فــي غايــة األهميــة وهــي أنــه 
»بعــد 9 نيســان 2003، شــعبنا أمــام مهمة أساســية مزدوجــة، يتازم 
فيهــا الوطنــي مــع الديمقراطي، والسياســي مــع االجتماعــي، أي إنهاء 
االحتــال واســتعادة الســيادة الكاملــة مــن جهــة، وإعــادة بنــاء الدولة 
العراقيــة علــى اســس دســتورية ديمقراطيــة اتحاديــة وتحقيق تنمية 
اجتماعيــة – اقتصاديــة وضمــان رفــاه المواطنيــن، مــن جهــة أخــرى« 
وطــرح قبــل ذلــك »المشــروع الوطنــي » كأفضــل مشــروع تضمــن 
األســس الوطنيــة العلميــة لقيــام الدولــة المســتقلة، إال ان الدســتور 
العراقــي 2005 حســم االمــر تقريباً وعلــق الدولة المدنية في الوســط 

قابلــة لاســتغال والتفســيرات علــى أســاس المصالــح الضيقــة.
ــى  ــن عل ــن العراقيي ــذي حظــي بموافقــة مايي الدســتور العراقــي ال
الرغــم مــن المثالــب التــي رافقــت ســن الدســتور علــى أمــل العــودة 
الســتكمال مهمــة إلغــاء او تعديــل البعــض مــن المــواد والــى حيــن 
ــا  ــتند عليه ــة تس ــة قانوني ــتور كجه ــذ بالدس ــب االخ ــل يج التعدي
الحكومــة والدولــة والمجتمــع بأكثريــة منظمــات المجتمــع المدنــي 
والقــوى السياســية التــي شــاركت باالســتفتاء والعمليــة السياســية، 
لقــد ســبق الدســتور عــام 2005 اعــداد وثيقــة »قانــون إدارة الدولــة 
المؤقــت« حيــث جــاء فيــه عــن الطابــع التعــددي الديمقراطــي للدولة 

العراقيــة، إضافــة الــى النظــام االتحــادي والامركزيــة وغيرهــا مــن 
قضايــا تقتــرب بشــكل واضــح مــن الدولــة المدنيــة وليــس الدولــة 
ــدة  ــى الدســتور مراحــل عدي ــذ االســتفتاء عل اإلســامية، ومــرت من
وتطــورات مختلفــة بمــا فيهــا قضيــة التعديــات التــي تخــدم 
اإلصاحــات التــي يتطلبهــا النظــام السياســي العراقــي بعــد ظهــور 
مخاطــر عديــدة تهــدد كيــان العــراق والذهــاب الــى التقســيم اذا لــم 
تجــر معالجــة هــذه الثغــرات وال ســيما ترفــع مجــددا رؤوس النفــاق 
السياســي اإلســامي بعــد طــرح قانــون المحكمــة االتحاديــة الــذي 
خلــق فجــوة عميقــة بيــن المكونــات العراقيــة وقلقــاً علــى مصــادرة 
ــاة الشــخصية ومــا يعنــي  الحريــات وخاصــة تلــك التــي تمــس الحي
التوجــه الــى تحويــل الدولــة الــى دولــة إســامية المنهــج مــن خــال 
أســلمة البرامــج والمؤسســات مثلمــا جــاء فــي خطبــة رجــل الديــن 
محمــد القبانجــي ونشــرته أكثريــة وســائل االعــام والسوشــيال 
ميديــا )التواصــل االجتماعــي( وعلــى مــا يبــدو ان القــوى الظاميــة 
ــا  ــوى اإلســام السياســي وبخاصــة الشــيعية منه ــن ق والبعــض م
أحســت بالخطــر المحــدق برفــض أكثرية الشــارع العراقي مشــروعهم 
والتحــول نحــو إقامــة الدولــة المدنيــة وفصــل الديــن عــن الدولــة، 
وظهــر جليــاً فــي »التعامــل االنتقائــي لألطــراف الحاكمــة مــع مــواد 
ــتور  ــواد الدس ــاء لم ــاط االنتق ــي نق ــوج ف ــد الول ــتور« وال نري الدس
بقــدر المحــاوالت الجديــدة الــى فــرض قانــون المحكمــة االتحاديــة 
الــذي هــو فاتحــة الطريــق الى مؤسســات لتشــييد الدولة اإلســامية، 
والبيــان الــذي صــدر مــن قبــل المؤتمــر الصحفــي لقــادة وممثلــي 
القــوى واألحــزاب والمنظمــات  الموقعــة علــى البيــان الخــاص حــول 
قانــون المحكمــة االتحاديــة دليــل حــي علــى مــدى الرفــض الواســع 
لهــذا القانــون الرجعــي غيــر الحضــاري، وكشــف البيــان الــذي نشــرته 
جريــدة طريــق الشــعب  والــذي وقعــٌه حوالــي )31( منظمــة وحــزب 
وتنظيــم  ومنظمــات المجتمــع المدنــي إضافة الى مئات الشــخصيات 
يواصــل  مؤكــدًا«  واإلعاميــة  والثقافيــة  واألكاديميــة  الوطنيــة 
ــة  ــون المحكم ــروع قان ــواد مش ــى م ــت عل ــواب التصوي ــس الن مجل
االتحاديــة،  وســط مخــاوف مــن ان يــؤدي تمريــره بصيغتــه الحاليــة 
الــى إشــكاالت عــدة، ويزيــد مــن حــدة االنقســام فــي البــاد، ويخــل 
بالتــوازن فــي مجتمعنــا العراقي المتســم بالتنوع« انهــا مصيبة أخرى 
مــن مصائــب نظــام المحاصصــة والفكــر الظامــي الــذي يــرى فــي 
الدولــة المدنيــة خطــرًا علــى مصالحهــم وتوجيهاتهــم ولهــذا بعــد 
محــاوالت كثيــرة لتحجيم الهوامش الديمقراطية واســتغالها حســب 
ــة  ــى عــدم تطويــر مفهــوم الدول نظرتهــم وهيمنتهــم الهادفــة ال
المدنيــة والخــاص مــن نظــام المحاصصــة والتبعيــة فقــد اســتمروا 
ــن  ــد م ــتور وتح ــع الدس ــض م ــاليب تتناق ــاذ أس ــه واتخ ــي التوج ف
الحريــات الشــخصية والعامــة  وهــذا األمــر هــو بمثابــة  مخالفــة »من 
طــرف الســلطات الحكوميــة للمــادة 38 مــن الدســتور، ذات الصلــة 
بحــق المواطــن فــي التعبيــر عــن الــرأي« إال أن االنتفاضــة التشــرينية 

ــن  ــاً م ــاً واضح ــف موقف ــذي  وق ــارض ال ــري المع ــيل الجماهي والس
هــذه األســاليب والتفســيرات الســتغال البعــض مــن مــواد الدســتور 
وبهــذا انتقــل األمــر الــى قانــون المحكمــة االتحادية لكي يتــم تمرير 
المخطــط الهــادف لفرض الــرأي الواحــد، وتنميط المجتمــع وتأطيره 
وفق طروحات »االســام السياســي« وألســلمة مؤسســات الدولة، إن 
هــذا القانــون يــكاد ان يكــون بالضــد مــن جميــع مكونــات الشــعب 
غيــر المســلمة ذات التنــوع الدينــي والقومــي والمذهبــي التــي هــي 
جــزء مــن الشــعب العراقــي، القانــون بصيغتــه المذكــورة ســوف يثيــر 
المشــاكل وخلــق المطبــات التــي مــن الصعوبــة بمــكان إيجــاد حلول 
لهــا، وقانــون المحكمــة االتحاديــة يجــب ان يحمــل فــي نصوصــه 
التوجــه لحــل أي اشــكال فــي المســتقبل فيمــا يخــص العاقــات 
ــق  ــون أداة للتفري ــعب ال أن يك ــاف الش ــع أطي ــن جمي ــة بي التاريخي
وتمزيــق العاقــة بيــن الشــعب وإيجــاد الممكن فــي تقويــة العاقات 
وإيجــاد األســاليب العمليــة التــي تســاعد فــي اإلنقــاذ والتخلــص مــن 
األزمات السياســية واالقتصادية والمعيشــية الخانقة وال ســيما نســبة 
الفقــر الكبيــرة التــي تــزداد يومــاً بعد آخــر وما تتركــه المرحلــة األولى 
لجائحــة الكورونــا مــن تداعيــات زيــادة نســبة الفقــر الــى حوالــي 32% 
وتجــري محــاوالت حميمــة الــى هبوطهــا الــى %25 وقــد أعلنــت وزارة 
التخطيــط عــن وجــود حوالــي أقــل مــن » 10 مايين  شــخص عاطل 
عــن العمــل » وهــي نســبة محــددة مــن إجمالــي الفقــر فــي العــراق 
الــذي بــات بأمــس الحاجــة إلجــراء تعــداد ســكاني بعــد الخــروج مــن 
مــأزق جائحــة كورونــا والســعي لتوفيــر اإلمكانيــات الماليــة والفنيــة 

لنجــاح التعــداد الســكاني.
يبقــى قانــون المحكمــة االتحادية في حلتــه الحالية خطرًا على الشــعب 
العراقــي كأنــه قانــون » انــت وربــك يــا موســى » وبخاصــة وجــود قــوى 
ــة  ــن الدول ــدالً م ــة اإلســامية ب ــة الدول ــاه مخطــط إقام تعمــل باتج
المدنيــة، وهنــاك تصــدي حقيقــي إلفــراغ قانــون المحكمــة االتحاديــة 
ــر   ــاف النص ــي ائت ــادي ف ــي القي ــل الردين ــير عقي ــه ويش ــن حياديت م
»رفــض االقليــات وجــود فقهــاء الشــريعة داخــل المحكمــة االتحاديــة 
والتشــكيك هــو فــي هويــة الفقيــه ومن يقــوم باختيــاره، ونحــن نؤكد 
ان المحكمــة االتحاديــة خيمــة القضــاء علــى الشــعب العراقــي ويجــب 
ــى تشــويه الحياديــة  ــم يقتصــر االمــر عل ــى حياديتهــا« ول االبقــاء عل
مــن قبــل البعــض بــل ذهــب فــي محــاوالت تشــويه فكــرة المطالبيــن 
ــه دعــوة للمســاس باإلســام وهــي محــاوالت  ــة كأن ــة المدني بالدول
بائســة فالدعــوة الــى قيــام الدولــة المدنيــة الديمقراطيــة يعــزز فكــرة 
حريــة االعتنــاق الدينــي أو االيدلوجيــا ،حريــة األشــخاص الخاصــة 
والعامــة وليــس بالضــد مــن مبــادئ الشــريعة اإلســامية والديــن او 
التقليــل مــن أهميتــه الروحيــة، نحــن بحاجــة ماســة الــى قانــون عــادل 
ومتــوازن ال يخلــق خلــاً فــي العاقــات بيــن أطيــاف الشــعب العراقــي 
ــة، قانونــاً حضاريــاً يكــون  الموســومة بالفسيفســاء المتنوعــة الجميل

أساســاً للبنــاء والتقــدم بــدالً عــن الجهــل والظاميــة

الدولة المدنية وقانون المحكمة االتحادية الحضاري العادل

مصطفى محمد غريب

هــذا المقــال هــو تتمــة المقــال الســابق 
البقــاء( العــراق وتحديــات  المعنــون )مئويــة 
ــر  ــد مــن وجهــات النظــر والكثي ــاك العدي هن
مــن التعاريــف االدبية حــول العقــد االجتماعي 
واليــات العمــل فــي انتــاج عقــد اجتماعــي 
جديــد، اال اننــا نجــد ان افضــل تعريــف للعقــد 
االجتماعــي هــو العمــل فــي ايجــاد صيغــة 
ــة مختلفــة  ــات مجتمعي ــة لفئ تعايــش جماعي
ضمــن جغرافيــة محــددة علــى ان تكــون 
صيغــة المعيشــة متكافلــة للجميــع وعــدم 
وجــود درجــات تفــاوت فــي المواطنــة، وعلــى 
الفئــات المجتمعيــة  هــذا االســاس تقــوم 
ــا  ــن بعــض طموحاته ــي م ــة بالتخل المختلف
الكريــم  العيــش  توفيــر  لغــرض  كفئــات 

والمســتقر المســتدام لافــراد.
بالتالــي فالعقــد االجتماعــي يصــل فــي نهاية 
المطــاف الــى كل فــرد او مواطن في المجتمع 
وال ينحصــر ضمــن مســتوى معيــن او ضمــن 
اتجــاه محــدد او لمرحلــة زمنيــة وقــد يكــون 
لحادثــة مؤشــرة وانمــا هــي التــزام واعتمــاد 
وتوجــه لمديــات زمنيــة طويلــة والــذي يكون 
ــق  ــا يتعل ــس م ــو نف ــات ه ــن الفئ ــين م لس

بصــاد مــن الفئــات.

العقد االجتماعي والحوار الوطني
ــوي  ــد يح ــي ق ــد االجتماع ــد العق ــكل تأكي ب
فــي بعــض جنباتــه علــى الحــوار الوطنــي 
ولكــن بــكل االحــوال ال يمكــن اعتبــار الحــوار 
الوطنــي هــو نفس العقــد االجتماعــي، فالعقد 
ــن  ــدا وممك ــات ج ــع التبويب ــي واس االجتماع
تشــبيهه بشــبكة عنكبوتية عماقة افتراضية 
حيــث تســود عاقــات معينــة فيها لــكل متغير 
مــع متغيــرات اخــرى باتجاهــات ومســافات 
مختلفــة مــع بقــاء هــذه المتغيــرات مرتبطــة 

مــع بعضهــا البعــض.
يبــدأ العقــد االجتماعــي مثــا بالتفاهمــات 

االقتصاديــة كاســاس للعقــد مــرورًا بتكافــل 
ــر وانتهــاءًا  الفــرص وحريــة االعتقــاد والتفكي
المرتكــزات  وليــس  السياســية  باالســس 
السياســية، امــا مــا تحصــل فــي الحــوارات 
الوطنيــة فيهــي مرتكــزات سياســية لمســائل 
 ( آنيــة  وتوظيفــات  بحلــول  اســتراتيجية 
وهــذا هــو جوهــر المعضلــة لدينــا ،ذلــك 
انــه اليمكــن تثبيــت الحلــول اآلنيــة لمســائل 
ســتراتيجية ابــدًا، ولتقريــب الفكــرة نجــد علــى 
ــه  ــال ؛ الجــل نجــاح زراعــة اي نبت ســبيل المث
فانهــا تحتــاج الــى ســقاية مســتمرة وبجــداول 
زمنيــة معينة واليمكــن القيام بالســقي لهذه 
ــرة جــدا  ــر كميــة كبي النبتــه مــن خــال توفي
مــن الميــاه ولمــرة واحــدة واالنتظــار منهــا ان 
تســتمر فــي النمــو واالســتمرارية فــي البقــاء 
ــن  ــه احتمالي ــذه النبت ــام ه ــك ان ام ــاً. ذل حي
،فهــي امــا ســوف تغــرق بســبب الكميــة 
الهائلــة للميــاه المجهــز لمــرة واحــدة فتموت 
بســبب الســقي المفــرط، او تســتمر فــي النمو 
والحيــاة لحيــن انتهــاء هــذه الكميــة مــن 
ــا الحالتيــن  ــاه فتمــوت ايضــاً ، ففــي كلت المي
ســوف تمــوت هــذه النبتــه فــي بدايــة حياتهــا 
نتيجــة الســقي المفــرط لمــرة واحــدة، وهــذه 
امثولــة للحل اآلنــي لموضوع ســتراتيجي فقد 
كان االجــدر اســتمرار الســقي بكميــة مناســبة 
و تقســيم هــذه الكميــة الكبيــرة مــن الميــاه 
لفتــرات زمنيــة مختلفــة تــؤدي بالنتيجــة الــى 
اســتمرار النبتــه فــي النمــو وقطــف ثمارها في 

ــة المطــاف (. نهاي
فالحــوارات الوطنيــة وبــكل صراحــة مــا هي اال 
حلــول آنيــة لمســائل ســتراتيجية ومعضــات 
موغلــة فــي العمــق منــذ عقــود وتعانــي منهــا 
ــدى تفاهمــات سياســية  ــاد، وهــي ال تتع الب
بيــن الساســة حينمــا تشــتد االزمــات و لتنتــج 
الحــوارات الوطنيــة تفاهمــات غيــر ملزمة وغير 
مســتمرة وكذلــك غيــر مســتقرة وتخبــو هــذه 

الحــوارات بنتائجهــا بعد انتهــاء اجــواء االزمات 
ــاس  ــا باس ــة له ــا العاق ــي غالبيته ــي ف والت
الحــوار الوطنــي انمــا هــي عمليــة القفــز الــى 

االمــام.
ــة  ــة بحاجــة فعلي ــة العراقي ــذا نــرى ان الدول ل
الــى عقــد اجتماعــي جديــد او تجديــد للعقــد 
ــة  ــذ تأســيس الدول ــي الموجــود من االجتماع
ــج  ــان، وال ينت ــن الزم ــرن م ــل ق ــة قب العراقي
هكــذا عقــد اجتماعــي جديــد مــن خــال 
حــوارات سياســية غيــر ملزمــة الي طــرف 
مشــارك فيــه فيمــا عــدا الطــرف الــذي تبنــى 

تلــك الحــوارات .
مدخات العقد االجتماعي

ــد االجتماعــي كل المســائل  ــي العق يدخــل ف
ــل : ــاد مث االســتراتيجة للب

اوال: قدســية فكــرة المجتمــع العراقــي. اختيــار 
الطــرق المناســبة فــي اســتمرار وحــدة البــاد 
وديمومتهــا مــع عــدم اســتصغار اي فكــرة او 
تخطيــط او مشــروع مجتمعــي مــع االعتمــاد 

علــى واقعيــة الرؤيــة.
ثانيــا: النظــرة االقتصاديــة وادارة االمــوال 
والمــوارد الطبيعيــة .وضــع خطــوات حقيقيــة 
وصحيحــة بما ينســجم مع طمــوح المواطنين 

االنعــكاس  مــن  الرؤيــة  تجريــد  وعــدم 
المجتمعــي للظــروف االقتصاديــة .

