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كتب المحرر السياسي للمستقل: 

وجــه رئيــس مجلــس الــوزراء العراقي مصطفــى الكاظمي 
ــع  ــا م ــري تضامن ــعب المص ــة والش ــى الحكوم ــالة ال رس
ضحايــا اصطــدام قطاريــن فــي منطقــة ســوهاج بمصــر 
ــادث  ــي ح ــرات ف ــا العش ــة راح ضحيتهم ــة الماضي الجمع
ــي  ــال الكاظم ــر وق ــن واالخ ــن الحي ــي مصــر بي ــرر ف يتك
ــة، رئيســًا  ــة مصــر العربي ــزي  جمهوري ــي رســالته : أع ف
وحكومــة وشــعبا، فــي حــادث تصــادم القطاريــن وأدعــو 
بالغفــران للضحايــا والشــفاء للجرحــى، والصبــر لعوائلهم.

ــراح  ــى اقت ــة ال ــي رســالة التعزي ــى  الكاظمــي ف ــا دع كم
تأجيــل القمــة الثالثيــة تضامنــا مــع إخواننــا وأهلنــا فــي 
ــد كل  ــل بع ــوى وأفض ــروج أق ــتطيع الخ ــي تس ــر الت مص

ــره. ــى حــد تعبي ــي تواجههــا عل ــات الت التحدي
يأتــي ذلــك بعــد يــوم مــن اســتعراض عســكري لجماعــة 
ــن  ــا  م ــان له ــي بي ــذرة ف ــع اهلل  مح ــى رب ــلحة تدع مس

ــدوالر.   عــدم تخفيــض ســعر ال
ــارات  ــها بعب ــة ورئيس ــة العراقي ــان الحكوم ــم البي وهاج
وصــور مباشــرة حيــث جــاء فيــه : )فــي هــذا الوقــت الحــرج 
علــى أبنــاء شــعبنا األبــي الصابــر المجاهــد والــذي يعيــش 
بــه بيــن ظلمــات االحتــالل األمريكــي الغاشــم وحكومــة 
متواطئــة عميلــة، نحيــي ســواعد المجاهديــن وبنادقهــم 
التــي جالــت أرض العاصمــة بغــداد هــذا اليوم في رســالة 
تهديــد لألمريكــي وعمالئــة واطمئنــان وقــوة للمضحيــن 

والمجاهديــن مــن ابنــاء هــذا البلــد العزيــز(. 
ــعبي  ــد الش ــان للحش ــه بي ــى في ــذي نف ــت ال ــي الوق وف
عالقتــه بهــذه الجماعــة، كمــا نفــى متحــدث باســم 
عمليــات بغــداد علمــه بتحركاتهــا، اســتنكر رئيس الــوزراء 
مصطفــى الكاظمــي تهديــد الدولــة بالســالح واصفــا 

ــة . ــن مختلف ــت عناوي ــزاز تح ــدث باالبت ماح
زعيــم التيــار الصــدري الســيد مقتــدى الصــدر مــن جانبــه 
هــدد فــي تغريــدة لــه الجماعــة التــي اســتعرضت قواتهــا 
وطالــب بمعاقبتهــم ،ثــم انتشــرت بعــد االســتعراض  
ــة  فــي عــدد مــن شــوارع بغــداد دون االعــالن عــن حال

ــارة للمواجهــة . ــة اث طــواريء او اي
المراقبــون الذيــن لــم يــروا فــي اســتعراض ربــع اهلل حالة 
ــل  ــوم الفصائ ــث تق ــراق حي ــي الع ــدث ف ــا يح ــاذة عم ش
متــى  عســكرية  باســتعراضات  ذاتهــا  مــن  المســلحة 
ــر يشــبه الحــرب  ــات وجودهــا فــي ظــل توت شــاءت  الثب
ــاردة بيــن هــذه الفصائــل، ومــع تقاطعــات سياســية  الب
ــة  ــر المعلن ــرب غي ــذه الح ــح ازاء ه ــي واض ــاد حكوم وحي
بعــد.. لكنهــم فــي الوقــت ذاتــه يــرون ان )ربــع اهلل( وهي 
جماعــة اعلنــت فــي بيــان تأسيســها صراحــة انهــا تابعــة 

ــة  ــا جماع ــي وانه ــي الخامنئ ــة عل ــي الفقي ــرة للول مباش
تهــدف العمــل الخيــري بيــن الجماهيــر فــي العــراق تعلــن 
فــي مطالبهــا شــؤونا تتصــل بــادارة الدولــة واقتصادهــا 
اال ان غيــر المعلــن فــي البيــان هــو خلــق منــاخ مضطــرب 
أمنيــا لعرقلــة انعقــاد القمــة الثالثيــة بيــن مصــر واالردن 
والعــراق التــي اؤجلــت فعــال فــي اطــار مايســمى مشــروع 
ــه  ــران في ــذي تتهــم اي ــور ال ــد وهــو المح الشــرق الجدي
ــات المتحــدة لحــرف الحضــور العراقــي فــي محــور  الوالي

الصيــن ايــران . 
ومــن التســريبات والمحاذيــر يبــدو ان قمــة األمــس 
اعــالن  أو  المؤجلــة ماكانــت ســتكون  قمــة شــكلية 
مبــاديء كمــا هــي ســالفتها التــي عقــدت فــي عمــان، بــل 
وحســب خبــراء  تتضمــن توحيــد الرؤيــا بشــان مســتقبل 
المنطقــة ودعمــه عبــر مشــاريع علــى االرض ومنهــا كمــا 
اشــيع مــد انابيــب نفــط مــن البصــرة الــى مينــاء العقبــة 
وهــو المشــروع المؤجــل مــن عــام 2013. كذلــك اعتبــار 

ــواة  ــة ن ــه  بمثاب ــن ل ــل المعارضي ــن قب ــور م ــذا المح ه
لمنــاخ سياســي متغيــر فــي المنطقــة فــي اطــار مشــاريع 
التطبيــع، ذلــك مــا يفســر الهجــوم الحــاد علــى شــخص 
ــي  ــبا ف ــاره متناس ــن اعتب ــا اليمك ــوزراء هجوم ــس ال رئي
مطلــب خفــض ســعر الدينــار الــذي يمكــن ان يناقش في 
ظــروف ومواقــف غيــر هــذه ولذلــك تزامــن االســتعراض 
الحكومــة  لــدى  الصدمــة  اثــارة  ومحاولــة  والتهديــد 

العراقيــة بمــا يعــد خرقــا امنيــا محرجــا لهــا .

اصطدام قطارين في مصر اصطدام قطارين في مصر 
يؤجل قمة الشرق الجديديؤجل قمة الشرق الجديد

إنهــم عصبــٌة آمنــت بتشــويه الوطــن وتمزيــق التاريــخ، فــازدادوا 
ــة،  ــة  السياســة بشــعارات المقــدس والوطني ــًة، يمتطــون احصن غواي
مهوســون بالقتــل والقتــال يزحفــون بالمراهقيــن واليافعيــن نحــو 
ــن،  ــا ومابط ــر منه ــن ماظه ــرون الفت ــو، يبتك ــماعون للغ ــوت، س الم
ويتوشــحون بالخديعــة، ُيمجــدون قــادًة غربــاء، ويدعــون لغيــر االرض 

ــي يســكنون عليهــا.   الت
هــؤالء الواهمــون الذيــن يعتقــدون ان إهانــة الدولــة تجلــب الكرامــة. 
وان الوطنيــة تكمــن فــي اهانــة رئيــس الــوزراء ووضــع الحــذاء علــى 
ــة  ــوى الكراهي ــتهجن س ــل المس ــذا الفع ــن ه ــوا م ــم يجن ــه. ل صورت

واالبتعــاد عــن الحــق. 
ــى  ــون، وال حت ــن القان ــون ع ــم خارج ــؤالء بأنه ــف ه ــن توصي ال يمك
مليشــيات وقحــة، بــل هــم عصابــات خارجــة عــن الوطنيــة. يحســبون 
ان الوطنيــة بتدميــر الدولــة واالعتــداء علــى هيبتهــا وســيادتها.   وان 

الخيانــة شــرف. 
ــت.  ــة ليســت اســتهتار  وبلطجــة ووجــوه ملثمــة وســالح منفل الوطني
الوطنيــة ليســت عمالــة وال هــي ســالح يشــهر بوجــه النــاس، الوطنيــة 

ليســت اســتعراض قــوة فــي الشــوارع. 
خائبــون وواهمــون وخارجــون عــن انســانيتهم. مهزومــون يبحثــون 
يعتقــدون  تافــه.  كارتونــي  باســتعراض  ولــو  وهمــي  نصــر  عــن 
ــم.  ــوف بوجهه ــتطيع الوق ــد يس ــة وان ال اح ــن الدول ــر م ــم اكب انه
ــل  ــذي هــزم داعــش كفي ــوا ان جهــاز مكافحــة االرهــاب ال ــم يلتفت ول
بســحقهم، والذيــن ســحقوا االرهــاب ال زالــوا قادريــن علــى محوهــم، 

ــالً .  ــف حائ ــن تق ــة م ــة والعقالني ــا الحكم انه
ان عــدم الــرد ال يعنــي ان الدولــة عاجــزة عــن مواجهتهــم، عــدم الــرد 
يعنــي ان هنــاك شــيء مــن العقالنيــة الزال موجــود، وان الدولــة تعتقد 

بــان هــؤالء الشــباب غــرر بهــم .  
مســاكين اؤلئــك الذيــن يدفعــون بالشــباب الــى المحرقــة بحجــة وجود 
االحتــالل، وال يدركــون انهــم ارواحهــم محتلــة وان ادمغتهــم محتلــة .

االحتــالل الخارجــي اهــون مليــون مــرة مــن االحتــالل الداخلــي الــذي 
يهيمــن علــى عقولهــم، ويصيرهــم عبيــد، وكائنــات متخلفــة قادمــة 
مــن كوكــب آخــر. االحتــالل الداخلــي يجعلهــم يخدمــون اعدائهــم دون 
ــة.  هــؤالء  ان يشــعروا، إنهــم يطبقــون مــا يخطــط لهــم دون معرف
ــة، الذيــن يدمــرون  ــع، المشــبعون بالكراهي ــل الراب ــو الجي هــم محارب

بلدانهــم بايديهــم. 
هــؤالء ال يعلمــون ان اقصــى مــا  يفرحــو مــا يحلــم بــه االعــداء، هــو 
النظــر الــى ان يقتــل بعضنــا بعضــا. يالهــا مــن خيبَّــة ويالــه مــن جهــل 

يطبــق علــى هــذه الفئــة الضالــة. 
بالتأكيــد انــا ال اقصــد هنــا اؤلئــك الشــباب المحبطون الفاشــلون الذين 
اســتعرضوا فــي الشــوارع وهــم يحملــون االت القتــل، وادمغتهــم 
ــن وراء  ــادي م ــن تحركهــم االي ــك الذي ــل اؤلئ ــة. ب محشــوة بالكراهي

الحــدود. 
ليــس وحدهــم المســؤولون عــن غســل ادمغــة شــبابنا والقــذف بــه في 
اتــون المهالــك، بــل الحكومــة تتحمــل قســطاً كبيــرًا  مــن مســؤولية 
ــل هــذا  ــك بمث ــل ذل ــل قب هــذا الوضــع الشــاذ، حينمــا ســمحت لفصي
ــت  ــد اعط ــد، لق ــب اح ــم تحاس ــاكناً، ول ــرك س ــم تح ــتعراض ول االس
ــد . الحكومــة الضــوء االخضــر لهــؤالء كــي يســتهتروا  بمقــدرات البل
ناهيــك عــن االهمــال المتعمــد للشــباب الذيــن ال يجــدون ســوى 
احضــان التطــرف التــي تســتقبلهم. ســواء باســم المقــدس او باســم 
ــع.   ــى المجتم ــة عل ــورة بالغ ــكل خط ــرف يش ــا متط ــة، كالهم الوطني
ان مــا رأينــاه  فــي شــوارع بغــداد، مشــهد ســيتكرر كثيرًا وســينخرط كل 
الشــواذ  فــي اداء ادوار هــذه المســرحية الســمجة، حينمــا يتصــور هــؤالء 
المراهقيــن بانهــم ابطــال كرامبــوا و شــوارزنيغر، وتفتــح شــهيتهم على 

االنفــالت، وهــم يشــاهدون افــالم هوليوود بشــكل مســتمر ..
ان الذيــن جابــوا الشــوارع بســياراتهم ليســوا عقائدييــن وال هــم 
متدينيــن، انمــا هــم شــباب متمــردون يعيشــون خــارج دائــرة الوعــي 
والعقــل، مهوســون باســتخدام الســالح وبالبيئــة التــي يعيشــون فيها .
خارجــون عــن المعاييــر االخالقيــة واالنســانية. هــم بحاجــة الــى قــوة 

تســترد فيهــم الوعــي واالنســانية . 
ظاهــرة التشــدد تحتــاج الــى عــالج وحلــول عملية كــي ال ينزلق الشــباب 

فــي مهــاوي التخلف. 
ان مــا حصــل ويحصــل ليــس حدثــاً فوضويــاً فحســب، بــل هــو ظاهــرة 
البــد مــن الوقــوف عندهــا، حتــى ال نضطــر الــى اســتخدام آخــر الــداء.  

فالخروج عن الوطنية خطيئة  ال تغتفر .

خارجون عن الوطنية 
كلمة المســتقل

الخطيب عالء 

الذكرى الخامسة لرحيل زها حديدفيصل صالح للمستقل :
الفاسدون يسيطرون 
على الواقع الرياضي 
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فــي اتصــال مشــترك بيــن الســيد رئيس 
الــوزراء العراقــي مصطفــى الكاظمــي 
والملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز لبحــث 
تعزيــز العالقــات بيــن العراق والســعودية 
وجــه العاهــل الســعودي دعــوة رســمية 
للســيد الكاظمــي لزيــارة الســعودية. 
وبحــث االجتمــاع جميــع القضايــا ذات 

ــترك.  ــام المش االهتم
وقــد اعــرب رئيــس الــوزراء الكاظمي عن 

تقديــره وشــكره  للدعوة.       
ســعودي   عراقــي-  بيــان  ذلــك  ذكــر 
عبــر  اللقــاء  بعــد   ، صــدر  مشــترك، 
االتصــال المرئــي، وقــد اتفــق الجانبــان، 
علــى تكثيــف التعــاون والتنســيق وتبادل 
المســائل  بخصــوص  النظــر  وجهــات 
والقضايــا التــي تهــم البلديــن علــى 
الســاحتين اإلقليميــة والدوليــة وبمــا 
األمــن  وتعزيــز  دعــم  فــي  يســهم 
وضــرورة  المنطقــة،  فــي  واالســتقرار 
وأســبابها  التوتــرات  عــن  إبعادهــا 
والســعي المشــترك إلرســاء دعائم األمن 

أكــد  اإلطــار  هــذا  وفــي  واالســتقرار. 
ــادرة  ــوزراء العراقــي دعــم المب رئيــس ال
ــن. ــي اليم ــة ف ــاء األزم ــعودية إلنه الس

األخويــة  بالعالقــات  الجانبــان  ونــوه 
التاريخيــة بيــن »البلديــن والشــعبين 

ــذي  ــتوى ال ــادا بالمس ــقيقين«، وأش الش
وصلــت إليــه تلــك العالقــات واالتصــاالت 
مجلــس  دور  علــى  وشــددا  بينهمــا. 
بمــا  العراقــي   - الســعودي  التنســيق 
يخــدم مصالــح البلديــن والشــعبين.

السعودية تدعو الكاظمي لزيارتها

المستقل - بغداد

ــراق عــن  ــذاره للع ــة اعت ــة الماضي قــدم األردن، الجمع
وضــع وزارة الزراعــة االردنية علماً ســابقاً اســتخدم ايام 
نظــام »صــدام حســين« وذلــك أثنــاء توقيــع اتفاقيــة 
ــك  ــة ذل ــي، واصف ــبوع الماض ــان، االس ــة عم بالعاصم

بأنــه »خطــأ غيــر مقصــود« .
وقــال بيــان الــوزارة ان خطــا بروتوكوليــا  تمثل »بوضع 
العلــم العراقــي الــذي كان معتمــدا بلفــظ اهلل أكبــر 
بالخــط  األخضــر ونجماتــه الثــالث قبــل إزالتهــا حســب 
التعديــل  الــذي حــدث بعــد اســقاط النظام في نيســان 

ــام 2003. ع
مضيفــا أن »الــوزارة توضــح بأنــه خطــأ غيــر مقصــود«، 
ــي  ــعب العراق ــارات الش ــرم خي ــدا أن »األردن يحت مؤك
الشــقيق ويدعمهــا مــن أجــل عــراق قــوي ومزدهــر«. 
يذكــر أن العلــم العراقــي الســابق ذا النجمــات الثــالث 
الــذي يعبــر عــن الوحــدة الثالثيــة بيــن العــراق ومصــر 
وســوريا الســابقة وتمــت اضافــة عبــارة اهلل اكبــر 
بخــط صــدام حســين الشــخصي ابــان الحــرب العراقيــة 
االيرانيــة، وفــي عــام 2008 وتحديــدا يــوم الثالثــاء 

2008/1/22 صــدر بيــان لمجلــس النــواب العراقي حول 
علــم جديــد للبــالد وصفــه بالمؤقــت بعــد مناقشــات 
وخالفــات معقــدة بيــن الكتــل السياســية الجديــدة 
ــد  ــم الجدي ــى مانصــه ) إن شــكل العل ــه ال توصــل في
للبــالد الــذي أقــره البرلمــان اليــوم ســيعمل بــه فقــط 
ــد، خــالل  ــم العراقــي الجدي ــون العل ــن إصــدار قان لحي
ــس  ــان مجل ــر بي ــدة(، وذك ــنة واح ــاوز س ــدة ال تتج م
النــواب.. )إلــى أن التعديــل، الــذي أقــره البرلمــان ، نص 
أيضــا علــى أن “تعــدل كافة األنظمــة والتعليمــات ذات 
الصلــة، وأن يعمــل بالعلــم الجديد لغاية إصــدار قانون 
العلــم العراقــي، وخــالل مــدة ال تتجــاوز ســنة واحــدة” 
مــن تاريــخ إقــرار القانــون.(.. وربطــا بالدســتور ا لــذي 
نــص المــادة )12( )اوالً(:ـ )ينظــم بقانــوٍن، علــم العــراق 
ــات  ــى مكون ــز ال ــا يرم ــي بم وشــعاره ونشــيده الوطن
الشــعب العراقــي.(. لكــن العلــم الجديــد لم يغيــر وبقي 
العلــم الحالــي البديــل الــذي حــور عبــارة اهلل اكبــر مــن 
خــط صــدام الــى الخــط الكوفــي وازال النجمــات الثالث 
وابقــى علــى االلــوان المعروفــة لاللــوان المعروفــة عــن 

العلــم العراقــي .
تغييــر العلــم دائمــا أو مؤقتــا اليعنــي مجــرد التغييــر بل 

إن ذلــك يشــير الــى مرحلتيــن متناقضتين ولذلــك فان 
اي تغييــر بروتوكولــي يلقــى أصــداء شــعبية وسياســية 

ــر  ــودًا أو غي ــأ مقص ــه خط ــن كون ــد م ــيرات أبع وتفس
مقصــود.

األردن تعتذر عن رفع علم عراقي سابق في اجتماع وزاري

خاص – المستقل

أودت مواجهــة مســلحة عشــيرتين معروفتيــن فــي 
مدينــة الناصريــة بحيــاة شــخصين وجــرح اخريــن وذلك 
اثــر حــدث شــجار فــي ناحيــة الســديناوية بيــن مجموعة 
مــن االطفــال علــى لعبــة كــرة قدم فــي محيــط المدينة 
مركــز  محافظــة ذي قــار، حيــث تطــور الشــجار الــى 
مواجهــة باالســلحة الخفيفــة والمتوســطة والثقيلــة راح 

ضحيتهــا الضحيتــان.
ــريد   ــزل وتش ــراق من ــن اح ــات ع ــفرت المواجه ــا اس  كم
عشــرات العوائــل  مــن ســكناها والزالــت الــى االن هــذه 
العوائــل مهجــرة قســرًا مــن مســاكنها وســط  مناشــدات 
للقــوات االمنيــة باعــادة االمــن الــى المنطقــة والقــاء 

ــاة. ــى الجن القبــض عل

مواجهات مسلحة بين عشيرتين في ذي قار:
مقتل شخصين بسبب شجار اطفال 

حول لعبة كرة قدم

خاص - المستقل 

قــال الســكرتير العــام للحــزب الشــيوعي العراقي 
الدكتــور رائــد فهمــي : اذا لــم يحصــل التغييــر 
ــاكله  ــاوز مش ــل ويتج ــو االفض ــراق نح ــي الع ف

ســيكون امــره صعبــا فــي المرحلــة المقبلــة .
تلفزيونيــة  مقابلــة  فــي  فهمــي  واضــاف 
بمناســبة ذكــرى التاســيس الســابعة والثمانين 
التــي تحــل اليــوم االحــد، ان العــراق مــر بظروف 
ــى  ــة ال ــن الديكتاتوري ــل م ــو ينتق ــدة وه معق
حالــة مــن التنــازع بيــن المكونــات بســبب 
االقتصــاد الريعــي ممــا جعــل المؤسسســات 
البــالد ، وحيــا فهمــي شــهداء  هشــة فــي 
الحــزب ومناضليــة وبــارك لهــم هــذه المناســبة 
وشــهداء االنتفاضــة، مؤكــدا وقــوف الحــزب 
الــى جانــب قضايــا الوطــن وارداة شــعبه  فــي 

ــة. ــروف كاف الظ

في الذكرى 87 لميالد الحزب الشيوعي
رائد فهمي : اذا لم يحصل التغيير 

فمصير العراق سيكون صعبا
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لقــي قــرار المفوضيــة المســتقلة لالنتخابــات فــي العراق 
ــعبية  ــمية وش ــل رس ــارج ردود فع ــات الخ ــاء انتخاب الغ
ــوة  ــذه الخط ــب به ــى الترحي ــا ال ــه اغلبه ــة اتج مختلف
الســباب مختلفــة ابرزهــا عــدم جــدوى اصــوات الخــارج 
لتغييــر المعادلــة الداخلية كــون العراقيين المقيمين في 
الخــارج ينقســمون الــى فريقيــن فريــق موالــي لالحــزاب 
وفريــق مضــاد لهــم وبمــا ان الفريــق المعــارض يقاطــع 
االنتخابــات عــادة فــان الفائــدة ســتكون محصــورة فــي 
صــراع االحــزاب علــى صناديــق الخــارج. واســباب اخــرى، 
عــدد مــن العراقييــن فــي الداخــل والخــارج اجابــوا علــى 
ــى  ــات الخــارج عل ــاء انتخاب ــي الغ ــك ف ســؤال ماهــو راي

النحــو التالــي : 
مــروان ناجــي يقــول: الغــاء انتخابــات الخــارج ســتقطع 
الطريــق علــى المزورين فيما يعكس الكاتــب واالعالمي 
محمــد الغــزي الســؤال الــى : مــا رأيــك باالنتخابــات فــي 
ظــل هــذه االوضــاع  ويضيــف معظمنــا يشــتري بضاعــة 
مــن امــازون وعبــر هــذه التطبيقــات يمكنــك ان تنجــز 
عمليــة شــراء اي شــي بادخــال بيانــات محــددة ايهمــا 
اصعــب هــذه التطبيقــات ام االقتــراع االلكتروني للخارج؟ 
دفــع فاتــورة الكهربــاء والمــاء عبــر هاتفــك ام االقتــراع 
االلكترونــي ؟ »بــس دولــة مضروبــة شــرجي وال عــالج 

لتخبطاتهــا اال العطابــة«. 
كامــل كامــل يقــول : واهلل هــذا احســن قــرار النــي كنــت 
أرى بــام عينــي التواطــئ والتزويــر واالســتغالل المــادي 
ــه انــي مــو  ــوي والغــاء ويضيــف »مــع ان ــر المعن والتاثي
بالعــراق بــس مــع القــرار الن ميصيــر احنــا نقــرر مصيــر 

الــي بالداخــل اهــل مكــة ادرى بشــعابها«.
الكاتب المســرحي والسينارســت عبدالخالــق كريم يقول 
: معــه تمامــاً .. الســيما ان االخبــار تحدثــت عــن ســرقة 

عشــرات االالف مــن البطاقــات المدنيــة والجــوازات مــن 
قبــل ميليشــيات تابعــة الطراف سياســية. 

ــارج  ــات الخ ــرار فانتخاب ــد الق ــول: أؤي ــن يق ــد زوي محم
تصــب فــي مصلحــة أحــزاب الفســاد، اركان الطائــي 
يقــول: أعتقــد أنهــا خطــوة ال تســتفيد منهــا األحــزاب 

ــون. ــم قلق ــم وه ــد ارادته ــة ض ــور ذاهب األم
الفنــان العراقــي وائــل البــدري يقــول معــه تمامــاً .. 

التزويــر بالخــارج َأَمــر وأقســى و »أنكــس« .
االســتاذ الحــاج ابــو محمد قاســم االبراهيمي يقــول: من 
يســكن الخــارج نوعــان نــوع مهجــر او مهاجــر مهمش.. 
وهــذا ال أعتقــد يشــكل ارقامــا تغيــر المعادلــة بالنتائــج 
وان كانــوا كثــر... نــوع آخــر وهم المقيمون المســتقرون 
ــبي  ــم نس ــان واهتمامه ــل واالوط ــوا االه ــؤالء ترك وه
نتيجــة حالــة اليــأس واالحبــاط.. ونــوع منتــم للســلطة 

وايضــا ال يغيــر نتائــج .. المهــم الداخــل.. 
ــاء بخطــوة  ــرار االلغ ــد اهلل تصــف ق الســيدة وصــال عب
نحــو االتجــاه الصحيــح.. والــذي يرغــب باالنتخــاب فليأت 
الــى الوطــن لينتخــب مــن يريــد، الســيدة هيفــاء حمــام 
تقــول: انــا  مــع االلغــاء والغــاء االنتخابــات فــي الداخــل 

ايضــا. 
الســيد علــي الدهــش يقــول: اعظــم قــرار، الســيد علــي 
ــرقة  ــب للس ــارج تبوي ــات الخ ــول : انتخاب ــوي يق الموس
والفســاد وقــرار الغائهــا صائــب مــن كل النواحــي 
ــي مــن جــوع،  ــات الخــارج ال تســمن وال تغن الن انتخاب
االعالمــي ســالم طــه ســالم العبيــدي يقــول : فــي حــال 
ــن  ــر م ــة اكث ــات الحقيقي ــدا االنتخاب ــل ج ــا العلي عراقن
ــول:   ــي يق ــق اليعقوب ــة مــع االســف، الســيد موف رفاهي
قــرار فــي االتجــاه الصحيــح .. هــدر مالــي وبوابــة مــن 
ــا  ــال نفســية بانن ــر .. وراحــة ب ــات الفســاد والتزوي بواب
غيــر مجبريــن علــى ان ننتخــب، فيمــا يرى الســيد وســام 
ــدا  ــيط ج ــبب بس ــح لس ــر صحي ــرار غي ــم ان الق ابراهي

انهــزام جنســيتنا االخــرى، ال تــزال جنســيتنا عراقيــة ولنــا 
حقــوق لم نســتلمها، فيمــا يرى الســيد عدنــان العبودي 

ــر.  ــواب التزوي ــاب مــن أب ــؤدي اغــالق ب ــرار ي ان الق
محمــد عصــام يقــول : قــرار صحيــح .. كل حــزب عنــده 
ــم  ــي كاظ ــم حج ــيد قاس ــة. الس ــويها بدول ــة مس كتل

يقــول: اجمــل شــي. ثامــر تيمــو يقــول: القــرار ســالح ذو 
حديــن. حســين العبــودي يقــول مهــم وضــروري اغــالق 
بقيــة ابــواب التزويــر. انــا مع إلغــاء انتخابــات الخــارج الن 
هنــاك مــن يمتلــك جنســية الدولــة التــي يقيــم فيهــا 

عــالوة على  جنســيته الفعليــة، ومن جانب آخر التســاؤل 
الــذي يطــرح هنــا هــل ســيتم إلغاؤهــا ام فقط عــرض أو 
شــو كحــال إلغــاء رواتــب محتجــزي رفحــاء لكــون القانون 
بيــن انتخابــات الخــارج والقانــون أو النــص التشــريعي ال 
يلغيــه أمــر اداري وانمــا االولــى تعديــل القانــون والغــاء 

انتخابــات الخــارج. 
ــر  ــات الخــارج اكث ــول: ...انتخاب ــل يق ــج الخلي احمــد بهي
نزاهــة مــن انتخابــات الداخــل وهــي حــق مشــروع 
بالتاكيــد. لســت مــع الغائهــا. ليث الرشــيد يقــول خطوة 

باالتجــاه الصحيــح  الســيد ابــو احمد يقول: أفضل شــيئ 
كونهــا مســيطر عليهــا مــن االحــزاب وفيها محســوبيات 
كثيــرة وكبيــرة. الســعيد عبــد الكريــم يقــول :جيــد جــدا 
ألنهــا بــاب مــن أبــواب التزويــر ولكــن قــرار غيــر مكتمل 
هنــاك أيضــا األجهــزة األمنيــة ينبغي أن تكون مســتقلة 
وال تدخــل فــي لعبــة االنحيــاز لهــذا أو ذاك النــه يفقدها 
ــأزق  ــذا الم ــي ه ــا ف ــات تدخله ــتقالليتها، واالنتخاب اس
وأبعادهــا عــن لعبــة االنتخابــات يكــون افضــل لتماســك 
ووحــدة القــوات األمنيــة. ابــو هانــي الناصري يقــول: اول 

فقــرة باالتجــاه الصحيــح. 
الســيد العبــادي ابــو ســجاد يقــول: أفضــل ألن الخــارج 
ــراق مجــرد وصــول  ــي مســتقبل الع ــر ف ــه تأثي ــس ل لي
أشــخاص ال يعــرف مــن هــم ومــا هــي أجندتهــم ، احمد 
الدنيــدل يقــول: مــن الضــروري الغــاء انتخابــات الخــارج 
للســيطره علــى عــدم التزويــر، خيــال ناصــر تقــول: 
ــر  ــمى بالتزوي ــا يس ــاد او م ــوا الفس ــي يقلل ــل لك أفض
فيمــا يقــول الســيد فيصــل غــازي انهــا خطــوة تحــد من 
عمليــة التزويــر ويضيف: من وجهــة نظري.. فــان االمور 
التقــاس مــن خــالل مفاهيــم الداخــل والخــارج.. فهــذه 
تخريجــات تســطيحية لالمــور.. القضيــة االساســية هــي 
الحقــوق االساســية للمواطــن.. وتفعيل قوانيــن محاربة 
الفســاد ومحاســبة الفاســدين.. ومــن وجهة نظــري فان 
»كل التخريجــات المتجــاوزة علــى حقــوق المواطــن« مــا 
هــي إال غطــاء وغــض الطــرف عــن الفســاد.. عبــد الخالق 
تركــي الحمدانــي يقــول راي صائــب.. عــادل صالح يقول 
ــارج  ــي الخ ــات ف ــاء االنتخاب ــي إلغ ــة ه ــل طريق : »أفض
مــن هــم اللــي احــق فــي الوطــن اللــي عايــش بالخــارج 
لــو العايــش معانــاة الشــعب اكيــد هــم اللــي بالداخــل 

يقــررون المصيــر« .
محمــد زكــي يتســاءل »ليش هــي انتخابــات الداخــل راح 
تســوي شــي ؟؟؟ ... نفــس الوجــوه ونفــس الفســاد« ، 

ــرار  ــات فاشــلة والق ــول: األنتخاب ــح يق ــز صب ــد العزي عب
إنجاز يحســب للمفوضيــة، مؤيد الحّبوبي يقــول: خطوة 
باالتجــاه الصحيــح ويجــب ن يتبعهــا الغــاء تصويــت 
القــوات المســلحة ومكافحــة االرهــاب والحشــد الشــعبي 
ــارج  ــات الخ ــول انتخاب ــن يق ــي حس ــمركة، قص والبيش
غيــر مســيطر عليهــا وهنــاك جهــات خارجيــة ُتديــر هذه 
االنتخابــات، الحــاج علــي الركابــي يقــول: »قــرار صحيــح 
ــو  ــر م ــر ان المهاج ــوع  اخ ــو موض ــر اك ــع التزوي ويمن
عايــش ويــاي بالبلــد شــكو بعــد ينتخــب كيــف ايجيبلــي 
شــخص ايضرنــي ويفــرض قــرارات التنفعنــي؟«، قصــي 
ــل  ــزه وأق ــن وأن ــرف وأحس ــل وأش ــول: »أفض ــراد يق م
تكلفــة«. فيمــا يتســاءل حيــدر ناطــق يحيــى ) شــنو 
ــول : 95  ــلمان داوود يق ــيد س ــات؟(، الس ــى انتخاب معن
بالميــة مــن عراقيــي الخــارج ضــد االحــزاب ويتخوفــون 
ــرار جــدا  ــول: ق ــم يق ــان حات ــة. عدن ــب المعادل مــن قل
ــول: واألهــم  ــوري يق ــد الجب ــو مهن ــم. اب ــب وحكي صائ
إلغــاء انتخابــات األجهــزة االمنيــة مــن بــاب االســتقاللية، 
للناخــب  االختيــار  حريــة  يقــول:  العتابــي  ابراهيــم 
ــي الداخــل 20%  ــى %80 وف ــد تصــل ال ــراق ق خــارج الع
لكــن هنيئــا لمــن هــم خــارج العــراق هــذه المــرة كــي 
اليدوخــون باالختيــار ان حدث تالعب والجميع ســيتوحد 
مــن اجــل العــراق. فــوزي العبــادي يقــول : نعــم مــع هــذا 
القــرار وكذلــك يجــب ابتعــاد األجهزة األمنيــة والقضائية 
عــن االنتخابــات البرلمانيــة للحفــاظ علــى االســتقاللية.. 
واخيــرا يقــول الســيد علــي محســن مجبــل: كونــي 
عملــت مراقبــا فــي احــد الــدورات االنتخابيــة اقــول 
انتخابــات الخــارج أكثــر انتخابــات يحصــل فيهــا التزويــر 
وعــدم الســيطرة. هــذه االختيارات العشــوائية للســيدات 
والســادة المواطنيــن ربمــا تعكــس عــن قــرب ابــرز 
االنطباعــات التــي شــكلها المواطنــون عــن قــرار الغــاء 

انتخابــات الخــارج فــي االنتخابــات المقبلــة.  

المفوضية العليا لالنتخابات في العراق تلغي انتخابات الخارج :

المستقل تنقل آراء عراقيين من الداخل والخارج عن القرار

المستقل - بغداد

اكــد عضــو اللجنــة الماليــة البرلمانيــة 
ــك  جمــال كوجــر، امــس الســبت، ان هنال
ارادة ال تريــد للموازنــة ان تمــر داخــل 
قبــة البرلمــان، فيمــا اشــار الــى ان العملية 
معقــدة وتحتــاج الــى عــدة جلســات بغيــة 

ــات. ــر العقب تمري
وقــال كوجــر ، ان »مجلــس النــواب االن 
ــة  ــل الموازن ــات داخ ــة أزم ــام مجموع أم
لــم يتــم حلهــا، وهنالــك ارادة التريــد 
اصــال لهــذه الموازنــة ان تمــرر«، مبينــا ان 
»هنالــك تناقضــات بالمواقــف فمــن جهــة 
هنالــك اطــراف ال تريــد تمريرهــا ومــن 
جهــة اخــرى فــان الموازنــة منــذ بدايتهــا 
كانــت مليئــة باالفخــاخ والنقــاط الخالفيــة 

ــر«. ــي دار حولهــا الجــدال الكثي الت
واضــاف كوجــر، ان »مــازاد الطيــن بله هو 
وجــود مطالبــات مــن البعــض فــي أمــور 
هــي ليســت من صالحيــة مجلس النــواب، 
او حتــى مــن صالحيــة اللجنــة الماليــة 
البرلمانيــة و يتمســكون بمواقفهــم بانــه 
ال تصويــت علــى الموازنــة دون تمريــر 
تلــك المطالــب«، الفتــا الــى ان »العمليــة 
معقــدة وتحتــاج الــى عــدة جلســات بغيــة 

تمريــر العقبــات.

اللجنة المالية: هنالك ارادة ال تريد 
للموازنة ان تمر داخل قبة البرلمان

طهران - المستقل

أعلــن رئيــس مصلحــة الجمــارك االيرانية، تســجيل الحجم 
التجــاري 145.7 مليــون طــن بقيمــة 73 مليــار دوالر فــي 
ــث  ــارس/آذار 2021، حي ــة 20 م ــة المنتهي ــنة المالي الس

حــل العــراق فــي المرتبــة الثانيــة.
ــي، أن  ــاء صحف ــي لق ــر اشــرفي« ف وأوضــح » مهــدي مي
صــادرات الســلع فــي الســنة المنتهيــة بلغــت 112 مليــون 
طــن بقيمــة 34.256 مليــار دوالر وكان أهمهــا البنزيــن 
والغــاز الطبيعــي والبولــي اثيليــن والبروبــان ومنتــج 

الفســتق.
وأشــار أن الصيــن تصــدرت قائمــة االســواق المســتوردة 
بـــ 26.6 مليــون طــن بقيمــة 8.9 مليــار دوالر وحــل 
العــراق ثانيــا بـــ 25.6 مليون طــن بقيمة 7.3 مليــار دوالر 
واالمــارات ثالثــا بـــ 15.2 مليــون طــن بقيمــة 4.6 مليــار 
دوالر وتركيــا رابعــا بـــ 6.3 مليــون طــن و2.5 مليــار دوالر 
وافعانســتان خامســا بـــ 7 ماليين طــن و2.2 مليــار دوالر.
وأضــاف أن اجمالــي صــادرات ايــران للصيــن والعــراق 
ــار دوالر. ــغ 25.7 ملي ــتان بل ــا وافغانس ــارات وتركي واالم

مــن جهــة ثانيــة أكــد رئيــس مصلحــة الجمــارك االيرانيــة 
ــار  ــة 38.4 ملي ــن بقيم ــون ط ــواردات 34.4 ملي ــوغ ال بل
ــون  ــى 23.1 ملي ــية عل ــلع االساس ــتحواذ الس دوالر، واس

طــن مــن هــذا االجمالــي.