ثالثــا: فلســفة المواطنــة. حيث تتحــول الدولة 
ــة  ــة حكوم ــة وليســت دول ــة مواطن ــى دول ال
وهــي ماعليــه االن و منــذ عقود كثيــرة، فمبدأ 
عمــل دولــة الحكومــة هــو توفير جميــع فرص 
المعيشــة لمــن هــو فــي المســلك الحكومــي 
كموظفيــن و منتســبين واعتبارهــم ورثــة 
الدولــة وابناءهــا وفــي المقابــل ال توفــر هكــذا 
نظــام اال النــزر اليســير مــن فــرص المعيشــة 
لمــن ليــس فــي موظفــاً او منتســبا لــدى 
ــبب  ــو الس ــذا ه ــة ه ــي الحقيق ــة )وف الحكوم
الرئيســي لبحــث المواطنيــن عــن فــرص 
للتعييــن فــي المســالك الحكوميــة لمعرفتهم 
ان الدولــة ال تنظــر بعيــن التســاوي الــى 
المواطــن المتعيــن وغير المتعيــن وعليه نرى 
التظاهــرات المتكررة للمطالبــة بالتعيين لدى 

ــة( الدول
رابعا: الرؤية السياسية

ــن  ــر بالقواني ــادة النظ ــال اع ــن خ ــون م تك
التــي ترعــى الحركات والمؤسســات السياســية 
ــى  ــم عل ــة تمدده ــم ومراقب ــاحات عمله وس
ــالك  ــة مس ــاة و خاص ــات الحي ــف قطاع مختل
وفــرص المعيشــة ممــا قــد تؤثــر فــي احقيــة 
تكافــل الفــرص بيــن المواطنين، ومــن جانب 
اخــر مــدى مائمــة هــذه الحــركات السياســية 
للمجتمعــات العراقيــة وليــس العكــس مــدى 
مائمــة المجتمعــات العراقيــة لهــذه الحركات 

وفلســفتها.

مخرجات العقد االجتماعي
العقــد  لغــرض  المدخــات  تثبيــت  بعــد 
االجتماعــي الجديــد فــا بــد من وضــع النقاط 
ــون : ــث يك ــه، حي ــي مخرجات ــروف ف ــى الح عل

ــن  ــاد. ضم ــدة الب ــى وح ــة عل اوال: المحافظ
وواضحــة  موثقــة  مجتمعيــة  خصوصيــات 

بــدون اســتحياء فــي الخطــى.
للدولــة  واضحــة  رســالة  تأســيس  ثانيــا: 
العراقيــة ) كنــا قــد خصصنــا مقــال فــي هــذا 
والرســائل(  الــدول  عنــوان  تحــت  المجــال 
حيــث تكــون رســالة الدولــة انعكاســاً لعقدهــا 
ــة االســتراتيجية  االجتماعــي ولخطــوات الدول
وعليهــا تضــع الحكومــات المتعاقبــة خططهــا 
ومشــاريعها ورؤيتهــا والتتغيــر التوجهــات 
ــا. ــات و تعاقبه ــر الحكوم ــتراتيجية بتغي االس

دولــة  تأســيس  و  الفــرص  ثالثا:تكافــل 
المواطنــة و)عدالــة( توزيــع الــوارد االقتصــادي 
ــن  ــم للمواط ــش الكري ــة العي ــاد وحتمي للب

ــرد. كف
رابعــا: عــدم االســتئثار بالســلطة واســتنهاض 
الدولــة ذات الحكــم الرشــيد بمنهــاج اداري 
ــاع  ــدد وال ينص ــل التم ــت ال يقب ــح وثاب واض

لاجتهــاد.

اليات العقد االجتماعي الجديد
الجــل تنفيــذ وترســيخ المخرجــات اعــاه البــد 
ــا  ــن جنباته ــم بي ــن تض ــة قواني ــن صياغ م
المدخــات والمخرجــات للعقــد االجتماعــي 
ــاك ســلة  ــر اخــر تكــون هن ــد، اي بتعبي الجدي
واحــدة لمجموعــة مــن القوانيــن المثبتــة 
للعقــد االجتماعي الجديــد. مما يمنع التملص 
او عــدم االلتــزام بهــذا العقــد ويضمــن ايضــا 
العمــل بــه، حيــث تكــون للدولــة  ادامــة 
العراقيــة فــي مئويتهــا الجديــدة حظــاً وافــرًا 
فــي الســير قدًمــا مــع بقيــة المجتمــع الدولــي 
و اســتنهاض الدولــة العراقيــة واخراجهــا مــن 
ــة  ــة واالحتدامــات االقليمي الصراعــات الداخلي
ــن  ــدة ع ــة بعي ــات المتعاقب ــون الحكوم ولتك
خطــوط االزمــات الدوليــة واالقليميــة مــن 
الواضحــة ولتكــون هــذه  خــال رســالتها 
الحكومات شــغلها الشــاغل العــراق والعراقيين 

ــر . ــام االول و االخي ــي المق ف

العقد االجتماعي الجديد

 كثيــرًا مانســمع ونقــرأ عــن حقــوق اإلنســان مــن قبــل المنظمات د. طورهان املفتي
ــتقلة(،  ــا و )المس ــة منه ــة المسيس ــة والمحلي ــة الدولي الحقوقي
وأمريــكا  وأوربــا  عامــة  العالــم بصــورة  وكذلــك مــن دول 
بصــورٍة خاصــة، األمــم المتحــدة لديهــا منظمــات معنيــة بهــذا 

الجانــب.
كل الــدول لديهــا منظمــات أو جمعيــات أو مفوضيــات ) تعنــى 
ــق،  ــتنكار والقل ــات اإلس ــدر بيان ــا تص ــان (، جميعه ــوق اإلنس بحق
عندمــا تحــدث حــوادث تهــدد او تقمــع اإلنســان وتهــدد حقوقــة، 
ــن  ــدات بي ــات وتهدي ــات وعقوب ــات وصراع ــاك خاف ــى ان هن حت
الــدول واجهتهــا حقــوق اإلنســان ، لكــن ، والمشــكلة فــي »لكــن«، 
أؤكــد و أجــزم ان جميــع هــذه الــدول وهــذه المنظمــات غيــر 
مســتقلة فــي اتخــاذ القــرار والتعامــل مــع حــوادث انتهــاك حقــوق 

ــان. اإلنس
بالنســبة للمنظمــات الدوليــة فهــي تخضــع لتأثيــرات الــدول الكبرى 
التــى تســيطر اصــًا علــى قــرارات األمــم المتحــدة ومجلــس األمــن 
الدولــي، ودائمــًا ماتكــون بياناتهــا شــديدة بمــكان مــا، وخجولــة 
أو معدومــة فــي مــكاٍن آخــر، بــل ان هنــاك دول دكتاتوريــة تنتهــك 
علنــًا حقــوق اإلنســان لكنهــا عضــوة فــي منظمــات حقــوق اإلنســان 
الدوليــة وبالتالــي تؤثــر علــى قراراتهــا، وصــل األمــر أن تقبــل 
األمــم المتحــدة أمــواالً مقابــل التراجــع عــن بيــان أصدرتــه حــول 
حقــوق اإلنســان فــي الســعودية ثــم تبــرر ذلــك ببيــان أقبــح مــن 

الفعــل نفســه.
ــكا  ــرة جــدًا وســأكتفي ببعضهــا، االمــم المتحــدة وامري ــة كثي أمثل
ــا  ــي وبياناته ــم دب ــة حاك ــر ابن ــى مصي ــدًا ( عل ــة ) ج ــا قلق واورب
متاحقــة ومنتطمــة، بينمــا قلهــا هــذا تســميه )ورود أخبــار مقلقــة 
عمــا يحــدث فــي منيمــار بخصــوص حقــوق األقليــة المســلمة( 
والحقيقــة هــي مجــازر كبيــرة ضــد المســلمين فــي منيمــار وبــدون 
التحذيــر  لكــن  تحذيــر،  حتــى  او  عقوبــات  أو  اجــراء  اي  اتخــاذ 
والعقوبــات حدثــت عندمــا حــدث انقــاب فــي منيمــار وقتــل اول10 

متظاهريــن.
هــذا األمــر يحــدث فــي ســوريا وليبيــا واليمــن حيــث تقصــف 
قاعــات األعــراس ومجالــس العــزاء ومــدارس األطفــال والتجمعــات 

الســكنية.
ــل  ــي وتقت ــادر األراض ــوت وتص ــدم البي ــًا ته ــطين يومي ــي فلس ف
األطفــال علــى الشــبهة وامــام الكامــرات تحــت ظــل احتــال ال 
يعتــرف بــأي شــرعية دوليــة او انســانية إال شــرعية القــوة والقتــل 
ــا  ــكا واورب ــدى امري ــل ل ــان مدل ــه كي ــم ولكون ــار العال ــام انظ وام
فليــس هنــاك بيانــات ادانــة وال عقوبــات وال علــى قائمــة اإلرهــاب.

ــبب  ــا بس ــكا واورب ــل امري ــن قب ــيا م ــى روس ــديدة عل ــات ش عقوب
ــع  ــا تقطي ــارض روســي بالســجن 3 ســنوات بينم ــى مع الحكــم عل
جثــة معــارض ســعودي بعــد قتلــه ال يســتدعي عقوبــات ألن 

أوالً. المصالــح 
ــوق  ــة وحق ــي الديمقراطي ــي تّدع ــدول الت ــا ال ــر هن ــا اذك ــًا ان طبع
اإلنســان والتــي صدعــت رؤوســنا ببياناتهــا وعقوباتهــا وحتــى 
تغييرهــا األنظمــة تحــت هــذه الشــعارات الزائفــة، بالتأكيــد ان 
ــان  ــوق اإلنس ــرف بحق ــا دول التعت ــط بمجمله ــرق األوس دول الش
بــل هــي تنتهــك بإنتظــام حقــوق اإلنســان وإنتهاكاتهــا صارخــة 
وواضحــة وكبيــرة حتــى انهــا فــي بعــض المواقــف )تســتنكر ( مــن 
ــبوعين  ــل اس ــدث قب ــا ح ــان كم ــوق اإلنس ــاك حق ــن ( انته ) يدي
ــه  ــًا ) بصفت ــي ( بيان ــر العان ــي ظاف ــب العراق ــدر ) النائ ــا اص عندم
ــي ( يســتنكر  ــان العرب ــي البرلم ــوق اإلنســان ف ــة حق مســؤول لجن
إدانــة إحــدى المنظمــات الدوليــة لحقــوق اإلنســان اإلنتهــاكات فــي 

ــان )مضحــك(. ــي بي ــن ف البحري
لكننــي هنــا اناقــش تعامــل الــدول التــي تّدعــي الديمقراطيــة 
ــة  ــدول الدكتاتوري ــذه ال ــع ه ــا م ــان بتعامله ــن اإلنس ــاع ع والدف
ــًا  ــي ايض ــي ه ــوق، وبالتال ــى الحق ــح عل ــب المصال ــة وتغلي القمعي
ــوق  ــاكات حق ــي انته ــرة ف ــر مباش ــرة وغي ــورة مباش ــريكة بص ش
اإلنســان مــن خــال دعمهــا لهــذه الــدول او ســكوتها عنهــا 

وتصديــر األســلحة التــي تســتخدم بهــذه اإلنتهــاكات .

إزدواجية 
المعايير في 
حقوق اإلنسان

ناجي سلطان الزهريي

كشكول

تفتح المستقل صفحاتها لكل مايتصل بالرأي العام  من شكاوى رسمية وشخصية من 
 الظلم  والفساد و التجاوز على الحرمات واألموال العامة .

وسنعرض مايرد من وثائق مؤكدة ونحتفظ  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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إنســانيا حتــى ) الجمــال ( بعــرف  )األخــاق ( ال قيمــة لــه.. إن لــم يتزامن مع 
الخلــق العظيم والتعامل اإلنســاني الرفيع والتهذيــب واالحترام..! 

ليــت العبينــا يدركــون قيمــة األخــاق ومــدى تأثيرهــا وعظم مســؤوليتهم 
تجــاه ذلــك .. ســواء تواجــدوا فــي ) داخــل ( الملعــب أو فــي حياتهــم  

العامــة..!
ــة  ــون المتع ــى كل فن ــى المهــارة واالداء وعل ــا عل ــدم دائم فاألخــاق تتق
الكرويــة وتكتيكهــا وتقنيتهــا، وتأتــي قبــل لمســات الاعــب وتمريراتــه، 

وبدونهــا يكــون الاعــب ناقصــا ومشــوها ..!
وصــورة االخــاق نجدهــا حاضــرة لــدى عــدد كبيــر مــن الاعبيــن، ونجدهــا 
ــتواه  ــبق مس ــه تس ــت أخاق ــرة، وكان ــزل الك ــب اعت ــذا الع ــاة ك ــي حي ف
وإنجازاتــه وهــي حاضــرة بعقــول الجماهيــر وأفئدتهــم، ألنــه حفــر اســمه 

بأذهانهــم وقلوبهــم بأخاقــه وتعاماتــه..
أتمنــى أن تتخلــص رياضتنــا مــن كل الظواهــر الســلبية التــي نراهــا 
ونســمعها لتصبــح كــرة القــدم ) مدرســة حيــاة ( لتصديــر الــروح الرياضيــة 
كونهــا المنهــج األســاس للتنافــس الشــريف وتعليــم النشــئ روح الصبــر 
والمثابــرة والتحــدي، وقبــل هــذا وذاك احتــرام اآلخــر وآدميتــه وحقــه فــي 

المنافســة..!
ــه  ــن يعلم ــى م ــب عل ــوم والعت ــه الل ــب أن نوج ــب، يج ــوم الاع ــل ل وقب
بدايــة أبجديــات كــرة القــدم بعيــدا وبشــكل انفصالــي عــن تعليمــه الخلــق 

الرياضــي الســليم المســتمد مــن تعاليــم ديننــا اإلســامي الحنيــف! 

أخالقك ... هويتك 
وعنوانك ..!

عدنـان السوداني

علــى خط التماس 

مــا ظهــر فــي الفيديــو الُمســرب، لمقصــورة ملعــب الشــعب 
الدولــي اثنــاء مبــاراة الشــرطة والديوانيــة، وتحديــدًا فــي 
منصــة الـــ VIP يعكــس مــدى االســتهتار الحاصــل والموازيــن 
ــي  ــي ف ــل الرياض ــادة العم ــى قي ــن يتول ــن م ــودة بي المفق
االنديــة مــن جهــة ومــن الذين يدعــون حرصهم علــى ايصال 
رياضتنــا الــى عالــم االحتــراف، وكل ذلــك حــدَث امــام مــرأى 
ومســمع الشــخصيات التــي تقــود كــرة القــدم العراقيــة وايضــا 

مــن المــدراء المســؤولين فــي وزارة الشــباب والرياضــة..