العراق ثاني اكبر مستوردي السوق االيرانية

الناصرية - المستقل

إن  الفــاران:  حســين  عامــر  المدنــي  الناشــط  قــال 
ــوا  ــة وجه ــة الناصري ــي مدين ــرينيين ف ــن تش متظاهري
رســالة الــى رئيــس الــوزراء العراقــي مصطفــى الكاظمــي 
للحــد مــن تدخــل مستشــاريه فــي شــؤون المحافظــة .

واضــاف الفــاران بــان مانشــر فــي وســائل التواصــل مــن 
خالفــات بيــن احــزاب تشــرينية وان مقربيــن مــن حــزب 
»امتــداد« برئاســة عــالء الركابــي وحــزب »البيــت الوطني 
التشــريني«، بســحق صــور اعضــاء حــزب »المرحلــة« 
ــات  ــع الحــد مستشــاري الكاظمــي، حســب المعلوم التاب
عنــه، هــو باختصــار )اننــا قمنــا برفــع صــور المستشــارين 
وال عالقــة لالحــزاب التشــرينية بذلــك. ثــم اتجهنــا بعــد 
ذلــك فــي مســيرة الــى منــزل المختطــف ســجاد العراقــي 
ــره المجهــول مــن ســتة  ــة بالكشــف عــن مصي للمطالب

اشــهر. 
وكانــت وســائل االعــالم قــد نشــرت صــورا لمتظاهريــن 
يحملــون صــورا لمستشــارين يعملــون مع رئيــس الوزراء 
مــع عبــارات مســيئة لهــم متهميــن اياهــم بالتدخــل فــي 
شــؤون المحافظــة الجمعــة الماضيــة . فيمــا اشــارت اخبار 
اخــرى الــى ان ذلــك ياتــي فــي ظــل خالفــات بيــن احــزاب 
ــذي  ــر ال ــرين، االم ــة تش ــن انتفاض ــة م ــركات منبثق وح

نفــاه الفــران ..

بعد رفع متظاهرين صورا مسيئة لمستشاري الكاظمي
الفران : رسالتنا عدم التدخل في شؤون الناصرية 

والخالف بين التشرينيين

المستقل - بغداد

ــح مــن اضافــة مزيــد مــن  ــف الفت حــذر تحال
القــروض بحجــة تطويــر القطــاع الكهربائــي، 
توظيــف  ذلــك  ان  لــه  بيــان  فــي  مشــيرا 

الغــراض انتخابيــة .
وقــال البيــان : »لقــد صرفــت مئــات المليارات 
مــن الــدوالرات علــى القطــاع الكهربائــي 
طيلــة الســنوات الســابقة، والنتيجــة واضحــة 

جــدًا، مشــاريع فاشــلة وخدمــات ســيئة«.
تطويــر  باســم  »اليــوم   : البيــان  وتابــع 
ــراف  ــض األط ــد بع ــي تري ــاع الكهربائ القط
السياســية إضافــة قــروض جديــدة وتقديــم 
حولهــا  تحــوم   ( ســيادية  دفــع  ضمانــات 
ــر  ــز الكبي ــد مــن فجــوة العج الشــبهات ( تزي

الموازنــة  فــي  والنفقــات  اإليــرادات  بيــن 
العامــة لســنة 2021 وترفــع حجــم الديــن 
العــام ومبالــغ الفوائــد التــي تدفــع ســنويًا«. 
واضــاف البيــان : »نحــن ال نقــف ضــد تطويــر 
ــأِت  ــن فلي ــره ولك ــي أو غي ــاع الكهربائ القط
فــي  علنيــة  جلســة  إلــى  الكهربــاء  وزيــر 
النــواب يوضــح خطتــه، وجــدوى  مجلــس 
ــي  ــا هــي الشــركات الت هــذه المشــاريع، وم
تنفذهــا وهــل التعاقــد معهــا مباشــرة أو 
عــن طريــق وســطاء ، ومــدى تأثيــر هــذه 
المشــاريع بحيــث يلمــس المواطــن العراقــي 
وعــود  وليــس  حقيقيــاً  تطــورًا  هنــاك  أن 
ــوب  ــى جي ــب إل ــدر وتذه ــوال ته ــط وأم فق

الفاســدين«. 
واشــار البيــان الــى »مــا هــي عروض األســعار 

)ضمــان  بصيغــة  للتعاقــد  قدمــت  التــي 
ــر  بعــض  الدفــع الســيادي( مــن أجــل تطوي
المحطــات الكهربائيــة وهــل مــا تــم اختيــاره 
ــل ...  ــو األفض ــروض ه ــذه الع ــن ه ــن بي م
المــواد  لذلــك نعلــن عــن رفضنــا لهــذه 
الخطيــرة علــى اقتصادنــا وندعــو مجــددًا إلى 
اإلســراع في التصويــت علــى الموازنة ونؤكد 
المحرومــة  القطاعــات  دعــم  مــع  وقوفنــا 
والمتضــررة خــالل دعــم موازنــة الرعايــة 
البطاقــة  موازنــة  ومضاعفــة  االجتماعيــة 
المحاصيــل  شــراء  ســعر  ورفــع  التموينيــة 
االســتراتيجية )الحنطــة والشــعير والشــلب( 
مــن الفالحيــن حتــى نســهم فــي تخفيــف 
األعبــاء التــي فرضتهــا الظــروف االقتصاديــة 

علــى المواطنيــن«.

تحالف الفتح يحذر من تسييس مشاريع  الكهرباء

المستقل – وكاالت 

ــى  ــات عل ــرض عقوب ــي بف ــرار بريطان ــى ق ــن عل ردت الصي
تســعة مســؤولين  صينييــن واتهامهــم بممارســة انتهــاكات 

لحقــوق االنســان ضــد االقليــة المســلمة 
الــرد الصينــي جــاء عبــر فــرض عقوبــات مماثلــة  علــى اربــع 
كيانات  وتســعة اشــخاص بريطانيين بتهمة نشــر االكاذيب. 
وتاتــي االجــراءات المتبادلــة بيــن الطرفيــن فــي اطــار حــرب 
العقوبــات  علــى الدبلوماســيين التــي بــدأت علــى خلفية ملف 
حقــوق االنســان فــي اقليــم شــينجيانغ  شــمال غــرب الصيــن 
الــذي تســكنه اغلبيــة مســلمة مــن اإليغــور والتضليــل بشــأن 
الوضــع فــي إقليــم شــينجيانغ. وحضــرت الحكومــة  علــى 
الجهــات الصينيــة التعامل مــع الجهات البريطانية المشــمولة 
بالعقوبــات، كمــا يحظــر علــى البريطانييــن المشــمولين بهــا 

دخــول األراضــي الصينيــة أو ممارســة األعمــال عليهــا.
ــن  ــد م ــاذ مزي ــدد اتخ ــن بص ــة أن »الصي ــت الخارجي وأضاف

ــدة. ــة المتح ــاه المملك ــراءات« تج اإلج
فيمــا دخــل االتحــاد االوربــي وكنــدا والواليــات المتحــدة 
علــى خــط العقوبــات فقــد فرضــت عقوبــات علــى مســؤولين 
صينييــن وكيانــات صينيــة، بتهمــة »انتهــاك حقــوق األيغــور 

ــن إن  ــم شــينجيانغ«.وقالت بكي ــي إقلي ــات األخــرى ف واألقلي
االتهامــات »ال أســاس لهــا مــن الصحــة«، وردت علــى االتحاد 
األوروبــي بفــرض عقوبــات علــى عــدد مــن البرلمانييــن 
والساســة والباحثيــن فــي بعــض الــدول األوروبيــة والبرلمــان 
األوروبي.يذكــر روســيا  شــاركت فــي  المعركــة الصينيــة 

الغربيــة وايــدت الصيــن فــي موقفهــا ممــا اســمته الهجمــة 
االوربيــة علــى الصيــن . 

 مــن الجديــر بالذكــر ان  تبــادل العقوبــات  بيــن الجانبيــن هو 
باالســاس يحمــل ابعــادًا سياســية علــى خلفيــة دور الصيــن 

الجديــد وتمددهــا العالمــي .

الصين وبريطانيا تتبادالن فرض العقوبات 
على المؤسسات والمسؤولين
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مقاالت 3

لقيــت المبــادرة الســعودية ترحيبــاً أمميــاً أميركيــًا 
ــو  ــن ول ــي اليم ــرب ف ــاء الح ــريًعا النه ــاً س إقليمي
ــا  ــر عنه ــة عب ــوط امريكي ــب ضغ ــاءت عق ــا ج انه
ــاف  ــام بإيق ــدن بصراحــة ووضــوح ت ــس باي الرئي
ــي  ــعودي األمارات ــف الس ــي للتحال ــم االمريك الدع
فــي حربهمــا ضــد اليمــن داعيــاً لدعــم الحكومــة 
اليمنية الشــرعية، اال ان الســعودية مســكت بزمام 
المبــادرة لتحقــق لهــا مكاســب الدعــم والتحشــيد 
السياســي الدولــي واإلقليمي الرافض لالســتهداف 
المســتمر للمنشــآت النفطية التــي تبناها الحوثيين 
ــة  ــات المتحــدة تجــاه قضي وألبعــاد ضغــط الوالي
مقتــل خاشــقجي ولتضــع الكــرة بشــكل مباشــر في 
ملعــب ايــران التــي عليهــا ان تتــدارك األمــر حتــى 
ال تقــع تحــت طائلــة األمــم المتحــدة بالمزيــد مــن 
العقوبــات األمميــة والعزلة الدوليــة وبالتالي اعتقد 
ان أيــران ســتتناغم ايجابــاً مــع المبادرة الســعودية 
إليقــاف الحــرب مــع الحفــاظ علــى تمســكها بدعــم 
الحوثييــن لتحقيــق مزيــدًا مــن المكتســبات منهــا 

فــي  علــى شــراكة فعليــة  الحصــول  احتماليــة 
حكــم اليمــن وباعتــراف دولــي يمنــح أيــران وقتــًا 
ــوذ  ــة النف ــة و خارط ــم العالق ــادة تنظي ــاً إلع كافي
والدعــم  للحوثيين بشــرعية التحالفات السياســية،  
وبحكــم سياســة األرض البديلــة وتحــركات محــور 
المقاومــة ســيكون لقــرار ايقــاف الحــرب فــي اليمن 

تداعيــات علــى العــراق والــذي عليــه وبشــكل 
عاجــل ومــن منطلــق أنســاني الترحيــب بالدعــوة 
النهــاء الصــراع ومعانــاة الشــعب اليمنــي كمــا 
واعتقــد ان الســاحة العراقيــة ستشــهد تصعيد في 
المواجهــات العســكرية واالســتهدافات المتبادلــة 
ــات  بيــن المحوريــن االمريكــي وااليرانــي فالعملي
العســكرية والدعم اللوجســتي باألســلحة المختلفة 
كانــت مرتهنــة بأتســاع الجبهــات وتعددهــا، و 
ان تحجيــم رقعــة المواجهــة ينــذر بخطــر إزديــاد 
الضغــط علــى االراضــي األكثــر توتــرًا ومنهــا 
ــى  ــب عل ــه يتوج ــة وعلي ــاحة العراقي ــدًا الس تحدي
العــراق اطــالق زمــام مبــادرة ســالم بيــن الواليــات 
المتحــدة وايــران كان قــد بــادر بهــا قبــل عاميــن 
التــي  الدبلوماســية  العالقــات  أتســاع  ويطــوع 
تحققــت مؤخــرًا والدعــم الدولــي الــذي حظــي بــه 
ــة  ــع خط ــيادته ووض ــتقراره وس ــه واس ــاه امن تج
تــوازن نفــوذ القــوى الدوليــة واالقليميــة بما يتفق 

مــع مصالحــه بشــكل عاجــل .

نوال املوسوي

تداعيات ايقاف الحرب في اليمن 
على العراق

)1(
ــن  ــد ب ــة القطــري الشــيخ محم ــر الخارجي ــارة وزي زي
عبدالرحمــن آل ثانــي الــى بغــداد يــوم االربعــاء 
ــر محاطــة  ــارة ناعمــة غي ــر زي 24مــارس 2021 تعتب

ــج. ــأي ضجي ب
ــة  ــس الجمهوري ــوزراء ورئي ــس ال ــه برئي ــد لقائ  بع
حامــالً رســالة مــن الشــيخ تميــم الــى األخيــر, عقــد 
ــاً مــع وزيــر الخارجيــة العراقــي فــؤاد  مؤتمــرًا صحفي
حســين  ثــم ذهــب الــى إقليــم كردســتان كمحطــة 

ثانيــة لزيارتــه. 
هــذه الزيــارة تعتبــر خطــوة مهمــة فــي الســباق 
الدبلوماســي الجــاري فــي بغــداد مســتغلة المســاحة 
وعالقتهــا  بغــداد  نحــو  الحاصلــة  الدبلوماســية 
االســتراتيجية بإيــران, ممــا يجعلهــا بعيــدة عــن 
المواقــف المثيــرة واألفعــال المحتملــة مــن  االحــزاب 
الــذي  السياســية  المواليــة اليــران، وهــو األمــر 
واجهتــه الســعودية العــام الماضــي بعــد زيــارة وزيــر 

ــان. ــن فرح ــل ب ــر فيص ــا األمي خارجيته

)2(
وتعــاون  اقتصــادي  الزيــارة ذات طابــع  أن  رغــم 
سياســي حســب البيــان المشــترك بيــن الوزيريــن إال 

ــق محــددات  ــت الســباق الدبلوماســي وف ــا دخل أنه
مختلفــة وحســابات متضاربــة مــع الغريــم الســعودي 
مــن جهــة ومــع مصــر مــن جهــة اخــرى علــى كســب 
النفــوذ السياســي واالقتصادي فــي العراق. اســتعدادًا 
ــد  ــتراتيجي يعي ــي إس ــي عرب ــاذب اقليم ــة تج لمرحل
للمنطقــة توزانــات جديد بقياســات أمريكيــة صاحبة 

القــرار السياســي والمحتــل الرســمي للعــراق.
ــتراتيجيًا  ــزًا إس ــراق مرتك ــي الع ــر ف ــرى قط ــك ت لذل
ــة  ــات القــوى االقليمي ــه اقطاعي مهمــاً تتنافــس حول
ــي  ــر واألردن الت ــعودية ومص ــا والس ــران وتركي كإي
تتســابق علــى  تســجيل الحضــور فــي بلــد لــم يتجاوز 

ــه وأوجاعــه المتراكمــة. محنت
وهــذه الزيــارة ال تســر الســعودية وتثيــر حفيظتهــا، 
باعتبــار قطــر دولــة مقلقــة للســعودية ومؤثــرة 
فــي المنطقــة. فلهــا دور ســابق مــع أحــداث الربيــع 
العربــي، مــن خــالل دعمهــا لألخــوان وتوظيــف قنــاة 
ــى  ــر عل ــاه  للتأثي ــذا االتج ــدث به ــكل ح ــرة ل الجزي
الــرأي العــام العربــي. فهــي تلعــب علــى المتناقضــات 
ــي اتاحتهــا قمــة العــال مــع  وتســتغل المخرجــات الت
ــة  ــا ومبارك ــن تركي ــع م ــجيع ودف ــعودية وبتش الس
ايرانيــة. فهــي التريــد أن تتــرَك مســاحة مســتقبلية 
للنفــوذ الســعودي فــي العــراق لذلــك تســارع الخطــى 
وتطلــق الوعــود واآلمــال للتعاون المشــترك على كل 

المســتويات.

)3(
زيــارة وزيــر الخارجيــة القطري جــاءت تزامناً مــع زيارة 
الوفــد العراقــي الــى عمــان للتنســيق المشــترك حــول 
ــد«  ــرق الجدي ــد أو المش ــام الجدي ــة » الش ــد قم عق
الرابعــة فــي بغــداد. وقطــر حليــف اســتراتيجي اليران 
وتركيــا، وتعمــل بالضــد مــن الســعودية وحلفائهــا 
فــي المنطقــة »مصــر واالردن«. وأن أي محاولــة 
لتأســيس محــور عربــي جديــد  ُيخــرجُ  العــراق مــن 
ــؤدي  ــة  وي ــة والتركي ــة اإليراني ــة االقتصادي الهيمن
ــاق  ــراق والح ــي الع ــن ف ــوذ الدولتي ــى تضــاؤل نف ال

الضــرر بهمــا اقتصاديــاً لكــون االقتصاديــن يعانيــان 
مــن تدهــور حــاد جــراء االزمــات الماليــة والعقوبــات 

االميركيــة.
ــي تطــورات  ــة ف ــاوالت ســُتدخل المنطق هــذه المح
ــيكون  ــراع، وس ــن الص ــدة م ــة جدي ــرة ومرحل خطي
العــراق مســرح الصــراع الدبلوماســي االقتصــادي. 
ــاول أن  ــال تح ــرة الم ــي ووف ــا السياس ــر بثقله وقط
تفســد هــذا المشــروع وتبــدي رغبــة لتواجدهــا 
التعــاون  مجــال  فــي  والتجــاري  الدبلوماســي 

االقتصــادي واالســتثمار داخــل العــراق . 
مشــروع »المشــرق الجديــد« هــو مشــروع أمريكــي 
لتشــكيل محــور عربــي يتكــون مــن »العــراق ومصــر 
واالردن« حاليــاً وتنضــم اليــه فيمــا بعــد الســعودية 
يــراد لــه أن يكــون العــراق بعيــدًا عــن الهيمنــة 
فقــدم  الصينيــة،  واالتفاقــات  تحديــدا  االيرانيــة 

ــن.  ــن دورالصي ــٍل ع ــروع كبدي المش
وبدفــع مــن الســعودية وافقــت مصــر واالردن علــى 
المشــروع بشــروط الفائــدة واالســتحواذ وبســط 
النفــوذ االقتصــادي واالمنــي والسياســي وقبلهــا 

ــرًا.   ــراق مجب الع
الســعودية تحــاول ان تلعــب ذات الــدور الــذي لعبتــه 
ايــران مــع فــارق األدوات، مشــروع »المشــرق الجيــد« 
فــي محاولــة لتجفيــف االســواق العراقية مــن البضاعة 
وخدمــات الطاقــة االيرانيــة والتركيــة وتقليــم مخالب 
الدولتيــن األمنيــة والحــد مــن نفوذهمــا السياســي. 
والتعــاون المشــترك االقتصــادي األمنــي والسياســي 
بيــن العــراق ومصــر واألردن والســعودية مســتقبال 
ــع  ــدة م ــة جدي ــور مواجه ــي مح ــراق ف ــيجعل الع س

القــوى االقليميــة التقليديــة.
ورغــم هــذا التحــرك الســاخن الــذي يقــوده العــراق 
ظاهــرًا، اال أن إيــران وتركيــا الداعميــن لــكل حــركات 
غيــر  العربيــة  المنطقــة  فــي  السياســي  االســالم 
ــب  ــم مطال ــى  اســتيعاب الموقــف وتفّه قادريــن عل
تغييــر خطــوط  فــي  الجديــدة  االمريكيــة  االدارة 

ــن. ــل الالعبي ــة وتبدي اللعب

ناجي الغزي

قطر تدخل السباق الدبلوماسي في بغداد

كلمــا ُيدعــى الــى حفــل او مهرجــان، تجــده يبتعــد قبــل مــدة، 
ليجهــز مــا يحســن مظهــره، امــام النــاس، والســيما اذا كانــت 
االضــواء موجهــة اليــه، وثمــة كامــرات تراقــب تحركاتــه، هــذا 
ــة  ــوم والليل ــه بالي ــيا، تصادف ــاً كان ام سياس ــخص مثقف الش
االف الحــاالت االعتياديــة، مــن غيــر تصويــر وال تهليــل، فهــل 

نســتعيد لهــا كمــا يســتعد لغيرهــا؟ .
فالسياســي اليــوم نجــده وهــو يجلــس 
فــي شــرفته العاليــة، ومــن حولــه عشــرات 
الجنــود، يحمــون ســوره العظيــم، ال يكترث 
للفــرد العــادي، فــان طــرق بابــاه، ســتجده 
هــذا  االســتماع،  عــن  يجيــب، فضــالً  ال 
ــا،  ــا ومهرجاناتن ــي مؤتمراتن ــال، ف ــو الح ه
ــة، ووجــوه  ــة، واصــوات عالي ــات رنان خطاب
الكاميــرات  عدســات  تلتقطهــا  مشــرفة، 
ــث  ــالن، واحادي ــول ف ــن ق ــورة، لتزي المأج
عــالن، وتــدون الــكالم المعســول، فــي 
مطلــع الصحــف اليوميــة، وتزيــن صفحــات 
ــوش  ــل »الجي ــن قب ــا«، م »السوشــل ميدي
ــى  ــة«، وماهــي اال ســويعات، حت االلكتروني

نجــد ان بــزرج المهرجــان افــل، والثيــاب رجعــت الــى مكانهــا، 
ــر. ــات اخ ــي مهرجان ــا ف ــر دوره تنتظ

وهذا الكالم ولألســف الشــديد انعكس علــى الثقافة، فاصبحت 
صوريــة ايضــا، مكتفيــة بالمهرجانــات والمانشــيتات، مــن غيــر 
نقلهــا الــى الواقــع، فاصبــح وأمســى الواقــع كمــا هــو، جمــود 

ــا تجتمــع السياســة  ــر حــراك، واالدهــى واالمــر، عندم مــن غي
مــع الثقافــة، فــي المهرجــان ذاتــه، فيختلــط الحابــل بالنابــل، 
وتلتبــس االمــور عنــد المتفــرج، هــل المهرجــان فــي سياســة 
ــى  ــرًا مفكــرًا ال الثقافــة؟ ام فــي ثقافــة السياســة؟ ويبقــى حائ

نهايــة المهرجــان! .
ــز  ــل اللغ ــه، ليح ــى بيت ــع ال ــى ان يرج ــتمر ال ــر يس ــل االم ولع
ــرج  ــم يخ ــه ل ــر، الن ــر المدب ــر، واالم المحي
بنتيجــة، بــل خــرج بتوصيــات، كان قــد 
ســمعها ذات مــرة، قبــل اعــوام، في المنصة 
ذاتهــا، والمتحــدث ذاتــه، ولكــن لــم يطبــق 
منها اي نقطة لحد االن، فيســتعيد ذاكرته، 
لكنها ال تســعفه، بحكم تعدد المهرجانات، 
ذاكرتــه،  اصبحــت  التوصيــات،  وكثــرة 
كذاكــرة الســمكة، وقتيــة انيــة، تنســى 
وقــت، وتتباطــئ بالتذكــر، حتى ال يســعفها 
الوقــت للحصــول علــى معلومة نافعــة، تغير 
مــن وجهــة نظــره، او تحســن مــن واقعــه.
ــي،  ــي حديث ــائماً ف ــون متش ــد ان اك ال اري
ولكــن بصراحــة هــو الواقــع المريــر، الــذي 
جعــل الــكل اســير، واالمــر عســير، والســيما ان االمــر لــم يقــف 
عنــد هــذا الحــد، الن الذاكرة ســعفت المتلقي لثوان معــدودات، 
ليتذكــر بــان ثيــاب المهرجــان تغيــرت عــن النســخ الســابقة، 
النهــا اصبحــت اكثــر شــياكة، وحســب الموديــل، وبمــا يرتضيه 

الجمهــور، لتكــون براقــة لعينيــه وامــام الشاشــة .

إن إرتــكازًا وجدانيــاً عميقاً لدى كل بني البشــر، حتى الذين يســمون 
أنفســهم بالملحديــن أو الالدينييــن، يؤكــُد وجــوَد حقيقــة قطعيــة 
والزمــة الوقــوع، تتجــاوُز حــدود ســياق االحــداث المنظــورة، وتقــُع 
فــي نقطــة مــا مــن المســتقبل )القريــب أو البعيــد( ، وهــي الوحيــدُة 
القــادرُة علــى احــداث تغييــر شــامل وكامــل، يبســُط العــدَل بصــورة 
ــة  ــذه الحقيق ــة، وه ــكال الفرعن ــى كل أش ــُب عل ــاوية، ويتغل متس

ــرة،  ــر مفس ــورة وغي ــر منظ ــباب غي ــُط بأس ترتب
ومــن المنطقــي، ان يكــون وراء تحقيقهــا قيــادٌة 
ــُك مــن الصفــات والخصائــص مــا  متفــردٌة تمل
يمكنهــا مــن القيــام بهذه المهمــة، وهــذا األمل 
بمثابــة )خيــط النجــاة( الــذي يســحُب حركــة 
الحيــاة بمجملهــا العــام، ويحصُنها من الســقوط 
فــي دوامــة اليــأس واالنكســار جراء تســّيد صوت 
ــه،  ــر أمام ــالح والتغيي ــز ادوات االص ــم وعج الظل
وكلمــا خفــَت هــذا االرتــكاز او قلــْت جذوُتــه، 
ــح  ــي والتصال ــرة التماه ــى فك ــاُس إل ــَب الن ذه
مــع الظلــم واالنحــراف والخطــأ، وتنازلــوا تدريجيًا 
ــاَد  عــن حقهــم فــي العيــش بكرامــة، وكلمــا ع
إلــى االتقــاد خلــَق ألــف صــوت وصــوت للرفــض 

والممانعــة، لــذا تســعى كُل اتجاهــات الظلــم والفرعنــة والزلــل بكل 
مــا تســتطيع إلــى إيهــام النــاس إمــا بتضليــل شــعورهم تجــاه هــذه 

الحقيقــة أو عقلنتهــم بعــدم جــدوى انتظارهــا والتمســك بهــا.
هــذه الحقيقــة تقــُع فــي طــول الرجــاء واألمــل بــاهلل ســبحان وتعالى، 
وهــي أحــدى تجلياتــه العمليــة، وإن جحودهــا او الزهــد بهــا يســاوي 

القنــوط، وهــو مــا ورد اللعــن الشــديد بشــأنه، إذ جــاء فــي الروايــات 
متواتــرًا: »ملعــون ملعــون مــن يقنــط الناس مــن رحمــة اهلل« ، كما 
انهــا، ال تتضمــن مفهومــاً إتكاليــاً، وال تنزُع المســؤوليَة مــن االفراد 
فــي كل لحظــة، ولكنهــا أكســير منشــط وفعــال يعيــن النــاس علــى 
تحمــل التحديــات والتوجــه لتغييرهــا، وإزالــة االنحــراف والزيــغ، وإن 
هــذه الجهــود المبثوثــة فــي طريقهــا مقدمــات ضروريــة لتحقيقها.
غيــر مشــخصة  الحقيقــة  ولمــا كانــت هــذه 
البشــر  بصورتهــا الدقيقــة لــدى جمــع مــن 
ــا  ــة( أو انه ــلة الذهبي ــن بالسلس ــن ال يؤم )مم
تنطبــق علــى اكثــر مــن صــورة بظــن البعــض، 
والنفعيــون  والمشــعوذون  الدجالــون  زحــَف 
والمغرضــون الــى عقــول هــؤالء ونفوســهم 
عبــر انفــاق التضليــل والتزييــف، ليتقمصــوا رداء 
او  انفســهم  المهدويــة واالنقــاذ، وليطرحــوا 
اســيادهم كممثليــن لهــذه اللحظــة المقدســة، 
وكلمــا قّصــر اهــُل المعرفــة والبصيــرة عــن 
ــرة  ــر لزم دورهــم، ســنحْت الفرصــُة بشــكل اكب
المضلليــن  للعــب دور اوســع فــي الحيــاة، وهــو 
مــا يطبــع لحظتنــا الراهنــة التــي تشــهد فــي كل 
يــوم بدعــة مهدويــة، األمــُر الــذي يوجــب علــى كل مســتطيع فضَح 
هــذه الدعــوات الموهمــة والمضللة، التي تســتهدف تضييــع واهدار 
اغلــى مــا يملكــه النــاس مــن مصــادر القــوة لتجــاوز مصاعــب الحياة 
بنجــاح، وهــي األمــل الوحيــد الــذي يعيننــا علــى مواجهــة كل صــور 

ــراف. ــان واالنح ــم والطغي الظل

نعمه العباديد. حسنني جابر الحلو

َحْرُف االنتظاِر المقدِسثياب المهرجان

مصائبنا جعلتنا 
نؤمن بالخرافة

هــذا مــا قالــه الشــاعر اليونانــي يانيــس ريتســوس. وال أعتقــد 
بقيــادة  وبائيــة  كارثــة  العالــم  تجتــاح  ان  يتوقــع  كان  انــه 

.19 الكوفيــد - 
ــي  ــة ف ــرض غاي ــا م ــروس الكورون ــاد ان فاي ــاب أي اعتق وبغي
الخطــورة وســرعة االنتشــار، وبغيــاب اي اجــراءات وقائيــة مثــل 
لبــس الكمامــات بــدأت موجــة جديــدة فــي العــراق الذي يشــهد 
االن ارتفاعــا حــادا فــي عــدد االصابــات وصــل فــي تاريــخ كتابــة 
ــذ  ــى من ــم االعل ــة الرق ــن 6000 اصاب ــى اكثرم ــال ال ــذا المق ه

بــدء الجائحــة.
الكثيــرون مــن ابنــاء العــراق ال يصدقــون ان وبــاء الكورونــا 
لــه وجــود فعلــي. فتــارة هــو عمــل امبريالــي. وتــارة أخــرى هــو 
ــة هدفهــا االول تقليــص  ــرات خبيث ــع فــي مختب ــروس مصن فاي

ــم.  عــدد ســكان العال
العــراق الــذي اعتقــد الكثيــرون فــي نهايــة العــام الماضــي 
انــه خــال مــن فايــروس الكورونــا فكانــت المطاعــم والمحــالت 
العامــة مفتوحــة والفعاليــات الدينيــة واالجتماعيــة لــم تتوقــف 
وكان ارتــداء الكمامــة فيــه مدعــاة للســخرية. وكأن الفايــروس 
ســيختفي ألننــا ال نصــدق بوجوده.هنــاك تحــدي اجتماعــي 
ونفســي علــى صعيــد االشــخاص عمومــا ان كورونــا لــن يجــرؤ 
ــود.  ــر موج ــت غي ــك اذن ان ــا ال أخاف ــم. ان ــاس به ــى المس عل
ــج لبضاعتهــم  ــة للتروي ــاب المعرف ــر مقتنصــي فرصــة غي وظه
مــن التخاريــف والتركيــز علــى القــدرة الخارقــة للجســم المحصن 
باألدعيــة لمقاومــة هــذا المــرض التافــه والفايــروس الهامشــي.

وفــي بلــد يفقــد فيــه اطبــاء اعمارهــم يوميــا ضحايــا لوجودهــم 
ــة فقــدت بنيتهــا  فــي خــط الدفــاع االول فــي مؤسســات صحي
ــف  ــة يصن ــم المناع ــي عل ــر ف ــر خبي ــود، يظه ــل عق ــة قب التحتي
نفســه خبيــر الكورونــا والمناعــة االول فــي العــراق والعالــم علــى 
ــات يــروج بأســلوب بلطجــي ســافر لفكــرة ان  شاشــات الفضائي
ــوم  ــر. ويق ــرض خطي ــو ال يســبب اي م ــف وه ــروس ضعي الفاي
ــع  ــروس صن ــة ان الفاي ــاء نظري ــام لبن ــق واالرق بتحريــف الحقائ
ــار  ــن كب ــة م ــدول االوروبي ــص ال ــة لتخلي ــرات عالمي ــي مختب ف
الســن الذيــن يشــكلون ثقــال علــى ميزانيــة الدولــة. هــذه 
النظريــة التــي فشــل مروجوهــا منــذ بدايــات الجائحــة فــي 
نيســان الماضــي. وليــس هــذا فقــط فــان الفايــروس ال يســبب 
وفــاة بحــد ذاتــه وان العالجــات التــي يســتخدمها االطبــاء هــي 
التــي تقتــل المرضــى والعالــم كلــه حســب نظريــة الخبيــر األول 
ــة  ــالج المــرض بالبروتوكــوالت العالمي ــة ع ــي محاول مخطــئ ف
الحاليــة التــي كانــت نتــاج بحــوث علميــة ورصينــة وهائلــة 

ــه ان يســتوعبها. ــى شــخص مثل ــب عل يصع
وعنــد وصــول كميــة متواضعــة مــن اللقاحــات الــى بلــد النفــط 
االول هديــة مــن دولــة عظمــى مثــل الصيــن، يأخــذ هــذا 
ــة  ــض اي ثق ــي تقوي ــة وه ــة مقدس ــه مهم ــى عاتق ــر عل الخبي
ــة  ــروج لنظري ــو ي ــرا. فه ــل أخي ــالص وص ــاس ان الخ ــد الن عن
العقــم كهــدف رئيســي مــن اهــداف  اللقاحــات تســبب  ان 
صناعتهــا ويســميها نكايــة بلقاحــات العقــم. أن يــروج شــخص 
جاهــل لخرافــة مــا فهــي فكــرة طبيعيــة، ولكــن ان يقــوم 
اســتاذ جامعــي فــي كليــة علميــة بالترويــج لنظريــات مؤامــرة 
العلميــة  الحقائــق  بتحريــف  العاشــرة ويقــوم  الدرجــة  مــن 
وبنــاء هــرم مــن االكاذيــب الخطيــرة التــي تغــازل خــوف النــاس 
وتحرضهــم علــى االســتهتار بالكوفيــد19 فهــي فكــرة تتعــدى 

ــة. ــح جريم ــرة لتصب ــدود الفك ح
لفتــرة اطــول  الفايــروس  انتشــار  العــراق مهــدد باســتمرار 
وممانعــة  اكثرفتــكا  تكــون  قــد  جديــدة  ســالالت  ولنشــوء 
لعمــل اللقاحــات فــي غيــاب مشــروع وطنــي للتوعيــة الحقيقيــة 
ــم. واال  ــة التطعي ــواءه واهمي ــرق احت ــه وط ــرض ومقاومت بالم
ــذي مــازال  ــد ال ــل البرازيــل البل ــد مث ــى بل فســيتحول العــراق ال
يــدور فــي فلــك الموجــة االولــى ويفقــد النــاس فيــه حياتهــم 
ــم  ــروس وه ــن ان الفاي ــه يؤم ــة في ــس الدول ــة الن رئي الغالي

ــر. كبي
هــل كان ريتســوس يفكــر بالعــراق عندمــا قــال مصائبنــا ألنــه 
ــد  ــف، وبل ــي ال تتوق ــب الت ــد المصائ ــب االول وبل ــد المصائ بل
ــق تحــت حــد الســيف  ــة عــن عرشــها العري ــه المعرف ــازل في تتن

ــى الخرافــة. ال

العبارة والمعنى

د. احمد املشتت حاُلهــا حــال الصناعــة فــي العــراق لم تلــَق الزراعة فــي العــراق أي اهتمام 
مــن جانــب الحكومــة طيلــة فتــرة مابعد ســقوط نظــام البعث الفاشــي، 
أعتمــد العــراق علــى إســتيراد الفواكــه والخضار مــن دول الجــوار بصورة 
أساســية وتــم إغــراق الســوق بكافــة المنتجــات وبأســعار تنافســية ممــا 
أدى الــى التأثيــر الكبيــر علــى اإلنتــاج العراقــي وبالتالــي تــرك الســوق 
للمنتــج الخارجــي لعــدم اســتطاعة المنتــج المحلــي منافســته. حتــى ان 
الثــروة الزراعيــة التــي كان يملكهــا العــراق مــن أراٍض زراعيــة شاســعة 
وثــروة حيوانيــة كبيــرة تأثــرت كثيــرًا بســبب حــروب نظــام البعــث، تبعه 

عــدم اإلهتمــام مــن نظــام مابعــد 2003 . 
ــل  ــن نخي ــات اآلالف م ــر مئ ــم تدمي ــة ت ــة اإليراني ــرب العراقي ــي الح ف
ــال.  ــات القت ــى جبه ــة ال ــاتين المحاذي ــزارع والبس ــرف الم ــرة وج البص
وبســبب تجنيــد المواطنيــن العراقييــن للحــروب العبثيــة تــرك الفالحون 
أراضيهــم ومزارعهــم وانتقلــوا الــى المــدن للســكن فيهــا وهــذا 
ماســمي بالهجــرة مــن الريــف الــى المدينــة وبشــكل أثــر علــى التركيبــة 
ــن  ــة شاســعة ونهري ــك أراضــي زراعي ــراق يمتل ــد. الع ــة للبل اإلجتماعي
وثــروة مائيــة هائلــة تحــت األرض حســب الدراســات الرســمية وثــروة 
بشــرية شــابة حيــث إن ســتين بالمئــة مــن الشــعب العراقــي هــم مــن 
الشــباب، هــذه األراضــي وهــذه الثــروة البشــرية والمائيــة لــم تســتغل 
ولــم تلــق العنايــة المطلوبــة مــن الدولــة بــل إن الحكومــات المتعاقبــة 
ــم  ــمي بدع ــة وماس ــروض زراعي ــن ق ــدث م ــا ح ــا، وكل م ــّرت به أض
الفالحيــن لــم يخــرج مــن خانــة الفســاد التــي يعانــي منهــا البلــد فــي 
ــادرات  ــى مب ــاج ال ــع مؤسســاته. القطــاع الزراعــي والحيوانــي يحت جمي
حقيقيــة تنهــض بــه وتنقــذه مــن واقعــه المتــردي، وإصــدار تشــريعات 
تحمــي المنتــج العراقــي وتدعــم الفــالح وتؤّمــن لــه الماكنــة وتصريــف 
البضاعــة بالســيطرة علــى الســوق المحليــة وفــرض الرســوم والضرائب 
علــى المنتــج المســتورد الــذي بــدأ بتصريــف بضاعتــه حتــى الفاســده 
ــر  ــادرة وتدمي ــن مص ــا تعل ــة طالم ــذ الحدودي ــث إن المناف ــا، حي منه
ــة  ــر مطابق ــة أو غي ــة الصالحي ــار منتهي ــه وخض ــة وفواك ــواد غذائي م

ــة. للمواصفــات والشــروط الصحي
إن اإلعتمــاد علــى المنتــج المحلــي يوفــر فــرص عمــل كبيــرة للشــباب 
العاطــل عــن العمــل ويــؤدي كذلــك الــى اســتقرار الوضــع األمنــي 
ــذي  ــد ال ــة المرتفعــة فــي البل واألجتماعــي ويخفــف مــن نســب البطال
ــن  ــى األربعي ــر وبنســب تصــل ال ــن الفق ــه م ــي معظــم محافظات تعان
بالمئــة حســب التقاريــر الرســمية وغير الرســمية، وضع الخطــط العملية 
ــة  ــس بحاج ــد لي ــل البل ــأن يجع ــل ب ــي كفي ــي عراق ــاع زراع ــاء قط لبن
الــى اإلســتيراد ســيما وان مقومــات الزراعــة فــي العــراق متوفــرة مــن 
األرض الخصبــة والميــاه واأليــدي العاملــة وحتــى األســمدة والمتطلبات 
الزراعيــة األخــرى وهــذا ينطبــق كذلــك علــى الثــروة الحيوانيــة ، نحتــاج 

فقــط الــى توفــر النيــة الحقيقيــة لذلــك.