ــدي  ــن يج ــارب ل ــى التض ــع وحت ــدي والتداف ــابك باالي التش
ــة  ــر حضاري ــى صــورة غي ــول ُتقضــي عل ــاً، وصــوال لحل نفع
ورســالة ُتخــدش واقعنــا الرياضــي، نتيجــة التشــنجات او 
ــاء  ــن ابن ــوداء بي ــة س ــوم نقط ــر الي ــي ُتعتب ــات الت االختاف
ــة ان  ــة وذات العاق ــى الجهــات المعني ــراق الواحــد، وعل الع
ــات  ــده االنف ــا اوج ــاً لم ــاً وردع ــاً وحزم ــرًا تفاع ــون اكث تك
ــردي،  ــى هــذا الحــال المت ــا ال ــذي اوصلن ــر المســبوق وال غي

ــم!  ــاور والتفاه ــة التح ــي لغ ــوط ف والهب

أمام أنظار المسؤول ..! 

بغداد - المستقل

عقــدت الجمعيــة العامــة للجنــة األولمبيــة 
إســتثنائيًا  مؤتمــرًا  العراقيــة  الوطنيــة 
برئاســة الدكتــور أكــرم نعيــم عطــوان 
رئيــس اللجنــة المؤقتــة الدارة العمــل 
األولمبــي فــي العــراق. تم خالــه مصادقة 

الجمعيــة العامــة، وباالجمــاع، على أســماء 
الهيئة القضائية الســباعية التي ستشــرف 
ــة  ــة التكميلي ــرات االنتخابي ــى المؤتم عل
والمؤتمــر االنتخابــي للمكتــب التنفيــذي 
للجنــة األولمبيــة الــذي ســيقام خــال هذا 

الشــهر .
وباالجمــاع  التصويــت،  أيضــا  وتــم 

علــى شــرعية وإيجابيــة االجــراءات التــي 
ــة المؤقتــة الدارة العمــل  أتخذتهــا اللجن
الرياضــي فــي العــراق والمصادقــة علــى 
ــاب  ــة النتخ ــرات التكميلي ــة المؤتم إقام
االولمبيــة  غيــر  واالتحــادات  الخبــراء 
والعنصــر النســوي وممثلــي الاعبيــن 

األولمبييــن. 

هيئة قضائية سباعية لإلشراف
 على المؤتمر االنتخابي لتنفيذي األولمبية

ــدرب  ــكي م ــل بوس ــنتي دي ــف فيس كش
منتخــب إســبانيا الســابق أنــه ال يحبــذ 
الممتــاز(،  األوروبــي  )الــدوري  فكــرة 
البطولــة الجديــدة التــي تســعى عــدة 

أنديــة إلقامتهــا.
وأشــار إلــى أن طريقــة تنظيمهــا ال تــروق 
لــه، ولفــت االنتباه إلــى أن النظــام الحالي 

للمســابقات القارية أقــرب للكمال.
وقــال ديــل بوســكي الــذي أمضــى جانبــا 
كبيــرا مــن حياتــه فــي عالــم كــرة القــدم 
ســواء كاعــب أو كمــدرب، حــول مســألة 
ــي  ــوى ف ــرق األق ــن الف ــة بي ــة بطول إقام
أوروبــا: »مــن المهــم أن تنتشــر كــرة 
القــدم أكثــر وأن تلعــب الفــرق البطــوالت 

ــة .. المحلي
وتابــع: ثــم تأتي بطولــة أوروبيــة ال أدري 
مــا إذا كان ينبغــي إصاحهــا أم ال لكنهــا 
تســير علــى نحــو رائــع وتقتــرب مــن 

الكمــال .
وأضــاف: ال أعتقــد أنــه يجــب ضغــط 
المباريــات أكثــر مــن ذلــك ، هنــاك الكثير 
مــن المباريــات بالفعــل ويجــب التعامــل 
بحــرص، األمــر رائــع كمــا هــو عليــه اآلن .
وأوضــح: ال أرى داعــي للــدوري األوروبــي 
الممتــاز، علــى نطــاق ضيــق وبــا فــرص 
فــي صعــود أو هبــوط، ال أحــب الفكــرة. 
ــة مــن أجــل  ال أود المشــاركة فــي بطول

المــال، ال يعجبنــي نظامهــا«. 

ــر فــي االتحــاد  ــر التطوي ــال أرســين فينجــر مدي ق
الدولــي لكــرة القــدم )الفيفــا( إن االتحــاد يفكر في 
ــن  ــا كل عامي ــة أوروب ــم وبطول إقامــة كأس العال
مــع مراجعــة جــدول المســابقات علــى أن يعتمــد 
التصفيــات  لمباريــات  مضغــوط  جــدول  علــى 
وضــرورة وجــود فتــرات راحــة مــن أجــل الاعبيــن.
جيانــي  مــن  مقربــا  مستشــارا  فينجــر  ويعــد 
إنفانتينــو رئيــس الفيفــا وقــال إن الوضــع الحالــي 
بإقامــة كأس العالــم كل أربــع ســنوات غيــر عــادل 
بالنســبة لاعبيــن ويجــب أن يكــون التركيــز علــى 

ــة«. ــوالت ذات قيم ــي »بط ــب ف اللع
وقــال فينجــر فــي مقابلــة مــع شــبكة )بــي.إن 
ــرق  ــى الف ــة : إذا نظــرت إل ســبورتس( التلفزيوني
العالــم عــادة مــا يكــون متوســط  فــي كأس 
ــي ظــل  ــذا الســبب وف ــا وله ــار 27-28 عام األعم
أربــع ســنوات تكــون  العالــم كل  إقامــة كأس 

الفــرص محــدودة جــدا فــي حصــد اللقــب مجــددا 
ألنــه عندمــا تأتــي النســخة التاليــة مــن البطولــة 
ربمــا  »لــذا   ،33-32 األعمــار  متوســط  يكــون 
ــم كل  ــم كأس العال ــى تنظي نكــون فــي حاجــة إل

عاميــن«.
ويعتقــد فينجــر، الــذي ســبق لــه انتقــاد دوري 
ــم  ــب كأس العال ــى جان ــه إل ــة، أن ــم األوروبي األم
ــن. ــا كل عامي ــة أوروب ــة بطول ــا إقام ــب أيض يج
وقــال فينجــر »اســتبعدوا باقــي المســابقات. يجــب 
القيمــة واســتبعاد كل  البطــوالت ذات  تنظيــم 
اللعبــة. يجــب أن  المســابقات الموازيــة خــارج 
يــدرك النــاس األشــياء المهمــة وخــوض مباريــات 

ــط«. ــى فق ذات معن
أنــه يجــب  أيضــا  الفرنســي  المــدرب  ويعتقــد 
تقليــص عــدد مــرات التوقــف الدولــي لخــوض 

.. البطــوالت  مباريــات خــال موســم 

حاوره : عدنان السوداني

قــال الكابتــن هاتــف شــمران مــدرب فريــق نــادي النجــف الرياضــي، 
إن طموحــه وزمــاءه فــي الــكادر التدريبــي ومــن خال دعــم اعضاء 
ــدوري ،  ــب ال ــى لق ــادي  هــو المنافســة هــذا الموســم عل ادارة الن
خصوصــا بعــد تربــع الفريــق بالمركــز الثالــث وبفــارق االهــداف عــن 
الوصيــف، وبعــد تصاعــد وتيــرة االداء وتحقيــق النتائــج المتميزة في 
االدوار الخمســة االولــى مــن المرحلــة الثانيــة والتــي تكللــت بالفــوز  

وهــو أنجــاز كــروي لــم يحققــه فريــق اخــر فــي الــدوري ...
ــة التطــور  ــى حقيق ــدرب المجتهــد  شــمران  عل ــد الم وأك
والثبــات الحاصــل فــي مســتوى فريقــه  ، مبينــا إن كل 
ذلــك حصــل بفعــل توافــر عوامــل متعــددة ، يقــف 
علــى رأســها حريــة العمــل بــا ضغوطــات وحضــور 
حالــة التفاعــل والتعــاون والتنســيق مابيــن الــكادر 
التدريبــي وادارة النــادي ، اضافــة الــى توفــر عناصــر 
الدعــم اللوجســتي للفريــق والدعــم المــادي والمعنــوي لاعبيــن ، 
وقبــل كل هــذا وذاك وقفــة الجماهيــر النجفيــة وتعاطفهــا مــع 

الفريــق ومســاندتها لجميــع الاعبيــن ..
وبخصــوص قلــة ظهــوره االعامــي وغيــاب التصريحــات الرنانــة 
عــن ســاحة عملــه كما نجدهــا حاضــرة عند غيــره مــن المدربين، 
ــه  ــي )علي ــة  االمــام عل ــي أطبــق مقول قــال شــمران : فــي عمل
الســام ( .. )الصمــت اجابــة بارعــة ال يتقنهــا الكثيــرون( ، لــذا 
ــا  ــي يمضــي بصمــت وهــدوء وب ــي التدريب تجــدون إن عمل

ضجيــج اعامــي تــاركا تقييمــه ألهــل الشــأن الكــروي ..
وعــن واقــع الرياضــة وأســس ومرتكــزات نجــاح فــرق الــدوري 
أوضــح الكابتــن هاتــف شــمران قائــا : فــي رياضــة اليــوم 
نحتــاج الــى عنصريــن أساســيين همــا، التخطيــط 

الســليم المقتــرن بتوفــر االمــوال الازمــة، فالنجــاح والفــوز لــن يأتي 
بغيــاب أحدهمــا ، فــكل منهمــا يكمــل األخــر..

وتطــرق  شــمران الــى واقــع الدعــم الــذي يتلقــاه فريــق النجــف مبينا 
امــور مهمــة للغايــة تشــير الى عــدم توفر المظلــة الماليــة الحقيقية  
لنــادي النجــف، وان كل  مــا يحصــل عليــه الفريــق هــو  دعــم يتلقــاه 
مــن المحافظــة ومــن المحافــظ شــخصيا و بشــكل متقطــع ، اضافــة 

الــى دعــم مــن رئيــس النــادي الدكتــور رضــوان الكنــدي . 

ــذا  ــي ه ــدوري العراق ــي ال ــة ف ــرق المتنافس ــتويات الف ــن مس وع
الموســم ... قــال شــمران : إن صفــة التذبــذب هــي الســائدة 

ــق  ــرة تحق ــز االخي ــي المراك ــرق ف ــد الف ، فتج
نتائــج غيــر متوقعــة مثلمــا يحصــل لبعــض 
حقيقــة  وهــذه   ، المتصــدرة  الفــرق 
الصحــي  بالوضــع  اســبابها   ارتبطــت 
وتذبــذب  كورونــا  مــرض  وتداعيــات 

ــدى بعــض الفــرق،  ــرات االعــداد ل فت
بالدعــم  يتعلــق   ســبب  وهنــاك 
ــذي  ــة وال ــر لاندي ــذي توف المــادي ال
كان متفاوتــا وبشــكل غريــب، فهنــاك 
انديــة متخمــة بالمليــارات وانديــة 
بنفــس  يلعــب  وكليهمــا  فقيــرة 
الــدوري، وال ننســى دور الجماهيــر 
ــر غيابهــا عــن المدرجــات فــي  وتأثي
لبعــض  الطيبــة  الصــورة  تقديــم 

الفــرق الجماهيريــة ..
فــي  رؤيتــه  وكشــف شــمران عــن 
تطويــر الواقــع الرياضــي لانديــة من 
خــال أفــكار تــم طرحهــا  لاســتثمار 
ــذي  ــد ال ــل الوحي ــد الح ــذي يع ، وال
ينقــذ االنديــة مــن محنتهــا الماديــة 
الرياضــة،  دعــم  فــي  ويســهم 
وقــال  شــمران انــه ســبق لــه أن 
طــرح مقترحــا حينمــا كان مدربــا 
محترفــا  فــي مملكــة  البحريــن ... 
ولقــي اســتجابة مــن وزير الشــباب 
وتمثــل  البحرينــي،  والرياضــة 
ــرح   بمنــح كل نــادي قطعــة  المقت
أرض الســتثمارها مــن اجــل زيــادة 

مــوارده الماليــة . 

بغداد - المستقل

وعــد وزيــر الشــباب والرياضــة عدنــان 
درجــال بدعــم المشــاركة العراقيــة فــي 
اقامتهــا  المقــرر  البارالمبيــة  الــدورة 
الصيــف المقبــل فــي العاصمــة اليابانية 

ــو . طوكي
جــاء ذلــك خــال اســتقبال وزير الشــباب 
لرئيــس  درجــال  عدنــان  والرياضــة 
اللجنــة البارالمبيــة د. عقيــل حميــد 
فــي  عنيــد  عبيــد  المالــي  واالميــن 
ــات  ــه الرســمي لمناقشــة المعوق مكتب
التــي تعتري طريــق المشــاركة العراقية 

فــي البارالمبيــاد المقبــل، الســيما فــي 
ــي.   ــب المال الجان

وقــال رئيــس اللجنــة البارالمبيــة د. 
عقيــل حميــد ان  الوزيــر وعــد بتذليــل 
الصعــاب وقــرر منــح اللجنــة البارالمبيــة 
مبلغــا مقــداره 60 مليــون دينــار لحيــن 

ــة . ــة المالي ــرار الموازن اق
واضــاف حميــد ان الوزيــر أوعــد البعثــة 
العراقيــة ايضا ان يكــون متواجدا بينها 
فــي المشــاركة ليكــون قريبــا منهــا في 
طوكيــو دعمــا لاعبيــن العراقييــن فــي 

ســبيل تحقيــق النتائــج االيجابية ..
وأشــار رئيــس اللجنــة البارالمبيــة د. 

عقيــل حميــد الــى ان  الوزيــر ســيدعم 
ماعــب  بتوفيــر  البارالمبيــة  اللجنــة 
التدريــب الجــراء الاعبيــن تدريباتهــم 
فــي  للمشــاركة  واســتعداداتهم 

.. البارالمبيــاد 
وأوضــح ان الوزيــر ســيمنح الاعبين 
باجــات خاصــة لاســتفادة منهــا 
اثنــاء الذهــاب لماعــب التدريــب 
وعبور الســيطرات ونقــاط التفتيش 
ايــام الحظــر لتســهيل مهامهــم 
ذهابهــم  عنــد  ســواء  التدريبيــة 
ــم  ــد عودته ــى عن ــب او حت للماع

ــم . ــدق اقامته ــى فن ال

يــدور الحديــث حــول إمكانيــة عــودة النجــم البرتغالــي كريســتيانو رونالــدو الى 
ريــال مدريــد فــي نهايــة الموســم الحالــي، بعــد أن رحــل عــن الفريــق فــي 

صيــف 2018.
ووفقــاً للمعلومــات الــواردة مــن صحيفــة » لجازيتا ديللو ســبورت 
» اإليطاليــة، فــإن هنــاك 3 أســباب قــد تمنــع رئيــس ريــال مدريــد 

فلورنتينــو بيريــز مــن إعادة الــدون.
-1 راتبــه: كان أحــد أســباب رحيــل رونالــدو عــن ريــال مدريد 
ــورو  ــون ي ــدره 30 ملي ــاً ق ــه راتب ــادي منح ــض الن ــو رف ه
ســنوياً، ولــن يكــون ريــال مدريــد حاليــاً بمقــدوره دفــع 

هــذا المبلــغ فــي ظــل األزمــة الراهنــة. 
-2 أهــداف أخــرى: قــام النــادي بتغييــر سياســته فــي 
ــم بضــم المواهــب  ــح يهت ــرة، وأصب الســنوات األخي
الشــابة مــن أجــل المســتقبل، ويهــدف النــادي هــذا 
الصيــف للتوقيع مع كيليــان مبابي أو إيرلينــج هالند. 
-3 رحيلــه المثيــر للجــدل: أعلــن رونالــدو رحيلــه عــن 
ريــال مدريــد عقــب الفــوز بنهائــي دوري أبطــال أوروبا 
2018، حيــث افســد أنــذاك فرحة الفريــق بالتتويج باللقب، 

وهــو األمــر الــذي لــم يعجــب فلورنتينــو بيريــز حتــى يومنــا هذا. 

يحــاول ريــال مدريــد تجنيــب نجمــه البلجيكــي إديــن هــازارد القضــاء علــى بقية موســمه، 
حيــث نصحــه الجهــاز الطبــي للفريــق بعــدم الذهــاب لغرفــة العمليــات وإخضــاع 

كاحلــه للجراحــة مــن جديــد، وذلــك مــن أجــل العــودة للمالعــب فــي 
األســابيع األخيــرة مــن الموســم.

ــى  ــا عل ــازارد كان عازم ــبانية إن ه ــاركا« اإلس ــة »م ــت صحيف وقال
قبــول رأي الجهــاز الطبــي للمنتخــب البلجيكــي والطبيب الســابق 

للفريــق الوطنــي أيضــا كريــس فــان كرومبــروغ بضــرورة 
الخضــوع للجراحــة بأقــرب وقــت مــن أجــل اللحــاق بمنافســات 

ــف. ــذا الصي ــا ه كأس أوروب
لكــن النــادي اإلســباني ل يريــد خســارة لعبــه بقيــة الموســم 
ولذلــك فقــد نصــح نجمــه بالعــودة للعــالج الطبيعــي وتقويــة 
العضــالت واألوتــار الداخليــة حتــى يتغلــب علــى مشــكلة تكرار 
ــم  ــال، لدرجــة أن هــازارد ل ــرا وطوي ــه كثي ــي أبعدت ــة الت اإلصاب
ــاراة هــذا الموســم وتمكــن مــن تســجيل 3  يلعــب ســوى 14 مب

أهــداف فــي الليغــا فقــط.
ويبــدو هــازارد الــذي يعانــي نفســيا من تكــرار مشــهد اإلصابة كلما 
عــاد منهــا، يبــدو أنــه مقتنــع بضــرورة الخضــوع للعــالج الطبيعــي 
وعــدم العــودة للعــب إل حيــن يشــعر بشــكل جيــد أنــه قــادر علــى 
اللعــب دون التعــرض لنتكاســة أخــرى قــد تنهــي آمالــه بلعــب يــورو 
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المدرب هاتف شمران لـلمستقل :
أعمل بصمت وأترك التقييم ألهل الشأن الكروي

بسبب تأخر اقرار الموازنة ..

دعم مالي )خجول(  للجنة البارالمبية 
لتسهيل مشاركتها في دورة طوكيو 

3 أسباب تمنع ريال مدريد 
من إعادة رونالدو ..!

هازارد يستبدل الجراحة 
بالعالج الطبيعي

فينجر يطالب بإقامة كأس العالم كل عامينديل بوسكي: ال داعي لبطولة أوروبية جديدة
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المستقل -  وكاالت
 

قــال الرئيــس الرئيــس األمريكــي جــو بايــدن فــي مقابلــة مــع 
قنــاة »ايــه بــي ســي« التلفزيونيــة :  »إن انســحاب القــوات 
األمريكيــة مــن أفغانســتان بحلــول األول مــن  مايــو )أيــار( كمــا 
تــم االتفــاق بيــن طالبــان والرئيــس الســابق دونالــد ترامــب لــن 
يحــدث فــي اوانــه. وانهــا بصــدد اتخــاذ هــذا القــرار بشــأن موعد 

مغادرتهــم«.
ــع  ــة ترامــب م ــي أبرمتهــا حكوم ــة الت ــدن أن الصفق وأضــاف باي
طالبــان لــم يتــم التفــاوض عليها بشــكل مقنــع. مضيفــاً أن إدارته 

تتشــاور مــع الحلفــاء والحكومــة األفغانيــة.

بايدن : انسحابنا من افغانسان 
لن يكون وفق اتفاق ترامب والطالبان

خســر خمســة موظفيــن وظائفهم فــي البيــت االبيض جــراء تعاطيهم  
ــت  ــة باســم البي ــن ســاكي المتحدث ــه جي ــا أعلنت ــا، هــذا م الماريجوان

االبيــض. 
ــوع مــن المخــدارت كان ســابقاً يســتدعي  يشــار ان تعاطــي هــذا الن
طــرد الموظــف تلقائيــاً من عملــه، إال ان  ادارة البيــت االبيض الجديدة 
وجهــاز االمــن عمــا معــاً  لتحديــث سياســة تعاطــي الموظفيــن 

ــع مــن طــرد هــؤالء الخمســة . للمخــدرات، لكــن هــذا ال يمن
 وأوضحــت الســيدة ســاكي أنــه نتيجــة للسياســة الجديــدة، ســيتمكن 
المزيــد مــن األشــخاص مــن الخدمــة فــي اإلدارة األميركيــة ممــن لــم 
يكونــوا ليســتمروا فــي العمــل فــي الماضــي بالمســتوى نفســه مــن 

التعاطي.
 يشــار إلــى أن عــددا مــن الواليات األميركيــة قامت بتقنيــن الماريغوانا 
وتخطــط واليــات أخــرى إللغاء تجريمهــا، ومع ذلك ال تــزال الماريغوانا. 

غيــر قانونيــة على المســتوى االتحــادي في الواليــات المتحدة.

موظفون يتعاطون المخدرات 
في البيت االبيض

 المستقل – شؤون عربية ودولية

قــال الرئيس الروســي فاديميــر بوتين، 
إنــه يتعيــن علــى الواليــات المتحــدة أن 
تحســب حســاباً لروســيا، فــي الوقــت 
الــذي وصــف فيــه الكرمليــن تصريحــات 
الرئيــس األمريكــي جــو بايــدن األخيــرة 
بحــق بوتيــن التــي اعتبــره فيهــا قاتــًا 

مطالبــا واشــنطن باالعتــذار. 
وفــي حديــث صحفــي، فــي 18 مــارس/
تصريحــات  علــى  تعليقــاً   ،2021 آذار 
بايــدن األخيــرة التــي هــدد فيهــا روســيا 
اإلدارة  »إن  بوتيــن:  قــال  بعقوبــات، 
ــيا،  ــع روس ــات م ــد عاق ــة تري األمريكي
فقــط بشــروط واشــنطن، فــي حيــن أن 
روســيا ســتعمل فقــط علــى النحــو الذي 
يفيدهــا مشــيرا بتهكــم الــى انــه يتمنى 
للرئيــس االمريكــي ان يكــون معافــى.

ــري  ــن، ديميت المتحــدث باســم الكرملي
بيســكوف قــال: »إن الرئيــس األمريكــي 
أظهــر أنــه بالتأكيــد ال يخطط لتحســين 
أن  مؤكــدًا  روســيا«،  مــع  العاقــات 
»موســكو ســتنطلق من هذا المســتقبل 
عنــد التعامــل مــع الواليــات المتحــدة«.
ــم اســتدعاء  ــه »ت وأوضــح بيســكوف أن
واشــنطن،  لــدى  الروســي  الســفير 
أناتولــي أنطونــوف، للتشــاور ومراجعــة 

العاقــات مــع الواليــات المتحــدة«.
الواليــات  فــي  الروســية  الســفارة 
علــى  بيــان  فــي  قالــت  المتحــدة 
أعدتهــا  التــي  »الوثيقــة  فيســبوك: 
ــرى  ــة أخ ــة مجموع ــرات األمريكي المخاب
ــا،  ــا لبادن ــاس له ــات ال أس ــن اتهام م
السياســية  العمليــات  فــي  بالتدخــل 

الداخليــة«. األمريكيــة 
كمــا أضافــت: »اســتنتاجات التقريــر التي 

خلصــت إلــى ممارســة روســيا عمليــات 
نفــوذ فــي أمريكا اســتنتاجات ال يؤكدها 
ســوى ثقــة أجهــزة المخابــرات فــي أنهــا 
علــى صــواب. لــم تتضمــن حقائــق 
أدلــة محــددة تؤكــد مثــل هــذه  أو 

االدعــاءات« .
ــرض واشــنطن  ــع أن تف ــن المتوق إذ م
عقوبــات جديــدة علــى موســكو قريبــاً، 
ــذه  ــبب ه ــل، بس ــبوع المقب ــا األس ربم
المزاعــم حســبما ذكــرت ثاثــة مصــادر 
ذكــر  عــدم  شــريطة  الثاثــاء  أمــس 

ــمها. اس
فيمــا كانــت الواليــات المتحــدة قــد 
فرضــت عقوبــات علــى أربعة مســؤولين 
روس كبــار هــذا الشــهر، بســبب معاملة 
موســكو للسياســي المعــارض أليكســي 
ــي، فــي خطــوة اعتبرتهــا روســيا  نافالن
تدخــاً غيــر مقبول فــي شــأنها الداخلي.

الكرملين يطالب باعتذار امريكي 
عن تصريحات بايدن انتقد فيها الرئيس الروسي

مــن خــال النظــر لمواقــف بايــدن واعضــاء ادارتــه 
ــود  ــرى بوضــوح ســيطرة موضــوع الصع ــا ان ن يمكنن
ويهــدد  هــدد  الــذي  بالشــكل  المتزايــد  الصينــي 
ــى  ــى عل ــكا، واليخف ــد المري ــة االوح ــيهدد القطبي وس
الجميــع التعهــد الــذي اطلقــه بايــدن فــي حملتــه 
ــة  ــود التجاري ــات والقي ــرض العقوب ــن ف ــة م االنتخابي
علــى المســؤولين الحكوميين الصينيــن، وكذلك قيامه 
هــذه االيــام بعقــد اجتمــاع دول الكــواد االربــع )اميــركا، 
اســتراليا، الهنــد واليابــان( لمواجهــة التوســع الصينــي 

ــادي، ــدي واله ــن الهن ــي المحيطي ف
االســتراتيجي  التوجيــه  وثيقــة  ماتضمنتــه  وكذلــك 

القومــي، االمــن  الســتراتيجية  المؤقــت 
مــن ذكــر متكــرر للصيــن، واالشــارة بــان توزيــع 
الســلطة فــي العالــم بتغيــر يهــدد المصالــح االمريكيــة 

لذلــك يجــب التأهــب والمواجهــة.
توضــح المواقــف االمريكية وشــبه االجمــاع بين حزبيها 
علــى ماقــد يمكــن ان تمارســه خــال مجابهــة الصيــن، 
ــة ســبق وان اتخذتهــا بحــق دول  مــن اجــراءات مماثل
اخــرى، مــن قبيــل ورقــة العقوبــات واالرتــكاز علــى 
الحلفــاء لكــي يكونــوا منطلًقــا فــي اي اســتراتيجية 
ســتتخذ بهــذا الصــدد وهــذا مايتضــح مــن زيــارة وزيــر 

الخارجيــة انتونــي بلينكــن ووزيــر الدفــاع الجنــرال لويــد 
ــد،  ــة والهن ــا الجنوبي ــان، كوري ــكل مــن الياب اوســتن ل
ولكــن  ذلــك لن يكون ســوى محــاكاة بدائيــة محكومة 
بالفشــل المســبق، فالعالــم لــم يعــد يحتمــل دفــع 
ضربيــة الحفــاظ علــى قطبيــة العالــم االوحــد الن هــذا 
االمــر ببســاطة جعــل مشــروعية المجتمــع الدولــي مــن 
بنيــة القوانيــن واالعــراف التــي تحكــم المســار العالمــي 
معطلــة بمزاجيــة العنجهيــة االمريكيــة، واالمثلــة كثيرة 

علــى ذلــك.
ــون  ــة لك ــد فاعل ــم تع ــراءات ل ــذه االج ــا ان ذات ه كم
المصلحــة  الدوليــة قــد اتخــذت  الشــكل الترابطــي يوًما 
بعــد اخــر وهذا مايدفــع لحصول اضطــراب على الصعيد 
ــراءات،  ــذه االج ــل ه ــرض لمث ــة اي ف ــي حال ــي ف الدول
نتيجــة التشــابك المعقــد الــذي رســخته التجــارة الحــرة 
والتــي دعمهــا منظــروا الليبراليــة االمريكيــة، ناهيكــم 
علــى ان مثــل هكــذا اجــراءات لــم تنجــح واثبتــت فشــلها 
مــع دولــة مثــل ايــران محاصــرة ولهــا اكثــر مــن ضــد 
ــف مــن الممكــن ان تنجــح مــع  ــي وسياســي, فكي دين
دولــة بحجــم الصيــن الممتــدة تجارًيــا بكل بقــاع العالم 
وحتــى فــي اميــركا والتــي تمتلــك فيهــا لوبــي فعــال اال 

وهــو غرفــة التجــارة.
مــن ثــم نــرى بــروز المنطــق  الليبرالــي فــي ذات 
التعهــد لبايــدن والــذي ذكرنــاه فــي البدايــة مــن خال 
ــي  ــع ف ــارس القم ــي تم ــات الت ــف الكيان ــه وص اضافت
عمليــة العقــاب المفتــرض، وكذلــك تضميــن موضوعة 
انتهــاك حقــوق االنســان بالخطابــات الموجهة للصين، 
ان الليبراليــة كمقاربــة تفســيرية فــي العاقــات الدولية 
ــي، اذا  ــع الدول ــة المجتم ــي بني ــة ف ــة مركب ــي رؤي ه
تــرى ان الدولــة التمثــل وحــدة واحــدة بــل هــي عبــارة 
ــل  ــا فواع ــي ثنايه عــن مؤسســات سياســية، تضــم ف
متناقضــة المصالــح، فهــذه النظريــة ذات خط عكســي 
ــة  فــي المقاربــة الدوليــة، اذا تتجــه مــن فرديــة الدول
بمــا تحملــه مــن تفرعــات كثيــرة لمحاولــة تفســير 
عاقــات المجتمــع الدولــي ، وهــو أشــبه مايكــون 
ــي  ــره الداخل ــن تأثي ــات م ــراع اللوبي ــل ص ــة نق بعملي

للخارجــي عبــر جعلــه محــور اساســي فــي عمليــة تحديد 
المســار الــذي تتبعــه الدولــة فــي عاقاتهــا مــع غيرهــا، 
وهــذا مايبــرر لنــا اقدام ميرشــايمر وســتفين والت على 
نشــر ورقتهمــا بمــا يتعلــق بتأثيــر اللوبــي االســرائيلي 
ــى  ــى عل ــة، واليخف ــة االمريكي ــى السياســة الخارجي عل
الكثيــر ممــا لهذيــن الشــخصين مــن ثقــل في الوســط 
االكاديمــي االمريكــي باعتبارهمــا مــن المجدديــن  
فــي المدرســة الواقعيــة الجديــدة، وقــد القــى بحثهمــا 
هــذا حملــة جــدل واســعة أدت لســحب جامعــة هارفــرد 
الســمها مــن هــذه الورقــة وبالتالــي نشــره فــي مجلــة 

بريطانيــة،
ــن  ــاون بي ــرى ان التع ــي ت ــة الت ــودة لليبرالي ــي الع وف
الــدول مبــدأ أساســي يتــم مــن خــال  ثــاث منطلقــات  
وهــي  اال  الدولــي  التقــارب  عمليــة  فــي  رئيســية 
الديمقراطيــة والروابــط التجارية والمؤسســات الدولية، 
كمــا لــم يتوانــى منظروهــا مــن عمليــة شــرعنة القــوة 
فــي عمليــة نشــر الديمقراطيــة او الحفــاظ علــى االمــن 
ــة  ــا فــي عملي ــة االرهــاب وهــذا ماجــرى واضًح ومحارب
غــزو العــراق والمثيــر للســخرية ايضــا وعلــى الرغــم مــن 
تأكيدهــا علــى اهميــة المؤسســات فــي النطــاق الدولــي 
اال انهــا فــي ذات المثــال )غــزو العــراق( اتخــذت اميــركا 
قــراًرا فردًيــا دون اي غطــاء شــرعي مــن المؤسســة 
الدوليــة االكبــر اال وهــي االمــم المتحــدة،  ناهيكــم على 
ان النظريــة هــذه ككل جــاءت كنــٍد ضــدي مــن االتجــاه 
ــى أســاس  ــم عل ــة القائ ــات الدولي ــي العاق الواقعــي ف

القــوة؟!،
فهــل يمكــن مجابهة الصيــن وفــق المثاليــة الليبرالية؟ 
ان فعاليــة النظريــة الليبراليــة قــد تهــاوت كثيًرا بســبب 
التناقــض الفاضــح بيــن جوهــر ماتدعــو اليــه اال وهــو 
التنفيــذ  عنــد  تمثاتهــا  وبيــن  والتعــاون  الســام 
ــد  ــا بع ــة خصوًص ــروب دموي ــا أدت لح ــا م ــي غالًب والت
نهايــة الحــرب البــاردة، كمــا ان الخطــاب الفردانــي 
الداخلــي  الصعيــد  علــى  الليبراليــة  تؤسســه  التــي 
وتربيتهــا لانســان مــن واقــع مــادي بحــت، بعيــد 
عــن اي معاييــر اخاقيــة وروحيــة يجعــل مثاليتهــا فــي 

تــآكل مســتمر، وبالتالــي فــان هــذا حتًمــا ســيؤدي الن 
تكــون الذهنيــة الفرديــة والمؤسســة للــرأي العــام غيــر 
مكترثــة بالمبــررات المثاليــة المتعلقــة بااليمــان بنشــر 

الديمقراطيــة والســام والــخ....
وهــذا مايحيلنــا لصعوبــة هــذه المجابهة بالوســائل 
المعتــادة، وفــي اعتقادنــا ان الصيــن لــن ُتهــزم اال 
ــة  ــذات ينصــرف للثقاف ــا ال ــا، وهن ــن خــال ذاته م

بمعناهــا العــام الشــامل لمختلــف المجــاالت ســوى 
كانــت االدبيــة والســينمائية والدينيــة واالجتماعيــة 
والسياســية والــخ.... فالصيــن يبــدو انهــا محصنــة 
مــن  الحــذر  عليهــا  لكــن  وسياســًيا،  اقتصادًيــا 
المســارات الناعمــة التــي دســتها وستدســها امريــكا 
وهــي جــزء اصيــل مــن الرؤيــة الليبراليــة،الن أرض 
هــذه المســارات هــي ممــا اليخضــع لســلطة اذا مــا 

تفعــل، فاللعــب يكــون حينهــا على الشــعب، بخطاب 
فردانــي ال جمعــي، اذا يخاطــب كل حســب ذهنيتــه، 
وبمســتوى تلقــي يصعــب على المســتهدف الشــعور 
بــه، النــه مندمــج بواقعــه المعــاش ويتبلور بحســب 
الصيــن  ارادت  اذا  ولذلــك  المفترضــة،  الحاجــة 
الحفــاظ علــى نفســها عليهــا بتحصيــن شــعبها 

نفســًيا بثاثــة اضعــاف ســورها.