القطاع الزراعي 
والحاجة لإلصالح

ناجي سلطان الزهريي

كشكول
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ولــد الفنــان المســرحي القديــر فــي مدينــة الديوانيــة، انتقل 
بعدهــا وعائلتــه الــى النجــف حيــث كان والــده يعمــل معلمــا 
و اســتقروا بهــا، كان احــد ابــرز الرياضييــن فــي النجف ومثل 
النجــف بدايــة ســتينات القــرن الماضــي فــي منتخــب النجــف، 
درس الرياضــة، اال انــه تركهــا الن شــغفه فــي المســرح 
وحبــه للتمثيــل هــو الــذي قــاده الــى ان يكــون ممثــال بارعا، 
حيــث درس التمثيــل وحصــل علــى الماجســتير ســنة 1986 
عــن اطروحتــه الموســومة »اشــكاالت الصــوت لــدى الممثل 
العراقــي« وكذلــك درس الدكتــوراة وعمــل اطروحة عنوانها 
)االلقــاء فــي الغــرض المســرحي( الــى ان تختــص بتدريــس 

علــم االصــوات فــي كليــة الفنــون الجميلــة منــذ فتــرة.
س: شيء عن بداياتك في المسرح ؟

بــدأت الخطــوة االولــى فــي المســرح فــي محافظــة النجــف 
وذلــك بمشــاركتى في مســرحية ) الســلطان الحائــر( لتوفيق 
الحكيــم واخــراج الفنــان مهــدي سميســم عــام 1971، وقــد 
عرضــت المســرحية علــى قاعــة المدرســة الحيدرية واســتمر 
العــرض ثالثــة اســابيع، كنــت وقتهــا امتهن التعليــم ) معلم 
( للرياضــة، وكنــت امــارس لعبــة كــرة الســلة، وفــي منتخــب 
النجــف للكــرة الســلة وعضــو هيئــة اداريــة فــي نــادي النجف 
الرياضــي، وبعــد تلــك التجربة المســرحية، تحولــت من عالم 
الرياضــة الــى االنغمــاس فــي المســرح، شــاركت بعــد ذلــك 
ــرج حســين القيســى  ــا للمخ ــن مســرحيين، احدهم بعرضي

واالخــر للمخــرج مهــدي سميســم ايضــا . 
ــا  ــا واكاديمي ــرح منهجي ــررت ان ادرس المس ــام 1973 ق ع
ــائية  ــة المس ــة / الدراس ــون الجميل ــد الفن ــت بمعه فالتحق
فــي بغــداد، وهكــذا بــدأت رحلــة الدراســة، اذ بعــد انهائــي 
للــدوام صباحــا فــي مدرســة فــي قــرى مدينــة المشــخاب، 
ارجــع الــى النجــف ومباشــرة نحــو كــراج النقليــات الــى بغــداد 
ــدوام فــي المعهــد، واســتمر  والرجــوع ليــال بعــد انتهــاء ال
الحــال اربــع ســنوات وفــي الســنة الخامســة للمعهــد انتقلــت 
وظيفيــا كمعلــم الــى بغــداد وانتهت صعــاب التنقــل اليومي 

بيــن النجــف وبغــداد.
س: مــاذا يعنــي لــك التمثيــل و هــل تفضــل التمثيــل فــي 

المســرح  علــى الســينما او التلفزيــون  ؟
التمثيــل بالنســبة لــي فعاليــة اجتماعية من خاللها اســتطيع 
ــع،  ــددة للمجتم ــائل متع ــث رس ــالغ او ب ــي اب ــارك ف ان اش
ــذ  ــذ ه ــد يتخ ــة، وق ــية، اخالقي ــة، سياس ــة، فكري اجتماعي
االرســال صيغــا تتســم بالتحريــض جماليــا وانســانيا فضــال 

عــن المتعــة الذهنيــة والحســية .
امــا مســألة التفضيــل بيــن التمثيــل فــي المســرح وبينــه في 
التلفزيــون والســينما، فاالجابــة التقليديــة الغلــب الممثليــن 
هــو تفضيلهــم للمســرح النــه حــدث كيميــاوي يحصــل فــي 

االن بيــن ممثليــن ومتلقيــن، فيــه كثيــر من حميميــة اللقاء 
واســتمرارية تدفــق الفعــل االدائــي، لكــن رأيــي الخــاص، ان 
لــكل حقــل متعتــه الخاصة، والمهــم هي الشــخصية المؤداة 
مــن حيــث العمــق والقــوة والتأثيــر . فــي الوقــت ذاتــه الــذي 
يجــب ان نعتــرف بــه، بــان التلفزيون فــي بلداننا هــو المنفذ 

الوحيــد للشــهرة والنجوميــة والمــردود المالي.
س: هــل تــرى ان هنــاك تراكم فــي تاريخ المســرح العراقي 
حيــث البنــاء التراكمــي اوصــل الــى مــا هــو عليــه االن مــن 

بدايــات الحركة المســرحيه لحــد االن؟  
ــا القــول ان المســرح العراقــي بوجهــه المشــرق قــد  يمكنن
بنــي علــى قاعــدة التراكــم المعرفــي، وبذلــك فانــه تطــور 
مــن حقبــة الــى اخــرى بتأثيــر مــا قدمتــه االجيــال الــى مــن 
ــي  ــون ف ــد الفن ــيس معه ــذ تأس ــح من ــي واض ــا بتجل يليه
االربيعينــات مــن القــرن الماضــي وبدايــة تأســيس الفــرق 
االهليــة، مــرورا بالخمســينات والســتينات والســبعينات، 
ــده  ــن بع ــد وم ــي المعه ــن خريج ــن م ــل المبتعثي وبفض
اكاديميــة الفنــون فــي نهاية الســتينات وبداية الســبعينات، 
الذيــن تحصلــوا علــى المعرفــة المســرحية فــي اوروبــا 
وامريــكا واالتحــاد الســوفييتي والــدول االشــتراكية حينهــا، 
ــك  ــروا المســرح العراقــي اشــكاال واســاليب، وبذل ــن اث الذي
اســتطاع المســرح العراقــي ان يكمــل بنــاءه التراكمــي وان 
يكــون مؤسســة ثقافيــة تواصليــة نشــطة، لهــا شــخصيتها 

المؤثــرة فــي حركــة المجتمــع العراقــي، والتــي اعطــت صورة 
مشــرقة للمســرح العراقــي فــي اوســاط المســرح فــي عمــوم 
البــالد العربيــة . ولكــن المتغيــرات الحــادة سياســيا ومنهــا 
الحــروب والحصــار االقتصــادي فــي الثمانينــات والتســعينات 
قــد القــت بظاللهــا الحالكــة علــى عــدم تواصــل ذلــك البنــاء 

التراكمــي، فبالرغــم من اســتمرار حركة المســرح فــي العراق 
ان تتواصــل بتألــق واضــح فــي الثمانينات والتســعينات رغم 
الحــرب، اال ان نتائــج تلــك المتغيــرات البــد لهــا مــن الظهور 

بشــكل ســلبي بعــد عقــد او اثنيــن مــن الزمــن، فضــال عــن 
االنكســار الحــاد اجتماعيــا وسياســيا بعــد االحتــالل االمريكي 

للعــراق وعــدم اســتقراره لحــداالن. 
ــالل،  ــار، احت ــروب، حص ــة، ح ــرات االنف ــاج المتغي ــن نت وم
ديموقراطيــة هشــة وغيــر حقيقيــة، غيــاب الفــرق االهليــة 
وتوقفهــا عــن العمــل، هجــرة بعــض المســرحيين العراقيين 
الــى الخــارج، توقــف مــن فــي الداخل النعــدام فــرص االنتاج 
المســتمر، اهمــال المؤسســات الحكوميــة للمســرح، اهمــال 
ــط او  ــام او تخطي ــد اهتم ــام، اذ اليوج ــكل ع ــة بش الثقاف
برامــج لــدى الدولــة والحكومــات المتعاقبــة بالفنون بشــكل 
خــاص، تفشــي ظاهرة المســرح الهابــط عبر بوابة المســرح 
الجماهيــري، كل ذلــك ادى انقطــاع لذلــك البنــاء التراكمــي 
الــذي بــدأ بــه المســرح العراقــي واســتمر لبعــض الحقــب. 

ــع  ــل تراج ــم، ه ــؤال مه ــا س ــرز امامن ــت يب ــي ذات الوق ف
المســرح فــي العــراق ؟ الحقيقــة اليمكــن المجازفة والتســرع 

فــي القــول ســلبا او ايجابــا. 
نحــن نقــول ان هنــاك عــروض مميــزة االن لكنهــا التشــكل 
مؤسســة ثقافيــة تواصليــة تكــون ظاهــرة مهيمنــة، بمعنى 
مــن يــزور البلــد اليجــد عرضــا مســرحيا لعــدة اشــهر ســوى 
عــروض المســرح الهابــط الــذي اصبــح مهيمنــا لكنــه 
بالتالــي اخــذ بالتراجــع وعدم اقبــال الجمهور عليــه، وبالتالي 
نســتطيع االجابــة بــان المســرح العراقــي يمر بأســوء ظروفه 
االن نتيجــة شــحة االنتــاج واالهمــال الحكومي وتــردي البنى 
ــدرس االكاديمــي فــي المعهــد  ــردي ال ــك ت ــة وكذل التحتي
واالكاديميــة فضالعــن شــيوع االميــة والجهــل في الوســط 

االجتماعــي .
س: المســرح المــكان الوحيد الــذي الم يتاثر بالتكنلوجيا 
المعاصــره مثــل وســائل التواصــل االجتماعــي، هــل هذا 

يعنــي ان المســرح الزال بخيــر ام هــل لــك راي اخــر  ؟
بالعكــس المســرح بوصفــه ظاهــرة ثقافيــة اجتماعيــة، 
هــو مواكــب لــكل المســتجدات التــي يظهرهــا التطــور 
فــي الحيــاة، والتكنلوجيــا قــد ألقــت بظاللهــا االيجابيــة 
ــث  ــوءا وتأثي ــكل، ض ــة الش ــن ناحي ــرح م ــى المس عل
المــكان ) الســينوغرافيا ( ومــن ناحيــة االســتفادة 
مــن تقنيات الليــزر والمرشــحات الصورية، والمســرح 
ــالع  ــرص االط ــكان وف ــدر االم ــتفاد ق ــي اس العراق
علــى التكنلوجيــا مــن صنــع بعــض العــروض، لكــن 
علينــا ان نعتــرف اننــا االن فــي بلــد منقطــع تمامــا 
عــن اي تكنلوجيــا تســاهم في صنــع رفاهيته فكيف 

بالمســرح الــذي اصبــح فقيــرا فــي كل شــيء.
س: فــي مــا مضــى كان هنــاك اعمــدة كثيــرة 

للمســرح العراقــي مثــل حقي الشــبلي يوســف العاني 

ابراهيــم جــالل ســامي عبــد الحميــد و غيرهــم الكثيــر، هــل 
ترشــح االن شــخص ليكــون عمــود مــن اعمــدة المســرح ؟ 
- اليخلــو العــراق مطلقــا من وجود اعمدة تنهض بالمســرح 

العراقــي، شــرط ان تتوافــر لــه نفــس الظــروف التــي توافرت 
الســاتذتنا الكبار الذين اسســوا للمســرح العراقي .

س: هنــاك الكثيــر مــن المهرجانــات المســرحية االن فــي 
الكثيــر مــن المحافظــات العراقيــة مثــل مهرجــان المســرح 

مــن  وغيرهــا  الطــف  ومهرجــان  الحســيني 
المهرجانــات هــل تعتبــر 

ظاهــرة  هــذه 

صحيــة المســرح العراقــي المعاصــر اذا صــح التعبيــر؟
- البــد مــن القــول ان اي مهرجــان مســرحي فــي عمــوم 

ــا هــو تنشــيط وتســويق  ــراق انم محافظــات الع
للمســرح، شــرط ان تكون هــذه المهرجانات 

قــد قامــت علــى دوافــع واســس صحيحــة 
وعلــى ايمــان حقيقــي بقــدرة المســرح 

علــى االرتفــاع بذائقة النــاس جماليا 
وبقدرتــة علــى تنويــر المجتمــع 
ــاس . مايجــري  ــادة وعــي الن وزي
عندنــا االن فــي العــراق اليعــدو  
كونــه ظاهــر دعائيــة ليــس 
لهــا تأثيــر علــى نمــو الظاهرة 

وتطورهــا. 
يعنــي  مهرجــان  فأقامــة 
ان هنــاك نشــاط انســاني 
ملحــوظ يســتدعي الكشــف 
عنــه وتســويقه، فــاذا اقررنا 
العــراق  المســرح فــي  ان 
يــراوح فــي مكانــه مــع قلة 
انتاجــه، فكيــف اذن نقيــم 
ــوى ان  ــات، س ــه مهرجان ل
تكــون االهــداف دعائيــة او 

ــة . نفعي
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ولــدت المخرجــة الســينمائية واألســتاذة الجامعيــة ســما 
وهــام فــي بغــداد، و درســت الهندســة المعماريــة 
والتصميــم الداخلــي فــي الجامعــة اللبنانيــة األمريكيــة. 
ثــم انتقلت الى كنــدا وبدأت بدراســة اإلخــراج والتصوير 
ــي  ــتير ف ــاءًا بالماجس ــينمائي، انته ــي والس الفوتوغراف

اإلخــراج مــن جامعــة يــورك فــي تورنتــو. 
عملــت فــي عــدة مواقــع بالمجــال الســينمائي فــي 

بداياتها كمســاعدة إخراج ومســاعدة مصور ســينمائي 
ــر  ــرة تصوي ــة مدي ــى درج ــت عل ــم حصل ومصــورة، ث
ســينمائية وعضويــة نقابــة الســينمائيين الكنديــة 

)Canadian Society of Cinematographers(
قامــت بكتابــة وإخــراج وإنتــاج أعمالهــا الخاصــة، بــدءًا 
بفيلــم وثائقــي قصيــر أنجزتــه عــام 2000 فــي لبنــان 
عــن عمالــة األطفــال، إضافــة إلــى فيلــم وثائقــي 

تجريبــي صامــت عــن آثــار الحــرب األهليــة علــى إحــدى 
مناطــق بيــروت التــي كانــت تعتبــر أحــد خطــوط 

ــرب. ــي الح ــاس ف التم
 ،”Unloose“ عــام 2008، قدمــت فيلمهــا القصيــر
 ”Ramp“ ــر ــا القصي ــت فيلمه ــام 2011 قدم ــي ع وف
أو منحــدر، الــذي عــرض فــي عــدة مهرجانــات دوليــة 
 ”Hot Docs-وعربيــة بــدءا بمهرجــان “هــوت دوكــس

الســينمائي الدولــي فــي تورنتــو.
القصيــر  الوثائقــي  فيلمهــا  أنجــزت   2012 عــام 
ــي العشــرات  ــذي عــرض ف ــادة نظــر( ال “Resight” )إع
مــن المهرجانــات وحصــد العديــد مــن الجوائــز الدوليــة 
والترشــيحات، ونــال استحســان العديــد مــن النقــاد فــي 

ــركا.  ــدا وأمي كن
بيــن عامــي 2013 و2015 أنتجــت ســما وهــام وصــورت 
مجموعــة أفــالم وثائقيــة طويلــة بالتعاون مــع عدد من 

المخرجين الكنديين.
فــي نهايــة عــام 2015 أخرجــت فيلمهــا الوثائقــي 
“غنيلــي” الــذي عــرض فــي العديــد مــن المهرجانــات 

ــة منهــا : ــة والعالمي العربي
*مهرجان دبي السينمائي الدولي 2015
*مهرجان القمرة السينمائي في البصرة

*مهرجان وهران للفيلم العربي في الجزائر
*مهرجان اإلسكندرية السينمائي الدولي

*مهرجان السينما األوروبية المستقلة في باريس
*مهرجــان ييرابيتــرا الســينمائي الدولــي فــي اليونــان، 
ــي  ــي ف ــينمائي الدول ــس الس ــوس أنجل ــان ل *مهرج

أميــركا

*مهرجان الشــرق األوســط وشــمال أفريقيا السينمائي 
الدولــي فــي تورنتــو، وغيرها. 

وحــاز الفيلــم علــى العديــد مــن الجوائــز والترشــيحات، 
قــد يكــون أهمهــا جائــزة أفضــل فيلــم وثائقــي عربــي 
طويــل فــي مهرجــان اإلســكندرية الســينمائي الدولي.

حصلــت علــى 21 جائــزة وترشــيحاً عن مجمــل أعمالها، 
وهــي تعمــل حاليــاً كأســتاذة لمــادة اإلخــراج والتصوير 
الســينمائي فــي جامعــة بافالو فــي والية نيويــورك في 
أميريــكا، وتقيــم بين تورنتو كنــدا، والواليــات المتحدة 

األمريكية.
ــاز  ــى إنج ــاً عل ــام حالي ــة ســما وه ــل المخرج ــا تعم كم
عــدد مــن األفــالم القصيــرة بيــن الوثائقيــة والروائيــة. 
إخراجهــا  مــن  طويليــن  بفيلميــن  للبــدء  إضافــة 
وإنتاجهــا وكتابتهــا؛ أحدهمــا وثائقــي هجيــن )روائــي – 
دوكيودرامــا( يتنــاول قصــة الثــورة العراقيــة مــن وجهة 
ــل  ــي الطوي ــا الروائ ــى فيلمه ــة إل ــة، إضاف نظــر مغترب
األول عــن الهجــرة وآثارهــا النفســية على المــرأة العربية 

بشــكٍل خــاص. 
ــاول  ــي تتن ــع الت ــة القصــص والمواضي ــم بمعالج تهت
ــوق  ــا حق ــودة وقضاي ــزوح والع ــة والن ــا العربي القضاي

ــرة. ــة المهاج ــرأة العربي ــوم الم ــان وهم اإلنس

المخرجة السينمائية الكندية العراقية األصل سما وهام

تتربــع الكوميديــا الســوداء علــى رأِس أصــدق 
همومنــا  محــاكاِة  فــي  التعبيرّيــة  األدوات 
ــًا  ــزق روحي ــي المم ــم العرب ــي العال ــا ف ومآزقن
البرامــج  غالبيــة  أن  والُمالحــظ  وسياســياً، 
الكوميديــة الدراميــة التــي عرضــت مؤخــرًا 
ــى  ــة أو عل ــة العراقي ــوات التلفزيوني ــى القن عل
مواقــع التواصــل االجتماعــي، كانــت تعبيــرًا 
ــادة  ــة ج ــزري ومحاول ــا الم ــاً رافضــاً لواقعن فني
واالجتماعيــة  السياســية  القضايــا  لعــرض 
ســاخرة  بطريقــة  الجمهــور  الــى  وشــرحها 
ــم هــل يمكــن  ــة، ولكــن الســؤال المؤل وهزلي
اعتبــار اداوت االبتــذال الفنــي والخــروج عــن 
بيوتنــا  اختــراق  المعاييــر األخالقيــة لدرجــة 
بشــتى الســلوكيات وااللفــاظ البذيئــة لفــرِض 
كوميديــا هابطــة، هنــا البــد لنــا ان نســأل أيــن 
الرقابــة المختصــة بوضــعِ الحــدود الرصينــة 
مابيــن الكوميديــا واإلســفاف فــي التعامــل مــع 

الجمهــور واحتــراِم التقاليــد واألخــالق واألعراف 
االجتماعيــة، لمــاذا انســحب ُصنــاع الكوميديــا 
المهذبــة التــي تعتمــد الطرفــة والنكتــة والنقد 
والســخرية دون تجريــح أو تجــاوز علــى الذائقــة 
العامــة، وشــتان مابيــن العمــل المهنــي الــذي 
يجعــل االنســان جوهــرًا لــه وبيــن مــن يضحــك 
علــى االنســان وينتقــص مــن قيمــه الجماليــة 
الراقيــة واألخالقيــة المهذبــة، لمــاذا غابــت 
ــي هــي  ــة الت ــة الراقي ــا الهادف ثيمــة الكوميدي
بالحقيقــة فنــا وســلوكاً ال متجــارة رخيصــة 
تســيء للــذوق العــام وتشــترك بإنحــدار الــذوق 
الفنــي الــذي الينــم عــن الثقافــة واألخــالق 

ــة. العام
ولــو عدّنــا الــى جــذور الكوميديــا اليونانيــة 
معالجــة  كان  هدفهــا  أن  لوجدنــا  الُمعتقــة 
ــة  ــع رؤي ــجم م ــاخرة وتنس ــة س ــع بطريق الواق
فرويــد للنكتــة اذ نظــر اإلغريــق اليهــا بوصفها 

وســيلة للتنفيــس النهــا تقــدم الواقــع بصــورة 
جميلــة ومضحكــة مــن خــالل الفعــل الــذي 
تحملــه، خصوصــاً فــي كتابــة النكتــة وعالقتهــا 

بالالوعــّي باعتبارهــا نافــذة أو وســيلة لتفريــغ 
الحيــاة  وضغوطــات  االنفعاليــة  للشــحنات 
المكبوتــة وايضــاً تعتبــر النكتــة والضحــك همــا 
وســيلة لتفريــغ الطاقــة العصبيــة المكبوتــة 
ــأن  ــد« ب ــا »فروي ــر عنه ــي عب ــرد والت ــد الف عن
الضحــك والكوميديــا يســتندان بطبيعتهمــا 
الــى األلــم والمعانــاة وهــو األمــر الــذي يجعــل 
ــى  ــم فوض ــس لتنظي ــيلة تنفي ــا وس الكوميدي
الســياق  بــذات  وأيضــا  المعاصــرة،  الحيــاة 
فقــد وجــدت دراســة أن الكوميدييــن أكثــر 
النــاس حزنــاً ووجعــاً ولديهــم قــدرة أقــل 
علــى الشــعور بالمتعــة الشــخصية واالجتماعيــة 
ــا  ــاة، ام ــة لإلنســانية والحي ــر قتام ونظــرة أكث
ــوط«  ــد الماغ ــر »محم ــوري الكبي ــب الس الكات
ــبعة  ــا المش ــر الكوميدي ــى جوه ــار ال ــد اش فق
بالحــزن بإعتبــار ان الحــزن المفــرط هــو جوهــر 
الكوميديــا  وان  ونبــوغ  وتفــوق  ابــداع  كل 

الراقيــة اذا لــم يكــن منطقهــا الحــزن فســوف 
ــا نشــعر بتحســن  تصبــح تلفيقــاً وتهريجــاً النن
ــرًا ولكــن  ــا النفســية عندمــا نضحــك كثي حالتن
المفاجــأة تكمــن عندمــا نعلــم ان الكثيــر ممــن 
ــرط  ــن ف ــون م ــا يعان ــا الكوميدي ــون لن يقدم
الحــزن واالكتئــاب تلــك الجدليــة التــي ترويهــا 
احــد القصــص بــأن رجــل فرنســي ذهــب الــى 
ــة مــن  ــاء النفســيين وهــو فــي حال احــد األطب
الكــرب الشــديد وشــرح لــه معاناتــِه مــن حالــة 
مفزعــة مــن التعاســة واالكتئــاب وطلــب ان 
يصــف لــه بعــض األقــراص أو اي شــيء يمكنــه 
ــة  ــذه الحال ــى ه ــب عل ــي التغل ــاعده ف ان يس
ــى  ــاج ال ــت التحت ــة: »ان ــب بغراب ــاب الطبي فاج
دواء اذهــب وشــاهد المهــرج الشــهير جــروك، 
ــن  ــن« لك ــعر بالتحس ــك تش ــُيبهجك ويجعل س
الصدمــة كانــت حينمــا علــم هــذا الطبيــب ان 

ــه ــروك بذات ــو ج مريضــه ه

البكائية والكوميديا

د. علي موسى املوسوي

بعــد انعقــاد ثــالث )مؤتمــرات قمــة ثقافيــة عراقيــة( منــذ 
عــام 2011 و)مؤتمــر قمــة ثقافــي عربــي( اقيــم عــام 
2018 نســتعد اليــوم  وبــكل فخــر مواجهــة تحديــات 
انعقــاد )مؤتمــر القمــة الثقافــي العربــي الثانــي( وبشــكل 

ــد ...  جدي
ــا  ــا وتواجهن ــي واجهتن ــرة الت ــات الكبي ــروف والتحدي الظ
تأشــيرات  وتأميــن  الماليــة  الشــحة  بســبب  دائمــا 
الدخــول إضافــة علــى ذلــك تحديــات كورونــا جعلتنــا 
نقــرر أن يكــون مؤتمــر القمــة الثقافــي العربــي لهــذا 
ــات  ــع جلس ــاح وارب ــل االفتت ــث ان حف ــوال حي ــام متج الع
لمناقشــة )تحديــات الثقافــة والمثقــف ومســتقبل دورهمــا 
البنيــوي والتربــوي فــي العالــم العربــي بعــد جائحــة 
كورونــا( ســتكون فــي العــراق بعدهــا ســتنتقل فعاليــات 
المؤتمــر  إلــى عــدد مــن الــدول العربيــة إلكمــال جلســاته 
المشــاركين  المثقفيــن  جميــع  إحتــواء  مــن  لنتمكــن 
ــه أن  ــة والمهجــر ، ومــن المخطــط ل ــدول العربي مــن ال
ــة و  ــرة و صالل ــش و الفجي ــي ) مراك ــات ف ــون الجلس تك
القاهــرة و بيــروت ( إضافــة علــى ذلــك قــد تكــون هنــاك 
جلســات فــي أســتراليا و هولنــدا ولنــدن اذا تــم االتفــاق 
ــدة  ــة للمؤتمــر واخــص بالذكــر ) جري مــع شــركاء الثقاف
المســتقل فــي لنــدن ومجلــة نجــوم فــي ســدني و جامعــة 
ــة  ــر القم ــون مؤتم ــذا يك ــدا ( وبه ــي هولن ــن رشــد ف اب
ــات  ــون نقاش ــي لتك ــن العرب ــدود الوط ــر ح ــي عب الثقاف

ــارات .... ــرة للق ــة عاب ــات مثقفي وتحدي
ــع لمؤتمــر قمــة ثقافــي عربــي جديــد عابــرا  اليــوم نتطل
للطائفيــة والعنــف ترفــرف أهدافــه علــى اعــالم دول 
التســامح والســالم والمحبــة والتنميــة لتنشــئة أجيــاال 
جديــدة تؤمــن بــان العالــم لهــم ولنــا جميعــا تحلــق فــي 

ــا. ــوان أجنحته ــا ال ــر علين ــات تمط ــماءه فراش س
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فنانــو المهجــر أو وفقــا للتقســيمات التــي بــات المجتمــع 
العراقــي يتداولهــا اليــوم )فنانــو الخــارج وفنانــو الداخــل( 
أســوة بالمصطلــح الدخيــل علــى مجتمعنــا عراقيــو الخــارج 
ــن  ــن عراقيي ــارج هــم فناني ــو الخ ــل ، فنان ــو الداخ وعراقي
هاجــروا وتغربــوا كرهــا عن وطنهــم العراق لــم يهاجر احد 
منهــم حبــا فــي الهجــرة وانمــا جميعهــم بالمطلــق بــدون 
اســتثناء إال مانــدر اكرهــوا علــى التخلــي عــن مســيرتهم 
وخلــع جذورهــم مــن الوطــن وزرعهــا خــارج اســواره لــم 
يهاجــروا رغبــة منهــم فــي الحصــول علــى النجوميــة مــن 
ــوا  ــان أو ذهب ــوود أو مصــر أولبن خــالل العمــل فــي هولي
ــرة  ــة كبي ــة وفني ــات أكاديمي ــي مؤسس ــن ف ــة الف لدراس
وآثــروا البقــاء واالنخــراط باألعمــال واإلنتــاج الفنــي هنــاك 
ــا  ــوود كم ــي هولي ــون ف ــوم عراقي ــا نج ــر لن ــم يظه ، فل
حــدث مــع نجــوم مــن أوروبــا أو أفريقيــا مــن الذين ســطع 
نجمهــم فــي هوليــوود ولــم نــرى بريــق فنان عراقــي يلمع 
ــوم  ــتثنينا النج ــا اس ــدر اذا م ــي إال مان ــن العرب ــي الوط ف
فــي مجــال الغنــاء أمثــال كاظــم الســاهر وحاتــم العراقــي 
ــه اســبابه و أنســاقه  ــاء ل وحســام الرســام وآخــرون فالغن
الخاصــة التــي تســهم بانتشــار الفنــان ومــع ذلــك أيضــا 
ــتقروا  ــم اس ــن ذكرته ــن الذي ــول ان المطربي ــا الق يمكنن
خــارج العــراق مكرهيــن وليســوا راغبيــن بســبب الظــروف 
ــون  ــد الفن ــى صعي ــه اســبابه ، عل ــي مــروا بهــا وكل ل الت
األخــرى لــم يتولــد لدينــا نجــوم عالمييــن علــى الرغــم من 
ان الفنانيــن المهاجريــن ُكثــر وهــذا يؤكــد ان الســبب 
ــه  ــا عن ــت رغم ــي حدث ــان العراق ــي هجــرة الفن الرئيــس ف
ولــو كان البلــد فــي حالــة إســتقرار كامــل لمــا اضطــر احــٌد 
منهــم للمغــادرة وذلــك يشــمل المطربيــن ايضــا وحالــة 
نزيــف المواهــب الفنيــة مــن العــراق لــم تتوقــف يومــا منذ 
ــزال تحــدث ألســباب قاهــرة ،  عقــود وكلهــا حدثــت وال ت
ــاح  ــدة الرم ــب وناه ــة زين ــل الفنان ــن قب ــرت م ــد هاج فق
وفــؤاد ســالم وذلــك بســبب مطاردتهــم مــن قبــل النظام 
السياســي فــي العــراق بســبب انتمائهم  للشــيوعية وهاجر 
الفنانيــن خليــل شــوقي وســهام الســبتي وعبــد الهــادي 
الــراوي وحمــودي الحارثــي بســبب الفقــر والفاقــة والحاجــة 
والعــوز الــذي نخــر حياتهــم جــراء الحصــار االقتصــادي 
فــي تســعينات القــرن الماضــي وانعــدام حقــوق األنســان 
ــان واألنســان العراقــي بشــكل عــام خشــية  ــاة الفن ومعان
ــازي  ــان ســليم البصــري وغ ــا أصــاب الفن أن يصيبهــم م
ــا جــراء القهــر المركــزي للســلطة  ــذان توفي ــي الل التكريت

واإلذالل المتعمــد والتجويــع واســتباحة الكرامــة الــذي 
طــال معظــم الفنانيــن ولــم ترعــوي فيهــم المؤسســات إال 
وال ذمــة أو حتــى تهتــم ألمرهــم ، وهنــاك مــن الفنانيــن 
مــن غــادر حتــى ال يصــادر احــد حريتــه فــي التعبيــر كمــا 
فعــل المطــرب قحطــان العطــار والممثلــة غــزوة الخالــدي 
والســينمائي جمــال محمــد اميــن خشــية ان يصيبهــم مــا 
اصــاب الفنــان صبــاح الســهل الــذي قــال كلمــة حــق ووجه 
نقــدا لنظــام البعــث داخــل بيتــه ولــم يكــن مــن غريب في 
منزلــه يســمع حديثــه غيــر اهــل بيتــه ولكــن انتقــاده ذلك 
وصــل الــى مســامع الســلطات التــي لــم تتوانــى لحظة في 
لــف حبــل المشــنقة حــول رقبتــه ، بينمــا نقابــة الفنانيــن 
ــك  ــراء كل ذل ــرج ج ــف المتف ــف موق ــت تق ــن كان العراقيي
فهــي كانــت واحــدة مــن مؤسســات الســلطة ولــم تقــف 
ــرض  ــتقل يتع ــان مس ــن أي فن ــع ع ــف المداف ــا موق يوم
ــي  ــاء اخراج ــام 1998 واثن ــي ع ــاد ، ف ــم أو االضطه للظل
ــراق كان  ــون الع ــي بتلفزي ــل الدول ــان باب ــالة مهرج لرس
أحــد المدعوييــن للمهرجــان مخــرج ســينمائي عراقــي 
مقيــم فــي فرنســا ألكثــر مــن 16 عــام يدعــى قيــس ولــم 
ــه وبعــد انتهــاء  ــراق طــوال اعــوام غربت ــد زار الع يكــن ق
المهرجــان عندمــا أراد العــودة الــى فرنســا تــم منعــه مــن 
ــاط  ــة االحتي ــن أداء خدم ــه ع ــي تخلف ــة ه ــفر والحج الس
ــم  ــه دخــل العــراق بجــواز ســفر عراقــي ت العســكرية والن
عرقلــة ســفره فاالنســان العراقــي وجــوازه القيمــة لــه لــدى 
الســلطة وعندمــا ســالته لمــاذا لــم تأتي بجوازك الفرنســي 
قــال »أنــا قــادم الــى بلــدي األصلــي وبدعــوة رســمية مــن 
وزارة اإلعــالم فاحببــت ان أدخــل بهويتــي العراقيــة التــي 

احبهــا وافضلهــا علــى اي جنســية اخــرى ولكــن بعــد هــذه 
التجربــة اذا مــا غــادرت العــراق فلــن اعــود اليــه مــا حييــت« 
فــكادت مشــاعره تلــك أن تكــون ســببا فــي تحطيــم حياته 
ــزول  ــر وصعــود ون ــق وتوت ولكــن بعــد شــد وجــذب وقل
فــي المؤسســات الرســمية وتدخــل شــخصي مــن الوزيــر 
تــم اســتحصال اســتثناء لــه مــن الرئاســة للمغــادرة ولــم 
ــان  ــي المهرج ــا ، ف ــن حينه ــه شــيئا م ــره أو نســمع عن ن
ذاتــه تعــرض الفنــان التشــكيلي فائــق العبــودي الــى 
التحقيــق والضــرب مــن قبــل رجــال المخابــرات فــي مقــر 
ِيــف ضيــوف المهرجــان ألنــه كان يرافق  الفنــدق الــذي ُيضَّ
ــة  ــي جوالتهــا وهــي صديق ــة ف ــة تشــكيلية أوكراني فنان
لــه وضيفــة علــى مهرجــان بابــل فاعتقلــوه و وجهــوا لــه 
تهمــا خطيــرة تصــل الــى التخويــن والجاسوســية ومــا ان 
نجــا منهــا حتــى غــادر العــراق الــى سويســرا ولــم تالمــس 
ــن  ــر م ــاك الكثي ــرى وهن ــرة اخ ــن م ــراب الوط ــه ت قدمي
القصــص الموجعــة التــي دفعــت بالفنانيــن للمغــادرة 
ــاءت  ــم ج ــورة ، ث ــاء المعم ــي ارج ــر ف ــن الجــئ ومهاج بي
اعتقدناهــا بعــد عــام 2003  أو هكــذا  التغييــر  حقبــة 
ــوت  ــة والم ــى الهوي ــل عل ــوت والقت ــة الم ــا حقب واذا به
المجانــي ومالحقــة الفنانيــن بســبب كلمــة أو موقــف 