امريكا والصين والمسارات المتخذة

احمد الخالصي

ليــس مــن المســتغرب ان يتبنــى عــدد 
مــن نــواب البرلمــان فــي الحــادي عشــر 
مــن مــارس/آذار 2021م مشــروع قــرار 
إلصــاح األوضــاع الحقوقية والسياســية 
واالجتماعيــة فــي البحريــن، فالنــواب 
ــذ  ــن من ــف البحري ــام بمل لديهــم اهتم
أهــم  يزالــون يطرحــون  ســنوات وال 
مفوضيــة  علــى  لديهــم  المخــاوف 
ــا  ــوم بدوره ــي تق ــي الت ــاد األورب االتح
ذات  الــدول  مــع  القــرارات  بمناقشــة 
العاقــة مــع اإلتحــاد األوربــي، ربمــا 
ــال  ــدة إليص ــة الوحي ــذه اآللي ــون ه تك
ــي  ــي يعان ــدول الت ــي لل الصــوت األورب
فيهــا النــاس مــن تســلط حكوماتهــم 
أو مخالفتهــا لمــا ورد فــي العهديــن 
الدولييــن للحقــوق المدنية والسياســية 
واالقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة 
والبروتكــوالت -االختياريــة- الملحقــة 
بهمــا، وهو الشــأن الوحيد الــذي يعتمد 
عليــه نــواب البرلمــان األوربــي العتبــاره 

شــأناً مبدئيــاً يحتــاج الى تفعيــل حقيقي 
بعيــدًا عــن الشــعارات التي اعتــاد الناس 
علــى ســماعها لعقــود، هــي المــدة التي 
حكــم فيهــا عــدد مــن القبائــل فــي 
ــرار  ــة الق ــة. خلفي ــرة العربي ــبه الجزي ش
ــودًا عــدة منهــا االفــراج  ــذي طــرح بن ال
عــن المعتقليــن السياســيين وعــودة 
عمــل األحــزاب السياســية المعارضــة 
وطنــي  حــوار  وإطــاق  المحظــورة 
للوصــول الــى تســوية تضمــن اســتقرار 
ــًا  ــر وضوح ــوة األكث ــي الدع ــاد وه الب
لولــي العهــد البحرينــي األميــر ســلمان 
بــن حمــد آل خليفــة مــن جهــة دوليــة 
ــوزراء،  بعــد تســلمه لمنصــب رئاســة ال
ــدأ  ــرار مرتبــط هــذه المــرة بب هــذا الق
مفوضيــة  بيــن  عنــه  أعلــن  اتفــاق 
البحريــن  ومملكــة  األوربــي  االتحــاد 
وقعــه الســيد جوزيــب بوريــل، الممثــل 
للشــؤون  األوروبــي  لاتحــاد  األعلــى 
ــيد  ــة والس ــة األمني ــة والسياس الخارجي
ــر  ــف بــن راشــد الزيانــي، وزي عبداللطي
الخارجيــة البحرينــي فــي بروكســل فــي 
ــام  ــن الع ــر م ــهر فبراي ــن ش ــر م العاش
مــن  عــدد  االتفــاق  شــمل  الجــاري. 
الشــؤون التجاريــة والبحــث واالبتــكار 
الطاقــة  ومصــادر  النظيفــة  والطاقــة 
منظمــات  طالبــت  بينمــا  المتجــددة 
حقوقيــة تضميــن قضايــا الحــق فــي 
الخطــوات  واتخــاذ  التعبيــر  حريــة 
الصحافــة؛  حريــة  لضمــان  الازمــة 
باتخــاذ  البحريــن  حكومــة  وإقنــاع 
للقيــاس  وقابلــة  ملموســة  خطــوات 
ــوق  ــرام حق ــة واحت ــاح العدال ــو إص نح

ــرًا  ــاً كبي ــهدت تراجع ــي ش ــان الت اإلنس
منــذ عشــرة أعوام. مشــروع القــرار الذي 
ركــز علــى شــخصيات هامــة إلنجــاح 
ــاق  ــام الوف ــن ع ــي كأمي ــوار الوطن الح
الــذي يقضــي  الشــيخ علــي ســلمان 
خلفيــة  علــى  مؤبــد  ســجن  عقوبــة 
اتهامــات ارتبطــت بحريــة التعبيــر عــن 
الــرأي وقيــادة حــزب سياســي معــارض 
وكذلــك قضيــة أخــرى مرتبطــة بشــكل 
غيــر مباشــر بالخــاف الخليجــي القطري، 
كذلــك طالــب نــواب االتحــاد بالنظــر 
وإعطــاء  الصحافــة  حريــة  لموضــوع 
مســاحة لمؤسســات المجتمــع المدنــي 
الــرأي  والتعبيــر عــن  للعمــل بحريــة 
ــه الســلطات  ــزال تعاقــب علي ــذي ال ي ال
والعدالــة  بالديمقراطيــة  المطالبيــن 

االجتماعيــة.
النقــاط  ربمــا تكــون اإلضــاءة علــى 
التاليــة يشــكل خارطــة طريــق لحــل 
ــن  ــات البحرينيي ــي طموح ــي يلب سياس
التــي يهتــم لهــا نــواب االتحــاد األوربــي 
ــاك،  ــة هن وتتجاهلهــا الســلطات المحلي
فاالســتفادة مــن فرصــة تغييــر رئيــس 
الــوزراء لــدى الحكومــات الغربيــة كبيــرة 
ويتحــدث عنهــا المســؤولين بشــكل 
جــاد ولكــن هنــاك خطــوات مهمــة 
ــم  ــة بحاجــة كــي يت ــاء الثق ــط ببن ترتب
ــا  ــا تبنيه ــا وربم ــاء عليه ــا والبن تعزيزه
ــو  ــا ندع ــو م ــي وه ــاد األورب ــن االتح م
ــو  ــاً ه ــم حالي ــة، األه ــي المعارض ــه ف ل
وإطــاق  السياســية  الســاحة  تبريــد 
ــوة  ــا دع ــامل وربم ــي ش ــروع وطن مش
ــن  ــي م ــة أو بتبن ــة أممي ــوار برعاي للح

عــن  بعيــدًا  األوربــي  االتحــاد  دول 
المنطقــة  فــي  اإلقليميــة  التجاذبــات 
والتــي تلقــي بظالهــا علــى العمليــة 
السياســية فــي البحريــن، ترتبــط هــذه 
ــع دول  ــن م ــة البحري ــات بعاق التجاذب
الجــوار وتحــاول الســلطات أن تعقــد من 
ــب  ــذي تطال مســألة الحــل السياســي ال

بــه المعارضــة كمــا ورد فــي وثيقــة 
المنامــة وإعــان البحريــن والمتمثــل 
ــاحة  ــاء مس ــية وإعط ــراكة السياس بالش
التشــريعية  المؤسســة  فــي  للعمــل 
بشــكل مســتقل كمــا هــي الممالــك 
أي  مخرجــات  رعايــة  إن  الدســتورية. 
حــوار وطنــي توافقــي ومنحه مشــروعية 

عبــر صناديــق االقتــراع يشــكل ضمانــة 
الســتمرار العاقــة بيــن الحكم والشــعب 
ــن  ــا م ــى أهله ــا عان ــرة طالم ــي جزي ف
نزاعــات لعقــود طويلــة، هــذه المــرة 

ــى االســتقرار. ــا تتبن أورب

* نائب بحريني سابق معارض

البرلمان األوربي والحل السياسي في البحرين

املهندس علي االسود*

انقرة - المستقل

توتــرت العاقــات االيرانيــة التركيــة بســبب  انتقــاد أنقــرة لـــ طهــران 
الشــهر الماضــي بعــد أن دانــت األخيــرة دخــول الجيش التركي شــمال 

العــراق، ممــا اســتدعى ســحب البلديــن ســفيريهما.
وأعلنــت تركيــا بدايــة الشــهر الماضــي اعتقــال دبلوماســي ايــران فــي 
اســطنبول اثــر تــورط  الدبلوماســي  باغتيــال  معــارض ايرانــي عــام 

2019  كمــا تقــول تركيــا .
لــم تســتمر حالــة التوتر بيــن البلدين طويــا، خصوصــا  وان البلدين 
يرتبطــان بعاقــة تاريخيــة قديمــة، وحلــف مشــترك  للحفــاظ علــى 

مصالحهمــا البينية. 
فقــد زار  وزيــر الخارجيــة اإليرانــي محمــد جــواد ظريــف نظيــره التركي 
مولــود جاويــش أوغلــو فــي إســطنبول، بعــد توتر دبلوماســي تصاعد 

خــال الفتــرة األخيرة.
وقــد بحــث جاويــش أوغلــو خــال اللقاء مكافحــة ما يوصــف باإلرهاب، 
وســبل العمــل المشــترك ضــد حــزب العمــال الكردســتاني المحظــور 

وامتداداتــه فــي إيــران.
وحســب مصــادر بالخارجيــة التركيــة، فــإن الوزيريــن بحثــا أيضــا تطــورات 
الملــف النــووي اإليرانــي والعاقــات اإليرانية األميركية والتطــورات في كل 

من أفغانســتان وســوريا.
وخــال اللقــاء الــذي جــرى فــي قصــر »دولمــة باتشــة« بإســطنبول، 
ــة  ــة والتطــورات الدولي ــة واإلقليمي ــات الثنائي ــان العاق ــاول الطرف تن

محــل االهتمــام المشــترك.
مــن جهــة أخــرى، أفــادت الخارجيــة اإليرانيــة أن الوزيريــن ناقشــا أيضــا 
»ســبل تنميــة العاقــات التجاريــة بيــن البلديــن«. وقــد التقــى ظريــف 

بالرئيــس التركــي رجــب طيــب أردوغــان.
يشــار الــى ان  لقــاء جاويــش أوغلــو وظريــف جــاء  فــي وقــت تســتعد 
فيــه تركيــا الســتضافة محادثــات ســام بيــن حكومــة كابــل وحركــة 

ــان األفغانيتين. طالب

جواد ظريف في اسطنبول بعد فترة من التوتر 
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 »فينــوس« ببرجــك تمنحك ســحًرا، وتحصل ببســاطة على 
اهتمــام مــن تحــب وتبــدو مســتعًدا للتعامــل بحــب مــع من 

حولــك. كمــا أن »المريــخ« يدفعــك لانطــاق بحمــاس مــع 
ــه لعاقتــك باألهــل  ــاء: انتب األصدقــاء، فقــط اإلثنيــن والثاث

واألصحــاب.

برج الحملبرج الحمل

 »فينــوس« بمنــزل العاقــات تمدك بالجاذبية وتســيطر 
بحــب علــى اآلخــر. كمــا أن »المريــخ« بمنــزل الحــب 

يجعــل الكثيريــن يطلبــون صحبتــك، وتزدهــر عاقاتــك 
عاطفًيــا واجتماعًيــا وعائلًيــا، فقــط إذا كنــت متزوًجــا تجّنــب 

الصــدام يومــي األربعــاء والخميــس.

برج الدلوبرج الدلو

ــوس«  ــا.. »فين ــعادة عاطفًي ــع الس ــد م ــى موع ــت عل أن
بمنــزل الحــب تجعلــك شــديد التألــق والحيويــة، وتنســج 

روابــط عاطفيــة وعائليــة وصداقــات اجتماعيــة وطيــدة، 
ــة:  ــد والجمع ــبت واألح ــط الس ــع، فق ــم الجمي ــب دع وتكس

ــر. حــاول أن تهــدأ لتحســن التفكي

برج القوسبرج القوس

 »فينــوس« بمواجهــة برجك تتســبب فــي تعقيد حياتك 
العاطفيــة أو الزوجيــة، ومــع ذلك الوقت مناســب لتســعد 

مــع األصحــاب.. تســتمع وتتحــّدث وتتعلــم، فقــط ســيطر 
ــب الزهــو  علــى انفعاالتــك يومــي اإلثنيــن والثاثــاء، وتجّن

بنفســك الجمعة القــادم.

برج الميزانبرج الميزان

ــزل الحــظ تدفعــك إلظهــار اهتمامــك   »فينــوس« بمن
ــق جــًوا مــن  ــاب، وتجــد لديــك كل األفــكار لتخل باألحب
التجديــد، فقــط اإلثنيــن والثاثــاء: إلــزم الكتمــان، 

والجمعــة القــادم: كــن لبًقا، وضــع حًدا للحوارات الشــائكة 
ــتباكات. ــا لاش ــة تفادًي ــر الضروري وغي

برج األسـدبرج األسـد

ــاب  ــك باألحب ــد تجمع ــك وق ــم عاقات  »عطــارد« يدع
ــع، فقــط  ــك بالجمي مشــاعر رومانســية وتوطــد عاقت

الســبت واألحــد واألربعــاء والخميــس: تجّنــب الخافــات 
ــل اختــاف اإليقــاع  ــة وحــاول أن تتقّب ــة واالجتماعي العائلي

مــع اآلخريــن وال تّصــر علــى فــرض آرائــك.

برج الثـوربرج الثـور

 هــذا األســبوع الوضــع الفلكــي دقيــق.. حــاول أن تمنــح 
نفســك فرصــة للحــوار الهــادئ مــع األحبــاب أو األصدقاء 
أو شــركاء الحيــاة، ومــع ذلــك »عطــارد« ببرجك يســاعدك 
أن تصلــح عاقتــك مــع البعــض يومــي اإلثنيــن والثاثــاء.

برج الحوتبرج الحوت

ــد  ــاًذا وق ــوًرا أخ ــك حض ــب يمنح ــزل الح ــارد« بمن  »عط
تجمعــك باألحبــاب واألصدقــاء لقــاءات ُتغّيــر شــكل أيــام، 

ــط  ــك، فق ــي دعم ــًرا ف ــاء دورًا كبي ــب األصدق ــد يلع وق
تجنــّب ســوء التفاهــم مــع األهــل واألقــارب واألصحــاب 

ــس. ــاء والخمي ــي األربع يوم

برج العقرببرج العقرب

ــة،  ــاعر ألف ــك مش ــاء تمنح ــزل األصدق ــوس« بمن  »فين
ــاب  ــن األصح ــراب م ــم واالقت ــى التفّه ــر عل ــدرة أكب وق

ــا قــد تتحــول عاقــة  ــت خالًي ومــن الطــرف اآلخــر. إذا كن
ــب  ــة: تجّن ــاء والجمع ــن والثاث ــط اإلثني ــب، فق ــة لُح صداق

ــا. ــا واجتماعًي ــدام عائلًي الص

برج الجوزاءبرج الجوزاء

 »فينــوس« فــي وضــع معاكــس وتدفعــك للغضــب 
ســريًعا، حــاول أن تتعامــل مــع اآلخــر بهــدوء، بخّاصــة 

مــن اإلثنيــن للخميــس، ورغــم ذلــك تؤثــر فــي األصدقــاء 
وتقــوم بواجباتــك العائليــة، والجمعــة القــادم مناســب 

ــب. ــن تح ــك بم ــاح عاقت إلص

برج الجديبرج الجدي

هذا األسبوع تستطيع أن ُتظهر لطًفا ووًدا في تعاماتك 
العاطفيــة خاصــة يــوم اإلثنيــن والثاثــاء والجمعــة، لكــن 
اجتماعيــاً.. تجّنــب المواجهــات واللــوم وحــاول تأجيــل مــا 
يســّبب لــك اضطراًبــا واصبــر حتــى تجــد حــاًّ لما يشــغلك.

برج العذراءبرج العذراء

 »فينــوس« فــي وضــع معاكــس وقــد تســّبب لك اســتفزاًزا 
ومزاجــاً ســيئاً عائليــاً واجتماعًيــا وعاطفًيــا.. حــاول أن تهــدأ 

ــة:  ــاء والجمع ــن والثاث ــك اإلثني ــك، ومــع ذل ــه ألقوال وانتب
تبــدو فاتًنــا وجّذابــاً، وتســتطيع أن تاطــف وتجامــل وتكســب 

اإلعجــاب.

برج السرطانبرج السرطان

من خزين الذاكرة: المكان بوصفه حاضنة لألبداع

فــي اواخــر النصــف الثانــي من الســتينات باشــرت عملي 
كتدريســي فــي معهــد الفنــون الجميلــة وهــو المــكان 
الــذي كنــت فيــه طالبــا فــي الفتــرة مــن 1962-1959 
وعشــقت  بنايتــه فــي منطقــة الكســرة. في تلــك الفترة 
كنــت اتواجــد يوميــا طوال النهــار داخل المعهــد اتجول 
بيــن بناياتــه الثــاث بناية قســم المســرح حيــث مكتب 
معــاون العميــد وبنايــة قســم الموســيقى ومكتــب 
العميــد وبنايــة قســم الفنــون التشــكيلية فــي العمــق 
وفــي وســط المســاحة المنبســطة المســبح ونــادي 
ــة  ــة المؤسس ــك الحقب ــي تل ــد ف ــة.. كان المعه الطلب
تأســيس  قبــل  العــراق  فــي  الوحيــدة  التعليميــة 
اكاديميــة الفنــون الجميلــة وقــرار نقــل خدمــات معظم 
االســاتذة مــن حملــة الماجســتير والدبلــوم العالــي 
مــن المعهــد الــى االكاديميــة كابراهيــم جال وجاســم 
العبــودي وجعفــر الســعدي واســعد عبــد الــرزاق وجعفــر 
علــي وفائــق حســن وســعد الطائــي وقــد منحــوا درجــة 
مــدرس فــن بموجــب قانــون صــدر فــي حينــه واعتقــد 
ان االلتــزام بــه مســتمر باســم »الترقيــات الفنيــة« وهي 
ترقيــات تختلــف عــن قانــون »الترقيــات العلميــة« التــي 
تعتمــد علــى تقديــم بحــوث تحال الــى خبــراء لتقويمها 
فقانــون »الترقيــات الفنيــة« يجيــر ترقيــة مــدرس فــن 
ــى  ــادا عل ــن اعتم ــن واســتاذ ف ــى اســتاذ مســاعد ف ال

تقويــم منجــزه الفنــي. 
مــن  اليهــم  المشــار  الــذوات  انتقــال  عمليــة  ان 
المعهــد الــى االكاديميــة تدلــل بــان المســتوى العــام 
لهيئــة التدريــس فــي االكادميــة فــي بــدء تاسيســها 
يتطابــق ومســتوى هيئــة التدريــس فــي المعهــد 
خــال وجودهــم فيــه كاســاتذة وتلــك حقيقــة  ينبغــي 
توثيقهــا واالشــارة اليهــا فــي ايــة دراســات عــن تاريــخ 

المعهــد واالكاديميــة.
اعــود لبدايــة حديثــي ألبيــن بــان وجودنــا كطلبــة فــي 
ــع الســتينات  ــة الخمســينات ومطل ــان نهاي المعهــد اب
جعلنــا  نتعامــل مــع المعهــد وكانــه بيتنا الــذي نتنفس 
فيــه بديــات تكويننــا الفنــي وصيرورنتــا لــذا كان 
احتكاكنــا باســاتذة المعهــد جــزء مــن هــذه الكينونــة.. 
لقــد كان مألوًفــا بالنســبة لنــا حين يترجل فائق حســن 
مــن دراجتــه الهوائيــة ويدخــل المعهد ويداعبنــا مازحا 
ــا مشــيا  ــواد ســليم قادم ــق او يدخــل ج كاب وكصدي
علــى االقــدام مــن بيتــه فــي الوزيريــة ويتحــدث معنــا 
بلطــف كمربــي )توفــي جــواد ســليم عــام 1961 وقــد 
شــاركت بحمــل جثمانــه وتشــييعه مــن بنايــة المعهــد 
الــى مقبــرة االعظميــة(، كمــا اعتدنــا علــى قســاوة 
ــه كأب  ــا الي ــي ونظرتن ــكري المفت ــد ش ــاون العمي مع

ينبغــي علينــا االمتثــال لتوجيهاتــه دون اعتــراض.                                                            
فــي تلــك االجــواء عشــت اعــز ســنوات شــبابي كطالــب 
ــد  ــى للمعه ــتينات انتم ــر الس ــي اواخ ــي ف وكتتدريس
فــي  للعمــل  غــادروه  القدمــاء  االســاتذة  ومعظــم 
الرائــدة   التشــكيلية  الفنانــة  باســتثناء  االكاديميــة 
ــت  ــة نزيهــة ســليم )1927 - 2008(، وقتهــا كن الراحل
الــى  اتســاءل  لمــاذا لــم تنقــل نزيهــة خدماتهــا 
االكادميــة اســوة باقرانهــا مــن التدريســيين وهــي 

ــي  ــي مــن المعهــد العال ــوم العال ــى الدبل ــة عل الحاصل
ــن  ــي ف ــة ف ــس متخصص ــي باري ــوزار( ف ــون )الب للفن
الجداريــات )تخرجــت نزيهــة ســليم مــن معهــد الفنــون 
فــي بغــداد عــام 1947 وهــي اول امــرأة  عراقيــة  تغــادر 
العــراق لدراســة الفــن فــي الخــارج فضــا عــن كونهــا 
ــدة  ــد الرائ ــراق بع ــي الع ــة ف ــكيلة الثاني ــدة التش الرائ

ــر  )2006-1909(. ــة عم ــى مديح االول
ان نزيهــة ســليم ليســت مجــرد رقــم بيــن االرقــام فــي  
ــف عنهــم  ــا تختل ــي المعهــد لكنه ــس ف ــة التدري هيئ
ــت  ــة  كان ــة راقي ــرة  فني ــن أس ــا م ــا  بانحداره جميع
ــرواد،  ــكيليين ال ــن التش ــن الفناني ــا م ــم افراده معظ
جــواد ســليم، نزيهــة ســليم ونزار ســليم وقد اكتســبت 
مهارتهــا مــن بيئــة المــكان )المنــزل( متأثــرة بوالدهــا 
ــديد  ــذي كان ش ــي« ال ــي الموصل ــليم عل ــد س »محم
االهتمــام بالثقافــة والفنــون فــكان رســاما ومديــرا عاما 

ــر غــازي . واول اســتاذ رســم لامي
ان امــرأة  بهــذه المؤهــات والقــدرات والتحصيــل 
ــم  ــد ول ــي المعه ــة ف ــاء مدرس ــت البق ــي فضل الدراس
يبهرهــا االنتقــال الــى االكاديميــة لســببين كمــا اعتقــد 
االول ان طبيعــة التكويــن النفســي لنزيهــة ســليم 
»هادئــة .. قنوعــة« منعهــا مــن التكالــب فــي االصــرار 
ــم  ــي وااله ــبب الثان ــة والس ــاق لاكاديمي ــي بااللتح ف
ــه  ــر الي ــذي تنظ ــد( ال ــكان )المعه ــا بالم ــو ارتباطه ه
كحاضنــة لابــداع وتشــم فيــه رائحــة شــقيقيها الراحــل 

جــواد ســليم.
حيــن انتقــل المعهــد مطلــع الســبعينات مــن بنايته في 
ــزوراء  ــزه ال ــل متن ــدة مقاب ــه الجدي ــى بنايت ــرة ال الكس
)تكفلــت بكلفــة البنــاء واالشــراف مؤسســة كولبنكيــان( 
كنــت التقــي باســتمرار بنزيهــة ســليم وهــي تمــارس 

عملهــا فــي قســم الفنــون التشــكيلية بحمــاس ومعهــا 
طلبتهــا الذيــن تعاملــوا معهــا كاخــت او ام حنونة طيبة 
ومتســامحة ومخلصــة فــي تزويدهــم بالمعرفــة وكانــت 
ال تلتــزم بالســاعات المثبتــة فــي جــدوال التدريــس 

وتختــار قضــاء وقــت طويــل الداء واجبهــا بمحبــة.
غــادرت الــى رومانيــا  عــام 1975 الكمــال دراســتي 
وحيــن عــدت الــى العــراق نهايــة عــام 1979 وباشــرت 
عملــي فــي كلية الفنــون الجميلــة التقيا مجــددا بنزيهة 
ســليم وقــد احيلــت للتقاعــد. كمحاضــرة بســاعات 
ــت  ــا كان ــم لكنه ــي قســم التصمي ــة ف محــدودة للغاي
تتواجــد لفتــرات اطــول فــي الكليــة لقضــاء الوقــت 
فــي بيئــة فنيــة تعشــقها فضــا عــن ملــئ فــراغ كانــت 
تعيشــه وهــي العزبــاء )لــم تتــزوج( ولقــرب بيتهــا فــي 

الوزيريــة مــن بنايــة كليــة الفنــون.
فــي تلــك الحقبــة كنــت اشــعر  بالراحة حيــن تطلب مني 
نزيهــة ســليم ان اوصلهــا بســيارتي الــى منزلهــا فــي 
الوزيريــة لنتحــدث عــن ذكرياتنا المشــتركة في المعهد 
ومنزلهــا هــذا هــو منــزل شــقيقها الراحــل جــواد ســليم 
)دار واجهتهــا ضيقــة تمتــد فــي العمــق وتتكــون مــن 
ثــاث غــرف خصصــت نزيهــة احدهــا كمخــزن للوحــات 

المتبقيــة لجــواد ســليم مــع مطبــخ صغيــر(.
حــدث ذات مــرة انهــا اصــرت علــى شــرب القهــوة فــي 
المنــزل بعــد ان اوصلتهــا اليــه فدخلــت الــدار  وكانــي 
ــليم ،  ــواد س ــن ج ــا م ــدار بقاي ــي ال ــد فف ــل معب ادخ
ــددا  ــت ع ــزن( فرأي ــواد )المخ ــة ج ــة غرف ــت نزيه فتح
مــن لوحــات جــواد ال تقــدر بثمــن فخاطبتهــا.. ســيدتي 
انــت متقدمــة فــي العمــر وتســكنين لوحــدك اخشــى 
عليــك مــن اللصــوص وهــم كثــر.. فاجابتنــي مبتســمة 

وواثقــة.. التقلــق جيرانــي هــم حراســي.
كانــت نزيهــة  تســتعين بالدكتــور ناصــر الشــاوي 
ــم  ــون والمتخصــص بترمي ــة الفن ــي كلي التدريســي ف
اللوحــات الفنيــة لمعالجــة مــا ســببه تقــدم الزمــن مــن 
اضــرار فــي لوحــات جــواد ســليم فــكان الرجــل يحضــر 
بيــن وقــت واخــر الــى دار نزيهــة للصيانــة وهــي 
ــان  ــه لكنهــا كانــت حــذرة جــدا مــن الفن ــة الي مطمئن
قاســم ســبتي صاحــب جاليــري »حــوار«، فهي تــرى فيه 
ــات  ــا ولوح ــى لوحاته ــول عل ــي الحص ــا ف ــرا طامع تاج

جــواد ســليم .
مطلــع  فــي  ســليم  نزيهــة  ان  صديــق  حدثنــي 
ــل  ــاق العم ــة وميث ــة الوطني ــرة الجبه ــبعينات )فت الس
ــل  ــي( فاتحــت الجهــات المســؤولة بشــان تحوي الوطن
ــى متحــف وهــي  ــة ال ــي الوزيري ــزل جــواد ســليم ف من
تتبــرع بــه لتحقيق هــذا الهــدف النبيل.. لكنهــا صدمت 
بــردود فعــل معارضــة. فالبعثيــون وقفــوا ضــد الفكــرة 
الن جــواد ســليم فــي نظرهــم يميــل الى الشــيوعيين.. 
ــم يتحمســوا كفايــة الن جــواد ســليم  والشــيوعيون ل
ــة االشــتراكية  ــى اســلوب الواقعي ــرد عل بنظرهــم متم
الــذي يعبــدون فطمــر المشــروع ولــم تفكــر بتحقيقــه 

ــا هــذا. ايــة جهــة ثقافيــة الــى يومن

مــرت يــوم 7 اذار الذكــرى الســنوية لوفــاة ســنديانة الغنــاء العراقــي ريــاض 
احمــد الــذي مــأل الدنيــا فنــا بغنائــه االنيــق والجميــل. كان ريــاض يشــدو وال 
يغنــي ويصــدح كالبابــل. لــم يفكــر بمــا يخبئــه لــه الزمــن فظــل معطــاء الخــر 
يــوم فــي حياتــه. ريــاض رحــل حزينــا جــدا بســبب وضــع عائلــي المــه كثيــرا 

وكذلــك بســبب تشــمع الكبــد بســبب االدمــان. 
اذكــر يــوم توفــى اراد اهلــه دفنــه وكان يــوم جمعــة وبســبب العطلــة وعــدم 
حضــور احــد مــن رفاقــه باســتثناء الشــاعر كريــم راضــي العمــاري طلــب الفنان 
الراحــل داود القيســي ان يعــاد جثمانــه الــى ثاجــة الموتــى بعــد ان اخرجــه 
اهلــه منهــا، وظــل الــى اليــوم التالــي ثــم اخــرج ثانيــة مــن الثاجــة ليشــيع 

جثمانــه تشــييعا الئقــا. وبذلــك مــات مرتيــن كمــا يقــال! 
ريــاض اســمه الحقيقــي عبدالرضــا مزهــر وبــدل اســمه الــى ريــاض مــن قبــل 
احمــد الخليــل الن والــده طلــب منه ان ال يذكر اســمه فــي االذاعــة والتلفزيون 
الن ذلــك معيبــا بحقــه حســب راي الوالــد فغيــره الى ريــاض، واحمــد اخذه من 