ر المشــهد  أو أغنيــة أو حتــى مشــهد تمثيلــي كمــا تصــدَّ
الفنــي عــدد مــن الدخــالء علــى المهنــة مــن المتحزبيــن 
ــن  ــى م ــن تبق ــت بم ــن أو الفاســدين فدفع أو االنتهازيي
الفنانيــن الــى مغــادرة الوطــن وال تــزال االســباب قائمــة 
ومتفاقمــة ، بشــكل عــام الفنانيــن المهاجريــن فــي الخارج 
اليعيشــون حيــاة الرفاهيــة والســعادة بــل علــى العكــس 
تجــد انتماءهــم الروحــي والنفســي والفكــري يقاوم بشــدة 
االنســالخ  عــن المجتمــع واألصدقــاء والذكريــات واألماكن 
التــي حملوهــا معهــم ولــم تغــادر دواخلهــم وكياناتهــم 
لحظــة واحــدة واذا خالطتهــم أو جلســت معهــم ال حديــث 
لهــم ســوى العــراق ، هــم ال يعيشــون ألنفســهم فــي 
الخــارج وإنمــا يعيشــون ألبنائهــم الذيــن اندمج معظمهم 
مــع المجتمــع الجديــد وهــذا يشــكل هاجــس قلــق وعبــئ 
مضــاف ملقــى علــى كواهلهــم والــى جانــب ذلــك القلــق 
والتعــب النفســي نستشــعر بأنــات وآهات تعبهم الجســدي 
بســبب عملهــم فــي مهــن بعيــدة عن الفــن الذي درســوه 
ومارســوه واحبــوه وعــاش فيهــم وتشــبعت بــه جوارحهــم 
ــون بيــن ســائق أو عامــل فــي مطعــم أو  فتجدهــم يعمل
ورشــة أو توصيــل طلبــات وغيرهــا مــن المهــن البســيطة 
األخــرى وال طاقــة لهــم علــى الصبــر أو التحمــل أكثــر 
ــى األقــل بالتخلــص مــن  ــك يجــب ان ننصفهــم عل ، لذل
ــة والمصطلحــات  ــة التصنيفــات والتقســيمات الفئوي ثقاف
ــارج  ــو الخ ــح فنان ــر كمصطل ــي توجعهــم أكث ــة الت الدخيل
ــح  ــو مصطل ــود ه ــب أن يس ــذي يج ــل وال ــو الداخ وفنان
)الفنــان العراقــي( فقــط بــدون أي شــكل مــن التصنيفــات 
، يجــب إيجــاد ســبل وطــرق لتوثيــق حيــاة الفنانيــن فــي 
المهجــر مــن خــالل برامــج ووثائقيــات فهي مســيرة حافلة 
ــة ويجــب اســتدعاءهم  ــة المتوالي ــال الفني وملهمــة لألجي
وإشــراكهم بأعمــال فنيــة كل ضمــن تخصصــه ممثليــن 
ومخرجيــن ومصوريــن وفنانيــن تشــكيلين ومطربيــن 
ألن ذلــك يبعــث علــى اآللفــة واشــاعة روح المحبــة بيــن 
الفنــان ومجتمعــه الفنــي واإلنســاني أوال ويبعــث برســالة 
أمــان واطمئنــان أن العــراق اليــزال بخيــر ثانيــا ، تقــع علــى 
عاتــق نقابــة الفنانيــن مســؤولية التواصــل مــع الفنانيــن 
العراقييــن وفتــح قنــوات التواصــل معهــم للمشــاركة فــي 
األعمــال أو علــى األقــل الســعي إلنتــاج برامــج تحكــي 
مســيرتهم تحــت ســماء الوطــن قبــل ســماء الغربــة ، 
وايضــا تقــع علــى وزارة الثقافــة مســؤولية إصــدار كتــب 
وارســال مبعوثيــن مــن الســفارات للتواصــل مــع كل فنــان 
عراقــي مغتــرب فــي بلــدان المعمــورة ، فالفنــان فــي كل 
مــكان مــن العالــم قيمــة عليــا وأيقونــة ثقافيــة ومجتمعية 
ــده ، واذا  ــل لبل ــر ممث ــة وســفير ســالم وخي ــة مهم وفني
ــان  ــن كي ــزء م ــم ج ــد ُثل ــه ق ــوا ان ــال فاعلم ــه اإلهم طال

المجتمــع يصعــب تعويضــه.
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ــأ لنعمــل ملــف خــاص فــي هــذا العــدد عــن المعماريــة  ونحــن نتهي
العالميهةالراحلــة زهــا حديــد، ليــس النهــا حصلــت علــى اكبــر حظــوة 
مــن االعــالم واالهتمــام، بــل النهــا عراقيــة لــم تخــف عراقيتهــا فــي اي 
لقــاء او اي مناســبة، الحظــت وانــا اعمــل مكالماتي لبعــض المعماريين 
العراقييــن المعروفيــن، الحظــت ان لهــم مالحظــات كثيــرة واســتطيع 
القــول حســد مهنــة لهــذه المــرأة التــي غيــرت مجــرى الثقافــة العالمية 

فــي كرتنــا االرضيــة.
نعــم زهــا غيــرت النظــر الــى فــن العمــارة بــل الــى مفهــوم العمــارات، 
الــى طريقــة البنــاء والتعاطــي البصــري مــع األبنيــة، هــذه المــرأة 
الفوالذيــة وخــالل الخمســة وعشــرين ســنة االخيــرة فقــط اســتطاعت 
ان تعمــل كل هــذا التغييــر، فــي حيــن ان شــيخ المعمارييــن العراقييــن 
لــم يســتطع ان يؤثــر فــي العمــارة فــي مدينتــه او حتــى فــي اصغــر 

جــزء مــن هــذا العالــم.
حيــن اتصلــت بأحدهــم اطلــب منــه ان يكتــب شــيئا عــن زهــا، كونــه 
ــك هــو  ــم عمــل زهــا، كذل ــه ان يقي ــت من ــل معمــاري واخــر طلب زمي
زميــل لزهــا معمــاري وثالــث ان يتوجــه بالنقــد الــى اعمــال زهــا، 
واخــر... رد كل منهــم بطريقتــه التــي يحــاول ان يفلــت مــن الموضــوع 
ويســالني عــن اخــر مــا حــدث لشــبكة الفنانيــن التــي اديرهــا منــذ ٢٣ 
ــة  ــد كمعماري ــا حدي ــع زه ــد ان يتعاطــى م ــه ال يري ــرد ان ســنة، لمج

عظيمهــة
ــث  ــذا ينهــي الحدي ــه، ل ــك شــيء ليقول ــه ان بعظهــم ال يمتل الحقيق
بشــكل عصبــي او احيانــا بقفــل التلفــون بحجــة ان الخــط قــد انقطــع، 

هــذا مــا كان الحدهــم حيــن اتصــل بعــد ســاعتين.
ــا مــرة مــدرس مــادة االخــراج فــي المســرح فــي معهــد  كمــا قــال لن
الفنــون الجميلــة، حيــن ســؤل عــن االمــل عنــد تشــيخوف، اخــذ يطــرح 
كيــف ان تشــيخوف عظيــم وكيــف انــه تمكــن مــن العيــش فــي اكثــر 
مــن مــكان فــي روســيا، وكيــف وكيــف... فســأله ذات الطالــب وقــال: 
ــى الســؤال، لمــاذا تشــيخوف رجــل متأمــل  ــب عل ــم تجي ــت ل لكــن ان
ولمــاذا االمــل دائــم فــي اغلــب اعمالــه، بســتان الكــرز مثــاال. او خــذ اي 
عمــل لــه، اجــاب بشــكل عصبــي: بابــا روح اقــره عــن تشــيخوف و تعــال 

ناقشــني، يطلــع مــن البيضــه يعلمــك علــى الطيــران.
الحقيقــه تعلمــت اشــياء كثيــرة خــالل هــذه الرحلــة مــع هــذه الجريــده 
الفتيــة » المســتقل«، تعلمــت ان ال ارد علــى مــن اليعلــم شــيئا، فقــط 
اشــيح بوجهــي عنــه النــه ال يســتحق الــرد، تعلمــت ان احتــرم عقلــي 
ونفســي اكثــر، النــي لــم اكــن احتــرم عقلــي فيمــا مضــى، وادخــل فــي 
ســجاالت ونقاشــات تصــل احيانــا الــى التزمــت، كذلك تعلمــت ان القرار 
فــي المســائل الثقافيــة ليــس فيــه ديمقراطيــة، بــل فيــه حّديــة و ال 
تنــازل، ال لشــيء انمــا الن الثقافــة موقــف مــن الحيــاة، موقــف االنســان 
الــذي يعمــل فــي مجــال الثقافــة والــذي نســميه بالمثقــف، فالموقــف 
ــرء أزاء  ــذه الم ــتعداد أو رأي يتخ ــو إس ــان، وه ــده االنس ــف عن ــا يق م

شــخص أو قضيــة.
ــي  ــم ف ــات معه ــت النقاش ــن خض ــون« الذي ــخاص » المعماري فاالش
مســالة الكتابــة عــن زها علمونــي ان اعيد تقييم االشــياء واالشــخاص، 
ــت  ــي كن ــة الت ــائل االعتباري ــكرهم الن المس ــل اش ــم، ب ــا ال الومه ان

اكّنهــا لهــم كانــت مبالــغ فيهــا، و قــد نبهونــي لهــذه المبالغــة.

اتخذ موقفًا: 
اصدر قرارًا

أمري الخطيب

التفـاتة 

د. صائب غازي

فنانو المهجر

ِسَوى َتواِبيِت األَلِم
اُر الُحـــــــــــُروِب..!! َما َيصَنُع َنجَّ

ِر، َوغيَر َسرديِة الَنَواحِ الُمكرَّ
َما َتبتِكُر األرامُل ...

َوَليَس ِللَخباِز ِسَوى َيدٍّ
ُتَصاِحُب َعِجيناً َدِبَقاً ِلُيصِبَح ُخبَز الّذكرياِت.

... ِتلَك َحياٌة َتستطيُل أظالُعَها،
َو َتتِرُك َعَلى َنوافَذنا،

َساِئال َعديَم الَمعَنى ُيَسّمى« َزَمنًا« َرهَناً للَعواِصِف.
َعليَنا ِبقطعِة َخَشٍب أِخيًرٍة ِمْن » ُفْلِك ُنوحٍ«،

َكي َنْعِبُر ِبها ِبَحاَر الِمحَنِة،
َوآنخطاَف ُصَراخِ الَجِنراالِت،

َوَنعوَذ ِمنَها ِبالّسكوِت َعْن َنِشيِد الَمارَشاِت الَقِديَمِة.
َو اَل َننَسى ِاصِطحاَب » َمراِثي ُأوَر «

ِفي ِرحَلِتنا الَعلنيِة َنحَو َمَجراٍت اَل ُتِضيُء ِسَوى أخطاِئنا.
َوًهيَت َلَنا ِمْن َرِغيٍف َساِخٍن،

ٍس. َتْقُرُبُه أفواُهَنا، َوَنحُن أَماَم َتاريخٍ ُمَقدَّ
َتلَك َحياٌة أبعُد ِمْن ُقْطٍب ُمنَجِمٍد َغاِرٍق َفي ُزرَقِتِه،

ِللِدببِة ِفيه ُمتََّسٌع ِللَتثاُؤِب،
َو ِلسماِئِه َوجٌه َناِصٌع ُيغِري ِبالِغَياِب.

َوَلَنا َما َيخِفي َسّورَة الَهمِّ الُمَعظَِّم
َوهَو َيتًِّكُئ َعَلى َحافِة ُحُلٍم ُمنَكسـِــــــــــْر..

َتلَك ًوظيفُة الٍبالِد ِفي ِمحَنِتها،
إحصاُء ُرؤوِسَنا َقبَل َتوّجِه الطَّلَقِة إليَها،

َفُكنُت أّوَل الَواصليَن إليَها ِمن ُمِدِن الالسالِم..!!
َوَظٌل أِخيَرًا ِلَمن َشيَّعتُه ُغرَبُة الَمقاِبْر.

ِب، َوأِلنَّ الَكنائَس ُبيوُت الرَّ
ُتْمَسُح ِعنَد َمذَبِحها أثَواُب الَخَطايا،

َوُتهَرُق الّدُموُع َتحَت َصَدأِ الَمساِميِر الّثالَثِة،
َتَماماً َكَشمعٍ َذُبلْت ُروُحُه ِفي َرهبِة الَصَلواِت..

َفإّن الَمساِجَد ِمئَذنٌة َتسَتصِرُخ الَمَدى،
اٍد َفاِخٍر ُسِفَحْت َعَليِه أقاويُل األوَِّليَن. َوُربَّ ِسجَّ
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بعــض 
ت  يــا لحكا ا
ليــد  لتقا ا و
ــل  ــل باب اله
ر  شــو ا و
مــا  عند
بــالد  زار 
الرافديــن منهــا انهــم يرتــدون قمصــان 
طويلــة مــن قمــاش الكتــان تصــل الــى 
الصــوف  مــن  اخــرى  وفوقهــا  اقدامهــم 
ــا  ــض . كم ــيج ابي ــن نس ــاءة م ــا عب وفوقه
وعلــى  طويلــة  شــعورهم  بــأن  وصــف 

كثيفــة  لحــي  ولهــم  رؤوســهم قالنــس 
. العطــور  أي  الطيــب  كثيــري  وانهــم 

ويبــدو ان العطــور والتعطيــر به ســنن قديمة 
كان االنســان يهتــم بهــا بقــدر اهتمامــه  
بمظهــره. لحــد هــذا اليــوم لمــا لها مــن تأثير 
نفســي و روحــي و صحــي على االنســان . كما 
ــن  ــل الرافدي ــن اه ــكل م ــؤرخ ان ل ــر الم ذك
ختــم وعصــا لهــا رأس مزخــرف . ويحضــر 
عليهــم حمــل عصــا غيــر مزخرفــة وربمــا كان 

رأس العصــا عبــارة عــن ختــم .
وكان لبــاس النعــال ) الحــذاء ( مقصــورًا على 
ــه  ــرب والكهن ــال الح ــوك ورج ــراء والمل االم
حافيــة  تســير  فهــي  النــاس  عامــة  أمــا 
ــا ان مالبــس  ــرؤوس. كم ــة ال ــدام عاري االق
ومزخرفــة  مزركشــه  والكهنــه  الملــوك 
محــالة  واطرافهــا  البديعــه  بالنقــوش 

بالزخــارف والهــداب، هــذه التقاليــد الفنيــة 
الزخرفيــة نجدهــا بعــد االف الســنين تظهــر 
ــة  ــلمين خاص ــرب و المس ــس الع ــي مالب ف
فــي رســوم الواســطي فــي حوالــي 1237 م 

ــري . ــات الحري ــي مقام ــرت ف ــي ظه .الت
ويذكــر هيرودتــس ايضــاً أن أهــل بابــل 
واالســاور  الحلــي  يســتخدمون  وآشــور 
او  للرجــال  ســواء  واالقــراط  والمعاصــم 
ــة  ــذه الزين ــد ه ــوا تقالي ــد ورث ــاء. وق للنس
مــن  اي  الســابقة  االقــوام  مــن  والتــرف 
الســومريون والعبيديــون الذين ســبقوهم .

تقاليد الزواج
وكان يجتمــع فــي بابــل كل ســنة عــدد كبير 
ــك عــدد مــن  ــات وكذل ــات البالغ مــن الفتي
الشــباب ويأتــي الــدالل لبيــع هــذه الفتيــات 
ــان(  ــى يزوجهــن للفتي ــان )بمعن ــى الفتي عل

الفتــاة جميلــة كلمــا كان  فكلمــا كانــت 
ســعرها ) مهرهــا ( غاليــاً وهكــذا يتم الــزواج. 
وعندمــا يقتــرب الرجــل مــن أمرأتــه عليــه أن 
يحــرق بخــورًا ويجلــس امامــه ثــم يغتســل 
ــا  ــس له ــه. ولي ــرأة مثل ــل الم ــك تفع وكذل

ــل الغســل . ــي قب ــزًا مــس االوان جائ
ونجــد هــذه التقاليــد الزال بعضهــا موجــودًا 
ــا االســالمية، ) النظافــة مــن  فــي مجتماعتن
االيمــان ( حيــث ان الرجــل بعد االقتــراب من 
زوجتــه عليــه ان يغتســل ويطيــب ويتزيــن 
ويضــع البخــور فــي المنــزل وكذلــك تفعــل 
المــرأة واليجــوز لهــا مــس الكتب المقدســة 
والمكــوث فــي المعابــد اال بعــد الغســل. 
هــذا الترابــط فــي التقاليــد والثقافــات بيــن 
واالشــوري  والبابلــي  الســومري  االنســان 
وبيــن االنســان المعاصــر دليــل علــى ان 

االنســان هــو نفســه فــي الميــول والرغبــات 
والعواطــف  والروحــي  العقلــي  والتكامــل 
والمشــاعر والميــل الــى الجمــال والحــب 
والعــدل و النظافــة. حيــث ليــس هنــاك 

ــق االنســان . ــي خل ــر ف تغيي
والبابلييــن  الســومريين  افــكار  ومــن 
االســطورية هــي نــزول عشــتار ) فينــوس ( 
الــى عالــم الجحيــم حيــث تقــول القصــة انها 
لمــا فقــدت ولدهــا قــررت الذهــاب الــى عالم 
االمــوات حيــث تحكمــه الهــه االرض ولكــن 
لــم يفتــح لهــا البــاب اال ان تنــزع مالبســها 
ــم تنتهــي  ــت ث ــاً ففعل ــة تمام ــى عاري وتبق
القصــة بغمــوض اســطوري بعدمــا حصلــت 

علــى ابنهــا .
ــومري  ــن الس ــي الف ــتار ف ــرى عش ــذا ن وله
ــى  ــت ال ــم انتقل ــة، ث ــرأة اســطورية عاري أم
الفــن اليونانــي بنفــس الشــكل العــاري 

وأطلقــوا عليهــا أســم فينــوس.
هــذه القصــة تذكرنــا في الكوميديــا االلهية 
للشــاعر االيطالــي دانتــي حيــث قــام برحلــة 
ــه  ــى الجحيــم والجن ــة ) اســطورية ( ال خيالي
, وتتكــون الملحمــة مــن 14233 بيتــاً مــن 

الشــعر حيــث الفــت عــام 1308م .
ويقــال ان دانتــي كان متأثرًا برســالة الغفران 
ــري  ــوف المع ــاعر والفيلس ــا الش ــي كتبه الت
)973م( وكانــت هــذه الرســالة تصف الجحيم 

والجنــة والشــخصيات التــي فيهــا .
وبالتالــي نجــد ان كثيــر مــن االعمــال االدبية 
لهــا جذور فــي عمق التاريخ االنســاني حيث 

تنتقــل التأثيــرات واالفــكار والمفاهيــم 
مــن حضــارة الــى اخــرى وتأخــذ صــور و 

اشــكال مختلفــة .
كمــا جــاء فــي االداب الرافدينيــة قصــة 
اســطورية عــن الملكــة ســمير اميــس 

حيــث كانــت زوجــة الحــد القــواد 
االشــوريين وهــي غايــة فــي الجمال 
واالناقــة و العظمــة. ولمــا رآهــا 
الملــك االشــوري اعجــب بهــا وطلب 
مــن القائــد ان يتركهــا لــه مقابــل 

ــك . ــه ففعــل ذل ــزوج ابنت ان يت
كانــت  ملكــة  اصبحــت  وعندمــا 
ــي  ــة. و ف ــوش المحارب ــق الجي تراف
جبــال ارمينيــا طلبــت بقطــع حجــرة 
طولهــا 130 قدمــا وعرضهــا 25 
قدمــا ثــم نقلهــا الى بابــل ونصبتها 
فــي احــد ســاحاتها . ودونــت عليهــا 
منجــزات الملــك والقــادة وزينتهــا 
بالزخــارف الجميلــة . وعدهــا بعــض 

المؤرخيــن مــن عجائــب االنصــاب او 

ــت. ــك الوق ــي ذل ــم ف ــي العال ــالت ف المس
هــذه الملكــة االســطورية المحاربــة كانــت 
ترافــق حركــة جيوشــها لحميــة بلدهــا مــن 
االخطــار الخارجيــة ولــم تركــن الــى عرشــها 
اال للظــرورة..  يــا تــرى هــل ان حكامنا خرجوا 
مــع محاربيهــم لحمايــة بلدهــم مــن مطامع 
ــار  ــم و آب ــذت اراضيه ــي اخ ــوار الت دول الج
نفطهــم على مــرأى 
من الجميــع ..؟

خاص - المستقل

ــن  ــن ف ــراق. تتق ــن الع ــة م ــان فنان ــف كهرم هي
ــع  ــل م ــث تتعام ــم، حي ــت و التصمي الرســم والنح
قضايــا صعبــة للغايــة تتعلــق بهويــة المــرأة فــي 
ــن  ــة لثقافته ــاء ضحي ــع النس ــف تق ــا - كي وطنه
الخاصــة، وكيــف يخضعــن للرجــال وغالبــاً مــا 
يعانيــن مــن آثــار الحــرب. تــروي كهرمــان حكايــات 
ــا  ــن خــالل لوحاته ــة م ــة رزين ــب هــذه بنعم الرع
الجميلــة بشــكل مذهــل.  فــي هــذه السلســلة مــن 
األعمــال، تصــور صورهــا القصــة الكتابيــة لتضحية 
الحمــل، والتــي تعتبــر مركزيــة فــي عيــد األضحــى 
اإلســالمي، حيث تعيد صياغة الشــخصيات كنســاء.

ــن  ــي كل م ــجلة ف ــطورة مس ــل أس ــة الحم ذبيح
القــرآن واإلنجيــل. أخبــر اهلل إبراهيــم فــي رؤيــا 
ــى إخالصــه  ــل عل ــد كدلي ــه الوحي أن يضحــي بابن
المطلــق. فــي رؤيــة مــدى إيمــان إبراهيم ، يســمح 

اهلل باســتبدال الكبــش مــكان الصبــي. يتكــرر هــذا الحــدث بشــكل رمــزي خــالل أهــم عطلــة 
إســالمية حيــث يتــم التضحيــة بالحمــالن كجــزء 
مــن االحتفــاالت واألعيــاد الدينيــة.  يوضــح 
ــرأة،  ــور الم ــن منظ ــة م ــذه الحكاي ــان ه كهرم
ــى موضــوع  ــر للجــدل يســتحوذ عل بشــكل مثي
بيــن  المســاواة  لتأكيــد  المقــدس  المذكــر 
ــا  ــن أيًض ــات، يمك ــذه اللوح ــي ه ــين. ف الجنس
فهــم الحمــالن التــي تــم التضحيــة بهــا مجازًيــا 

ــم. ــة جرائ ــق بممارس ــا يتعل فيم
اعمــال هيــف تحمــل نقــش مــزدوج مطلي بشــكل 
رائــع. متأثرة بالمنمنمات الفارســية وعصر النهضة 
والرســوم  الحديــث  والفــن  الصينــي  والرســم 
كهرمــان  أعمــال  تنقــل  لألزيــاء،  التوضيحيــة 
الكالســيكية الخالــدة، وتضــع حواراتهــا المعاصــرة 
داخــل نســيج التاريــخ الغنــي. غالبــا مــا تصــور 
كهرمــان شــخصياتها برقــاب طويلة تشــبه البجع، 
ممــا يزيــد مــن دقــة صقلهــم وضعفهــم الجســدي واالجتماعــي. المنظــور المســطح فــي عملهــا 

يتصــور ثنائيــة األبعــاد علــى أنهــا تبايــن مفاهيمــي 
بيــن الفــرح واأللم والوهــم والواقع والســالم والعنف.

ــان  ــى الكت ــرة عل ــمه مباش ــم رس ــذي ت ــض ال يتناق
المشــدود، بين النسج الخشــبي الطبيعي للقماش مع 
تقنيــة الرســم المصقولــة للغايــة لكهرمــان، والتجــاور 
بيــن القمــاش الفاخر الحقيقي والفســاتين المرســومة 
يزيــد مــن الوهــم المكاني. علــى الرغم من اســتخدام 
لوحــة محــدودة وتركيبات مســتوية مبســطة ، حققت 
كهرمــان قــدًرا هائــالً مــن العمق في عملهــا من خالل 
كثافــة ألوانهــا وقشــرة الزخرفــة ذات الطبقــات. تقــدم 
كهرمــان ذلــك بطالقــة ســهلة: يتألــق بيــاض لحــم 
الضــأن ببريــق اللؤلــؤ المرصــع وتتوســع كتــل الشــعر 
الســوداء مثــل انســكابات الحبــر العمالقــة ، ممــا يؤدي 

إلــى تكــرار تــرف العصــور القديمــة.

د. كاظم شمهود

من تقاليد و ثقافات اهل الرافدين
هيف كهرمان.. فنانة 
تتناول هوية المرأة 

في اعمالها 
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يحلــو لــي الحديــث عــن منتجــات االلبــان، ففــي الســتينيات كنــت 
ــة  ــت العائل ــاب بي ــي ب ــوم احــد ف ــاح كل ي ــرًا صب ــف مبك ــاً اق صبي
الكبيــر براغبــة خاتــون انتظــر ســيارة االلبــان التــي تــوزع الحليــب 
حيــث موعــد الحــي الــذي نســكن فيــه  فتجهزنــا بصنــدوق حليــب 
معقــم واخــر  حليــب معقــم مطعــم بالمــوز ومنجــات اخرى القشــطة 
والزبــدة حيــث يتــم التتوصيــل الــى البيــت بواســطة ســيارات 

الشــركة .
ــم   ــة، نع ــة اقتصادي ــي صفح ــة ف ــال غريب ــة المق ــدو مقدم ــد تب ق
كونهــا تصلــح للصفحــات المنوعــة ) االخيــرة ( مثــال، والنــي اعــرف 
ــر فــي ذاكــرة العراقييــن المغتربيــن  ــر كبي ان لهــذه الذكريــات أث
فــي المهجــر النهــم ممــن عاصــروا تلــك الحقبــة، فقــد اســتثمر ت 
هــذه المقدمــة لكــي اســلط االضــواء علــى مــا آلــت اليــه االمــور 
فــي قطــاع الصناعــات الغذائيــة فــي العــراق فــي وقــت كانــت 

ــرة . ــة كبي تشــكل هــذه الصناعــات جــدوى اقتصادي
واقــع  عــن  للحديــث  المدخــل  لتكــون  معلومــة  لكــم  أســوق 
الصناعــات الغذائيــة ايــن كانــت وايــن وصلــت، ومفــاد المعلومــة 
ــن  ــن الخالدي ــد ذو االرث الزراعــي وصاحــب النهري ــراق البل ان الع
تبلــغ حجــم امــوال اســتيرادته مــن االلبــان  ومنتجاتهــا بمليــارات 

الــدوالرات ؟!!.
ــى وجــه الخصــوص، ان  ــدن عل ــون مــن ســكنة لن ــر العراقي يتذك
ــب  ــة الذه ــمى ) قري ــت تس ــي كان ــب والت ــو غري ــان اب ــل الب معام
ــا العربــي  ــان فــي محيطن االبيــض (، كانــت انمــوذج صناعــة االلب
واالقليمــي فــي الســتينيات طبعــاً ، وكانــت منتجاتهــا مــن الحليــب 
المعقــم والقيمــر المعقــم والزبــدة ذات العالمــة المميــزة والنكهــة 
الرائعــة تــوزع بيــن احيــاء بغــداد علــى مــدار االســبوع عبــر ســيارات 
خاصــة بالشــركة، امــا وســائل التعبــة والنظافــة فكانــت مــن اروع 

مايكــون .
مالذى جرى فيما بعد عبر مرحلتين او لنقل بين جيلين ؟

بعــد عمليــة تأميــم النفــط وانطــالق الثــورة التنمويــة فــي البلــد 
فــي بدايــات الســبعينات ، أولــت الدولــة اهتمامــاً اســتثنائياً بالثــروة 
الحيوانيــة فأنشــأت 15محطــة ابقــار كبــرى، الهــدف منهــا توفيــر 
ــة  ــة المختلف ــان ضمــن االهتمــام بالصناعــات الغذائي منتجــات الب
االخــرى، واالهــم كان توجــه جــاد نحــو تحقيــق االمــن الغذائــي .

وبعــد حيــن تلــكأت تلــك المشــاريع الســباب عديــدة المجــال 
ــرى، اي  ــات االبقارالكب ــة محط ــة خصخص ــأت الدول ــا، فارت لذكره
ــاً و  ــي ، بعــدان لمســت تراجع ــى القطــاع الخــاص العراق بيعهــا ال
ــة  ــام ومعالج ــاع الع ــل القط ــن قب ــات م ــي ادارة المحط ــاً ف ضعف

ــار . ــراء الحص ــد ج ــا البل ــرض له ــي تع ــة الت ــة المالي الضائق
ومــا ان ان اســتلم القطــاع الخــاص ادارة المحطــات حتــى جعلهــا 
تغطــي الحاجــة المحليــة مــن الحليــب وااللبــان ومشــتقاتها، حيــث 
ــغ  ــد ويبل ــى ح ــرة كاعل ــة االف بق ــم خمس ــة تض ــت كل محط كان
القطيــع المنتــج منهــا ثلتــي العــدد والباقــي تربية عجول لتســمينها 
وبيعهــا لحــوم حمــراء للمســتهلك المحلــي، واصغــر محطــة كانــت 

تضــم اكثــر مــن 2000 بقــرة حلــوب .
ــان التابعــة  ألفــت الــى ان مالكــي محطــات االبقــار وشــركات االلب
لهــا كانــوا  اســماء معروفــة فــي الوســط االجتماعــي ومــن رجــال 
ــة وســيد عــزال  ــال مجموعــة شــركات البني ــن امث االعمــال الالمعي
الموســوي وجعفــر ياســين وابوجهــاد والدهلكــي واســماء كثيــرة 

اخــرى .
وكانــت محطــات االبقــار تتــوزع بيــن المحافظــات العراقيــة امثــال 
محطــات ابقــار االســحاقي والنصــر والوحــدة والخالــص واللطيفيــة 
ومحطــات التســعفني الذاكــرة لذكرهــا والحديــث يطــول عــن 
ــة  ــي لجمعي ــار االعالم ــت المستش ــث كن ــا حي ــات وذكريته المحط
ــة  ــة حلق ــت الجمعي ــار، وكان ــات االبق ــي محط ــي ومرب ــار مالك كب
ــة ووزاراتهــا الزراعــة الصناعــة والتجــارة وبيــن  وصــل بيــن الدول

ــن . المربي
ــات  ــة للصناع ــدوى االقتصادي ــوع الج ــدء لموض ــى ذي ب ــود عل ع
ــد  ــت بع ــاً واهمل ــت كلي ــد تراجع ــان فق ــاً االلب ــة وخصوص الغذائي

2003 وتعرضــت المحطــات للتخريــب والســلب .
ــج  ــا تع ــات االن تراه ــوبر ماركت ــة والس ــواق العراقي ــي االس وهاه
بالمنتجــات  المســتوردة مــن جميــع دول الجــوار ومحيطنــا العربــي 
ــق  ــخ العري ــك التاري ــى ذل ــوق ال ــار الس ــظ افتق ــي وتالح واالقليم

ــدر . ــهية اال مان ــة الش ــات العراقي للمنتج
ــات  ــة بالتخصيص ــة مثقل ــة العراقي ــهد والموازن ــذا المش ــي ه يأت
الــدوالرات  وبمليــارات  الصعبــة  العمــالت  وتســرب  التشــغيلية 
ــعودية  ــا والس ــران وتركي ــوار  اي ــن دول الج ــات م ــتيراد منتج الس
وســورية فــي حيــن كان العــراق رائــدًا فــي انتاجهــا فــي المنطقــة، 

ــتورد . ــه ال ان يس ــر منتجات ــى بتصدي ــو االول وه
ــة  ــات الغذائي ــروع الصناع ــاء مش ــة الحي ــة ملح ــت الحاج واالن بات
ــد  ــي العدي ــا ف ــب وانم ــان فحس ــال االلب ــي مج ــس ف ــة لي العراقي
ــدة االخــرى  ــه العدي ــات االخــرى كالمعجــون ومصانع مــن الصناع
المنتشــرة فــي اغلــب المحافظــات لكنهــا اهملــت لالســف فــي وقــت 
نحــن احــوج مــا يكــون لهــا الســتيعاب مئــات االالف مــن االيــدي 

ــة عــن العمــل . ــة العاطل العامل
ــاء هــذه المشــاريع ذلــك الن بعضــًا  ارى ان الفرصــة ســانحة ألحي
مــن البنــى التحتيــة لهــذه المشــاريع قائمــة وممكــن االســتفادة 

منهــا وتطويرهــا واعــادة الحيــاة لهــا كيــف ؟ 
فقــط تحتــاج الــى ارادة وطنيــة لدعــم هــذا التوجــه وتشــجيع 
ــال  ــع رج ــي م ــاص العراق ــاع الخ ــن القط ــاركة بي ــراكة والمش الش
اعمــال المهجــر  لالســتثمار فــي هــذا الجانــب الــذي يدعــم ويحفــز  
النمــو االقتصــادي بالبلــد ويحقــق ايــرادات كبيــرة للدولــة ويوفــر 
العمــالت الصعبــة وفــرص عمــل للعاطليــن ويحقــق اربــاح كبيــرة 

ــر .. ــي المهج ــن ف للمســتثمرين العراقيي
مــن اجــل ذلــك قلــت انــا ابحــث فــي الجــدوى االقتصاديــة لهــذه 

المشــاريع المهمــة .

حليب معقم 
واخر مطعم برائحة الموز؟!

ياسر املتولي

صدى التنمية

طالمــا وقــع منتجــو النفــط العــرب فــي مــأزق ولعقــوٍد مضــت. عندمــا تنخفــض 
األســعار، يتعهــدون »بفطــم« اقتصاداتهــم عــن مــوارد المــادة الســوداء. لكــن 
األســعار المنخفضــة تعنــي أنهــم ال يســتطيعون تحمــل تكلفــة اإلصالحــات 
المكلفــة. ينخفــض اإلنتــاج مــرة أخــرى ويرتفــع الطلــب وتبــدأ األســعار باالنتعــاش 
بشــكٍل حتمــي. تتدفــق المــوارد الماليــة مــرة أخــرى، ويختفــي الضغــط مــن أجــل 

ــات.  اإلصالح
ــدورة قــد  يتســاءل بعــض المســؤولين اآلن، فــي الســر، عمــا إذا كانــت هــذه ال
انتهــت، ممــا يجعــل اإلصالحــات المطلوبــة أمــرًا ال مفر منــه. أدى انخفــاض الطلب 
الناجــم عــن انتشــار جائحــة كورونــا إلــى انخفــاض ســعر خــام برنــت إلــى 21 دوالر 
للبرميــل فــي عــام 2020. ســتتعافى األســعار قليــالً فــي عــام 2021، وربمــا تتجــاوز 
مســتوى 60 دوالر، لكنهــا لــن ترتفــع كثيــرًا ولــن تــدوم فــورة األســعار. ســتظل 
معظــم الــدول النفطيــة فــي الشــرق األوســط غيــر قــادرة علــى موازنــة ميزانياتها.
ســتواصل المملكــة العربيــة الســعودية، أكبــر منتــج للنفــط فــي المنطقــة، البحث 
عــن إيــرادات غيــر نفطيــة. فــي العــام الماضــي ضاعفــت ضريبــة القيمــة المضافــة 
ثــالث مــرات لتصــل إلــى ٪15. ســيصاب الســعوديون الذيــن كانــوا يأملــون فــي 
أن يكــون ارتفــاع الضريبــة مؤقتــاً باإلحبــاط عندمــا يعلمــون أنــه ليــس كذلــك. 
مــع ذلــك، ســوف يتســع عجــز ميزانيــة البــالد. ســيواجه المقاولــون صعوبــة فــي 
الحصــول علــى الدفعــات النقديــة مقابــل أعمــال األشــغال العامــة التــي ينفذونهــا. 
لكــن المملكــة ســتمضي قدماً في تنفيــذ مشــاريعها العمالقة، مثل مدينــة نيوم، 
ــار دوالر فــي الصحــراء الشــمالية  ــة بتكلفــة 500 ملي ــة التقني ــة عالي وهــي مدين
الغربيــة، ومنتجــع مســاحته أكبــر مــن بعــض الــدول األوروبيــة مخطــط لــه علــى 
البحــر األحمــر. كمــا ســيضطر المزيــد مــن العامليــن األجانــب للخــروج مــن ســوق 

العمــل، ممــا يوفــر فــرص عمــل للمواطنيــن، وإن كانــت منخفضــة األجــر. 
ــي موحشــة: ســتظل  ــي شــوارع دب ــالً ف ــادة لي ــه، ســتكون القي ــت ذات ــي الوق ف
المجمعــات الســكنية الشــاهقة والفيالت الفخمة مظلمــة وخالية. ســتفقد اإلمارات 
العربيــة المتحــدة حوالــي مليــون مقيم أجنبي، أي ُعشــر ســكانها. ســيعود البعض 
إلــى ديارهــم بعــد أن فقدوا وظائفهم، وسيرســل بعضهم عوائلهــم إلى بلدانهم 
ــون إلــى شــقٍق أصغــر لخفــض تكاليــف  بعــد أن تــم تخفيــض رواتبهــم وينتقل
المعيشــة. ســتؤدي عمليــات اإلنشــاءات الجديــدة إلــى مزيــد مــن االنخفــاض فــي 
أســعار العقــارات، التــي انخفضــت بنســبة ٪10 فــي عــام 2020. لكن دبي ســتحقق 
علــى األقــل دفعــة، كانــت تنتظرهــا منــذ العــام الماضــي القتصادهــا، مــن خــالل 

انطــالق أعمــال معــرض إكســبو العالمــي فــي تشــرين األول 2021.
ســتذهب الكويــت إلــى أســواق الســندات لســد عجــز فــي الميزانيــة قــد يصــل إلــى 
٪15 مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي، ممــا يثقــل كاهل األجيــال القادمــة بمزيٍد من 
الديــون لدفــع تكاليــف قطــاع عام ضخــم، ومترهل، وغيــر منتج. ســتواجه البحرين 
وعمــان، اللتــان تــم تصنيفهمــا بالفعــل علــى أنهمــا اقتصــادات غيــر مضمونــة، 

صعوبة فــي االقتــراض.
تبــدو الصــورة خــارج الخليــج أكثــر قتامــة. ســيضطر العــراق لخفــض اإلنفــاق العــام 
لتغطيــة رواتــب القطــاع العام غير المنتج المتضخمة. ســوف تنخفــض االحتياطيات 
األجنبيــة للجزائــر، التــي بلغــت 200 مليــار دوالر فــي عــام 2014، إلــى أقــل مــن 40 

مليــار دوالر.
ــاً. ســيظل الطلــب علــى النفــط منخفضــاً. علــى  ــاك انفراجــة قريب اليبــدو أن هن
جانــب العــرض، فــإن أعضــاء أوبــك + الذيــن التزمــوا بســقوف إنتــاج صارمــة فــي 
عــام 2020 ســيضخون المزيــد مــن النفــط فــي محاولــة للحفــاظ علــى حصصهم 
فــي الســوق. ســتؤدي سياســة الرئيــس جــو بايــدن الجديــدة تجــاه إيــران إلــى 
تدفــق المزيــد مــن النفــط الخــام إلــى الســوق. ســتدرك الحكومــات التــي تعيــش 
علــى واردات »الذهــب األســود« أخيــرًا أنهــا بحاجــة إلــى إعادة هيكلــة اقتصاداتها. 