اســم الملحــن احمــد الخليل.
وانطلــق ريــاض فــي قطــار الشــهرة علــى نحــو غيــر اعتيــادي فســجل طفــرات 
كبيــرة وقــدم اغــان صعبــة فــي االداء. ريــاض زاملتــه فــي خدمتــي العســكرية 
عندمــا كنــا فــي المســرح العســكري. وهــو اول جنــدي اتعــرف عليــه حيــن اتيــت 
نقــل مــن وحدتــي العســكرية فــي جلــوالء ســنة 1971، فــي حينــه كان كتــاب 
ــه ســوى االســم فســالني  ــي ال اعــرف من ــو لكن ــي عــازف بيان النقــل يذكــر ان
ــا  ــت انه ــة وقل ــة طويل ــت ضحك ــي(، فضحك ــالفة صديق ــنو الس ــاض )ش ري
الواســطة! فابتســم صاحبــي وقــال انــك صريــح جــدا لذلــك ســتكون صديقــي. 
ومــن يومهــا لــم نفتــرق اال بوفاتــه، وكنــت اضع اســمي معــه في يــوم خفارته 
فــي المســرح وكنــا نقضــي معظــم الوقــت باالصغــاء لصوتــه الرائــق الجميــل. 
واذكــر اننــا ســافرنا ســوية الــى شــمال العــراق فــي ســفرة للمســرح مــن اجــل 
ــاء وعــرض االفــام  الترويــح عــن القطعــات العســكرية، واقامــة حفــات للغن
داخــل الثكنــات العســكرية او فــي قاعــات داخــل المدينــة. فاقمنــا حفلــة فــي 
مســرح لمدرســة بنــات بالســليمانية. واثنــاء ذلــك لفــت ريــاض انتبــاه احــدى 
ــي االســتراحة، وظــل  ــا ف ــى به ــه والتق ــت ب ــا اعجب ــدو انه ــي يب ــات الت الفتي
ــاة باالمــر واراد هــو  ــاء الفت يتهامســا الــكام لكــن مصادفــة عــرف احــد اقرب
وجماعتــه ان يتصــدون لريــاض بســبب فعلتــه وحصلــت دربكــة فــي كواليس 
ــي  ــاب الخلف ــن الب ــي الهــروب م ــن مســاعدته ف ــت م ــي تمكن المســرح، لكن

ونقلنــاه بالســيارة العســكرية الــى مقــر اقامتنــا! 
واذكــر حادثــة اخــر فــي نفــس الســفرة حيــن كنــا فــي اربيــل طلــب منــا مديــر 
المســرح العســكري انــذاك الفنــان راســم الجميلــي )وكان برتبــة مــازم اول( 
ــع ان اليحتســون الشــراب، لكــي التحصــل مشــكلة. لكــن  ــب مــن الجمي طل
ــة هــي ان  معظــم الفنانيــن فــي المســرح هــم مــن الشــاربين. فقامــوا بحيل
يخلطــوا الشــراب مــع البيبســي كــوال! فتجــد كل منهم يحمــل زجاجة البيبســي 
ويمشــي فــي الكواليــس. ففطــن الجميلــي لامــر واخــذ البطــل مــن ريــاض 
وقــال شــنو اســبوع البيبســي العالمــي وكل منكــم يحمــل بطلــه بيــده وشــرب 
منــه وعــرف انهــا حيلــة فقــال مــن وراء الخدعة فاتجهــت االبصار كلهــا لرياض 
فعنفــه لكــن بحــب الن الجميلــي كان مــن مكتشــفي ريــاض واتــى بــه الــى 

المســرح العســكري النــه يعــرف موهبتــه الكبيــرة. 
وحيــن جــاء موعــد تســريح ريــاض ثــارت مشــكلة كبيــرة بســبب ذلــك الننــا 
ــاب  ــة الشــعب بب ــى مســرح قاع ــم مســرحية الشــرارة عل ــا نســتعد لتقدي كن
ــق.  ــه االني ــة بالمســرحية مــن خــال صوت المعظــم وكان ريــاض هــو الراوي
ففكــر الجميلــي بكيفيــة معالجــة االمر الســيما ان رياضــا كان من ابنــاء البصرة 
واذا تســرح فأنــه ســيغادر الهلــه. فقررالجميلــي ان يوقــع دفتــر الخدمــة ويضع 
فــي جيبــه لحيــن انتهــاء عــرض المســرحية وظــل الدفتــر 18 يومــا فــي جيــب 
الجميلــي لحيــن قدمنــا العمــل. وكان عرضــا ناجحــا اشــترك ان فــي التمثيــل 
مــع ريــاض الــذي تألــق فيــه. مــن يومهــا بــرز ريــاض كصــوت مغــرد ينتظــره 

مســتقبا زاهــرا. 
واذكــر بعــد التســريح بســنوات طويلــة حدثــت مشــكلة لريــاض مــع التلفزيون 
حيــن كان مديــره الدكتــور صبــاح ياســين فقاطعــه التلفزيــون وحــزن كثيــرا 
ــر مــن  ــة لمــدة ســت ســنوات. وحــاول الكثي ــد عــن االضــواء والصحاف وابتع
ــي  ــوا ! لكن ــم يتمكن ــة ســر المشــكلة فل ــه لمعرف ــاء مع ــن اجــراء لق الصحفيي
تمكنــت مــن جعلــه ينطــق بمــا يشــعر بــه مســتفيدا مــن عاقتنــا القديمــة، 
ووجــه النقــد لمديــر التلفزيــون بســبب تجاهــل اغنياتــه وعــدم بثهــا. وحيــن 
قــرأ وزيــر االعــام لطيــف نصيــف جاســم الحــوار اوعــز بتصحيــح االمــر وعــادت 
اغنياتــه للحضــور الجماهيــري. واذكــر قــال لــي فــي هــذا الحديــث انــه مســرور 
جــدا ان الفنــان الكبيــر كاظــم الســاهر قــد صــرح بانــه مــن المعجبيــن جــدا 
بصــوت ريــاض واغانيــه وكذلــك افشــى ســرا فــي حينــه قــال ان اغنيــة الطيــور 
الطايــرة كانــت لــي وتدربــت عليهــا وحفظتهــا لكنهــا طــارت الــى مطــرب اخــر 

وال اعــرف الســبب وراء ذلــك. 
الرحمة والمغفرة لهذ العندليب الذي غادرنا على عجل
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ــردد  ــؤال يت ــاة ؟ س ــرا للقن ــان مدي ــح ف ــف اصب كي
دائمــا بيــن اروقــة المؤسســات التلفزيونيــة ويهمس 
بــه العاملــون مــن داخــل وخــارج القنــاة ، مــن الــذي 
يقــرر ان يتولــى شــخص مــا ادارة قنــاة تلفزيونيــة ؟ 
وهــي مســؤولية لــو تعلمــون عظيمــة فالشاشــة يقع 
علــى عاتقهــا بشــكل مباشــر توفيــر الخبــر والمعلومة 
والثقافــة والنقــد والتحليــل من خال الخــط التحريري 
لألخبــار أو الســياق البنائــي للبرامــج فهــي تتعامل مع 
عقــل ومشــاعر المتلقــي وتؤثر فيــه بقوة ويكــون لها 
حضــور دائــم فــي البيــت والشــارع والمجتمــع فهــل 

تتــم مراعــاة ذلــك كلــه عنــد اختيــار المــدراء؟
قــد يقــول البعــض أن المديــر ليــس كل شــئ فهناك 
كتــل بشــرية وعقــول كبيــرة تعمــل بالمؤسســة 
صحفييــن وفنانيــن وادارييــن ومستشــارين وفنييــن 
ومخرجيــن وتخصصــات كثيــرة اخــرى هــم من يصنع 
األخبــار والبرامــج والدرامــا، هــذا صحيــح ولكــن هؤالء 
هــم بنــاؤون و دائمــا يوجــد مــن يضــع اللمســة 
ــرار  ــرار فهــذا الق ــرة للظهــور وهــي لمســة الق األخي
هــو مــن يرســم الخطــوط الرئيســة لعمل كل هــؤالء، 
المؤسســات التلفزيونيــة الحكوميــة لهــا اســلوب 
خــاص باختيــار المــدراء يتمحــور حــول الموظــف 
المخلــص للســلطة بغــض النظــر عن مقــدار المهنية 
أو التاريــخ الحافــل باإلنتــاج والرصيــد المعرفــي الــذي 

يمتلكــه، أمــا اصحــاب القنــوات الخاصــة وفيهــم 
الكثيريــن ممــن هــم دخــاء علــى الوســط اإلعامــي 
والفنــي وهــم ليســوا مــن اربــاب اإلعــام فبعضهــم 
ربمــا يكــون مجــرد غــاوي جمــع مذيعيــن ومذيعــات 
فــي قناتــه ودائمــا يكــون صاحــب القنــاة هــو مديرها 
وهــذه الفئــة فــي الغالــب ُتغلــق القنــاة بعــد ُهنيهــة 
مــن الزمــن ولكــن بعــد ان يكــون قــد ســاهم فــي 
تخريــب ذائقــة الجمهــور ثــم يلملــم اشــياءه ويرحــل 
ــوع أخــر مــن مــاك  ــاك ن ــدا عــن اإلعــام، وهن بعي
القنــوات التلفزيونيــة وهــم التجــار وهــؤالء يكونــون 
أكثــر ذكاء مــن الغاوييــن فهــؤالء ُيخضعون كل شــئ 
لحســابات الربــح والخســارة واذا قــدم احــد العامليــن 
فكــرة انتــاج برنامــج أو وثائقــي يتحــدث عــن عناصــر 
بنــاء العقــل االنســاني كالثقافــة أو الفنــون أو المعرفة 
فــأول ســؤال يبــادر الــى ذهــن التاجــر مالفائــدة وكــم 

العوائــد وهــل يحقــق ارباحــا أم ال ! 
وهــذا النــوع مــن اصحــاب القنــوات يرهــن بقــاء 

واســتمرار القنــاة بالبــث بالعائــد المــادي لذلــك 
االدارييــن  مــن  لقنواتهــم  مــدراء  يختــارون 
المحترفيــن أو المحاســبين أو القانونييــن وتكــون 
الشاشــة لديهــم ال تفــرق بيــن الغــث والســمين 
مادامــت تــدر ارباحــا ولكــن يخــرج منهــا احيانــا 
اشــياء مفيــدة علــى قلتهــا، فــي المســتوى األخــر 
ــزاب  ــيون واألح ــي السياس ــوات يأت ــاك القن ــن م م
وهــؤالء ال يديــرون مؤسســاتهم بانفســهم مطلقــا 
أو هــذا مــا يظهــروه النهــم يختبئــون خلــف فصيــل 
الذيــن يتوافقــون مــع  العامليــن والمــدراء  مــن 
توجهاتهــم وانتماءاتهــم الحزبيــة وهــؤالء غالبــا مــا 
ينّصبــون المــدراء مــن المذيعيــن أو مقدمــي البرامج 
الناجحيــن والمشــهورين حتــى يســتثمروا وجودهــم 
بكســب النــاس ظنــا منهــم ان المذيــع القــادر علــى 
ــاة  ــى ادارة قن ــادرا عل ادارة برنامــج حــواري يكــون ق
تلفزيونيــة وهــو مفهــوم ومعيــار خاطــئ بــكل تأكيد 
فعلــى ســبيل المثــال أول مديــر ألهــم قنــاة اخباريــة 

عربيــة )الجزيــرة( محمــد جاســم العلــي كان مخرجــا 
مغمــورا فــي قنــاة الشــارقة لكنــه يمتلــك مؤهــات 
ــة  ــى العالمي ــاة ال ــل القن ــة ناجحــة اســتطاع نق اداري
فالمذيع أو المخرج الناجح أو االعامي الشــهير الناجح 
ليــس بالضــرورة مديــر قنــاة تلفزيونيــة ناجــح، وفــي 
كل األحــوال أصحــاب هــذه القنــوات هدفهــم األكبــر 
واألوحــد هــو تحقيــق اجنداتهــم السياســية والحزبيــة 
تحــت يافطــات وشــعارات مختلفة براقــة لطالما لوثت 
عقــول بعــض المتلقيــن وايضــا لوثت أيــدي عدد من 
المتخصصيــن فــي مجــال االعــام والفــن مــن الذين 

ــا أو كرهــا. ــة طوع استســلموا لحاجاتهــم المادي
بقــي القســم األخيــر مــن اصحــاب القنــوات الخاصــة 
وهــؤالء مــن طبقــة اإلعامييــن والفنانيــن الحقيقيين 
مــن المهنييــن والمتخصصيــن الذيــن يمتلكــون 
ــون  ــن تك ــار ولك ــع تج ــركاء م ــون ش ــواال أو يدخل أم
لهــم الكلمة العليــا واليد الطولــى في تأســيس وادارة 

القنــاة، هؤالء يمتلكون معايير مهنية حقيقية في كل 
خطــوة ُيقدمــون عليهــا وفي انتــاج كل صــورة وكلمة 
أنهــم غالبــا مــا يكــون لديهم احســاس عالــي بأهمية 
مــا يقدمــون وُيخضعــون كل انتــاج القنــاة التلفزيونية 
الــى الدراســة والتقييــم ســواء عبــر ادارتهــم المباشــرة 
للقنــوات أو فــي انتقائهــم لمــدراء مؤسســاتهم وذلك 
نابــع مــن مســؤوليتهم الحقيقيــة تجــاه المتلقــي فردا 

أو جماعــة أو وطنــا بشــكل عــام.
فــي نهايــة المطــاف كل هــذه الــرؤوس مــن اصحــاب 
القنــوات ومدرائهــم وفــرق عملهم لديهم مســؤولية 
انســانية وتاريخيــة فــي نشــأة جيــل وفــي خلــق رأي 
ــم  ــاري، ه ــي وحض ــي واجتماع ــتوى ثقاف ــام ومس ع
يتحملــون مســؤولية عظيمــة فــي بنــاء األنســان 
ــوا ال  ــك؟ إن كان ــون ذل ــل يدرك ــرى ه ــن، يات والوط
يدركونهــا حينهــا يهمــس الجميــع ونهمــس معهــم 

كيــف اصبــح فــان مديــرا للقنــاة ؟.

كيف أصبح فالن مديرًا للقناة ؟

د. صائب غازي

عام 1970 في بناية المعهد مع عدد من الضيوف واالساتذة

عام 1960ويظهر في الصورة عدد من اساتذة معهد الفنون الجميلة
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هويات للمقتولين 
وال هوية للقاتل

ــذوي شــهداء تشــرين،  ــة بطاقــات تقاعــد ل ــة التقاعــد الوطني اصــدرت هيئ
خطــوة مهمــة ورعايــة ابويــة مــن قبــل الدولــة، لكــن مــا يثيــر االســتغراب 
هــو التداخــل العجيــب بيــن القاتــل والمقتــول بيــن الفاعــل والمفعــول بــه، 
بينمــا ُتتَّهــم الدولــة بالقتــل، تعتــرف بــذات الوقــت بارتكابهــا للجريمــة بدفع 

التعويضــات لــذوي القتيــل أو قــل ثمــن الــدم . 
ال أعتقــد مــن خــرج  يطالــب بالحريــة ويريــد وطــن، كان يبحــث عــن راتــب  

تقاعــدي بعــد استشــهاده، لــم يكــن هدفــه المــال !!! 
كان األجــدى ان يمنــح العراقيــون حقوقهــم وهــم احيــاء، و ان يحصلــوا  علــى 

الحيــاة دون ان يضطــروا الــى دفــع ارواحهــم ثمنــاً للمــوت.
ان ثقافــة ديــة القتيــل ثقافــة مخزيــة، فهــي ال تليــق بالشــهداء واالحــرار، الن 

دمائهــم اغلــى مــن الدنانيــر . 
باالمــس كان العراقــي اليســتطيع ان يعيــش بكرامــة وهــو حــي، ومــا ان يقتــل 
حتــى يكــرم بســيارة وامــوال وقطعــة ارض وامتيــازات لذويه. وفــي الحقيقة لم 
تكــن هــذه االمتيــازات تكريــم للقتيــل، بــل ثمــن الدم الــذي ذهــب الى الفــراغ .

ثمن الدم الذي اراقه المجرمون ليعمدوا به وجوههم القميئة . 
واليوم يعود المشهد الى الواجهة بشخوص مختلفه واسماء اخرى. 