ســوف يتســاءل المســؤولون حينــذاك عمــا إذا كان الوقــت قــد فــات.

* أســتاذ االقتصــاد والعلــوم السياســية، جامعة والية كنســاس، الواليــات المتحدة 
األمريكية

بغداد - المستقل

تشــهد االســواق العــراق ارتفاعــاً ملحوظــاً فــي اســعار 
الســلع والمــواد الغذائيــة، وهــذا ناتــج عــن انخفــاض 

قيمــة الدينــار امــام الــدوالر.
وكمــا هــو معــروف ان العــراق يســتورد %90 مــن 

احتياجاتــه مــن الخــارج . 
بعــض النــواب عــزو ذلــك الــى جشــع التجــار والفوضى 
التــي تجتــاح الســوق وعــدم تدخــل الدولــة  للحــد مــن 

ــذا الواقع.  ه
فقــد  تحــدث عضــو اللجنــة االقتصاديــة النيابيــة، مازن 
ــي  ــة ف ــواد الغذائي ــاع الم ــباب ارتف ــن أس ــي، ع الفيل

ــا  ــود م ــى وج ــى أشــار إل ــا إل ــة، فيم األســواق العراقي
أســماه بـ»الجشــع والفوضــى«.

 وقــال الفيلــي إن »األســواق العراقيــة المحليــة تشــهد 
ــاب  ــة، بســبب غي فوضــى فــي أســعار المــواد الغذائي

الرقابــة ومحاســبة التجــار الجشــعين«.
تشــهدها  التــي  العارمــة  »الفوضــى  أن   وأضــاف، 
المــواد  أســعار  رفــع  نتيجــة  المحليــة  األســواق 
الغذائيــة، أثقلــت كاهــل المواطــن البســيط ذو الدخل 

المحــدود«.
 وأوضــح، أن »رفــع أســعار صــرف الــدوالر أمــام الدينــار 
العراقــي أدى إلــى ارتفــاع أســعار المــواد الغذائيــة 
والســلع االســتهالكية«، عازيا ذلك »إلى غيــاب الرقابة 

علــى األســواق ودعــم المنتــج المحلــي باإلضافــة إلــى 
اســتمرار عمليــات االســتيراد الخارجــي«.

صارمــة  بإجــراءات  وعــدت  »الحكومــة  أن   وبيــن 
للحفــاظ على اســتقرار األســواق لكن لألســف الشــديد 
لــم نــر إي إجــراء حكومــي حقيقــي علــى أرض الواقع«.

 وتشــهد األســواق العراقيــة، منــذ أســابيع، ارتفاعــًا 
ــتهالكية،  ــواد االس ــة والم ــلع الغذائي ــعار الس ــي أس ف

ــان. ــهر رمض ــول ش ــرب حل ــع ق ــا م وخصوص
 وتوعــدت الحكومــة العراقيــة، فــي وقــت ســابق، 
بمحاســبة التجــار الذيــن يحاولــون رفــع أســعار تلــك 
المــواد، فيمــا أشــارت إلــى اتخــاذ إجــراءات رادعــة 

بحقهــم.

ابو ظبي - المستقل

دولــة اإلمــارات العربيــة، اعلنــت عــن خطتهــا االقتصاديــة 
فــي  اندونيســيا، وقالــت مصــادر حكوميــة مطلعــة ان 
ــالل  ــن خ ــارات دوالر، م ــغ 10 ملي ــتثمر مبل ــارات ستس االم
الحكوميــة والخاصــة،  أجهزتهــا وأدواتهــا االســتثمارية 
ــدوق  ــي تعــد الصن ــة االســتثمار اإلندونيســية، الت مــع هيئ

الســيادي اإلندونيســي.
وســتركز االستثمارات على قطاعات استراتيجية في جمهورية 
إندونيسيا، تشــمل البنية التحتية والطرق والموانئ والسياحة 
والزراعــة وغيرهــا مــن القطاعات الحيويــة الواعدة التي تحظى 
بآفــاق وإمكانيــات كبيــرة للنمــو والمســاهمة في تعزيــز النمو 
والتقــدم االقتصــادي واالجتماعــي فــي إندونيســيا، بحســب ما 

ذكــرت وكالــة األنبــاء اإلماراتية.
ــيا  ــة إندونيس ــس جمهوري ــدودو، رئي ــو وي ــر أن جوك يذك
أعلــن خــالل شــهر فبرايــر 2021 تعييــن أعضــاء المجلــس 
الرقابــي والتنفيــذي لهيئــة االســتثمار اإلندونيســية التي تم 
تشــكيلها بموجــب القانــون الشــامل لخلــق فــرص العمــل، 

والــذي تمــت إجازتــه فــي أكتوبــر 2020.

د. مهند طالب الحمدي*

نهاية العصر الذهبي لمنتجي النفط: 
تسارع البحث عن ايرادات 

من مصادر أخرى

الفوضى تتسبب في ارتفاع اسعار 
المواد الغذائية في االسواق

اإلمارات تستثمر 10 مليارات دوالر في إندونيسيا

ــر مــن الحــوارات والنقاشــات تجــري  هنالــك الكثي
ــدوالر  ــرف ال ــعر ص ــة وس ــة النقدي ــول السياس ح
مقابــل الدينــار ، كمــا أيضــا نســتمع الــى الكثيــر 
مــن التنظيــر فــي هــذا الخصــوص مــع أ بالضــد 
ولــكل رأيــه المحتــرم ومــن المذهــب اإلقتصــادي 
ــاول الموضــوع مــن  ــا أتن الــذي ينطلــق منــه، هن
ــا أي إدارة  ــث أنه ــم حي ــر إدارة الحك ــث معايي حي
الحكــم تعتمــد علــى بنــاء مجموعــة سياســات 
عامــة وتنفيــذ ســتراتيجيات بســقوف زمنيــة قابلــة 
للرصــد و القيــاس والمراجعة والتقييــم والتقويم.
هنــا عندمــا تقــوم إدارة الحكــم فــي إعتمــاد 
ــة  ــات الدول ــن قطاع ــاع م ــي أي قط ــات ف سياس
والخبــرة  المعرفــة  أهــل  إســتدراج  ينبغــي 
واإلختصــاص مــن القطــاع العــام ومراكــز البحــوث 
المدنــي  المجتمــع  ومؤسســات  والدراســات 
المتخصصــة وتبنــى علــى التقييــم الذاتــي للقطاع 

المســتهدف.
اليــوم الحديــث والحــوار العــام عــن السياســة 
النقديــة وكان مــن المفتــرض أن يثار هــذا الحوار 
منــذ زمــن بعيــد ومراجعــة السياســة اإلقتصاديــة 
اإليــرادات  رصــد  والزراعة،مــع  الصناعــة  فــي 
والتنميــة  والتنميــة  فــي  توظيفهــا  وكيفيــة 
المســتدامة وتوزيــع المــوارد بعدالــة وقيــاس 
ــي ســنة  ــذ حوال ــم ومن نســبة الفقر،كمــا أن العال
تواجــه تداعيات كوفيــد 19 اإلقتصادية والتنموية 
وإزديــاد نســبة الفقــر فــي العالــم إعتمــد الــدول 
الــى سياســات دعــم الفئــات الهشــة والمهشــمة 
إمــا فــي العــراق كان الفقــر أحتــل نســبة متقدمــة 

مــن نســبة الســكان بحوالــي %32 دون دعــم 
ــاب رؤيــة إقتصاديــة  ــة مــع غي واضــح مــن الدول

ــة. ــة واضح وتنموي
كمــا أن إرتفــاع ســعر صــرف الــدوالر مقابــل 
الدينــار أنتجــت إربــاكات واضحــة وملموســة فــي 
األســواق العراقيــة وإزديــاد قيمــة الســلع االغذائية 
واإلســتهالكية وســبب إضــرار كبيــرة فــي القطــاع 
التــي  ،والحــوارات  األفــراد  ومدخــرات  الخــاص 
تحصــل هــذه اإليــام حــول إرجــاع ســعر الصــرف 
ــد  ــات ق ــا تداعي ــتكون له ــا س ــابق أيض ــى الس ال
تكــون أخطــر، أردد دائمــا السياســة النفطيــة 
تختلــف عــن النفــط السياســي واليــوم أقــول 
السياســة اإلقتصاديــة تختلــف عــن اإلقتصــاد 

السياســي .
فــي كل األحــوال مــا المطلــوب مــن الســلطة 
التنفيذيــة فــي حمايــة اإلقتصــاد وبنــاء سياســات 
وحمايــة  العدالــة  تضمــن  عامــة  إقتصاديــة 
موجــودات وثــروات البــالد ودعــم القطــاع الخــص 

ــة. ــة الهش ــات المجتمعي ــم الفئ ودع
ــي  ــي حــال تبن ــاط ف ــة مــن النق ــدم بمجموع أتق
أيــة سياســة تنمويــة واضحــة ســأبدأ مــن الفئــات 

العامــة كالتالــي:
ــي  ــة لموظف ــالء المعيش ــات غ ــرار تخصيص 1. إق
القطــاع العــام مــن الدرجــات الدنيــا أو الذيــن 
ــزوال  ــار ن ــون دين ــون ونصــف الملي رواتبهــم ملي
بمــا يالئــم حجــم الضــرر مــن رفــع ســعر صــرف 

ــدوالر. ال
2. إقــرار تخصيصــات غــالء المعيشــة للمتقاعديــن 

الذيــن رواتبهــم أقــل مــن مليــون دينــار.
الحمايــة  صنــدوق  تخصيصــات  زيــادة   .3

. عيــة جتما إل ا
4. مراجعــة وتحليــل بيئــة قطاع األعمــال وحاجتها 
التدريــب  تعزيزعمليــة  مــع  العاملــة  لأليــدي 
ــا  ــة وتوظيفه ــل للبطال ــادة التأهي ــل وإع والتأهي

ــال . ــاع األعم ــي قط ف
5. إعتمــاد ســتراتيجية وطنيــة لمكافحــة الفســاد 
محورهــا إتخــاذ تدابيــر وقائيــة واضحــة فــي 
الرقابــة اإلســتباقية والتدقيــق والتوظيــف وإجــراء 
ــة  ــي المالحق ــون ف ــاذ القان ــود وإنف ــذ العق وتنفي

واإلســتراد.
ــم  ــة والتعلي ــاع التربي ــات قط ــادة تخصيص 6. زي

ــة. ــة والبيئ ــات البلدي ــة والخدم ــاع الصح وقط
7. رصد اإليرادات العامة النفطية وغير النفطية.

8. تأسيس صندوق تنموي سيادي.
9. إعــادة تقييــم المصــارف الحكوميــة وتعزيــز 

دورهــا فــي دعــم النشــاط اإلقتصــادي والفــردي 
مــع تخفيــض نســب الفائــدة إذ أن نســبة الفوائــد 
هــي األعلــى فــي العالــم وتحتســب تراكميــة 
نايهكــم عــن شــبهة إبتــزاز الموظفيــن لطالبــي 

ــلف. ــروض والس الق
10. مراجعــة وإعــادة تقييــم المصــارف األهلية مع 

الشــفافية فــي األداء مــع إعــالن حملة األســهم.
11. تأســيس مجلــس لإلعمــار يأخــذ علــى عاتقــه 
ــة  ــهيل عملي ــل تس ــاريع ألج ــذ المش ــرًا تنفي حص

ــة والمســاءلة. المتابعــة و الرصــد والمراقب
12. تشــريع قانــون العقــود والمشــتريات وتنفيــذ 

المشــاريع الحكوميــة.
13. مراجعــة قانــون األحــزاب والتشــديد علــى 
التعهــد بعــدم ممارســة النفــوذ لإلســتحواذ علــى 
العقــود والمشــاريع الحكوميــة بشــكل مباشــر أو 

غيــر مباشــر مــع تجريــم األفعــال.
14. تجريــم فعــل أي متنفــذ يســتخدم نفــوذه 
واإلجتماعــي  والسياســي  والوظيفــي  اإلداري 
لإلســتحواذ علــى المنافــع والعقــود والمشــتريات 

والمشــاريع الحكوميــة .
15. تحليــل بيئــة المحافظــات مــن حيــث النشــاط 
والســياحي  والزراعــي  والصناعــي  اإلقتصــادي 

ــتثمار. ــة اإلس ــا وحماي ــتثمار فيه ــجيع اإلس وتش
ــزاز  ــة الشــركات اإلســتثمارية مــن اإلبت 16. حماي

األداري واألمنــي.
17. إعتمــاد سياســة عامــة فــي تبســيط إجــراءات 

وحوكمتها.
18. إدمــاج قطــاع األعمــال وشــركات القطــاع 

الخــاص ومؤسســات المجتمــع المدنــي فــي القــرار 
ــة . ــات العام ــادي والسياس اإلقتص

19. مراجعــة وتعديــل القوانيــن واألنظمــة التــي 
تعيــق عمــل نشــاطات شــركات القطــاع الخــاص 

ــة . ــدة ذات العالق ــن الجدي وتشــريع القواني
الصغيــرة  المشــاريع  وتشــجيع  دعــم   .20

. ســطة لمتو ا و
ــي  21. تشــجيع ودعــم مشــاريع اإلقتصــاد المنزل

ــة. الفردي
22. إعتمــاد سياســة إســتيرادية صارمــة لحمايــة 

المنتــج المحلــي .
23. تفعيل قانون وتعليمات حماية المستهلك.

24. تخفيــض الرســوم الكمركيــة والضرائــب على 
الســلع والمعــدات اإلنتاجيــة المــوردة لصالــح 

ــاص. ــاع الخ ــركات القط ش
25. تخفيــض نســبة الضرائــب والرســوم البلديــة 

والخدمــات علــى النشــاطات المحليــة.
26. قيــام شــركات القطــاع الخــاص بممارســة 
المســؤولية اإلجتماعيــة فــي دعــم وتنميــة قدرات 

الفئــات الهشــة.
هــذا مــا يمكــن الحديــث عنــه إعتمــاد هــذه الــرؤى 
ســيكون منتجــا فــي تحقيــق التنميــة والتنميــة 
المســتدامة وصــوال لتلمــس الطريــق وفــق مبــادئ 
ــان  ــوق اإلنس ــرم حق ــة تحت ــيد ودول ــم الرش الحك
وتحســين نوعية الحيــاة وحماية حق الحيــاة بكرامة 
وتحقيــق العدالــة وســيادة القانون وإنفــاذ القانون .

والحكــم  الحكــم  إدارة  مجــال  فــي  ناشــط   *
الفســاد ومكافحــة  الرشــيد 

السياسة النقدية واألقتصاد وسياسات عامة إجرائية

سعيد ياسني موسى *

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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قراءة - المستقل

يحتــدم الجــدل بيــن المتطرفيــن والمؤدين حــول وجود 
ــى  ــرًا عل ــكلون خط ــل يش ــا، و ه ــي اورب ــن ف المهاجري

بقائهــا أم انهــم مصــدر إثــراء وتنــوع لهــا.
الفرنســي اليمينــي المتطــرف رينــو كامــو يطــرح نظريــة 
االســتبدال الكبيــر التــي تقــول ان اوربــا ســتختفي مــن 
الوجــود بفعــل وجــود األجانــب، فهــو يخــوف األوربييــن 
مــن وجــود المهاجريــن، ممــا يســاعد علــى نمــو ثقافــة 
الكراهيــة لألجانــب فــي المجتمعــات األوربيــة ،  فــي 
حيــن يطــرح المعســكر المؤيــد لوجــود المهاجريــن 
ــود  ــا ان وج ــة ، منه ــة إيجابي ــية وجوهري ــاط أساس نق
المهاجريــن عامــل اثــراء ثقافــي ومعرفــي ، كمــا انهــم 
ــي  ــة الت ــادي العامل ــن األي ــة م ــبة مهم ــكلون نس يش
تحتاجهــا اوربــا، كمــا وان أبنــاء الجيــل الثانــي والثالــث 
ــي بنســبة %98 وهــذا  ينصهــرون فــي المجتمــع األورب
مــا تؤكــده الدراســات الغربيــة ، عــالوة علــى ان نســبة 
المتطرفيــن مــن األجانــب ال تشــكل رقمــاً كبيــرًا مؤثــرًا . 
ويقــول المؤيــدون ان المجتمعــات العالميــة تعتمد على 
التنــوع وتنتــج ثقافــة مهمــة وقويــة كالواليــات المتحدة 

وكنــدا وأســتراليا. والعديــد مــن الــدول ، والعالــم يتجــه 
نحــو التعدديــة االثنيــة، فــال وجــود لمجتمعــات خالصــة 
فــي ظــل ثقافــة العولمــة ، مــادام العالــم أصبــح قريــة 

ــا. ــة وال حــدود  وال جغرافي ــرة ، فــال خصوصي صغي
والحــق يقــال : ولعلــه هــو التســاؤل المثيــر الــذي يجــب 
أن يطــرح وهــو: هــل يســتطيع المهاجــرون ان ينافســوا 
ــاك أوجــه  ــون، وهــل هن بثقافتهــم مــا يطرحــه االوربي
مقارنــة بيــن الثقافتيــن، هــذا اذا أردنــا ان نتحــدث 
عــن الجانــب الثقافــي والمعرفــي، امــا تالشــي المجتمــع 
وذوبانــه فهــذا محــض وهــم، وهــا هــي اســبانيا وغيرها 

أمامنــا .
حمايــة  مفهــوم  الكبيــر  االســتبدال  نظريــة  تطــرح 
التقاليــد واألعراف للمجتمعات األوربيــة، وان المهاجرين 
ــا  ــى اورب ــا تتالش ــي حينه ــر ديمغراف ــيقومون بتغيي س

ــانياً. ــاً وإنس ــود ثقافي ــن الوج ــي م وتختف
ــو  ــرة فه ــرة المؤام ــى فك ــة عل ــب النظري ــد صاح يعتم
ينســج نظريتــه علــى أوهــام افتراضيــة مدفوعــة بحــس 
ــظ بصــور مــن  ــا زال يحتف ــا م عنصــري مريــض .وربم
تاريــخ اجــداده  حينمــا اقصــوا الســكان األصلييــن فــي 
أمريــكا وأســتراليا واســتبدلوا الهنــود الحمــر باألوربييــن 

هنــاك.  
ويبــدو ان الســيد كامــو متأثــر الــى حــد بعيــد باألفــكار 
النازيــة ومعجــب بالفوهــرر هتلــر ، حينمــا اعتبــر اليهــود 
خطــرًا علــى وجــود اوربا وبالتالــي يجب القضــاء عليهم .
ــة هــو البركســت  ــج هــذه النظري ولعــل مــن أهــم نتائ
) عمليــة خــروج بريطانيــا مــن االتحــاد األوربــي ( اذ 
ان مروجــي وداعمــي عمليــة الخــروج هــم باألغلــب 
متطرفــون وقــد ركــزوا على قضيــة المهاجريــن والتغيير 
الديموغرافــي لبريطانيــا ، ممــا اجــج الشــارع وجعــل 

ــاء. ــن البق ــى م ــروج اعل ــة الخ ــاس لعملي الحم
ــر مثــل هــذه الكتابــات نزعــة العنــف لــدى البعــض  تثي
كمــا تزيــد مــن حالــة التطــرف الفكــري ، كمــا حصــل مــع 
إرهابــي نيوزلنــدا األســترالي  برينتــون تارنــت الذي كتب 
فــي بيانــه األخيــر تحــت عنــوان االســتبدال الكبيــر قبــل 

القيــام بقتــل 49 بــريء، مســتعيناً بأفــكار هــذا الرجــل .
ان فكــرة االســتبدال الكبيــر هــي فكــرة غيــر واقعيــة، الن 
ــة  ــج خاطئ ــى نتائ ــؤدي ال ــاً ت ــة دائم ــات الخاطئ المقدم

هــذا مــا يقولــه المنطقيــون .
فــكل مــا افترضــه الســيد كامــو يناقــض الواقــع ويســير 
عكــس حركــة التاريــخ، فهنــاك حتميــة تاريخيــة لحركــة 

الزمــن، والســلوك اإلنســاني يتأثــر بالواقــع المحيــط بــه 
ــا وثقافــة التواصــل  ــر وانعــكاس التكنولوجي ، فــان تأثي
وتطــور المواصــالت ، عــالوة علــى الصراعــات والحــروب 
الــذي تنــوء بهــا منطقــة الشــرق األوســط وأفريقيــا على 
النفــوذ والثــروات تفــرز الكثيــر من الحــاالت ومنها عملية 
الهجــرة التــي هــي فــي كثيــر مــن األحيــان اضطراريــة .

ــدول  ــات المتحــدة وبعــض ال وبســبب سياســات الوالي
الغربيــة.

اذًا نخلــص بالقــول ان المهاجريــن ال يشــكلون خطــرًا 
علــى اوربــا بــل العكــس تمامــاً فهم مصــدر قــوة وحركة 
وتنــوع ثقافــي وعرقــي لفــك عزلــة بعــض المجتمعــات 
مــن  تتخــوف  او  تعانــي  التــي  المنغلقــة،  األوربيــة 
االنقــراض، فقــد تشــير بعــض الدراســات الــى ان هنــاك 
مجتمعــات اوربيــة  مهــددة باالنقــراض ألســباب عديدة 
ليــس هنــا مجــال لذكرهــا  فان حالــة الهجــرة هي عملية 
طبيعيــة ضمــن ســياقات حركــة الكــون، لذا ليــس هناك 
مجتمعــات فــي العالــم المتحضــر  نقيــة الــدم والعــرق، 
ــر مرتبطــة  ــات منتجــة للحضــارة غي ــاك مجتمع ــل هن ب
بأصولهــا االثنيــة،   وهنــاك مجتمعــات نقيــة الــى حــٍد ما 

وهــي متخلفــة وغيــر منتجــة.

هل ستختفي أوربا من الوجود ؟

خاص - المستقل

والخطــرة  الشــاقة  االعمــال  تعــد  لــم 
حكــرًا علــى الرجــال، فللمــرأة القــدرة 
ان تنافــس الرجــل وبجــدارة فــي جميــع 

 . المياديــن 
بمدينــة  الكهربــاء  دائــرة  ففــي   
ــرأة  ــل 33 ام ــة، تعم ــليمانية العراقي الس
الكهربائيــة.  المحــوالت  تصليــح  فــي 
مــن المعلــوم ان العمــل في هــذا المجال 
ــز  ــى التركي ــاج ال ليــس ســهالً فهــو يحت
والقــوة البدنيــة، لكــن مــا يدفــع النســوة 
للعمــل هو االصرار واالرادة والمســؤولية 
التــي تشــعر بهــا الســيدات تجــاه النــاس 

الذيــن  يحتاجــون الكهربــاء.
المحــوالت  تصليــح  فــي  العمــل 

الكهربائيــة يحتــاج الــى الصبــر والدقــة، 
باالضافــة الــى انــه يوفــر المــال للدولــة، 
ــر  ــح اكث ــل بتصلي ــذا المعم ــام ه ــذا ق ل
العــام  خــالل  كبيــرة  60 محولــة  مــن 

. الجــاري 
ورغــم تعــرض بعــض العامــالت الــى 
االضــرار الجســدية إال انهــن يصــررن 
ــة.  ــة الثقيل ــذه الوظيف ــة ه ــى مواصل عل
فحينمــا تدخــل الــى المعمــل ستشــاهد 

الســيدات منهمــكات بعملهــن بجــد. 
اذ يعملن 8 ساعات متواصلة .

المعاهــد  خريجــات  مــن  فبعضهــن 
الفنيــة قســم الكهربــاء والبعــض االخــر 

والمهندســات.  الفنيــات  مــن 
الســيدات العراقيــات ســعيدات بعملهــن 
ــة  وهــن يشــعرن بتقديــم خدمــة وطني
باالضافــة الــى اعتبــاره فرصــة عمــل 
جيــدة توفــر دخــل مناســب لعوائلهــن .

سيدات عراقيات يصلحن المحوالت الكهربائية بسعادة  

 تتعــرض المــراة الشــرقية لتحديات صعبــة ما ان 
اختــارت ان تعمــل. فتصطــدم بمعارضــة ذويهــا 
ــن  ــم م ــى الرغ ــه . عل ــروط ارباب ــرض لش وتتع
ــا  ــت تميزه ــع واثبت ــال بالمجتم ــر فع ــا عنص انه
واعتمــاد المجتمــع عليهــا بالحــروب عنــد غيــاب 
الرجــل ففــي الحــرب العالميــة الثانيــة اكــدت 
االحصــاءات ان نســب الســيدات العامــالت زادت 
الــى %71 مــازال المجتمــع الشــرقي ينظــر اليهــا 
ــة  ــي الحقيق ــا ف ــة وام بينم ــزل وزوج ــة من كرب

هــي وحدهــا التــي تقــرر وتختــار مــاذا تريــد.
 تنشــا المــرأة علــى عبــارات تهيؤهــا لتكــون 
زوجــة وام بالرغــم مــن انهــا ليســت المســؤولة 
فــي عرفنــا عــن طلــب الــزواج مــن الرجــل. وهــي 
التعلــم ان كانــت ســتحظى علــى فــرص الــزواج 
او االنجــاب . ومــع ذلــك يصــر المجتمــع علــى ان 
ــم مهــام  ــزواج وتعل ــا ونفســيا لل يقودهــا ذهني
التنظيــف والطبــخ ورعايــة االخــوة بــل يحيدهــا 

عــن الدراســة والطمــوح بالعمــل. 
ــراك  ــاة )ان شــاء اهلل ن ــذ الصغــر يقــال للفت فمن
بثــوب الزفــاف( وان حملــت طفــال مــا قيــل لهــا 
)ســتكونين امــا رائعــه لكثيــر مــن االطفــال(. 
ترغــب  ال  الفتــاة  هــذه  ان  لــو  مــاذا  ولكــن 
ــاة  ــو ان هــذه الفت ــاذا ل ــزواج او االمومــة؟ م بال
تطمــح فــي ان تغــوص بالدراســات و االبحــاث و 
تعمــل فــي مجــال ابحاثهــا؟ هــل لديهــا الخيــار؟ 

ــار؟ ــا باالختي وهــل مســموح له
ــة  ــة مثقف ــي بيئ ــي ينشــان ف ــا النســوة الالت  ام
وواعيــة ويتجهــن للعمــل، يتعرضــن لجميــع 
المجتمــع.  فــي  الالذعــة  االنتقــادات  انــواع 
ــائلها  ــزوج ويس ــا ال ــة يمانعه ــراة المتزوج فالم

عــن حاجتهــا للمــال فــي ظــل رعايتــه ثــم يعمــد 
الــى تســخيف وتهميــش دور المــراة العاملــة 
العمــل  علــى  بقدرتهــا  تعجيزهــا  الــى  ثــم 
ولربمــا تتعــرض منــه للتهديــد بالبقــاء معــه او 

االنفصــال. 
ــرور  ــة فينتقدهــا المجتمــع بالغ ــت عازب وان كان
ــرص  ــا ف ــم برفضه ــل تته ــية ب ــد النفس والعق

ــة. ــدة ذليل ــتموت وحي ــا س ــزواج وانه ال
 فــي حيــن قبــول االهــل والــزوج للمــراة بالعمــل 
لتحديــات  تتعــرض  معنويــا  لهــا  ودعمهــم 
قاســية مــن نــوع اخــر كالتمييــز الجنســي )الذكــر 

ــر.  ــي واالج ــكل الخارج ــى( و الش و االنث
فمــا ان تقدمــت المــراة بطلــب وظيفــة مــا 
عليهــا  يفضــل  الذكــري  العنصــر  بوجــود 
ويســتحوذ علــى فرصتــه بالعمــل. هــذا غيــر ان 
اجــر الرجــل اعلــى مــن اجــر المــراة بنســبة 82% 
وهــذا ال يمنــع انهــا اعلــى منــه كفــاءة او خبــرة 
ــرب  ــي الشــرق و الغ ــة ف وهــذه المشــكلة قائم
وتؤكــده احصائيــات االمــم المتحــدة علــى ذلك.

 وجديــر بالذكــر فــان اربــاب العمــل يرغبــون 
متوســطة  عــن  الشــابة  المــراة  اختيــار  فــي 

العمــر وبعضهــم يفضلــون توظيــف صاحبــة 
المظهــر المميــز بحســنها وقوامهــا عــن الســيدة 
االعتياديــة ممــا يــؤدي الــى ضغوطــات نفســية 

ــل . ــوء للتجمي ــراة للج ــر الم ــرة تجب كبي
 امــا اخطــر التحديــات التــي تواجههــا المــراة 
فــي العمــل فهــي التحــرش اللفظــي و الجســدي 
ــدم  ــكوت وع ــراة للس ــه الم ــر في ــي تتضط والت
الشــكوى خوفــا علــى مســتقبلها او ان تتعــرض 
ابــرز  للطــرد مــن عملهــا وهــذا االمــر مــن 
الحجــج التــي يســتند عليهــا الرجــل ليمانــع عمــل 

ــرقي. ــا الش ــي مجتمعن ــام ف ــكل ع ــراة بش الم
 ورغــم كل هــذه المعانــاة والتحديــات فاننــا 
الســيدات  نشــهد ذكــورا وانــاث ان  بعــض 
يعتبــرن القــدوة فــي مجتمعاتهــن فــي كثيــر 
العلميــة  و  الحكوميــة  منهــا  المجــاالت  مــن 
امثلــة كثيــرة علــى ذلــك منهــا  والتربويــة  
مــالال يوســفزي ومــاري كــوري وانجيــال ميــركل 
جميلــة  والمقاومــة  حديــد  زهــا  والمبدعــة 
موســى  ســميرة  الــذرة  وعالمــة  بوحيــرد 
ــرب  ــن مه ــل م ــري. فه ــادة المطي ــة غ والباحث

القادمــة؟ التحديــات الجيالنــا  مــن هــذه 

نادية الكتبي

 المراة الشرقية وتحديات العمل

 لندن،مدينــة التعدديــة الثقافية والدينيــة، وواحدة 
ــة  ــن لغالبي ــي موط ــم، ه ــدن العال ــل م ــن أجم م
الهنــدوس. وتعتبــر الهندوســية ثالث اكبــر االديان 

فــي لنــدن بعــد المســيحية واالســالم.
ــة  ــي مدين ــًدا هندوســياً ف ــي 150 معب  يوجــد حوال
لنــدن، ممــا يــدل علــى أهميــة هــذه األماكــن 
للبريطانييــن. هذه المعابد  ليســت اماكن للعبادة 
فحســب، بــل هــي أماكــن للتناغــم المجتمعي حيث 
ــدون  ــة ويعب ــات مختلف ــن ثقاف ــاس م ــي أن يلتق
هنــاك. المعابــد هــي أيضــا أماكــن توفــر مجموعــة 
واســعة مــن الخدمــات المجتمعيــة للهنــدوس 
اللغــة،  ودروس  الزفــاف،  لحفــالت  خاصــة 
والمناســبات الدينيــة، والمهرجانــات، والمحاضرات 

ــا. ــى اليوغ ــة، وحت الصحي

 حمــل هــذه المعابــد أو ما يطلق عليها بالهندســة 
» تامبــل « طــرز بنــاء جميلــة وغريبــة، ولهــا الــوان 
واشــكال تعبــر عــن طــرق العبــادة لــدى هــذه 

المجموعــة الدينيــة.
ــرب  ــمال غ ــي ش ــد ف ــد المعاب ــتقل زارت اح  المس
لنــدن فــي منطقــة كنكســبري، والــذي يســمى 
 shree Swaminarayan mandir Kingsbury  وتعرفــت 

ــل .  ــرح الجمي ــذا الص ــم ه ــى معال عل
 قــال احــد العامليــن فــي هــذا المعبــد : »المعبد في 
الديانــة الهندوســية هــو بيــت رمزي لمجلــس االله 
وهــو مســتوحى مــن التــراث الفيدي، يجمــع عناصر 

الخير والشــر معــاً« . 
ــا طابــورًا طويــال علــى  ــا للمعبــد رأين عنــد وصولن
بابــه، ينتظــرون الدخــول، والفتــه كتــب عليهــا 

ــد 19« .  ــد كوفي ــم ض ــز التطعي »مرك
قــال لنــا احــد خــدم المعبــد : »هــذه تجربــة جديــدة  
ومعبدنــا هــو اول معبــد فــي اوربــا يقــدم اللقــاح« . 
 يــزور المعبــد االالف ســنوياً مــن الطلبــة فــي 
واالكاديمييــن  الدراســين  الــى  االبتدائيــة 
طقــوس  تشــاهد  الداخــل  فــي  والسياســيين، 
ــة  ــوان الزاهي ــة واالل ــل  المقدس ــادة والتماثي العب

 . المــكان  التــي تمــلء  البخــور  ورائحــة 
بحــق تعتبــر زيــارة المعبــد رحلــة جميلــة تتعــرف 
الشــعوب  وتقاليــد  عــادات  علــى  مــن خاللهــا 

والديانــات. 
ويعــد معبــد كنكزبــري واحــد مــن اجمــل المعابــد 
الهندوســية فــي العالــم، فهــو تحفــة معمارية من 

الداخــل والخــارج .

اجمل المعابد الهندوسية في لندن
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المستقل تحتفي بالذكرى الخامسة لرحيل زها حديدالمستقل تحتفي بالذكرى الخامسة لرحيل زها حديد

ــر دارك وان  ــي غي ــا ف ــون ناجح ــة ان تك ــا محن انه
بريــق االنتصــارات التــي تحققهــا هنــاك تخفــي 
ــح  ــة كري ــة والجاف ــرات المذروف ــا االف الحس تحته

ــف. ــوم صائ ــي ي ــموم ف س
الكثيــر منــا نحــن العراقييــن نشــعر بالفخــر ان 
زهــا حديــد قــد ولــدت فــي بــالد الرافديــن حيــث 
الشــمس واول الحــروف,  وقلــة منــا مــن يشــعر 
ان اعلــى بنــاء فــي العالــم الــذي تــم افتتاحــه فــي 
الصيــن فــي عــام 2018 يشــكل تحديــا مهــوال 
تعبــر فيــه زهــا حديــد عــن ترفعهــا عــن مقــوالت 
بمــا  ســعوا  الذيــن  والمبغضيــن  الحاســدين 
يملكــون اليقــاف تاثيرتهــا الهائلــة فــي المعماريــة 

الجديــدة للعالــم. 
ان عالــم االغتــراب الــذي ينظــر اليــه مــن ال يعيشــه  كعالــم مــن الرفــاه الممــزوج 
بالفــرص التــي تغنيــك بلمــح البصــر وتمنحــك حيــاة طازجــة تشــبه تلــك التــي نراها 
فــي االفــالم الرومانســية ينطبــق  ايضــا علــى زهــا حديد هــذه المــراة الـ)ميداســية( 
ــة مــن الرفــض وحمــالت  ــي واجهــت عاصف ــى ذهــب والت ــراب ال ــي تحــول الت الت
ــكار  ــة يســيطر عليهــا الرجــال واالف ــم ومهن ــي عال ــم ف التشــويه واالقصــاء والظل
العنصريــة.  اجدهــا تبتســم وهــي تتخــذ مــن غرفــة صغيــرة فــي مدرســة فيكتوريــة 
زائــدة عــن الحاجــة مكتبــا لهــا فــي كليركينويــل ولــم يتصــور احــد ان تلــك 
االبتســامة  تشــي بــان العالــم باســره ســيبحث فــي ادراج هــذا المكتــب البســيط 
عــن قصاصــة ورق فــي ســلة مهمالتهــا كــي تدخلهــا فــي اعضــم متاحــف العالــم!
لــم تفكــر زهــا حديــد كثيــرا فــي التصميمــات الســائدة فــي تلــك الفتــرة ولــم تعــر 
اهتمامــا لمــا  يفعلــه معظــم المهندســين المعمارييــن وهــم يترنحــون  تحــت رحمة 
ــان لمخيلتهــا ان تســبح فــي  ــل تركــت العن ــة , ب ــدي ومــواده المعروف ــاء التقلي البن
فضــاءات ســحرية مــن عالــم تخيلتــه ولكنــه لــم يكــن موجــوًدا حتــى االن وســوف 
لــن يفهمهــا الكثيــر مــن مجايليهــا وباتــت تلــك التصميمــات التــي تشــبه لوحــات 
ســريالية موضــع تنــدر مــن قبــل المصمميــن الذيــن وصفوهــا  بانهــا أشــبه بمناظر 
حالمــة  اكثــر مــن كونهــا مقترحــات عقالنيــة للمبانــي المتعــارف عليهــا. لكــن هــذه 
التصاميــم لــم تكــن تجريــدات او تخيــالت بــل كانــت نتــاج استكشــاف زهــا حديــد 
لطــرق جديــدة لتخيــل كيفيــة عمــل الفضــاء، مســتوحى جزئيــاً مــن رســومات الفنانة 

الروســية كازيميــر ماليفيتــش، التــي اكتشــفتها عندمــا كانــت ال تــزال طالبــة.
الحــظ لــم يكــن بجانــب زهــا فــي بدايــة مشــوارها بــل ان ســوء الطالــع قــد رافقهــا 
كثيــرا حتــى بعــد رحيلهــا المفاجــئ فــي 31 مــارس 2016 حيــث تبــدأ الحكايــة مــن 
 The فوزهــا فــي تصميــم مجمــع منتجــع فــي هونــغ كونــغ والــذي يعــرف باســم
Peak عــام 1983 والــذي لــم ينفــذ بعــد ان تبيــن ان العميــل ليــس لديــه المــال 
ثــم تكــرر االمــر معهــا فــي مناســبات عديــدة  ومــع كل الغــاء لتنفيــذ تصميــم مــن 
تصميماتهــا تتعرضــت للهجــوم بشــكل غيــر عــادل بســبب شــخصيتها وكفاءتهــا 

ويتــم القــاء اللــوم عليهــا فــي كل هــذه االلغــاءات.
هــذا الهجــوم التعســفي رافقهــا حتــى بعــد ان حققــت افكارهــا التــي اتهمــت بانهــا 
غيــر قابلــة للتحقيــق فــي مشــروع مركــز حيــدر علييــف فــي مدينــة باكــو، اذربيجــان 
ــل  ــق مــن االرض مث ــة ينبث ــدي ابيــض يتحــدى الجاذبي ــل جلي ــذي  يشــبه جب وال
افعــى ملتويــة  رأى منتقدوهــا فــي هــذا المبنــى علــى انــه تمجيــد لنظام اســتبدادي 
قمعــي. وهــو يماثــل الهجــوم الــذي تعرضــت لــه فــي تصميمهــا مبنــى صغيــر علــى 
الحــدود االلمانيــة مــع سويســرا، اليــواء ســيارة أطفــاء لفرقــة األطفــاء التطوعيــة 
ــى دور  ــى ال ــم تحويــل المبن ــاء، ت ــم حــل فرقــة االطف التابعــة للشــركة وعندمــا ت
ــر  ــرات أدت الــى ظهــور قصــة غي جديــد كجــزء مــن متحــف الشــركة. لكــن التغيي

دقيقــة تماًمــا مفادهــا ان شــكل التصميــم جعلــه غيــر عملــي .
ــرا  ــزة بالمســابقات تكــرر مــع مشــروعها )دار اوب ــاء تصاميمهــا الفائ موضــوع الغ
ــا وهــو مشــروع فــازت بــه مقابــل 400 مشــارك فــي  كارديــف بــاي( فــي بريطاني
مســابقة دوليــة فــي عــام 1994. وكان يمكــن ان يكــون تحفــة معماريــة، لكنــه 
الغــي وتــم اســتبداله بتصميــم ال يتميــز بشــئ ســوى انــه لــم يكــن مــن تصميــم 

زهــا حديــد!!
لقــد واجهــت زهــا حديــد رفضــا كبيــرا فــي تنفيــذ االخــرى فــي الثمانينيــات وأوائــل 
التســعينيات، بمــا فــي ذلــك )Kurfurstendamm )1986 فــي برليــن، ومركــز  
ــم  ــرف باس ــد ُتع ــا حدي ــت زه ــالم )1992-1993(،وبات ــون واالع Dusseldorf للفن
ــث  ــة بحي ــة للغاي ــت طليعي ــا كان ــي ان تصميماته ــا يعن ــورق«، مم ــة ال »مهندس
لــم تعــد قــادرة علــى تجــاوز مرحلــة الرســم وان يتــم بناؤهــا بالفعــل. ازداد هــذا 
ــي شــكل لوحــات  ــا ف ــة - غالًب ــا الجميل ــا عرضــت تصاميمه ــاع عنهــا عندم االنطب

ــرى. ــة فــي المتاحــف الكب ــع - كاعمــال فني ــة بشــكل رائ ــة مفصل ملون
حمــالت النيــل مــن زهــا حديــد لــم تتوقــف وخاصة فــي عــام 2014 بعــد ان اتهمها  
مارتــن فيلــر فــي  New York Review of Books بــان العديــد مــن العمــال لقــوا 
ــرة  ــة الكبي ــي قطــر. اال ان المفارق ــع احــد مشــاريعها لملعــب ف ــي موق حتفهــم ف
والفضيحــة التــي لحقــت بالمجلــة عندمــا اعلنــت زهــا حديــد بــان العمــل لــم يبــدا 

بعــد فــي بنــاء الملعــب المذكــور!!
ــا  ــي ســي عندم ــي ب ــي الب ــع ف ــل مذي ــرر هــذا االتهــام مــن قب ــد ك ــك، فق ــع ذل وم
ــع جــدا فــي  ــة للعمــارة، وهــو تكريــم رفي ــة الملكي ــة الذهبي تــم ترشــيحها للميدالي

عالــم التصميــم المعمــاري حيــث يتــم نقــش اســمها علــى جــدران المعهــد الملكــي 
للمهندســين المعمارييــن البريطانييــن )RIBA(، وهنــاك ُسzلت عــن موضوغ وفيات 
العمــال.  عندهــا فقــدت رباطــة جHشــها ودحضــت حديــد هــذا االدعــاء ثــم اقامــت 
دعــوى تشــهير ضــد الناقــد والناشــر فــي  New York Review of Books وكســبتها 
مــع تقديــم اعتــذاًرا لهــا ثــم تبرعــت بالمبلــغ لجمعيــة خيريــة تحمــي حقــوق العمــال.

ــم   ــي عال ــاض ف ــت لهــا الكثيرمــن االمتع ــة جلب ــر العادي ــد غي ــازات زهــا  حدي انج
يســيطر عليهــا الرجــال الــى حــد كبيــر عرضهــا فــي كثيــر مــن االحيــان لخالفــات 
ــا مــا تــم االســتهزاء باشــكالها الرائعــة،  ــم يتعــرض لهــا نظرائهــا الذكــور. غالًب ل
ــرت  ــا. واجب ــد مــن عموالته ــم الســخرية مــن حســاب وحجــم العدي ــا ت ــرًا م وكثي
ــن  ــيما م ــدة، وال س ــات المتصاع ــا أدت االحتجاج ــا، بينم ــص تصميمه ــى  تقلي عل
المهندســين المعمارييــن اليابانييــن البارزيــن الــى الغــاء خطتهــا تماًمــا لالســتاد 

ــو . ــي طوكي ــام 2020 ف ــة لع ــاب االولمبي ــدورة االلع ــد ل ــي الجدي الوطن
الصحافــة الغربيــة لــم تتــرك زهــا حديــد لعالمهــا الســاحر وتصاميمهــا التــي غالًبــا 
مــا تتخــذ اشــكااًل تشــبه الزئبــق المنســكب وهــو امــر يصعــب تحقيقــه لــوال التطــور 
الهائــل فــي  صناعــة البنــاء الــذي اصبــح ممكًنــا بفضــل برامــج النمذجــة الرقميــة 
الجديــدة والتقنيــات الجديــدة. وقبــل ذلــك كان مــن الممكــن ان تكــون التصاميــم 
مســتحيلة  وخاصــة الولئــك الذيــن عاشــوا قبــل هــذه التطــورات التقنيــة الجديدة . 
بــل عملــت هــذه الصحافــات علــى وصفهــا بالمــراة صعبــة المــراس وحــادة المــزاج 

وذلــك بســبب انهــا لــم تكــن خائفــة مــن اظهــار مشــاعرها. عندمــا لــم تعجبهــا 
مــا يفعلــه الموظــف، او حتــى العميــل، ال تتــردد فــي اخبارهــم بمــا تعتقــده. ولكــن 
عندمــا كانــت تحــب شــخًصا مــا، كانــت صديقــة غيــر مشــروطة ودافئــة ومخلصــة 
وذات ذكاء حــاد. وطــوال حياتهــا المهنيــة، كانــت معلمــة متفانيــة، متحمســة 
لطاقــة الشــباب. لــم تكــن حريصــة علــى ان توصــف بانهــا مهندســة معماريــة او 
مهندســة معماريــة عربيــة. كانــت مجــرد مهندســة معماريــة. الجوائــز التــي حصلت 
ــوم  ــزة برايمي ــتيرلنغ، و جائ ــزة س ــر وجائ ــزة بريتزك ــل جائ ــد مث ــا حدي ــا زه عليه
امبريــال للهندســة المعماريــة مــن جمعيــة الفنــون اليابانيــة )2009( والميداليــة 
 )RIBA(  وهــي ارفع وســام تمنحــه ،)الذهبيــة الملكيــة للهندســة المعماريــة )2016
ــع  ــم يمن ــك ل ــة )DBE(.اال ان ذل ــة البريطاني ــام االمبراطوري ــى وس ــت عل وحصل
العنصريــون فــي بريطانيــا بالنظــر اليهــا كمهاجــرة كمــا لــم يمنــع نظرائهــم فــي 
ــم  ــن بالمهاجــر فضــال عــن تحطي ــى الالعــب الشــهير زالت الســويد مــن النظــر ال
ــع مثالئهــم  ــم تمن ــم تجــري فــي الســويد مــن قبــل كمــا ل ــه فــي ســابقة ل تمثال

االمريــكان مــن وصــف اوبامــا بالعبــد االفريقــي.
ــاة المنافــي ال تعــدو ســوى حكايــة مــن حكايــات  ــة الســردية عــن حي ان التداولي
ــات الحــارة فــي مواجهــة بــرد الحــوادث وان مــا  الجــدات اللواتــي يلتفعــن  االمني
يحققــه المنفيــون يبقــى حكايــات مــن الذهــب لــم ينــل منــه اهليهــم ســوى النظــر 

مــن بعيــد مــع عبــاراة ممنــوع اللمــس حتــى ولــو بعــد حيــن!!

الجانب المعتم من مسيرة الضوء

د. حسن السوداني

ــتطيع ان  ــد ال اس ــا حدي ــن زه ــدث ع ــن نتح  حي
ــق انهــا  أتعامــل مــع قصــة نجاحهــا مــن منطل
عراقيــة، فمــا حققتــه وبصراحــة بالغــة ال يحســب 
ــد شــقت طريقهــا بنفســها،  ــد والدتهــا، فق لبل
مســتفيدة مــن ذكائهــا وطموحها والســبل التي 

وفرتهــا لهــا الحيــاة خــارج العــراق.
 لكنــي أنظــر الــى امــرأة قويــة اســتطاعت ان 
تثبــت وجودهــا فــي مجــال فــي الغالــب مقتصــر 
علــى الرجــال فمــن الصعــب جــدا ان تكــون 
المــرأة معماريــة مبدعــة وتاخــذ اســتحقاقها 
ــن  ــا م ــرص والمشــاريع، خاصــة كونه ــن الف م
أصــول عربيــة تشــق طريقهــا فــي عالــم غربــي.. 

ــا  ــاريع ورؤيته ــذا ان مش ــن كل ه ــب م واالصع
كانــت مــن االتقــان واالبــداع مــا جعــل تنفيذهــا 
صعبــا. لــذا بقيــت افكارها ســنوات طويلة تتطور 
وترســم علــى الــورق فقــط حتــى اســتطاعت 
ــذ مشــروع او  ــرا لتنفي ان تجــد لهــا مجــاال صغي
مشــروعين فأثبتــت جدارتهــا لتنفتــح امامهــا 
ابــواب المشــاريع العالميــة.. وتلك عزيمــة المرأة 
ــا  ــرة بم ــة كبي ــا وثق ــة لعمله ــة واضح ذات رؤي

تنجــز.
ــي تطــور  ــر وتأثيرهــا ف ــا الكبي ــًدا لنجاحه  وتأكي
الباحثيــن  المعماريــة، كان بعــض  الهندســة 
ــد مفتاحــا للبحــث  يســتخدمون اســم زهــا حدي

االلكترونــي فــي بدايــات البحــث عبــر شــبكة 
ــزة. ــية الممي ــم الهندس ــن التصامي ــت ع االنترن

 وتكمــن عبقريــة زهــا فــي قدرتهــا علــى ابــداع 
تبــدو  معتقــدة  هندســية  تصاميــم  وتنفيــذ 
ــق  ــة لمنط ــر خاضع ــة وغي ــر منتظم ــا غي وكانه
الهندســة القديــم، ولكــن التقــدم التكنولوجــي 
اســهم فــي اثبــات تلــك العبقريــة الرياضيــة التي 
حقــق نجاحهــا علــى ارض الواقع بعــد ان اتهمت 
لســنوات عديــدة بانهــا مصممــة هندســية علــى 
الــورق فقــط، فقــد أكدت تلــك التصاميــم قوتها 
ــي  ــاءات الت ــك االنحن ــي تل ــا ف ــا ودقته وجماله
تختلــف عــن التصاميــم الهندســية االخــرى فهي 

تتســم باالنســيابية المتقنــة بعيــدا عــن الزوايــا 
الحــادة.

 وهــي لــم تقــدم مســاومات علــى ابداعاتهــا 
ــة  ــم كامل ــا انهــا تصامي ــد عرفــت دائم فهــي ق
غيــر خاضعــة للتغييــر وهــذا مــا جعلهــا تنطلــق 
بقــوة العقــل الشــرس الــذي يوجــه عالمــه بــكل 

ــاح. ــوة ونج ق
ــرا  ــا كبي ــد كان ربح ــا حدي ــود زه ــان وج ــذا ف  ل
لالنســانية ورحيلهــا خســارة لنــا جميعــا. امــا 
وطنهــا االم فقــد خســرها فــي حياتهــا قبــل 
رحيلهــا فــال مبنــى لهــا فــي العــراق يخلــد هــذه 

ــرا. ــت مبك ــي رحل ــة الت العبقري

زها حديد.. رحيل العقل الشرس

دالل جويد

كثيــرا مــا تصفحت ما كتب ويكتب عــن المعمارية العراقية 
ــة،  ــم بتصاميمهــا العالمي ــي أبهــرت العال ــد الت زهــا حدي
والمنتشــرة في شــتى بقاع العالم، وكان لهــا من الكتابات 
مــا يــدور حولهــا الكثيــر الكثيــر، والتــي لــم تحصــل علــى 
انتقــاد ســلبي واحــد أبــدا، أو علــى األقــل لــم أطلــع علــى 
هكــذا نمــط مــن االنتقــاد، لكننــي حرصــت كل الحــرص 
علــى قــراءة مــا كتبتــه حديــد عــن نفســها وما تحدثــت به 

عــن نفســها فــي لقاءاتهــا التلفزيونيــة واإلذاعيــة.
ــل  ــي مجم ــة وف ــا الصحفي ــي كل لقاءاته ــث ف ــا حدي زه
حديثهــا عــن نفســها تمتعــت بثقــة عاليــة جــدا مكنتهــا 
ربمــا أن تنعكس على شــخصيتها النســائية التــي غالبا ما 
نجــد امــرأة شــرقية - إن حســبنا والدتهــا عربيــة عراقية - 
أن تتمتــع بهكــذا نــوع مــن الجــرأة فــي الحديــث، فمثــال 
ــة«  ــي ســأصير محترف ــي إنن ــا ف ــم أشــك يوم ــول: »ل تق
ــة  ــى تربيتهــا مــن جهــة والدتهــا الفنان وهــي إشــارة ال
)وجيهــة الصابونجــي(، كذلــك مــا تعلمتــه علــى يــد 
أســتاذها المعمــاري الهولنــدي، ريمكولهــاس، الــذي 

وصفهــا بأنهــا »كوكــب يــدور فــي مجــرة وحــدة« .
ولــو بحثنــا عــن األســباب الحقيقيــة التــي مكنــت حديــد 
مــن تصاميمهــا العالميــة نجدها بصــورة واضحة تعكس 
ثقتهــا بنفســها وثقــة اآلخريــن بهــا مــن وقــت مبكــر من 
حياتهــا العمليــة والتــي جعلتهــا أَّول امــرأة عربيــة تحصل 
علــى جائــزة بريتزكــر المعماريــة وجائــزة ســتيرلنغ عامــي 
2010 و2011 والميداليــة الذهبيــة الملكيــة ضمن جائزة 

ريبــا للفنون الهندســية.
ــه مــن أرث حضــاري ومعمــاري  ــة بمــا تحمل ــل األثري باب
وأيضــا مــا لهــا مــن أســماء معماريــة كبيــرة وتصاميــم 
قديمــة وحديثــة تســتذكر المعمارية الراحلــة التي قدمت 
للبشــرية الكثيــر مــن الخيــر ورفعــت شــأن العــراق عاليــا 
فــي معظــم عواصــم العالم فــي ذكرهــا وفاتهــا المحزنة، 
المعمــاري البابلــي الدكتــور نصير الحســيني صاحب كتاب 
»مقــاالت فــي العمــارة« أســتذكر حديــد قائــال : ) تعــد زها 
حديــد معماريــة عالميــة حازت على شــهرة كبيرة بســبب 
تصاميمهــا الفــذة فــي المنهــج التفكيكــي الــذي عبــرت 

فيــه عــن قدرتهــا االســتثنائية في تغيــر النمــط المعماري 
ــات  ــازة صعوب ــة مجت ــيكية أو الحداثوي ــه الكالس بأصول
ــر  ــزًا انتش ــدًا وممي ــرًا فري ــت أث ــك ترك ــم ذل ــة، ورغ بالغ
فــي جميــع بلــدان العالــم بمــا ينســجم وتطــور النظــام 
الرأســمالي وتطــور الفكــر المعمــاري ، وعــن عالقتهــا 
بوطنهــا الــذي صممت لــه بناية البنــك المركــزي العراقي 
- قيــد التنفيــذ - فــي بغــداد تقــول » : أنــا مطمئنــة بعمق 
وســعيدة أن أســاهم فــي إعــادة إعمــار العراق علــى الرغم 
مــن أنــه لــم يعــد لــي عائلــة هنــاك، فإنــي غالبــاً مــا أفكــر 
ــا 17  ــا وعمره ــادرت وطنه ــة غ ــي عراقي ــودة ». فه بالع
ســنة، لكــن الحنيــن الــى الوطــن بقــي هاجســاً يرافقهــا.

ــاركا  ــال مش ــاح ق ــالل آل ضب ــاري ط ــدس االستش المهن
فــي ذكــرى وفــاة المعماريــة زهــا حديــد: المرأة الشــجاعة 
التــي رفضــت أن تســتمر فــي التوقعات المهنية النســائية 
ــه  بالهندســة المعماريــة، واقتحمــت مجــاال يســيطر علي
الرجــال بشــكلكبير .ظهــر تفردهــا فــي أســلوب عملهــا 
وفــي طريقــة تقديمهــا لذاتهــا حتى تركت بصمــة كبيرة 

علــى المشــهد المعمــاري العالمــي المعاصــر، وتعتبــر من 
أشــهر معماريــات عصرهــا.

الفنانــة البابليــة المتميــزة جدا في فن الرســم والتشــكيل 
ــي  ــا لطف ــم صف ــي التصمي ــوراه ف ــى الدكت ــة عل الحاصل
تقــول: زهــا حديــد المعماريــة الرافدينيــة، التــي شــغفت 
بالخيــال والرمــز كمــا شــغف بهمــا أجدادهــا ســكان وادي 
الرافديــن القدامــى، تعتمــد فــي تصاميمهــا علــى النمــط 
التكســيري، وهــو أســلوب ســاد العمــارة الحداثويــة إبــان 
ــن  ــمل الف ــي ليش ــرن الماض ــن الق ــبعينات م ــد الس عق
والعمــارة علــى الســواء، فــال تــكاد تجــد حــدا لخطوطهــا 
األفقيــة والعموديــة فهــي خطــوط منطلقــة بــال عــودة، 
أمــا تصاميمهــا المعمارية فيغلب عليها القــوة والخطوط 

الحــادة.
هــذا ويذكــر أن المعماريــة العراقيــة زهــا حديــد لــم 
تكتــف بالتصميمــات المعمارية بــل صممت أيضــاً األثاث 
وصــوالً باألحذيــة، واختيــرت كرابــع أقــوى امــرأة فــي 

ــام 2010. ــم ع العال

جالل طالب عبد حسون

زها حديد في عيون بابل األثرية

تغمــرك المســرات وانــت تســترق الســمع لصوتــه العــذب المنــاب مــن أقاصــي 
بلــدان الصقيــع، وهــو يدعــوك بمحبتــه للمشــاركة فــي كتابــة بعــض مــا تــراه 
الئقــاً بهــذه األيقونــة المشــعة فــي ذاكــرة الزمــن الملتبــس، الصديــق أميــر 
الخطيــب هــو المتحــدث علــى الجانــب اآلخــر والمطلــوب منــك ان تفــي بحقوق 
الزمالــة فيتوجــب عليــك تلبيــة طلبــه وأنــت مثــل أقرانك تــدرك كــم هي قيمة 
زهــا حديــد ومــا مقــدار مــا انجزتــه للبشــرية مــن شــواهد حضاريــة ُيفتخــر 
بهــا، وتشــرع فــي البحــث والتقصــي مســتعيناً بذاكرتــك المتعبة وبمــا يختزنه 
العــم ) كــوكل ( مــن درر ثمينــة ومعلومــات نافعــة في ســجل هذه المهندســة 
المعماريــة العراقيــة، ورأيــت مــن بــاب المغايــرة فــي التنــاول واالســتذكار أن 
البحــث والتنقيــب فــي والدتها ونشــأتها وتعليمها اليضيف ماينفع القــارئ الن 
هــذه أصبحــت شــائعة ومتداولــة عبــر وســائل اإلتصــال والتواصــل االجتماعي، 
وقــررت ان تنظــر الــى زهــا ابنــة السياســي والصناعــي و وزيــر الماليــة األســبق 
بيــن عامــي 60/58 الشــخصية العراقيــة ذات االرث المجيــد، نظرة قــارئ عراقي 
ــه  ــده وانتمائ ــه ومعتق ــون جنس ــاً كان ل ــل أي ــزات العق ــد منج ــب يمّج وكات
فكيــف بعراقيــٍة مبدعــٍة أورثتنــا كل هــذا البهــاء وجعلــت منجزاتهــا المعماريــة 
ناطقــة بعظمــة .انســان بــالد الرافديــن وقدراتــه الخالقــة رغــم ريــاح التجهيل 
والترهيــب والتغييــب التــي هّبــت بموجاتهــا الظالميــة الهادفــة لخنــق واطفــاء 

شــعلة التنويــر وقمــع العقــل العراقــي المبــدع .......
لقــد رأيــت - أنــا شــكر ابــن العلويــة - ان زهــا حديــد ) 1950 - 2016 ( 
إمــرأة مــن هــذه األرض، شــربت مــن دجلــة الخيــر وتربــت فــي كنــف عائلــة 
كريمــة ميســورة وإختــارت بمــلء ارادتهــا ات تغــرد خــارج ســرب بنــات جيلهــا، 
فركبــت المركــب الصعــب ولكنهــا .تفوقــت فيــه وتألقــت في جنــي ثمــار دأبها 
وحرصهــا و عراقيتهــا، ول كان تتصــور حضــور ابداعاتهــا فــي معظــم بلــدان 
المعمــورة، ولكنهــا لــم تنــل اهتمــام والة أمــر بالدهــا ولــك تكلــف بتقديــم 
غــزارة علمهــا لألســهام فــي بناء شــواهد مواطنها، ولــوال المناشــدات المثابرة 
ــى  ــراق عل ــي الع ــاص ف ــات االختص ــت جه ــا أقدم ــة، لّم ــوات المتالحق والدع
إختيــار تصميمهــا لبنايــة البنــك المركــزي العراقــي والشــروع بتنفيــذه ليكــون 
معلمــاً وشــاهدًا علــى جــدارة زهــا حديــد، وهنــا البــد مــن الســؤال الُملــح : أين 
نحــن ــــ كدولــة ــــ مــن عطــاءات هــذه المــرأة التــي لونــت مياديــن وســاحات 
ومــدن األرض بمــا اجترحتــه مــن افــكار حققتهــا علــى ارض الواقــع، يكفي زها 
حديــد ان نجدهــا فــي باكــو و طوكيــو وجســر زايــد بــن ســلطان آل نهيــان و 
عشــرات االنجــازات التــي ســتظل شــاهدة علــى حيويــة العقــل العراقــي المنتــج 

فــي زمــن النكــوص والجحــود والخــراب،
وال أريــد هنــا عبــر هــذه الســطور غيــر اطالق البهجــة واعــالن الدعوة لإلســراع 
ببنــاء البنــك المركــزي العراقــي، والدعــوة الــى مــن يهمــه األمــر ان يبــادروا 
فــي جمــع مصــورات عــن اعمــال زهــا حديــد ووضعهــا فــي البــوم ملــون مــع 

شــروحات ليطلــع عليهــا مــن يجهــل مــا حققتــه عبــر ســنواتها القصيــرة.
شــكرًا لعبــد االميــر الخطيــب الــذي أتــاح فرصــة كتابــة هــذه الســطور 

الراقيــة... الحضاريــة  األفعــال  المتواضعــة.. والــى مزيــد مــن 

شكر حاجم الصالحي

العراقية 
زها حديد

ســنة 2004 كنــت ضيفــا علــى مديــر عــام متحــف االرميتــاج الروســي 
الشــهير الســيد بياتروفســكي، كّنــت فــي مكتبــه نتحدث عــن امكانية 
التعــاون المثمــر بيــن مؤسســتنا »شــبكة الفنانيــن المهاجريــن فــي 
ــيد  ــردد الس ــم يت ــاج، ل ــطة األرميت ــن انش ــب م ــن جوان ــا« وبي اورب
بياتروفســكي فــي طلبــي وقــال بالنــص اســمع انــا هنــا اقــود واحــد 
مــن اكبــر موسســات العالــم الكبــرى وانــت اعــرف الن االرميتــاج هــو 
ثانــي اكبــر متحــف فــي العالــم بعــد اللوفــر، نحــن نســتضيف فنانيــن 

كبــار ولنــا عالقــات كثيــرة مــع كل متاحــف العالــم و...و...
ــة  ــة المعماري ــى معــرض الفنان ــون ال ــه ســمعت انكــم تهيئ ــت ل قل
العراقيــة زهــا حديــد قــام مــن مكتبــه وســحب كاتلوجا كبيــرا وضخما 
وقــال، نعــم هكــذا هــو عملنــا، وكانــه يريــد ان يســكتني وان يقــول 
لــي ايــن انتــم مــن هــذا العالــم الملــئ بكبــار الفنانيــن، نعــم حينهــا 

عرفــت حجمنــا.
الكاتلــوج كان لرســومات المعماريــة العالميــة زهــا حديــد، قلــت لــه: 
انــا اول مــرة اعــرف ان زهــا رســامة، ضحــك وقــال بعربية جميلــة: وما 

خفــي كان اعظــم. 
الحقيقــة اطلعــت الول مــرة علــى رســومات زهــا، وهــذا مــا دعانــي 
ــزاز كونــي ابــن العــراق انتمــي الــى زهــا وكــون  الــى الفخــر واالعت
زهــا تنتمــي لنــا، قــال لــي مضيفــي بعــد شــهر مــن االن ســنعرض 
اعمــال زهــا الفنيــة التــي تشــاهد فــي هــذا الكاتلــوك فــان احببــت 
ســاعمل لــك ولعائلتــك تذاكــر مجانيــة، ضحكــت وقلــت لــه ولكنــي 
احمــل الــكارت الصحفــي مــن وزارة الخارجيــة الفنلنديــة فانــا ادخــل 
جميــع متاحــف العالــم مجانــا، ضحــك وقــال لقــد غلبتنــي فــي هــذه 

النقطــة.
اعمــال مذهلــة لهــا نفــس روح زهــا فــي التصميــم، ونفــس الوقــت 
تبتعــد عــن اســلوبها المتعــارف فــي االقــواس والمنحنيــات، انهــا فــي 
هــذه المجموعــة مــن الرســومات الملونــة اغلبهــا تكشــف عــن حدية 
فــي الخــط اكاد ارى انهــا متطرفــة فــي حــدوده القاســية، فيما تكســر 
هــذه الحــدة فــي بعــض اعمالهــا بالمنحنــى او التقــوس الــذي يقــود 
المتلقــي الــى حنّيــة اكثــر وتعاطــف اكبــر وهي تضــع بعض الضــوء او 
اللــون علــى االنحنــاءة فتجعــل منها مريحــة للنظر ويتعاطــف المتلقي 

مــع هــذه االنحنــاءة.
الحــدود القاســية التجريديــة، فيمــا اعتقــد هــي تعبيــر عــن حياتهــا 
ــة  ــي تجريدي ــا ه ــد زه ــة عن ــوط المنحني ــى الخط ــخصية، وحت الش
ــاة المجــردة بعمــق  ــر، فــي اعتقــادي النهــا عاشــت الحي بشــكل كبي
صــادق وحقيقــي، فحيــاة مثــل حيــاة زهــا يجــب ان تجــرد اشــياءها، 
يجــب ان تراهــا بهــذه النظــرة العميقــة والمتفــردة، فالمفــردات 
جميعهــا فــي حيــاة زهــا مفــردات مجــردة، االنســان الجمــاد الشــجر 

ــه. ــا هــي التجريــد بعين ــه التكنلوجي وحتــى اخــر مــا توصلــت ل
بعــد ذاك اللقــاء الــذي جمعنــي ببياتروفســكي، حاولــت االتصــال بزها 
ولــم افلــح ابــدا النــي كنــت اريــد ان اعمــل لقــاء معهــا وانشــره فــي 
المجلــة التــي احررهــا منــذ 24 ســنة، لالســف لــم اتمكــن ان احضــر 
ــى  ــذي رد عل ــخص ال ــكريتيرة او للش ــت للس ــا قال ــدن النه ــى لن ال
رســالتي اننــي مرحــب بــه فــي لنــدن شــريطة ان اقــول لهــا قبــل مدة 

. بمجيئي
شــكرا الشــخص الــذي رد رســالتي وقلــت لهــا ســاتي فــي اول فرصــة 

تســمح لــي، اال ان الفرصــة مــا ينحــت وام االف بهــا الــي لحــد االن.
ــي  ــي ف ــكل كون ــة وبش ــة العالمي ــرت الثقاف ــري غي ــي تقدي ــا ف زه
النظــر الــى العمــارة و فــن العمــارة، النهــا ببســاطه نقلــت العمــارة 
مــن المكعبــات والمســتطيالت والصناديــق التــي تحتــوي علــى 
ــا وهنــاك الــى ســرحان فــي اجــواء مــن الخيــال  بعــض الزخــارف هن
والموســيقى فــال يســتقر النظــر ابــدا الــى زاويــة معينــة مــع اي عمارة 
او اي شــكل صممتــه، خصوصــا فــي العمارات التقليديــة، يأخذ الناظر 
اجــزاء وينظــر اليها بشــكل جزئــي، كما في الكالســكية والكالســيكية 
الحديثــة، بــل ذهبــت الــى ابعــد مــن ذلــك، حتــى فــي العمــارة التــي 
ســبقت تصاميمهــا، اقصــد العمــارات التــي غلفــت بالزجــاج، كمــا فــي 

بعــض المــدن االوربيــة مثــل بروكســل.
انمــا يأخــذ النظــر بالتعــرج واالنحنــاء فالناظــر الــى اشــكال زهــا يأخــذ 
العمــارة ككل ال يفصّلهــا الــى اجــزاء، ويســتمتع بالنظــر اليها ويعيش 
تلــك المتعــة بالظبــط، كمــا عاشــت الفنانــة زهــا متعهــا فــي خلــق 
ــزت بهــا زهــا  ــي تمي ــة الت ــد العبقري اشــكالها، وهــذه هــي بالتحدي

الفنانــة، مصممــة معماريــة ورســامة.

زها حديد 
الرسامة

أمري الخطيب

بريشة : الفنان عالء جمعه
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يعيــش الوســط الرياضــي لحظــات ترقــب إلنبثــاق مكتــب تنفيــذي لقيــادة 
اللجنــة االولمبيــة الوطنيــة العراقيــة ألربــع ســنوات قادمــة وســط تكتــالت 
وطبخــات وحــاالت شــد وجــذب وتصريحــات هنــا وهنــاك بيــن مجموعــة  
المرشــحين مــن جهــة وبيــن أعضــاء كتلهــم االنتخابيــة مــن جهــة اخــرى، 
وبيــن مــا نقــرأه كإعــالم رياضــي فــي االروقــة الخاصــة من طبخات  تســبق 

دائمــا كل عمليــة انتخابيــة...
وقبــل التطــرق لتفاصيــل تلــك األجــواء المشــحونة، البــد وأن نعــود الــى 
بدايــات العمــل االولمبــي فــي العــراق، حيــث انطلقــت أول لجنــة اولمبيــة 
عراقيــة فــي العــام 1948 برئاســة عبيــد اهلل المضايفــي، وهــو نفــس العــام 
الــذي تــم فيــه انضمــام العــراق الــى اللجنــة االولمبيــة الدوليــة، ونفــس 
ــالل   ــن خ ــاد وم ــي األولمبي ــة ف ــاركة عراقي ــجل أول مش ــذي س ــام ال الع

ــة ... ــدن االولمبي المشــاركة فــي دورة لن
تصــوروا تلــك  الســنين الطويلــة التــي مضــت علــى أول مشــاركة عراقيــة 
والتــي اســتمرت لفتــرة ســبعة عقــود مــن الزمــن دون أن يســجل العــراق 
أي انجــاز أولمبــي، إال الّلهــم برونزيــة المرحــوم الربــاع عبــد الواحــد عزيــز 

فــي العــام 1960 . 
وانجــاز منتخــب العــراق االولمبــي فــي دورة اثينــا عــام 2004 بحصوله على 
المركــز الرابــع والتــي تعــد مــن أبــرز مــا تحقــق لرياضيينــا لحــد اآلن رغــم 
تواجدنــا فــي دورات اولمبيــة متعــددة، ورغــم ماتــم صرفــه مــن مالييــن 

الــدوالرات وخصوصــا مــا بعــد عــام 2003..! 
ــر الواقــع الرياضــي فــي رياضــة االنجــاز  ــا نقــول إن مســيرة تغيي مــن هن
العالــي تتطلــب وصــول أســماء مميــزة تحمــل كل صفــات النزاهــة ونكــران 
الــذات والحــرص والغيــرة ألجــل تحقيــق معادلــة صحيحــة وعنــوان أكبــر 
إلنقــاذ مســيرة الرياضــة العراقيــة بعــد وصولهــا لحــال يرثــى لــه.. بســبب 
ــوا  ــن وضع ــدارة مم ــع الص ــن لمواق ــول الطارئي ــبب وص ــات وبس الصراع
ــن  ــا ع ــا واضح ــجلوا غياب ــن س ــة ومم ــة الرياض ــوق مصلح ــم ف مصالحه
ســاحة العمــل الميدانــي وابتعــدوا عــن مشــروع دعــم الرياضييــن االبطــال 
وممــن غابــت عنهــم وعن ســاحة عملهــم كل تفاصيل الرؤيــة التخطيطية 

الصحيحــة ..
ــة، نتأمــل أن  ــى المناصــب األولمبي ــا وفــي ظــل صــورة التهافــت عل ولعلن
يتغيــر واقــع الحــال فــي الرياضــة العراقيــة رغــم وجــود بعــض الفاســدين 
والطارئيــن والمتصيديــن بالمــاء العكر ورغم حضــور المؤامــرات والتدخالت 

الداخليــة والخارجيــة ..
ونتأمــل صعــود شــخصيات رياضيــة تخــدم بشــكل واقعــي وعملــي رياضة 
العــراق األولمبيــة، وتعمــل علــى تحقيــق مــا يتمنــاه وينتظــره الرياضييــن 
ــة، وال تاتــي هــذه التمنيــات والتأمــالت إال مــن  علــى مــدى ســنين طويل
خــالل وجــود مكتــب تنفيــذي نشــط وفاعــل يســعى بشــكل جاد إلســتعادة 
صــورة األولمبيــة العراقيــة، ويحافــظ علــى وطنيتهــا باعتبارهــا مؤسســة 

أهليــة مســتقّلة تهتــم برياضــة االنجــاز العالــي .

بين المعقول 
والالمعقول ..!

عدنـان السوداني

علــى خط التماس 

أكــد وزيــر الشــباب والرياضــة، عدنــان درجــال، تبنــي حــل قضيــة نجــم الكرة 
العراقيــة الراحــل أحمــد راضــي، ال ســيما وأنــه ســبق لــُه التواصل مــع عائلته.

وشــدد علــى ضمــان حقــوق عائلتــه كواجــب وطنــي إنســاني الينبغــي أن 
يشــك فيــه أحــد .وأضــاف أنــه متواصــل مــع أهــل الشــأن فيمــا يخــص منزل 
الراحــل راضــي، وجميــع المتعلقــات فــي طريقهــا إلــى الحــل خــالل األيــام 
القليلــة المقبلــة بمــا يــوازي مكانــة وجماهيريــة النجم المبــدع، إذ ينــال هذا 

الموضــوع أقصــى درجــات االهتمــام الحكومــي. 

العراقــي  االتحــاد  قــرر 
الطائــرة  للكــرة  المركــزي 
شــهر  مــن  الثامــن  يــوم 
موعــدًا  المقبــل  نيســان 
ــاً النطــالق منافســات  نهائي
لنهائيــات  األخيــر  التجّمــع 
دوري أنديــة العــراق للدرجة 
الممتــازة للموســم 2020-
2021 فــي العاصمــة بغــداد 
التــي تســتمر لغايــة الثانــي 
ذاتــه  الشــهر  مــن  عشــر 
بمشــاركة فــرق البيشــمركة 
والبحــري  الجنــوب  وغــاز 

والشــرطة والجيــش. وبموجــب الجــدول الــذي أصدرتــه لجنــة المســابقات والفنيــة 
فــي االتحــاد العراقــي المركــزي للكــرة الطائــرة للجولتين األولــى والثاني مــن التجّمع 
األخيــر حيــث يلعــب فريــق الجيــش للكــرة الطائــرة فــي الســاعة الثانيــة ظهــر يــوم 
ــة  ــى قاع ــوب البصــري عل ــاز الجن ــق غ ــع فري ــل م الثامــن مــن شــهر نيســان المقب
الشــعب المغلقــة لأللعــاب الرياضيــة فــي العاصمــة بغــداد فــي المبــاراة االفتتاحيــة 
ــري  ــي البح ــاراة فريق ــا مب ــة ذاته ــى القاع ــرًا عل ــة عص ــاعة الرابع ــي الس ــا ف تعقبه

والشــرطة فيمــا ســيحصل فريــق البيشــمركة علــى انتظــار. 