لعــل الشــهيد اليــوم يقــول وهــو فــي رمســه شــاكياً الــى ربــه ممــا لحــق بــه ، 
كمــا قــال ابــو ذر  الغفــاري حينمــا ارجــع اليــه راتبــه مــن بيــت المــال وهــو على 

شــفير القبــر »منعتمونيــه وانــا محتــاج اليــه وتعطونيــه وانا مســتغٍن عنه«. 
مــا الــذي ينفــع الشــهداء بطاقــة تقاعديــة، وهــم تقاعــدوا عــن الحيــاة أصــاً ، 

واعدمــوا لذتهــا واصبحــوا فــي جــدث انقطعــت فيــه اخبارهــم .
ان مــا ينفــع الدمــاء التــي ســالت مــن اجــل الكرامــة هو القصــاص العــادل من 

القتلــة، ومــا يخفــف عنهــم هو ان يمنــح الوطــن الحرية.
ــي.  ــم الطبيع ــذا حقه ــدي فه ــب التقاع ــال وال بالرات ــهداء بالم ــرم الش ال يك
تكريمهــم يكمــن في تعويض العراقيين حياة تليق بتطلعاتهم وطموحاتهم 
التــي ناضلــوا مــن اجلهــا ودفعــوا ارواحهم قرابيــن لها. مــا اراده الشــهداء هو 

الوطــن فامنحوهــم الوطــن وخلــوا ســبيل الحيــاة فانهــا حتميــة الزمــن .  
الشــارع يبحــث عــن هويــة القاتــل والدولــة تصــدر هويــة للقتيــل، امــر غريــب  

فــي عالــم الامعقــول . 
الشارع يطالب بكشف القتلة وحكومتنا المبجلة تكشف عن عدد المقتولين.

تتناســى أو تتغافــل الحكومــة عــن شــعارها التــي رفعتــه فــي بدايــة تســلمها 
الســلطة بأن مهمتها الرئيســية كشــف الجنــاة الحقيقيين، وتعريــف العراقيين 

بالطــرف الثالث .
ــد  ــم تع ــر كان، فل ــي خب ــح كامهــا ف ــة وعودهــا وأصب ــت الحكوم ــد نكث لق
تتذكــر ان وعــد »الحــر ديــن«. وفــي الوقــت ذاتــه نعلــم تمامــاً ان الَدين يوفه 

االحــرار الشــجعان . 
وال كرامة للجبناء . 

 ) ومنين اجيب ازرار للزيجه هدل (

عالء الخطيب

األسبوع نهاية 

بعــد جــدل اســتمر الســابيع عديــدة فــي اروقــة البرلمــان 
العراقــي واالوســاط االجتماعيــة ، خاصــة فــي وســائل 
اغلبيــة  تراجــع  االجتماعــي  التواصــل  ومواقــع  االعــام 
اعضــاء البرلمــان عــن اعتمــاد نســخة القانــون الجديــد 
ــة  ــارت حفيظ ــرات اث ــمَّ فق ــذي ض ــة ال ــة االتحادي للمحكم
القــوى المدنيــة ، خاصــة تلــك المــادة التــي تتحــدث عــن 
منــح مقاعــد لفقهــاء الشــريعة االســامية مــن المذهبيــن 
ــم  ــة ، واعطائه ــة االتحادي ــي المحكم ــني ف ــيعي والس الش

ــرارات . ــى الق ــت عل ــة التصوي صاحي
ــان  ــة البرلم ــور لجلس ــن الحض ــًا ع ــاب 125 نائب ــد غي وبع
للمــادة  التعديــل  تمريــر  تــم  اذار   18 الخميــس  يــوم 
االول  التعديــل  قانــون  مــن  جديــدة  ومــادة  الثالثــة 
2005 ( مــن قانــون المحكمــة  30 لســنة  ) االمــر رقــم 
االتحاديــة العليــا باغلبيــة االصــوات خــال جلســة حضرهــا 
، وذلــك وســط مقاطعــة   329 نــواب مــن اصــل   204
التصويــت  ويأتــي   . االقليــات  وممثلــي  الكــرد  النــواب 
علــى تعديــل القانــون بعدمــا فشــلت الكتــل السياســية 
فــي التوافــق بشــأن مشــروع قانــون المحكمــة االتحاديــة 
عــدد  ثلثــي  حضــور  تشــريعه  يتطلــب  الــذي  الجديــد 

. البرلمــان  اعضــاء 
 21 تمريــر  علــى  البرلمــان  صــّوت  ســابق  وقــت  وفــي 
ــد  ــة الجدي ــون المحكمــة االتحادي ــادة مــن مشــروع قان م
، وكانــت الخافــات تــدور بشــأن ثــاث مــواد لــم تتوصــل 
القــوى السياســية الــى توافــق بشــأنها. حيــث تركــزت 
الخافــات حــول آليــة التصويــت فــي المحكمــة االتحاديــة 
او  القــرارات  لتمريــر  مطلوبــًا  االجمــاع  كان  اذا  فيمــا 
ــاء  ــد فقه ــوع مقاع ــن موض ــًا ع ــيطة ، فض ــة البس االغلبي
الشــريعة . وتعــرض البرلمــان لضغوطــات قويــة مــن قبــل 
ــة ، فضــًا عــن الناشــطين  ــي الفاعل ــع المدن ــوى المجتم ق
ــن  ــة ع ــة االتحادي ــون المحكم ــاد قان ــوا بأبع ــن طالب الذي

الصراعــات السياســية والطائفيــة والقوميــة .
تقــوم  ان  القضائيــة  المؤسســات  ننتظــر مــن  ان  بقــي 
بواجبهــا فــي اختيــار قضــاة لهــذه المحكمــة ليكونــوا 
الخــراج  سياســية  محــاوالت  اي  بوجــه  منيعــًا  ســدًا 
فــي  ُكثــر  وهــم  ومهنيتهــا  حياديتهــا  مــن  المحكمــة 
قضاءنــا العراقــي .. لكننــا نــرى انــه علــى الرغــم مــن 
المدنــي  المجتمــع  قــوى  حققتــه  الــذي  االنتصــار  هــذا 
عــن  المحكمــة  قانــون  وابعــاد  ارادتهــا  فــرض  فــي 
االطــار الدينــي الــذي حاولــت القــوى الراديكاليــة فــي 
البرلمــان ان تفرضــه علــى الجميــع ، اال ان هــذا االنتصــار 
قضيتيــن  نضمــن  مالــم  جزئيــًا  انتصــارًا  ســيكون 
ــة  ــكيل الهيئ ــي تش ــة ف ــدة الرؤي ــا : وح ــتين اوالهم رئيس
القضائيــة  المؤسســات  قبــل  مــن  للمحكمــة  القضائيــة 
االربــع ) مجلــس القضــاء االعلــى ، المحكمــة االتحاديــة 
ــي  ــراف القضائ ــاز االش ــام ، جه ــاء الع ــاز االدع ــا، جه العلي
ــة  ــب رئاس ــغل منص ــاة لش ــيح القض ــتتولى ترش ــي س ( الت
ــة القضــاة  ــة وحيادي ــة مهني ــة . والثاني ــة المحكم وعضوي
المرشــحين وعــدم الــوالء الحزبــي الي كتلــة سياســية عبــر 
ــع  ــات االرب ــك المؤسس ــا تل ــرض ان توفره ــات ُيفت ضمان
للشــعب العراقــي فــي االداء الجيــد للمحكمــة والفصــل 
العــادل فــي القضايــا ذات االختصــاص. عندهــا ُيمكــن ان 
نتحــدث عــن انتصــار كامــل لقــوى المجتمــع المدنــي ، 
ــارك  ــوض مع ــى خ ــوى ال ــك الق ــيدفع بتل ــذي س ــر ال االم
ــة العراقيــة . تشــريعية اخــرى للحفــاظ علــى مدنيــة الدول

انتصار لقوى 
المجتمع 

المدني

بقعة ضوء

 - اخر عمل لك؟
* لقاء البابا فرنسيس. 

 - اخر كتاب قراته؟
* وحدها شــجرة الرمان )ســنان 

انطوان(.
 - اخر فيلم شاهدته؟

* )عفريت ترانزيت(.
غيــر  او  عراقــي  سياســي   - 

لديــك؟ مفضــل  عراقــي 
* أحمد راضي وسلطان قابوس.

 - مطــرب عراقــي مفضل لديك 
واجمــل  اغانيه؟

 * محمد عبد الجبار )إلك حبي (..
راشد الماجد )االسد صامت(.. 

 - ممثل عراقي يعجبك؟
ــين  ــد الحس ــر عب ــان أمي * الفن

... )أمــوري( 
 - ممثلة عراقية تعجبك؟

*   آالء حسين.
ــر  ــك غي ــدان لدي ــب البل  - اح

العــراق؟
* العراق .

 - حكمة في حياتك؟
* إحــذر عــدوك مــرة واحــدة .. 

وإحــذر صديقــك ألــف مــرة.
 - امنية خاصة؟

* ان أرى ولــدي )شــمم( مــن 
افضــل النــاس وبصحة وســامة 

.. وأتمنــى لزوجتــي حــوراء 
الوصــول  النــداوي 

للعالميــة.

 - امنيه عامة؟
* أن يعــم االمــن واالمــان فــي 
العــراق، ألن الشــعب العراقــي 

يســتحق العيــش بســام..

الالعب الدولي نشأت أكرم
وقفة مع

د. ياسر الرباك

بريشة : كاظم شمهود

ــد  ــازن محم ــي )م ــان العراق ــع الفن يخض
ــع ورم  ــة لرف ــة جراحي ــى( لعملي مصطف
الثالثــة  الفقرتيــن  بيــن  النخــاع  فــي 
ــدى  ــي اح ــادم  ف ــبوع الق ــة الس والرابع
ــي  ــه يعان ــر ان ــداد. يذك ــفيات بغ مستش

مــن وضــع صحــي صعــب  منــذ مــدة .

مازن محمد مصطفى

الوجــه الجديــد جيهــان الطائــي  تبدأ 
ــن  ــلطان اكش ــل س ــر مسلس تصوي
،الــذي ســيعرض في رمضــان القادم  
ــا.  ــند له ــي يس ــو اول دور رئيس  وه
وتعتقــد ان دورهــا الجديــد ســيكون 

انعطافــة فنيــة فــي حياتهــا.

جيهان الطائي

 حصــل الزميــل عــالء الخطــاب علــى 
شهادة الدكتوراه   في العلوم السياسية 
 مــن جامعــة النهريــن عــن اطروحتــه 
)) السياســات العامــة لتطبيــق آليــات 
العدالــة النتقاليــة في العــراق .. الموصل 

ــاً (( أنموذج

عالء الحطاب

توفــي فــي المانيــا أحــد أبــرز علمــاء 
الطاقــة الذريــة، ومهنــدس ُمفاعــل 
المجمــع  ومديــر  النــووي،  تمــوز 
عبــد  الدكتــور  العراقــّي،  العلمــي 

الحليــم ابراهيــم الحجــاج.

عبد الحليم الحجاج

ــام  ــر بس ــر الكبي ــام الكاريكاتي ــي رس توف
إثــر  عامــاً   78 ناهــز  عمــر  عــن  فــرج 
مضاعفــات إصابتــه بفايــروس كورونــا 
بعــد مســيرة فنيــة طويلــة أّثــرت فــي 
ــر مــن الفنانيــن. وكان مــن الوائــل  الكثي
الذيــن عملــوا فــي دار ثقافــة األطفــال، 

ونشــر رســومه فــي مجلتــي والمزمــار.

بسام فرج

يحدثحدث

خاص - المستقل

تتحــدث قصــص النــوروز باختــالف نســخها الكورديــة والفارســية عــن 
ثقافــة رفــض الظلــم والثــورة مــن اجــل حريــة النســان، لــم يكــن كاوه 
الحداد ال ثائرًا بوجه ســلطان جائر اراد ان يمســخ الحياة ويســتعبدالناس 
ــر  ــم  يخشــى  أو يستســلم  الثائ ــه المريضــة، ل مــن إجــل إشــباع رغبات
الكــردي كاوه الحــداد للملــك ) زوهــاك ( فــآوى الــى الجبــل ليعصمــه مــن 
الظلــم،  حينمــا عشــق الحريــة ليجتمــع الثــوار العاشــقون حولــه، مقررين 
صناعــة الغــد فحاربــوا الطغيــان بــكل ما أوتــوا من قــوة  وانتصــروا عليه 
بعزيمتهــم الراســخ بالحق وبايمانهــم ان الحياة   ل يصنعهــا الخانعون . 
ــوا مــن الجبــل يحملــون مشــعل الحريــة   ــذل هزيمــة، فنزل عرفــوا ان ال
إيذانــاً بيــوم جديــد خــاٍل مــن الطغاة، فأشــرقت الشــمس بعــد احتجابها  

وانتشــرت الخضــرة واينعــت الــورود مــن جديــد. 
كان يوماً للفرح والسعادة، وبداية لصناعة البسمة والحب.

َعِرَف كاوه ورفاقه ان صناعة الحياة تكمن في الحرية. 
وللحريِة الحمراء باٌب بكل يٍد مضرجٍة ُيَدُق.

لــم يكــن النــوروز يومــاً عاديــاً بــل هــو يــوم انتصــار الحيــاة علــى الموت، 
ــن  ــن، الذي ــراء و الكادحي ــورة الفق ــو ث ــد. وه ــوم الجدي ــمي بالي ــذا س ل
كانــوا يعانــون مــن الجــور والقهــر. كمــا يســميه بــدر شــاكر الســياب في 

قصيدتــه الرائعــة )وحــي نــوروز( :

يا شعب كاوه سل الحداد كيف هوى   صرح على الساعد المفتول ينهاُر
وكيف اهوت على الطاغي يُد نفضت   عنها الغبار وكيف انقض ثوار
والجاعل الكير يوم الهول مشعله    ينصب منه على االفاق انواُر

تحدثنــا اســطورة النــوروز ان الظلــم يمنــع الخيــر ويحجب النور ويشــيع 
الظــالم والجهــل والتخلــف، كمــا يســلب الحيــاة ألوانهــا وجمالهــا، كمــا 
ــم نفســه، فالنســان  ــم ابشــع مــن الظل ــا ان الستســالم للظل تعلمن

ســيد هــذه الرض وســيد الحيــاة و يجــب ان يكــون كذلــك. 
فالنــوروز مدرســة الذيــن يفهمون ان الحياة يحياها من يســتحقها، فهو 
ـ )الــال(  الممزوجــة بالعنفوان  يــوم الحــرار  ل يــوم العبيــد، يــوم ثقافــة الــ
والتحــدي واليمــان بحتميــة النصر فــي معركة الحيــاة من اجــل الكرامة. 
فــي ذكــرى النــوروز يرتفــع صــوت الحريــة وتخفق قلوب العاشــقين من الســهل 
الــى الجبــل لنقــول اهــالً بحلولــه ونردد مــا قاله بير مــرد الشــاعر الكــردي الكبير :

هذا اليوم 
يوم العام الجديد

وقد حل نوروز
وهو عيد كردي قديم 

فأهالً بحلوله . 
عيــد نــوروز مبــارك لــكل اخوتنــا الكــرد اينمــا كانــوا لــكل الثــوار مــن 

اجــل الحيــاة.

ســلطان أكشــن  عنــوان المسلســل الكوميــدي العراقــي الجديــد التي 
ــي  ــف عل ــا فــي شــبكة العــالم العراقــي، تألي ــة الدرام تنتجــه مديري
صبــري وإخــراج د. علــي حنــون، يشــارك فــي هــذا المسلســل عــدد 

ــا  مــن نجــوم الدرامــا العراقيــة منهــم قاســم الســيد وكلوديــا حن
وذو الفقــار خضــر ومحمــد حســين عبــد الرحيــم ود. جبــار جــودي 

وناظــم زاهــي الشــبلي وجيهــان الطائــي واخــرون وســيعرض 
فــي رمضــان القــادم.

وقــد باشــر العمل بتصوير هذا المسلســل إســتعداًد للموســم 
القــادم، يقــع فــي عشــرين حلقــة بواقــع نصــف ســاعة لــكل 
منهــا، تناقــش كل حلقــة موضوعــا مهمــا بطريقــة ذات 
رســالة إنســانية، فيهــا شــيء مــن طرافــة الموقــف المعبــر.

نــادر  وديــع  الدرامــي  اإلنتــاج  ومديــر  المخــرج  وأفصــح 
“يعتمــد »ســلطان أكشــن« كوميديــا الموقــف وليــس نظــام 
السكيتشــات، الــذي أســاءت بــه بعــض القنــوات إلــى الدرامــا 

ــة”. العراقي
وأضــاف “نحــاول مــن خــالل هــذا العمــل إعــادة الكوميديــا إلــى 

نصــاب الدرامــا التقليديــة التــي تأسســت منــذ زمــن بعيــد، بشــكل 
أقــدم وأنضــج ممــن ســبقونا اآلن، جــراء انفــراط العقــد الــذي أدى إلى 

ــاب المهنية”. غي

النوروز 
عيٌد لصناعة الحياة

» سلطان اكشن« في رمضان على شاشة العراقية