تعــرض رئيــس االتحــاد الدولــي لكــرة القــدم الســابق، السويســري جوزيــف بالتــر، لحظــر جديــد مدته 
6 ســنوات و8 أشــهر مــن ممارســة أي نشــاطات تتعلــق بالرياضــة بعد ثبــوت ارتكابه »خروقــات عدة« 

لميثــاق األخــالق التابــع للفيفــا، حســبما أعلنت لجنة المتابعــة للفيفا.
ووجد الكيان القضائي المستقل بالتر واألمين العام جيروم فالك، مدانين في عدد من القضايا.

ــه ســوء اســتخدام   ــك ان ــر وفال ــت بحــق بالت ــي أجري ــات الت ــة: »التحقيق ــان اللجن وجــاء فــي بي
المنصــب والصالحيــات التــي تمتعــا بهــا  كل مــن فالــك وبالتــر, وقــد  غطــت اتهامــات مختلفــة، 

تتعلــق بدفعــات إضافيــة مرتبطــة لمســؤولين بارزيــن فــي الفيفــا، بمســابقات تابعــة لالتحــاد 
الدولــي لكــرة القــدم، وتعديــالت عــدة وتمديــد عقــود الموظفيــن، إلــى جانــب ســداد الفيفــا 

تكاليــف قانونيــة فــي قضيــة فالــك«.
وفرضــت عقوبــات علــى بالتــر وفالــك تضمنــت »حظرهمــا مــن جميــع 

النشــاطات المرتبطــة بكــرة القــدم )اإلداريــة والرياضيــة أو غيرهــا( علــى 
المســتويين المحلــي والدولــي لمــدة 6 ســنوات و8 أشــهر«، وتــم 

تغريمهمــا مبلــغ مليــون فرنك سويســري. وأكــد الفيفــا أن الحظر 
الجديــد ســيدخل حيــز التنفيــذ عنــد انتهــاء العقوبــات الســابقة 

المفروضــة علــى المســؤولين عامــي 2015 و2016، أي فــي 8 
أكتوبر/تشــرين أول مــن عــام 2021 وبنفــس اليــوم مــن عام 

2025 لفالــك.

وزير الشباب : ضمان حقوق عائلة الراحل 
أحمد راضي واجب وطني وانساني

8 نيسان موعد إنطالق منافسات 
نهائيات دوري أندية العراق

حظر جديد يطال بالتر وفالك على أثر سوء استخدام السلطة

ــب  ــرات المواه ــر عش ــدم تحض ــرة الق ــاحات ك ــي س ف
الكرويــة، منهــا مــن توفــرت لــه فرصــة االنطــالق 
ــرة  ــاء خــارج دائ ــه البق ــب علي بســرعة ومنهــا مــن كت

الضــوء ..
ــر  ــع بكثي ــة أوس ــي العاصم ــة العب ــد فرص ــا نج ولعلن
مــن فرصــة العبــي المحافظــات الذيــن غابــت عنهــم 
ــه مهــارات  ــون ب ــا يتمتع ــم م ــة، رغ االضــواء االعالمي

ــددة .. متع
ــدي  ــى )مه ــارس المرم ــباب كان ح ــؤالء الش ــن ه وم
ــي  ــد العب ــداوي (.. أح ــب بـــ )مه ــاس( الملق ــي عب عل
كربــالء  فــي  صــالل  مشــتاق  الكابتــن  أكاديميــة 
المقدســة.. والمتطلــع نحــو بلــوغ أهدافــه باللعــب 
ألحــد أنديــة الــدوري الممتــاز الجماهيريــة واللعــب 

ألحــد المنتخبــات الوطنيــة ..
ومــن خــالل هــذه الدردشــة نتعــرف علــى حارســنا 
الشــاب مــن خــالل اجاباتــه الواقعيــة والصريحــة .. 

* ماذا نقرأ في سيرتك الذاتية ....؟
االسم : مهدي علي عباس 

الصف : رابع اعدادي 
التولد : 27/11/2002

ــنه،  ــرة 26 س ــين (، عم ــمه ) حس ــد إس ــدي اخ واح عن
ــة..  ــروف خاص ــة لظ ــرك الرياض ــذي ت وال

ــرت  ــاذا اخت ــدم ...ولم ــرة الق ــب ك ــدأت لع ــى ب * مت
ــى ..؟  ــة المرم ــز حراس مرك

- بــدأت اللعــب عندمــا كان عمــري 6 ســنين، ليكــون 
ــي  ــي بطــوالت المــدارس ف ــك ف ــد ذل ــي حضــور بع ل

ــة….. ــة االبتدائي مرحل
أمــا ســبب اختيــاري لهــذا المركــز، فــكان بســبب حبــي 
لــه وخــالل ســنوات قليلــة قمــت بتطويــر قدراتــي 

ــة . المهاري
* كيــف تنظــر لواقــع كــرة القــدم ..وهــل تجــد هنــاك 

دعمــا للطاقــات الشــابة ..؟ 
- كــرة القــدم فــي وقتنــا الحاضــر ماهــي إال عبــارة 

ــأن  ــن ش ــع م ــخصية ترف ــح ش ــطات ومصال ــن واس ع
البعــض… 

وهنــاك قليــل مــن المدربيــن ممــن يحاولون مســاعدة 
الالعبيــن وهنــاك كثيــر مــن الالعبيــن ممــن تعرضــوا 

للظلــم والتجاهــل مــن أخريــن ..
* كيــف يمكــن لــك ان تحصــل علــى فرصتــك باللعــب 

فــي االنديــة ..وهــل تطمــح لذلــك ..؟ 
خــالل  مــن  اللعــب  فــي  فرصتــي  علــى  احصــل   -
ــن خــالل اشــادة  ــه وم ــذي أقدم ــب ال المســتوى الطي
المعنييــن بقدراتــي وايضــا مــن خــالل متابعــة االعــالم 

لمهارتــي …. 
بدايــة  نقطــة  برســم  قمــت  الصــدد  بهــذا  وأنــا 
لطموحــي وبتوفيــق مــن اهلل ســبحانه وتعالــى ودعــم 

الجماهيــر ألصــل الــى غاياتــي . 
* هــل انــت مــن عائلــة رياضيــة ...وكيــف كان دعــم 

وتوجيــه والديــك واخوانــك ..؟ 
- نعــم أنــا مــن عائلــة رياضيــة، فقــد كان والــدي 
وعمــي يلعبــون فــي نــادي الشــعلة فــي محافظــة 

بغــداد… 
وكان أبــي هــو  الداعــم الحقيقــي لــي مــن خــالل 

النصائــح وتوفيــر مــا أحتاجــه..
العراقييــن  المرمــى  تأثــرت مــن حــراس  * بمــن 
وتتمنــى ان تصــل لمســتواه ومــن هــو مثلــك االعلــى 

ــى ؟  ــة المرم ــي حراس ف
- تأثــرت بالحــارس نــور صبــري ودائمــا مــا أتابــع 
ــق  ــه لتطبي ــة ب ــوات الخاص ــاهد الفيدي ــه واش مباريات
حركاتــه فــي التماريــن اليوميــة.. وهــو مثلــي االعلــى 
ــه...  ــل الي ــا وص ــل لم ــه واص ــح مثل ــى أن اصب واتمن
* ماهــي الفــرق التــي لعبــت لهــا.. ومــن اشــرف علــى 

تدريباتــك ..؟ 
- لعبــت فــي العديــد مــن الفــرق الشــعبية ومنهــا 
حســون  علــي  الكابتــن  بقيــادة  الحســينية  نســور 
والوفــاء بقيــادة الكابتــن احمــد الملكــي وكلنــا الونــد 
ــالء المســعودي ونــداء الحســينية بقيــادة  بقيــادة ع

فيصــل الحســناوي.  
ومثلــت فريــق ناشــئة نــادي الحســينية بقيــادة احمــد 

الملكــي لمــدة موســمين وموســم مــع ناشــئة نــادي 
الســدة بقيــادة الكابتــن علــي خالــد  وحاليــا مــع 

اكاديميــة الكابتــن مشــتاق صــالل بقيــادة ســيف 
ــناوي..  الحس

* فــي زمننــا الحالــي مــاذا يحتــاج الالعب الشــاب 
ــة .. وهــل  ــد االندي ــب الح ــه باللع ــل فرصت لني

تجــد نفســك مؤهــال لذلــك ..؟ 
مســتمره  تدريبيــة  حصــص  الــى  يحتــاج   -
ونصائــح كرويــة مــن مدربيــن كبــار، مــع كثيــر 

مــن االلتــزام والتدريــب متواصــل.. وأجــد نفســي 
مؤهــال وســوف اســعى بــكل جهــدي للوصــول الــى 

طموحــي. 
* أي المباريــات التــي تميــزت فيهــا.. وكنــت ســببا 

فــي فــوز فريقــك ..؟ 
- مباريــات كثيــرة تألقــت فيهــا وخصوصــا هــذا 
الموســم مــع فريــق كلنــا الونــد، ففــي كل 
مبــاراة لفريقــي أســجل بصمــه طيبــة وأكــون 

ــوز ..  أحــد عوامــل الف
والعالميــة  والعربيــة  المحليــة  الفــرق  اي   *

تشــجع.. ومــن هــم الحــراس العالمييــن الذيــن 
تتابــع حركاتهــم وتتمنــى الوصول لمســتوياتهم ..؟
ــلونة،  ــق عالمي/برش ــة، فري ــي/ الجوي ــق محل - فري
ــي / الهــالل الســعودي، وأعشــق وأحــب  ــق عرب فري

ــر شــتيكن . حــارس مرمــى برشــلونة تي
ــت  ــل ان ــي.. وه ــك الحال ــك فريق ــاف ل ــاذا أض *م

مســتقر فيــه ..؟ 
الطيــب  والحضــور  القــوة  فريقــي  لــي  اضــاف   -
واالحتــكاك مــع العبيــن كبــار، واســتفدت منهــم 
كثيــرا قياســا بعمــري الصغيــر،  وهــذا مــا جعلنــي 
ــاء  ــر مــن تحمــل مســؤلية الفريــق اثن علــى قــدر كبي
فــي  حاضــرة  االســتقرار  حالــة  وأجــد  المباريــات.. 
الثبــات  ماعنــدي  كل  لتقديــم  وأســعى  مســتواي، 

نفســي مــع الفريــق. 
* ماهــو اللقــب الــذي تحــب ان يكــون مرافقــا الســمك 

..؟ 
زمالئــي  لــي  اختــاره  اللقــب  هــذا  مهــداوي..   -
وأصدقائــي  وعنــدي لقــب ثانــي وهــو )هــدوش(.. 

الثانــي.  بلقبــي  وأعتــز 
* برأيــك وحســب المعطيــات الفنيــة واالرقــام .. مــن 

هــو أفضــل حــارس مرمــى فــي العــراق حاليــا ..؟ 
- حاليــا.. وحســب وجهــة نظــري أجــد إن حــارس 
ــل  ــو األفض ــن ه ــالل حس ــي ج ــا الوطن ــى منتخبن مرم

ــه .  ــت ب ــي لحق ــة الت ــروف االصاب ــم ظ رغ
*هــل برايــك ان طريــق الوصــول لالنديــة يعــد طريقا 
ســهال.. ام هنــاك معرقــالت تقــف امــام اصحــاب 
الموهبــة.. هــل لــك ان تضعنــا فــي صــورة ماحصــل 

لــك ومــا واجهتــه شــخصيا ..؟ 
ــك  ــي ذل ــا أوقعن ــا م ــي ودائم ــي وناس ــت اهل - واجه
ــى، لكــن و الحمــداهلل  ــاء انطالقتــي االول بمشــاكل اثن

ــات.. ــة وثب اســتطعت مــن تخطيهــا والمضــي بثق
فهنــاك مــن بيــن أهلــي مــن قــال لــي اتــرك الرياضــة 
واتــرك كــرة القــدم واتجــه لدراســتك، وهناك مــن أراد 
ــاؤم..  ــات التش ــن كلم ــض م ــماعي بع ــقاطي واس اس
لكــن مــع مــرور االيــام اثبــت لهــم صحــة قــراري 
باالســتمرار باللعــب واالهتمــام بدراســتي فــي نفــس 

ــت .  الوق

ــة عمــا أطلقــت  ــة عالمي ــر صحفي تحدثــت تقاري
ــرة  ــم ك ــي عال ــة ف ــرن« المقبل ــة الق ــه »صفق علي

القــدم، التــي تكشــف عــن مفاجــأة بشــأن وجهــة 
ــزي،  ــول اإلنجلي ــم ليفرب ــري، نج ــي المص الدول

ــة. محمــد صــالح، المقبل
إكســبريس«  »الديلــي  صحيفــة  نشــرت 

ــي  ــز نادي ــن تجهي ــرا ع ــة تقري البريطاني
ريــال مدريــد اإلســباني وباريــس ســان 

جيرمــان الفرنســي، مــا أطلــق عليــه 
»صفقــة القــرن«، التــي مــن خاللهــا 
ســينتقل محمــد صــالح إلــى النــادي 
الباريســي، فيما ســينتقل نجم الديوك 
ــم،  ــى كأس العال ــز عل الفرنســية الحائ
كيليــان مبابــي إلــى النــادي الملكــي. 

الحارس الشاب مهدي علي ) مهداوي ( للمستقل: 

كرة القدم أصبحت عبارة عن واسطات ومصالح شخصية 

صفقة القرن.. تنتظر محمد صالح

أجرى الحوار:
عدنان السوداني

حوار خاص - المستقل

ــا  ــن تعودن ــا كصحفيي ــول إنن ــدء نق ــادئ ذي ب ب
إجــراء الحــوارات مــع نجــوم الفــن والرياضــة 
واالدب ومــع المواهــب الشــبابية فــي شــتى فنون 
ــراء  ــوم بإج ــادرا مانق ــا ن ــة، لكنن ــوم والمعرف العل
حــوارات مــع صحفييــن ومــن نفــس االختصــاص، 
لنتجــاذب معهــم أطــراف الحديــث حــول شــؤون 

ــي .. ــع العراق وشــجون الواق
حوارنــا اليــوم ســيأخذ طابعــا أخــرا لنمضــي فــي 
ــوار  ــارئ.. ح ــه الق ــود علي ــن يتع ــد ل ــياق جدي س
صحفــي مــع صحفــي.. ليكــون معنــا فــي الجانــب 
االخــر الصحفــي العراقي القدير والشــجاع االســتاذ 
فيصــل صالــح صاحــب الخبــرة الطويلة فــي مجال 
الترجمــة والعمــل االعالمــي وخصوصــا فــي مجال 

الصحافــة الرياضيــة، بعــد أن كان أحــد القامــات 
االعالميــة المميــزة فــي العــراق قبــل انتقالــه 
ــرن  ــي تســعينيات الق ــة قطــر ف ــي دول للعمــل ف
الماضــي، ليمضــي ثالثــة عقــود مــن عمــره فــي 
ــا  ــة قطــر وألماني ــن دول ــال بي ــة متنق ــالد الغرب ب
التــي اتخــذ منهــا محطــة لتكملة مشــوار حياتــه ..
* كيــف تنظــر كصحفي مغتــرب للواقــع الرياضي 

فــي العــراق ..؟ 
- الواقــع  الرياضــي فــي العــراق، ومــع االســف 
وهــو  للغايــة،  وســيء  مــزري  واقــع  الشــديد 
يعكــس الواقــع الــذي يمــر بــه العــراق  بــكل 
مفاصلــه، وال ســيما بعــد ســيطرة الطارئيــن 
والفاســدين وســراق المــال العــام  علــى مفاصــل 
القــرار فــي االنديــة واالتحادات الرياضيــة  واللجنة 
االولمبيــة، بســبب عــدم وجــود قوانيــن رصينــة 

تحكــم الواقــع الرياضــي،  ولذلــك تراجــع العــراق  
علــى المســتوى الرياضــي العربــي، االســيوي،واما 

ــر كان.. ــي خب ــح ف ــي فأصب الدول
ــاك  ــري هن ــن مايج ــة بي ــه المقارن * ماهــي أوج
فــي بلــدك وبيــن ماتــراه فــي البلــد االخــر الــذي 

تعيــش فيــه ؟ 
ــي  ــا او ف ــي الماني ــري ف ــن مايج ــة بي - بالمقارن
ــدول المتقدمــة قياســا بمــا يجــري فــي  ــب ال اغل
ــه  ــول، بأن ــراق.. اســتطيع ان اجــزم الق ــدي الع بل
اليوجــد وجــه للمقارنــة مــع االســف وبلدنــا يحتاج 
ــن  ــه اوال، الشــرفاء الذي ــر يشــرف علي لعمــل كبي
اياديهــم نظيفــة وامينــة علــى المال العــام، وثانيا 
ــون  ــن يحمل ــون الذي ــذ االكاديمي ــب ان يأخ يج
المؤهــل العلمــي والرياضــي دورهــم مــن اجــل 
اعــادة صياغــة المنظومــة الرياضيــة فــي العــراق 
التــي اصبحــت فــي اآلونــة االخيــرة جثــة هامــدة... 
* هــل ســتلبي الدعــوة فيمــا لــو تــم تقديمهــا اليــك 
لحضــور مؤتمر لالعالمييــن المغتربين في بغــداد ..؟

ــة  ــة خاص ــداد بصف ــة وبغ ــة عام ــراق بصف - الع
مغروســة فــي تفكيــري وفــي دمــي، وحضــور مثل 
هــذا المؤتمر شــرف لي ان ســنحت الفرصة،  ومن 
أولــى امنياتــي ان اعــود الى بلــدي وأدفــن بأرضه 
الطاهــرة.. وان شــاءاهلل، وســمح لــي الوقــت، 

ســأكون مــن اول الملبيــن لهــذه الدعــوة... 
* مــاذا تتضمــن  ورقــة العمــل الخاصــة بــك 

لنجــاح المؤتمــر..؟ 
-ان يكــون بأشــراف كفــاءات رصينــة تمتلــك القرار 
لتنفيــذ مخرجــات هــذا المؤتمــر، وان ال يكــون 
وســيلة اعالمية لتســويق البعض، الذي يحــاول ان 
يجعــل مــن المؤتمر معبــرا للحصول على مكاســب 
شــخصية.. وان يتركــز الحضــور علــى اصحــاب 
الشــأن الحقيقييــن وليــس لــكل مــن هــب ودب... 
ــي  ــل الصحف ــر لعم ــي تتوف ــور الت ــي االم * ماه
الرياضــي هنــاك فــي بــالد الغربــة والتــي تجدهــا 

غائبــة عــن الصحفــي العراقــي ..؟ 

وااللتــزام  الصحيــح  والتخطيــط  -التنظيــم 
المهنــي واالخالقــي والبحــث عــن الحقيقــة دائمــا،  
والشــفافية فــي التعاطــي مــع  االحــداث واالبتعــاد 
عــن الشــخصنة واالبتــزاز والتســقيط،الذي اصبــح 
االعــالم  علــى  المحســوبين  لبعــض  منهجــا 

الرياضــي  العراقــي.. 
* برأيــك وحســب مســاحة الحريــة التــي تتمتــع بهــا 
فــي الكتابــة عــن ملفــات الفســاد... هــل أســهمت 
فــي التأثيــر على الفاســدين فــي واقعنا الرياضــي ..؟ 
-اعتقــد لــم يكــن تأثيــرا كبيــرا وذلــك لعــدم وجــود 
مســؤول حقيقــي يقــرأ رســالة االعالمي عن الفســاد 
والفاســدين وبعــد ذلــك يبحــث عــن الحقيقــة، 
واخيــرا وليــس آخــرا يتخــذ القرار لقطــع دابر الفســاد 
والفاســدين، ومــع ذلــك اقــول، اننــي، ومــع بعــض 
االقــالم المهنية الرصينة والشــجاعة لم نتمكن من 
تقديــم هــوالء الفاســدين للقضــاء، بــل تمكنــا مــن 

وضعهــم فــي دائــرة  االتهــام، بحيــث اصبحــت مــن 
الســهولة بمــكان ان يتــم فرزهــم مــن قبل الشــارع 
الرياضــي، ولكــن العلة  تكمن في ان دائرة  الفســاد 
ــن  ــرة، الذي ــع دائ ــة م ــعة، مقارن ــدين واس والفاس
يقاتلــون مــن اجــل ان يكــون النزيــه والشــريف 
والحريــص علــى رياضــة البلــد هــو صاحــب القــرار.. 
* هــل تتابــع صحيفــة المســتقل وماهــو تقييمك 

الداءهــا المهنــي ..؟ 
- اكيــد اتابــع صحيفــة ) المســتقل ( ويكفــي 
الذيــن  االعالمييــن  مــن  نخبــة  تضــم  أنهــا 
احتــرم خطابهــم االعالمــي الوطنــي والباحــث 
عــن الحقيقــة، وشــكرا لــك اخــي وزميلــي اســتاذ 
ــي  ــي والوطن ــان الســوداني االعالمــي المهن عدن
علــى منحــي هــذه المســاحة للتعبيــر عــن بعــض 
مــا أحملــه مــن رؤى وافــكار  عــن رياضــة واعــالم 
ــدة .  ــر الجري ــة تحري ــك ولهيئ ــكرا ل ــد... وش البل
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تكمــن الحاجــة للديمقراطيــة فــي منطقة الشــرق 
ــة  ــة، فالتجرب ــدة وهام ــارات عدي ــط العتب األوس
السياســية فــي العديــد من دول الشــرق األوســط 
ومنهــا دول الخليــج ال تــزال تحت النضــج أو بعيدة 
عــن الفكــرة التــي بنيــت عليهــا الديمقراطيــة فــي 
الــدول المتقدمــة، حيــث حكــم الفــرد أو العائلــة 
هــو الســائد وال مــكان للشــراكة السياســية فــي 
ــة أو فــي القــرارات المصيريــة لألمــة،  إدارة الدول
ــى المســتوى السياســي أو االقتصــادي  ســواًء عل
ال يتــم إعطــاء المجــال الكافــي للشــعوب للتحكــم 
فــي مصيرهــا وإن كانــت هنــاك عناويــن عديــدة 

يقصــد منهــا التمثيــل الشــكلي ال الفعلــي.
فالديمقراطيــة وكمــا نعــرف جميعــاً تعنــي »حكــم 
الحكــم  أشــكال  مــن  شــكل  وهــي  الشــعب« 
المؤهليــن  المواطنيــن  فيهــا جميــع  يشــارك 
علــى قــدم المســاواة -إمــا مباشــرة أو مــن خــالل 
ممثليــن عنهــم منتخبيــن- فــي اقتــراح، وتطويــر، 

تقديــم  علــى  والعمــل  القوانيــن  واســتحداث 
ــا  ــن هن ــع، وم ــي للمجتم ــرد وبالتال ــل للف األفض
ــليم ال  ــي الس ــام الديمقراط ــة النظ ــرف أهمي نع
المســتحدث عنــد بعــض الحكومــات أو كمــا يقــال 

ــة. ــة الحاكم ــاس القبيل ــم بمق الحك
ــن  ــخ البحري ــي تاري ــة ف ــة مهم ــا حادث ســأذكر هن
السياســي، حينمــا أرادت العائلــة الحاكمــة فــي 
البحرين أن تســتحدث دســتورًا جديدًا بعد دســتور 
1973 والــذي كان يحظــى بتوافق مجتمعي شــعبي 
قــوي، بنــي عليــه العمــل السياســي ولكنــه توقــف 
بعــد ســن قوانين أمــن الدولــة حينها، جــيء بخبير 
ــه الســؤال  ــم يتأخــر فــي توجي دســتوري عربــي :ل
للعائلــة، »مــاذا تريــدون من الدســتور، ديمقراطية 
ــة؟« والنتيجــة تمــت كتابــة دســتور  أم قــرار العائل
العــام 2002 بشــكل يكــرس الصالحيــات لدى بيت 

الحكم. 
ــواد  ــى م ــتور عل ــص الدس ــن ن ــم م ــى الرغ وعل
تتحــدث عــن المبــادئ الديمقراطية »حســب رؤية 
ــعب  ــه ش ــي يلمس ــق فعل ــم« اال ان ال تطبي الحك
البحريــن. وهــو مــا يفنــد نظريــة »حكم الشــعب« 
األساســية، وبالتالــي حــدث مــا كان متوقعــاً مــن 
رفــض المجتمــع للقــرارات بعيــداً عــن اشــراكهم 
فيهــا وجــاءت احــداث متتاليــة بعــد تســعة أعــوام 
لــم يصمــد فيهــا الدســتور المنحــة والــذي شــكل 
عقبــة أمــام المعارضــة للمســاهمة فــي اإلصــالح. 
ان القضايــا السياســية المهمــة مرتبطــة بشــكل 
وثيــق بالدســتور وحينمــا يتــم التوافــق علــى 
تفعيــل حكــم الشــعب البــد أن ينعكــس ذلــك في 
وثيقــة يصوت عليهــا البحرينيون لتعطي شــرعية 
متوافــق علــى مبادئهــا مــن دون إخــالل بهــا مــن 

أي طــرف، عــدا ذلك ســتبقى المشــكلة السياســية 
ــة أن  ــة الحاكم ــر العائل ــا تفك ــل وربم ــد طوي ألم
االهتــزازات  ســيجنبها  األمنــي  الســلطة  خيــار 
السياســية مســتقبالً أو قــد تعتقــد أن المتغيــرات 
فــي المنطقــة تصــب لصالــح الحكــم وهــو فهــم 
خاطــئ لطبيعــة حركة الشــعوب وحاجتهــا للتقدم 
والتطــور، حيــث أن التحديــث فــي التشــريعات 
التهميــش  قضايــا  عــن  واالبتعــاد  واألنظمــة 
واإلقصــاء يقــع ضمــن هــذه العمليــة. وهــو مــا ال 

يحصــل فــي البحريــن. 
كذلــك يهمنــا أن نشــير إلــى أن تثبيــت منهجيــة 
معينــة للحكم دون التفكير في اســتيعاب الشــعب 
بمكوناتــه كافــة ال يعنــي نجاحهــا مــع المتغيــرات 
الحاليــة. لقــد غيــر »كورونــا« الكثير، فهــذه االزمة 
الصحيــة العالميــة ليســت بعيــدًة أن تكــون إحدى 
األمريكــي  بالرئيــس  اطاحــت  التــي  األســباب 
الســابق دونالــد ترامــب ، وهــو مثــال واضــح 

للســلطوية وانتهــاج القــرار األوحــد.
هنــاك العديــد مــن القضايــا العالقــة فــي البحرين 
والتــي تحتــاج فعــالً الــى تمثيــل سياســي حقيقــي 
يضمــن االســتقرار بوجــود المعارضــة. بعــض 
هــذه األمثلــة تكمــن فــي معالجــة االقتصــاد 
ــة.  ــاريع التنمي ــة ومش ــم والصح ــر التعلي وتطوي
إن التركيبــة الحاليــة فــي البحريــن تشــكل نســبة 
كبيــرة جــدًا مــن تمثيــل الحكــم فيهــا، اذ يعــود 
القــرار بعــد أي مــداوالت إن حدثــت فــي البرلمــان 
)غيــر ممثــل فيــه المعارضــة( الى مجلس الشــورى 
المعيــن الــذي بــدوره يــرى المصلحــة كمــا يريــد 
ــي  ــت النهائ ــون التصوي ــا يك ــم وهن ــت الحك بي
ــًا  ــورًا حقيقي ــي تص ــوذج يعط ــذا النم ــب. ه الغال

لبعــد المحاســبة الفاعلــة لألجهزة التنفيذيــة التي 
باتــت أعلــى مــن الســلطة التشــريعية بــل وبــدأت 
تهــدد وتتوعــد كلمــا تحــدث برلمانيــون بكشــف 

ــا أو طــرح موضــوع هنــاك.  ملــف هن
وال بــد أن نقــول كذلــك أن الحاجــة عنــد الحــكام 
للتواصــل مــع الشــعوب ال يجــب ان تتوقــف علــى 
ــرة وهــي  المــواالة فقــط، فالنمــاذج الســيئة كثي
تطيــح باألنظمــة الحاكمــة أكثــر من ان تشــرعنها 
وتتخلــى عنهــا مــع أي تحــول قد يمــس مصالحها 
ــد  ــة يعتم ــة البيني ــي العالق ــاء ف ــاس البن ألن أس
علــى المصلحــة الخاصــة ال مصلحــة الدولــة كمــا 

هــو متعــارف عليــه.

بأزمــات  يمــر  والبلــد  مضــت  أعــوام  عشــرة 
المســتويات.  كافــة  وعلــى  وصعبــة  متعاقبــة 
نحتــاج فــي البحريــن إلــى الرشــد مــن قبــل 
الســلطة التــي تمســك بمفاصــل الدولــة، وعــودة 
المعارضــة لواجهــة العمــل السياســي – بعــد رفــع 
ــى الحــل-  ــون العــزل السياســي والتوافــق عل قان
واالســتفادة مــن اطروحتهــا لعنــوان الشــراكة 
السياســية كمــا جــاء فــي اعــالن البحريــن، وعلــى 
المتغيــرات نتيجــة  تنتبــه لكافــة  الســلطة أن 
التحــوالت اإلقليميــة فــي المنطقــة العربيــة أو في 

كل العالــم.
* نائب بحريني سابق معارض

الديمقراطية المنقوصة في البحرين : 

بين حلم سيادة الشعب وسياسة القرار األوحد

املهندس علي االسود*

المستقل – وكاالت

قــال منــدوب طهــران الدائــم فــي فيينــا كاظــم غريــب 
أبــادي ان الشــروط والمطالــب التي وضعتهــا    الوكالة 
ــان  ــادث بش ــتئناف المح ــة الس ــة الذري ــة للطاق الدولي

االتفــاق النــووي  غيــر عمليــة وغيــر بنــاءة .
جــاء ذلــك  بعــد تصريحــات صحافيــة أدلــى بهــا 
المديــر العــام للوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة رافائيل 
غروســي لمجلــة نيوزويــك، قــال فيهــا إن هنــاك حاجــة 
ــة المجتمــع  ــة لطمأن ــة وتقني إلجــراء مناقشــات مفصل
الدولــي بخصــوص المواقــع التــي تــم العثــور فيها على 
ــاءلة  ــة المس ــا أن قضي ــن، مضيف ــر معل ــوم غي يوراني
ــووي.   ــاق الن ــتقبل االتف ــا بمس ــا وثيق ــة ارتباط مرتبط
آبــادي اعتبــر أن تصريحــات غروســي، مــا هــي إال 
اســتمرار لسياســة اتخــاذ مواقف سياســية مســبقة وغير 

مجديــة. زاعمــاً أنهــا تســاهم فــي تشــويه مصداقيــة 
ــران بشــكل  ــدى إي ــة ل ــة للطاقــة الذري ــة الدولي الوكال
ــة،  ــادرات الحق ــاح أي مب ــق إلنج ــل الطري ــر، وتعرق أكب
وفقــاً لتعبيره.مضيفــاً أن االتفــاق النــووي بــات يواجــه 
مشــاكل وتعقيــدات كثيــرة، ولــم يعــد يحتمــل مزيــدًا 

مــن المشــاكل 
غروســني كان قــد  لفــت  إلــى أن هــدف التحقيقــات 
الحاليــة يكمــن بالوصــول إلــى معلومــات حــول 
نــوع األنشــطة، والمــواد المســتعملة، ومكانهــا 

ــي.. الحال
يشــار إلــى أن المديــر العــام للوكالــة الدوليــة للطاقــة 
الذريــة، كان أكــد فــي وقــت ســابق  أن االتفــاق 
النــووي القديــم مــع إيــران قــد مــات، مؤكــدا أن 
ــاق  ــع اتف ــو توقي ــا ه ــي قدم ــد للمض ــبيل الوحي الس

ــران. ــع طه ــد م جدي

االتفاق النووي مع ايران

الوكالة الدولية تدعو الى نسيان االتفاق القديم وابرام اتفاق بشروط جديدة

انقرة - المستقل

ــى انســحاب  ــا عل ــا احتجاًج خرجــت تظاهــرات فــي تركي
الحكومــة التركيــة مــن اتفاقيــة دوليــة لحمايــة المــرأة، 
ــذه  ــن ه ــحاب م ــة أن االنس ــدت الحكوم ــن أك ــي حي ف
ــن والضوابــط  ــي التراجــع عــن القواني ــة ال تعن االتفاقي
ــف وحقــوق المــرأة. ووصفــت  ــة المتعلقــة بالعن المحلي
المعارضــة التركيــة الخطوة بأنهــا جهود إلقصــاء المرأة 
واعتبارهــا »مواطنــا مــن الدرجــة الثانيــة«، ودعــت إلــى 
إعــادة البــالد إلــى االتفاقيــة. وقالــت إن الحكومة الحالية 

فشــلت فــي حمايــة حقــوق المــرأة والطفــل. 
وقــال ناشــطون أن انســحاب تركيــا مــن المعاهــدة 

يعــرض حيــاة النســاء التركيــات للخطــر. .
وحمــل المتظاهــرون صــور نســاء ُقتلــَن والفتــات ُكتــب 
عليهــا »النســاء ســيربحَن هــذه الحــرب«. وُنّظمــت أيضًا 
تجّمعــات أقــّل حشــدًا، فــي أنقــرة وإزمير )غرب(، بحســب 

مــا أفــادت وســائل إعــالم.
وبهــذا اإلجــراء، يرضــخ أردوغــان لضغــوط مجموعــات 
إســالمية محافظــة تدعــو منــذ أشــهر إلــى التخلــي عــن 
هــذا االتفــاق الــذي أضــر برأيهــم، بالقيــم العائليــة 
»التقليديــة« مــن خــالل دفــاع االتفــاق عــن المســاواة 
بيــن الجنســين و«دعــم« مجتمــع المثلييــن مــن خــالل 
دعوتــه إلــى عــدم التمييز على أســاس التوجه الجنســي.
وقالــت احــدى المتظاهرات  ان االنســحاب من المعاهدة  
يعنــي تعريــض حيــاة النســاء للخطــر فــي مواجهــة قتــل 
النســاء بســبب جنســهن والعنــف األســري«. وأضافــت: 
»هــذا )االنســحاب مــن المعاهــدة( يعنــي أن نقــول إننــا 

ال نعبــأ بقتــل النســاء«.
وقــال محــام من بيــن المتظاهرين:  إن المعاهدة ســمحت 
لمعظــم النســاء فــي تركيــا بالفرار مــن العنف عبــر المحاكم 

مــن خــالل تغييــر هويتهــن، واالنتقــال إلــى مســكن جديد  
ــب  ــي للتعق ــي أمن ــوار إلكترون ــع س ــتراط وض ــن أو اش آم
حــول كاحــل الرجــال الذيــن يمثلــون لهــن تهديــدا، وهــو 

مــا قــد يصبــح غيــر ممكــن مــع إلغــاء العمــل باالتفــاق.
وأثــار القــرار الــذي تــم اتخــاذه رغــم تزايــد جرائــم قتــل 
النســاء منــذ عقــد فــي تركيا، غضــب المنظمــات المعنية 
بحقــوق المــرأة وانتقــادات من جانــب االتحــاد األوروبي.

وفــي مواجهــة هذا الكــم الهائل مــن االنتقــادات، حاولت 

ــة  ــر الداخلي ــال وزي ــام. فق ــرأي الع ــة ال ــة طمأن الحكوم
ســليمان صويلــو إن »مؤسســاتنا وقــوات حفــظ النظــام 
ســتواصل مكافحــة العنــف المنزلــي والعنف ضد النســاء«.
ومــا زال العنــف المنزلــي وجرائــم قتــل النســاء مشــكلة 
خطيــرة فــي تركيــا. وارتفــع عــدد الجرائــم ضــد النســاء 
منذ عقد، وفقا لمجموعة »وي ويل ســتوب فيميســايد« 
الحقوقيــة، التــي أحصــت مقتــل 300 امــرأة عــام 2020 

علــى أيــدي شــركائهن أو شــركائهن الســابقين.

تركيا تنسحب من معاهدة حماية المرأة
وكاالت - المستقل

علــى خلفيــة التوتــر بيــن الواليــات المتحــدة  والصيــن 
تســعى االخيــرة لتجــد لهــا حلفــاء اقويــاء  فــي الشــرق 
االوســط ترتبط معهم بشــركات طويلة االمد، وبمبالغ 
كبيــرة، فقــد ســبق وان وقعــت الصين اتفاقية مشــتركة 
بينهــا وبيــن الكويــت فــي العــام 2018 الســتثمار الجــزر 
الشــمالية بمبلــغ 500 مليــار دوالر، كمــا حاولــت التوقيع 

ــبب  ــر بس ــر تعث ــن االم ــل لك ــغ مماث ــراق بمبل ــع الع م
الظــروف السياســية غيــر المســتقرة فــي العــراق .

ايــران هــي االخــرى تلتحــق وتوقــع مــع الصيــن اتفاقيــة 
ــغ   ــا وبمبل ــاون تجــاري وإســتراتيجي مدتهــا 25 عام تع
400 مليــار. التــي وصفهــا الناطــق باســم الخارجيــة 

االيرانيــة خطيــب بـــ »الوثيقــة الشــاملة للتعــاون« .
كل هــذه االتفاقيــات الصينيــة حملــت طابــع اقتصــادي، 
شــملت جوانــب البنــاء واالعمــار واالســتثمار والنفــط هــو 

العامــل المشــترك فــي االتفاقيات مقابل هذه المشــاريع، 
رغــم تراجــع اهميتــه بالنســبة للمســتقبل.  لكــن هــذه 
النكهــة االقتصاديــة تخبأ ورائها شــبح الصراع السياســي 

بيــن الواليــات المتحــدة والتنيــن االســيوي الضخــم . 
فقــد اعلــن المتحــدث باســم الخارجيــة االيرانيــة ان 
االتفاقيــة تشــكل »خارطــة طريــق متكاملــة وذات أبعــاد 
اقتصادية وسياســية«. وهــذا ما تريده ايــران المحاصرة 

والمنهكــة اقتصاديــاً بســبب الحصــار االمريكــي. 
الصيــن تســعى بــكل ثقلهــا االقتصــادي والسياســي ان 
تشــرك دول الشــرق االوســط فــي مشــروعها  » الحــزام 
ــة  ــة إلقام ــة الضخم ــة الصيني ــو الخط ــق«. وه والطري
مشــاريع بنــى تحتيــة تعــزز عالقــات بكيــن التجاريــة مــع 

آســيا وأوروبــا وأفريقيــا.
فقــد ســبق للصيــن ان اطلقــت حزمــة مــن االســتثمارات 
الضخمــة  بمليــارات الــدوالرات فــي افريقيــا اعلنــت عنها 
فــي القمــة الصينيــة االفريقيــة فــي العــام 2018. وهــي 
علــى شــكل قــروض واســتثمارات فــي قطاعــات حيويــة. 
الصيــن التــي اعلنت عن نفســها كقوة منافســة للواليات 
المتحــدة بعــد غيــاب االتحــاد الســوفيتي  وانحســار الدور 
الروســي بــدت تقلــق امريــكا، وامريــكا بدورهــا تراقــب 
هــذه التحــركات الصينيــة التــي بــدت تمــد اذرعهــا فــي 

مناطــق نفــوذ امريكيــة وتزعــج العــم ســام . 
ــات  ــن ضغوط ــي م ــاك دول تعان ــر هن ــب اخ ــن جان م
سياســية واقتصاديــة امريكيــة لجــأت الــى الصيــن 
لترتبــط معهــا بمصالــح اقتصادية تجعلها ضمــن دائرة 

ــة . ــة الصيني الحماي
لــذا  يعتبــر االتفــاق بيــن الصيــن وايــران هــو البدايــة 
ــن روســيا  الواضحــة  او االعــالن المباشــر لمحــور الصي
ايــران تركيــا القــادم بقــوة، فهــو اتفــاق اقتصــادي 

ــى. ــة االول ــي بالدرج سياس
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حــذر وزيــر الخارجيــة االمريكي االســبق 
وثعلــب الدبلوماســية كمــا يطلق عليه 
مــن الحــرب بيــن بــالده والصيــن، 
مؤكــدًا علــى خطــورة هــذا التراشــق .

لــه  فــي حديــث  وقــال  كيســنجر   
ــدوة اقامهــا  ــق زوم فــي ن ــى تطبي عل
المعهــد الملكــي للشــؤون الدوليــة 
ــكا  ــن امري ــدث بي ــا يح ــدن : ان م بلن
والصيــن امــرا بالــغ، إذ إن األســلحة 
فائقــة التكنولوجيــا التــي يمتلكهــا 
الجانبــان قــد تــؤدي إلــى صــراع خطير 

ــة. للغاي
وحث الدبلوماســي األميركي المخضرم  
الواليــات المتحــدة وحلفائهــا الغربييــن  
علــى التوصــل إلــى تفاهــم مــع الصيــن 
حــول نظــام عالمــي جديــد لضمــان 
ــرة  ــم فت ــيواجه العال ــتقرار، وإال س االس
خطيــرة مثــل تلــك التــي ســبقت الحرب 

العالميــة األولــى.
وأضــاف »إذا لــم نصــل إلــى هــذه 
النقطــة وإذا لــم نصــل إلــى تفاهــم 
ــن بهــذا الشــأن، فســنكون  ــع الصي م

ــرب  ــذي ســبق الح ــي الوضــع ال إذن ف
العالميــة األولــى فــي أوروبــا، حيــث 
كانــت الصراعــات المســتمرة تحل على 
أســاس فــوري، لكــن أحدهــا كان يخرج 

ــا«. ــة م ــي مرحل ــيطرة ف ــن الس ع
وذكــر أن الواليــات المتحــدة ســتجد 
علــى األرجــح أن مــن الصعوبــة بمــكان 
أن تتفــاوض مــع خصــم مثــل الصيــن 
ســرعان مــا ســيتفوق ويصبــح أكثــر 

تقدمــا فــي بعــض المجــاالت.
هــي  األخــرى  المســألة  أن  وأوضــح 
ــذا  ــتقبل به ــن س ــت الصي ــا إذا كان م
النظــام الجديــد، مشــيدا بمهاراتهــا 
ــدم  ــق تق ــها لتحقي ــم نفس ــي تنظي ف
تكنولوجــي تحــت ســيطرة الدولــة.

أن  الغــرب  علــى  إن    : قائــال  واردف 
يرتقــي بآدائــه وان ال  يلقــي اللــوم 
ــره االقتصــادي  ــي تعث ــن ف ــى الصي عل
ذكــر  كمــا  الداخليــة،  ومشــكالته 
كيســنجر  انــه   »يتعين علــى الغرب أن 
يؤمــن بنفســه..  وختــم قائــال وموجها 
الــكالم. المريــكا والغربييــن عمومــًا  
وليســت  الداخليــة  مشــكلتنا  »إنهــا 

مشــكلة صينيــة«.

الصين وايران توقعان إتفاقًا سياسيًا بنكهة اقتصادية 

كيسنجر: الصدام قادم إذا لم تتوصل 
واشنطن وبكين إلى تفاهم

تحدثــت اثــار مصــر طــوال وعرضــا عــن ذهبهــا ومومياواتهــا الذهبيــة. 
ــق  ــن طري ــه ع ــغوالت الذهبي ــار والمش ــك اآلث ــرقة تل ــن س ــا ع وحدثن
ــا  ــار أغلبه ــمى.حتى أن اآلث ــر رس ــمى وغي ــج رس ــب ممنه ــات نه عملي
تــم نهبــه ولــم يتبــق ســوى نســخا مقلــدة أو غيــر ذهبيــة الــى اخــره.. 
ــن  ــط. لك ــار فق ــه باآلث ــت متعلق ــات كان ــك المنهوب ــن أن تل ــا نظ كن
هنــاك عمليــة نهــب ســلبت شــعب مصــر اهــم ســند نقــدى غيــر موجود 
ــى  ــل ف ــكات شــخصية تتمث ــل هــو ممتل ــوك ب ــن ومصــارف البن بخزائ
ــا الصناعيــة فــى  حلــى النســاء.. ففــى ذات الوقــت الــذى نهبــت ثرواتن
صــورة خصخصــه ابتلينــا بمنتــج صينــى يغــزو بيــوت المصرييــن.. اال 
وهــو نــوع مــن الحلــى المقلــد )الفالصــو( يطلــق عليــه الذهــب الصينــى 
ــى  ــة ف ــة نقدي ــه وزن وقيم ــل كان ل ــا ب ــوزع مجان ــم ي ــج ل ــذا المنت ه
عمليــات الشــراء فقــط وال تتــم فــى عمليــات البيــع بمعنــى أن الشــاري 
ــل  ــأى مقاب ــه أو اســتبداله ب ــة وال يســتطيع بيع ــة نقدي يشــترى بقيم
وهــو يكــون علــى جيــوب المصرييــن مــن ناحيــة ومــن أخــرى اســرع 
المصريــون الســتبدال حليهــم مايمتلكــون مــن ذهــب. إلــى هــذا 
الذهــب المغشــوش الغيــر حقيقــى، عديــم القيمــة وبــدال مــن أن يطلب 
أهــل اى عــروس ذهبــا للــزواج لتأميــن بناتهــن، صــارو يبيعــون ذلــك 
ــتبداله  ــرى واس ــف أخ ــى مصاري ــم ف ــاق مالديه ــى وإنف ــى الحقيق الحل

بحلــى زائــف القيمــة لــه.
وعليــه فــإن هــذه جريمــة تركــت شــعبا بأكملــه بــدون غطــاء ذهبــى 
واســتبدل بحلــى فالصــو القيمــة لــه بــأى حــال فقــد المصريــون 
ــال  ــم متمث ــى ذهبه ــى احتياط ــال ف ــدر متمث ــم المق ــم وإمامه غطاءه

ــة. ــى ذو قيم ــن حل ــون م ــا يمتلك فىم
ــاد  ــرى واقتص ــت المص ــاد البي ــرت اقتص ــة دم ــة اقتصادي ــذه جريم ه
ــة  ــت الجريم ــذا تم ــمية وبه ــة أو رس ــر معلن ــوره غي ــر بص ــعب مص ش
الكاملــة دون أن يشــعر بهــا ذلــك الشــعب المطحــون دون أن يدرى أن 
يقــوم أحــد جهابــذه االقتصــاد بتوعيتــه الن فــى األســاس هــذا الخبــر 
ــعبها.وعليه  ــر وش ــاد مص ــا والقتص ــة ولعملته ــند للدول ــا س ــو أيض ه
ــل  ــذى اليق ــى ال ــر الصين ــه للخط ــو التنب ــر ادع ــذا المنب ــن ه ــى م فانن
عــن الخطــر األمريكــى أو غيــره وادعــو المصرييــن لربــط الحــزام أكثــر 
حتــى يســتفيدوا ذهبهــم وايضــا أدعــو الدولــة للعمــل علــى طــرد ذلــك 
المنتــج وغيــره ومنــع تداولــه كمــا يمنع تــداول العمــالت المزيفــة، حتى 
يتــم اســتنقاذ اقتصادنــا قبــل فــوات االوان وتشــجيع وضــخ المشــغوالت 
ــى  ــن واتمن ــوب المصريي ــب جي ــا يناس ــعرها بم ــض س ــة وخف الذهبي
ــر ألى  ــة اخــرى ألنهــا داء مدم ــى دول عربي ــداء إل ــك ال اال ينســحب ذل
ــدول  ــن ال ــد م ــذر العدي ــم واح ــه.. واته ــاء علي ــب القض ــاد ويج اقتص
االجنبيــة مــن التالعــب فــى ذلــك المجــال، خاصــة الــدول الكبــرى التــى 
تنهــب ثرواتنــا بطريــق أو آخــر تحــت ســتار الصداقــة أو التحالــف.. وعلى 
حكوماتنــا التنبــه لذلــك والعمــل مــن أجــل رفعــة اقتصــاد شــعوبنا بــدال 
مــن التراخــى وتجاهــل األخطــار والتــى تعصــف بنــا مــن كل جانــب وفى 

كل ترابنــا العربــى..

ياسر فراويله

سرقة ذهب مصر.. 

بــدأ كل شــيء منــذ 
مــن  أقــل  أو  أكثــر 
قــراءة  بعــد  عــام 
ــور  ــه الدكت ــال كتب مق
ــن  ــي ع ــب صديق حبي
بنغالديــش المعاصرة، 
مــن  كان  وبينمــا 
المفتــرض أن يكــون 
حافــزي االهتمــام، فإن 
الحقيقــة هــي أنــه كان 

محرًجــا.
شــعرت بالحــرج مــن 
أعــرف  أننــي  حقيقــة 
الكثيــر عــن الهند وباكســتان ، فــي الماضــي والمعاصر، 
لكننــي أعــرف القليــل جــًدا عــن بنغالديــش. فــي الواقــع، 
ــا  ــر مم ــخ أكث ــب المري ــن كوك ــد ع ــرف المزي ــت أع كن
كنــت أعرفــه عــن بنغالديــش. لجعــل األمــور أســوأ، فــي 
ــن  ــم أك ــي، ل ــن أصدقائ ــه بي ــر أجريت ــتطالع صغي اس
الشــخص الوحيــد الــذي يعــرف المزيــد عــن المريــخ أكثر 

ــش. ــن بنغالدي م
ــوب آســيا هــي  ــي جن ــة ف ــة الواقع ــن أن الدول ــي حي ف
الدولــة الثامنــة مــن حيــث عــدد الســكان فــي العالــم، 
فإنهــا نــادًرا مــا تحصــل علــى ســطر فــي موجــز األخبــار 
لدينــا وفقــط عندمــا يتعلــق األمــر بالفقــر أو الهجــرة أو 

ــرب.  ... الح
قلــة قليلــة مــن النــاس يعرفــون عــن تراثهــا الثقافــي 
الغنــي وحتــى أقــل مــن ذلــك عن الرســام شــهاب الدين 

أحمــد أو الناشــطة الكاتبــة صوفيــا كمــال.  

أنــا ال أحــاول أن أكــون ذكيــا، لقــد أجريــت الكثيــر مــن 
األبحــاث للعثــور عليهــم ولــم يكــن األمــر ســهالً دائًمــا 
ألنــه يبــدو أننــي لســت وحدي مــن يــرى المريــخ... أقرب 

مــن بنغالديــش.
ــث  ــب صديقــي، حي ــور حبي ــت مــع الدكت ــك تواصل لذل
كان مســؤوالً بطريقــة مــا عــن… حمــى بنجالديــش، 
اإللكترونــي  البريــد  رســائل  أدت  الحــظ،  ولحســن 

ــاب. ــذا الكت ــى ه ــة إل المتبادل
»بنغالديــش: تاريــخ قصيــر لميالدهــا« للدكتــور حبيــب 

صديقــي. رجــل لديــه بالفعــل ذكريــات شــخصية مــن 
انتفاضــة مــارس 1971.

إحيــاًء لذكــرى وتكريــم اليــوم الــذي يصــادف اســتقالل 
ــى أمــل أن  ــاب، عل بنغالديــش، نقــوم بنشــر هــذا الكت
يســاعدك / نســاعدنا فــي تقريــب بنجالديش وشــعبها.
بعــد شــكر الدكتــور حبيــب صديقــي علــى عملــه الرائــع، 
فــإن النهايــة المعتــادة لكتــاب جديــد هــي االســتمتاع 

بــه؛  لكــن فــي هــذه الحالــة يكــون:
نتعلم منه!

ثانوس كاالميداس

 الذكرى الخمسين لتأسيس بنغالدش



Sunday 28 March 2021 - Issue no. 13
األحد 28 اذار )مايس ( 2021 - العدد 13

قبل االخيرة 11

صحيفة عربي�ة جامعة تصدر من بغداد ولندن

  رئيس التحرير
 عــــاء الخطيـب

التصميم الفني

احمــد المتولي

 هيئة التحرير

 د. صائــب غازي 
قحطان جاســم جواد

السوداني  عدنان 
الغزي وسام 

 مياميــن عاء 
هديــل العيثاوي 

صفــاء الحديثي

المشرف العام 
د. عبــد الحميد الصـــائح

مدير التحرير 
أميـــر الخطيـب 

للمراسالت
E-mail : info@almustaqel.net
Whatsapp : +44 7404 726709

قــد تشــعر بالراحــة مــع األصدقــاء وتحقــق توازًنــا فــي 
حياتــك الخاصــة، فقــط مــن الســبت إلــى الثالثــاء: 

ال تهمــل صحتــك وال تغامــر وحافــظ علــى الســرية 
واإلتقــان.. تحكــم أيًضــا فــي انفعاالتــك واهتــم بإعطــاء 

ــك. ــن نفس ــد ع ــاع جي انطب

برج الحملبرج الحمل

ــك  ــات يمنحان ــزل العالق ــمس« بمن ــوس« و«الش »فين
ــة  ــب خاص ــن تح ــع م ــق م ــك بالتواف ــا، ويعدان كاريزم

يــوم األحــد واإلثنيــن والخميــس والجمعــة.. حينئــٍذ تمــأل 
ــة  ــك بالصراح ــن حول ــك بم ــم عالقت ــب، وتتس ــواء بالح األج

واإلخــالص.

برج الدلوبرج الدلو

»الشــمس« و »فينــوس« داعمــان ويمنحانــك طاقــة 
عاطفيــة ومشــاعر إيجابيــة ممــا يســاعدك علــى التأثيــر 

الحــب،  إشــارات  بــذكاء  تلتقــط  اآلخــر..  الجنــس  فــي 
ــر. ــع اآلخ ــف م ــاوب بلط وتتج

برج القوسبرج القوس

ــاب  ــع األحب ــك م ــي انفعال ــم ف ــم أن تتحّك ــن المه م
ــا فــي  ــا وموضوعًي أو األهــل واألصحــاب.. كــن عقالنًي

ــاد..  حكمــك وتخــلَّ عــن العن

برج الميزانبرج الميزان

ــام أن تحافــظ  ــي هــذه األي ــا ف ــك أيًض ينصحــك الفل
كنــت  وإذا  االختــالف،  تتقّبــل  وأن  عالقاتــك  علــى 

ــر مــن شــريك حياتــك وحــاول  ــا ال تنتظــر الكثي متزوًج
أن تتفهــم موقفــه.

برج األسـدبرج األسـد

انتبــه لمــا ينتظــره منــك الطــرف اآلخــر.. إذ عليــك 
باحتــرام رغباتــه، ويجــب أن تنتبــه لصحتــك وأن تتجنَّب 

ــاء واألربعــاء والجمعــة. الصــدام يــوم األحــد والثالث

برج الثـوربرج الثـور

تتمتــع بالحيويــة مــن اإلثنيــن لألربعــاء وتبــدو متفائــاًل، 
ــرك،  ــة نظ ــرض وجه ــة.. تف ــاط والطاق ــا بالنش ومفعًم

وتنهــل مــن الســعادة وُمَتــع الحيــاة، وقــد تجمعــك أوقــات 
حلــوة مــع األصدقــاء واألحبــاب

برج الحوتبرج الحوت

فــي هــذه األيــام تؤثــر جــًدا فــي الجنــس اآلخــر، والوقــت 
ــا. ال  مناســب لتحســن التصــّرف، فقــط عائلًيــا واجتماعًي

تبحــث يــوم األحــد واإلثنيــن والخميــس والجمعــة عــن 
المشــاكل واحتــرس لــكل كلمــة تقولهــا وتجنــب االنفعــال 

كــي ال تســتنفذ طاقتــك.

برج العقرببرج العقرب

باالســتمتاع  تعــدك  داعــم  فــي وضــع  »فينــوس« 
ــاء  ــبت والثالث ــوم الس ــك ي ــط تماس ــاب، فق ــع األحب م

أن  حــاول  متزوًجــا  كنــت  وإذا  والجمعــة،  والخميــس 
تحــل مشــاكلك مــع شــريك الحيــاة بالحــوار الهــادئ يومــي 

الخميــس.

برج الجوزاءبرج الجوزاء

 يجــب أن تنتبــه لعالقتــك باألهــل واألحبــاب. أمــا األحد 
ــا، والخميــس  واإلثنيــن: اهــدأ لتحســن التصــّرف مهنًي

والجمعــة: ابتعــد عــن األضــواء.

برج الجديبرج الجدي

تجمعــك أيًضــا أوقــات رائعــة عائلًيــا وعاطفًيــا.. تبــدو 
مقنًعــا وتهتــم بإقامــة حــوارات بنــاءة مــع مــن تحــب، 

والجمعــة:  والخميــس  واإلثنيــن  األحــد  يــوم  فقــط 
حــاول أن تكــون لبقــا مــع األهــل واألصدقــاء وقــاوم ميلــك 

للتشــاؤم وال تــدع األفــكار الســلبية والذكريــات المؤلمــة تســيطر علــى 
مخيلتــك.

برج العذراءبرج العذراء

تبــدو رومانســًيا ويحبــك الجميــع. بعيــًدا عــن هــذه 
ــًدا فــي العمــل،  األيــام.. يجــب أن تــدرس خطواتــك جي

وال تصــر علــى فــرض نظامــك وأفــكارك علــى مــن تحــب 
أو على شريك حياتك.

برج السرطانبرج السرطان

المستقل تحتفي بالذكرى الخامسة لرحيل زها حديد

حكاية تصميم مبنى البنك المركزي العراقي
تركــت زهــا حديــد تراثــا معماريا 
فــي  اثــرت  ومدرســة حديثــة 
أصبحــت  ثــم  أوال  الشــباب 
ايقونــة للعمــارة الحديثــة. كتــب 
ــا  ــا وعمارته ــن حياته ــر ع الكثي
ــة  ــة والعالمي ــرات العراقي والمؤث
عليهــا، ولكــن احــدى المؤثــرات 
التــي لــم تســتحوذ الكثيــر مــن 
عائلتهــا  دعــم  هــي  التمعــن 
ــم  ــا بالتصمي ــر ولعه ــي تطوي ف
بالعكــس مــن كثير مــن العوائل 
العراقيــة التــي تضــع شــهادة »الدكتــوراه« هدفــا ألبنائهــم من الــوالدة، 
ومــا ينتــج عــن ذلــك من عقــد »النجاح والفشــل« فــي مســتقبل األطفال.
فبالرغــم مــن كل معاناتهــا فــي الســنين األولــى لدراســة العمــارة 
ومعاناتهــا الحقــا فــي عــدم تفهــم اســلوبها المميــز وســلبية المجتمــع 
المعمــاري لعملهــا، اال انهــا اســتمرت بالمثابــرة فــي التدريــس والعمــل 
ــم يتســابق للحصــول علــى مســاهماتها.  ــح العال ــى ان أصب المهنــي ال
وتوالــت عليهــا الجوائــز مثــل جائــزة برتزكــر Pritzker  عــام 2004 التــي 
ــادل  ــا تع ــا النه ــي بتفوقه ــاري العالم ــع المعم ــراف المجتم ــت اعت مثل
»جائــزة نوبــل« العالميــة، وكانــت زهــا اول امــرأة معماريــة تســتلم هذه 
الجائــزة، كمــا كانــت اول معمارية تســتلم المدالية الذهبيــة من المجمع 
الملكــي للمعمارييــن البريطانييــن RIBA عــام 2016. وفــي عــام 2012 
كرمتهــا ملكــة بريطانيا بوســام »ســيدة قادة النظــام فــي االمبراطورية 

.)DBE( »ــة البريطاني
مبادرة الدكتور سنان الشبيبي

بالوقــت الــذي بــدأ نجــم المعمارية زهــا باإلشــعاع على النطــاق العالمي، 
كان المجتمــع العراقــي الرســمي والمهنــي واألهلــي غيــر مباليــا بهــذه 
المــرأة الســاطعة. كان الفضــل الكبيــر لدخــول زها الــى العمــارة العراقية 
يعــود لمبــادرة الدكتــور ســنان الشــبيبي، محافــظ البنــك المركــزي فــي 

حينهــا حيــث التقاهــا فــي إيطاليــا عــام 2010.
توصــل البنــك المركــزي الــى عــدم صالحيــة مبانــي البنــك الحاليــة فــي 
ــر  ــر نشــاطه فــي عــدة مبانــي غي ــك وتبعث شــارع الرشــيد ألعمــال البن
صالحــة ألســلوب العمــل المصرفــي المتطــور وعالقاتــه الخارجيــة. والبد 
لــي هنــا مــن اإلشــارة الــى أهميــة الحفــاظ علــى مبانــي البنــك الحاليــة 

مــع إعــادة تأهيلهــا الســتعماالت أخــرى كونهــا تمثــل مراحــل مهمة في 
تاريــخ العمــارة العراقيــة، مصممــة مــن قبــل معمارييــن عالمييــن.

ــارزة  ــة ب ــة وطني ــى عالم ــون المبن ــور ســنان يســعى ان يك كان الدكت
يعكــس طمــوح العراقييــن فــي بنــاء عــراق جديــد. وكانــت نتيجــة اللقــاء 
بيــن القمتيــن االتفــاق مــع مكتــب زها إلعــداد دراســة أوليــة للمتطلبات 
ولتصميــم المبنــى الجديــد. قدمــت الدراســة فــي كانــون األول 2011 
ــن  ــدد م ــع ع ــاون م ــا بالتع ــق زه ــل فري ــن عم ــهر م ــة اش ــد خمس بع
االستشــاريين وثــالث ورش عمــل. شــملت هــذه  الدراســة علــى اعــداد 
متطلبــات البنــك ودراســة ميدانيــة عــن الفضــاءات المتعــددة والعالقــة 
فيمــا بينهــا والكلفــة التخمينيــة للمشــروع إضافــة الــى خارطــة طريــق 

إلعــداد التصاميــم التفصيليــة. 
ــال  ــا متكام ــان 2011 عرض ــي نيس ــد ف ــا حدي ــب زه ــدم مكت ــا ق بعده
وشــامال لجميــع المتطلبــات االستشــارية المعماريــة والهندســية إلعــداد 
التصاميــم النهائيــة خــالل اربــع مراحــل وفــي مــدة زمنيــة امدهــا 26، 
ــا  ــا دقيق ــى وصف ــرض عل ــمل الع ــهرا.. وش ــى 28 ش ــا ال ــددت الحق م
إلعــداد جميــع الوثائــق لتكــون جاهــزة للتســعير مــن قبــل المقاوليــن.  
كان الفريــق المصمــم بقيــادة الــكادر المعمــاري مــن مكتــب زهــا حديد 
مدعومــا بعقــود ثانويــة مــع 11 مكتــب استشــاري ذات مســتوى عالمــي 
يقدمــون اكثــر مــن 19 نــوع مــن الخدمــات االستشــارية المتخصصــة. 
وقــام مكتــب دجلــة االستشــاري بتمثيــل مكتــب زهــا حديــد فــي بغــداد.

إدارة المشروع
كان االســتنتاج، ان يــدار المشــروع فــي مراحلــه المقبلــة مــن قبــل فريــق 
متخصــص ومتفــرغ يربــط بيــن المعرفــة الفنيــة والخبــرة العمليــة. وبعــد 

مقابلــة ثــالث معماريــن فــي لنــدن مــن قبــل لجنــة مؤلفــة مــن معمــار 
مــن البنــك المركزي في كنســاس ومستشــار بريطانــي واحد مــدراء البنك 
المركــزي العراقــي، تــم اختيــاري لمنصــب مدير المشــروع فــي أيــار 2011. 
بدنــا مباشــرة بالتفــاوض مــع مكتــب زهــا حديــد، بمشــاركة المستشــار 

القانونــي الســيد طــارق الجبــوري، حول شــروط العقــد. كانت مهــام فريق 
إدارة المشــروع متشــعبة، يمكــن تجميعها فــي ثالث مفاصــل: أوال تمثيل 
البنــك المركــزي فيمــا يتعلق بالمشــروع داخــل العــراق وخارجــه والحصول 
علــى الموافقــات الضروريــة، وثانيا االشــراف على عمل الفريق االستشــاري 
وتدقيــق المخططــات والمواصفــات والتقاريــر والمقترحــات التصميميــة، 
وثالثــا متابعــة متطلبــات التصميــم والبرامــج الزمنيــة والميزانيــة والتحري 
عــن متطلبــات الموقــع مــن فحوصــات وغيرها لإليفــاء بمتطلبــات الفريق 

االستشاري.
وكان التأكيــد علــى ان المشــروع يحتــاج الــى عمــل وتنســيق يومــي بين 
ــاز  ــمية إلنج ــات الرس ــاري والمؤسس ــق االستش ــزي والفري ــك المرك البن
متطلبــات العمــل بصــورة حرفيــة. انتهــى عقــدي فــي نهايــة المرحلــة 
الثانيــة مــن اعــداد التصاميــم فانتهــت عالقتــي بالمشــروع فــي حزيــران 
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حصــل البنــك المركــزي علــى جميــع الموافقــات الروتينيــة قبــل توقيــع 
العقــد فــي لنــدن فــي نهايــة كانــون الثانــي 2012. مــع هــذا تدخلــت 
األســاليب البيروقراطيــة العراقيــة واحتــاج العقــد الموقــع الــى موافقــات 

اضافيــة قبــل البــدأ بتنفيــذه. 
شــارك فــي حفــل التوقيــع الدكتــور ســنان الشــبيبي وعــدد مــن مــدراء 
وموظفــي البنــك المركــزي والفريــق المعمــاري بقيــادة زهــا حديــد. كمــا 
ــة وممثلــي  ــة وفريــق الســفارة العراقي ــه المعمــار محمــد مكي شــارك في

منظمــات الجاليــة العراقيــة وعــدد مــن الصحفييــن.
عبــر الدكتــور ســنان الشــبيبي عــن الشــعور العراقــي بهــذه المناســبة 

حيــث قــال ».. وســتتم اضافتــه )المبنــى( الــى تــراث العــراق الــذي يمتــد 
ألكثــر مــن 8000 عــام، التــراث الــذي منحــت فيــه اإلنســانية جوهــر كثيــر 
مــن معارفــه وتقنياتــه. ومــن هــو الشــخص المناســب الــذي يطلــب منه 

تصميــم مقرنــا؟ ايقونــة فــي عالــم العمــارة، زهــا حديــد«
كمــا كتبــت زهــا فــي البيــان الصحفــي: »اليهــم كــم هــي المــدة التــي 
تعيشــها خــارج بلــدك – فهنالــك شــيء رائــع عندما تتكلم اللغــة وتفهم 
الثقافــة. لقــد ولــدت بالعــراق – ومازلــت اشــعر باننــي قريبــة منــه ... وانا 
ــذه  ــه ه ــروع ل ــراق وبمش ــي الع ــل ف ــة الن اعم ــي محظوظ ــعر بان اش

األهميــة الوطنيــة«
اســتمر العمــل مــن قبــل مكتــب زها حديــد وباقــي المكاتــب االستشــارية 
المرتبطــة بــه فــي اعــداد التصاميــم علــى المراحــل األربعــة الــى ان قدموا 
المخططــات التفصيليــة، حســب علمي، فــي تشــرين الثانــي 2014. وبهذا 

يكــون العقــد مــع مكتــب زهــا حديــد قــد انتهى. 
الفتــرة التــي تلــت كانــت بطيئــة نســبيا وبــدأت بتعيــن فريــق لإلشــراف 
علــى تنفيــذ المشــروع موقعيــا، ثــم التعاقــد علــى تنفيــذ المشــروع مــع 
شــركة DAAX Construction وهــي شــركة المقــاوالت التــي نفــذت 

مشــروع حيــدر اليفــي فــي أذربيجــان.
حســب متابعتــي بــدأ العمــل فــي الموقــع فــي كانــون الثانــي 2018 على 
ان ينتهــي عــام 2022. وقــد يمــدد العقــد بســبب جانحة كرونــا وظروف 
العــراق األخــرى الــى النصــف األول مــن 2023، ولربمــا بعــد ذلــك التاريــخ 
اذا شــمل العقــد علــى جميــع معداته الفنيــة واألمنية واللوجســتية بحيث 
يمكــن االنتقــال الــى المبنــى حــال انتهــاء المقــاول مــن تشــغيله فــي 

الفتــرة الزمنيــة التــي يتحدثــون عنها رســميا.
كلمة اخيرة

عنــد الحديــث عــن عمــارة زهــا حديــد يتبــادر الــى الذهــن مصطلحــات 
مثــل »العمــارة الورقيــة« او »المدرســة التفكيكيــة« ثــم »االنســيابية« او 
»مــا بعــد الحداثــة«. كل هــذه المصطلحــات تنســى ان ممارســة المهنــة 
ــزة  ــد تكــون المي ــة ق ــال والمثالي ــرات أخــرى. فالخي تتداخــل فيهــا مؤث
الواضحــة للعيــان اال ان نجــاح المشــروع المعمــاري، كمــا اكدتهــا زهــا، 

ــال.  ــة والجم ــة والمتان ــارة: الوظيف ــالث للعم ــى األســس الث ــد عل تعتم
وهــذا مــا شــاهدناه فــي تصاميــم البنــك المركــزي »انــه هيــكل مفيــد، 
ــع  ــن موق ــه« - م ــاء باحتياجات ــم لإليف ــي مصم ــن، وعمل ــي، متي جمال

مكتــب زهــا.
الدراســات والبحــث الــذي قــام بــه المعماريــون والمكاتــب االستشــارية 
عميــق ودخــل فــي صلــب التفاصيــل. فمــن جهــة كانــت العالقــات 
الوظيفيــة وحركــة دخــول الموظفيــن والــزوار والعجالت الــى الموقع. من 
جهــة أخــرى قــام الفريــق بدراســات مفصلــة عــن جوانــب عديــدة مــن 
متطلبــات المشــروع مثــل نقــل األمــوال والوســائل الحديثــة فــي تصميم 
الخزائــن وفــي تحديــد متطلبــات التقييــم األمنــي وتكنلوجيــا المعلومات 
وتأثيــر اشــعة الشــمس والتــي اثــرت علــى شــكل العاكســات فــي واجهــة 
ــى توســيع  ــات أدى ال ــم المتطلب ــرج. ومــن المالحــظ ان إعــادة تقيي الب
رقعــة البنــاء للطابــق األرضــي والمبانــي تحــت االرض ونقــل البــرج الــى 
جهــة شــارع عمــار بــن ياســر بحيــث اصبــح البنــاء األرضــي علــى شــكل 
منصــة Podium امــام البــرج ممتــدة الــى شــارع أبــو نــؤاس ونهــر دجلــة 
فــي تسلســل منطقــي مــن النهــر الــى البــرج مــرورا بشــارع أبــو نــؤاس 
وقاعــدة البنــاء الســفلى. المثــال االخــر هــو الدراســات المختلفــة لتطبيــق 
مبــادئ التنميــة المســتدامة. فقــد تقرر ان يســجل المبنــى للحصول على 
 Building Research ــي ــز البحــث العمران شــهادة BREEAM مــن مرك
Establishment فــي بريطانيــا والتــي تحــدد المعاييــر والضوابــط الفنية 
التــي يجــب اتباعهــا اثنــاء التصميــم وفــي التنفيــذ ولفتــرة معينــة مــن 

االســتعمال قبــل الحصــول علــى الشــهادة.
* نعمان منى - معمار

درس نعمــان العمــارة فــي بريطانيــا وعمــل فــي مكاتبهــا االستشــارية 
اثنــاء الدراســة وبعدهــا متدرجــا فــي موقعــه حيــث شــغل مديــر القســم 
المعمــاري فــي المكتــب االستشــاري األخيــر الى حيــن تقاعده فــي 2010. 
وكان مســؤوال عــن مشــاريع تجاريــة فــي بريطانيــا واوربــا. عمــل خــالل 
هــذه الفتــرة فــي العــراق مــن عــام 1974 الــى 1979 ثــم مديرا لمشــروع 
مبنــى البنــك المركــزي الجديــد فــي بغــداد مــن عــام 2011 الــى 2013 .

خطــف المــوت منــا قامــة اخــرى مــن 
الرســام  وه  الكبــرى   االبــداع  قامــات 
بســام فــرج ..هــذا الفنــان تتميــز رســومه  
ــي  ــي الخطــوط، والتوســع ف ببســاطة ف

األلــوان،  فــي  واإلختــالف  المســاحات، 
التطــور  تواكــب  تقنيــات  وممارســة 
التقنــي، كمــا تميــزت بالســخرية الجــادة، 
موقــف  صاحــب  فنــان  صاحبهــا  الن 
ــد اجتماعــي جــاد، ويســبر  ــة وناق وقضي
أغــوار المشــكلة السياســية والثقافيــة 
واإلجتماعيــة، كمــا فــي معالجــة قــرارات 
فتــرة  ابــان  الســابق  بغــداد  )والــي( 
النظــام الســابق فــي قمــع حريــات الناس 
الشــخصية مثــل صبــغ ســيقان الفتيــات 
وقــص شــعور الشــباب، انتقدهــا بســام 
برســوم ســاخرة، برغــم قــوة النظــام 
انــه رســم  أتذكــر  وتســلطه وعنفــه، 
ــة  ــغ عريض ــاة صب ــك فرش ــرطيا يمس ش
ويحــدق بســيقان امــرأة تمــر امامــه، 
فــكان ذلــك الرســم رصاصــة صوبهــا 
ــي  ــى الســلطة وقراراتهــا والوال بســام ال
ــي  ــد ف ــام ول ــاح. بس ــر اهلل طلف ــا خي هن
ــة  ــة رأس القري 1943)- 2021( فــي محل
فــي مجــال  يعمــل  ببغــداد، ألب كان 
النفــط، ولذلــك تنقــل بســام للعيش في 
ــده،  أماكــن عــدة، أينمــا كان يتنقــل وال
فعــاش فــي البصــرة والرمــادي وكركــوك 
وبغــداد، وهــذا مــا يفســر درايــة بســام 
العميقــة لــكل جــزء مــن تــراب الوطــن.
واتذكــر قبــل ســنين عــرض فيلمــا عنــه 

فــي مقهــى بلندن تســنى لي مشــاهدته 
لمناســبة بلوغــه الســتين مــن عمــره 
الفنــي. وقــد حضــره الفنــان شــخصيا 
ماهــر  بأنــه صيــاد  الفيلــم  .ووصفــه 
للنكتــة والســخرية والنقــد الــالذع، وقــال 
بســام ان الســلطات دائما تحذر وتتخوف 
رســومه  الكاريكاتيــر ألن  رســام  مــن 
ــة وتصــل  ــكاره النقدي ــاريء واف ــر الق تثي
ــهم  ــه يس ــور، وألن ــى الجمه ــرعة ال بس
فــي نشــر الوعــي بيــن النــاس ويحثهــم 
ــن  ــي حي ــم، ف ــة بحقوقه ــى المطالب عل
تســعى الســلطات الــى تجهيــل النــاس. 
كمــا اصــدر عنــه موســى الخميســي كتابا 
مهمــا مــن اصــدارات المــدى بعنــوان 
ســيرة االحتجــاج اكــد فيــه: قــدم الفنــان 
بســام للرمــز صــورة الفكاهــة، لحمــل 
ــي تســير  ــة األشــياء الت ــى رؤي ــاس إل الن
علــى رؤوســها بالمقلــوب، فــي واقــع 
يمشــي الجميــع علــى قدميــه .واتســمت 
رســومه بالتبســيط فــي الفكــرة والخــط، 
لموضوعــات هي باألســاس غير مبســطة 
الرســوم  هــذه  تنتــزع  الــذي  للحــد 
لتعكــس األشــياء والظواهــر المحيطــة 
بســهولة،وكأنها جــزء مــن موجــودات 
التعامــل اليومــي فــي الحيــاة االجتماعيــة 
تعتمــد  أنهــا  العراقيــة،  والسياســية 

اعتمــادا كبيــرا على نقــل الوعي بشــرارات 
ذكيــة تخــرج مــن الصــورة وتالمــس 
ذهــن المشــاهد، مــن دون تعليميــة، 
ومــن دون مخادعــة، وإنمــا فــي ســعي، 
ــاز  ــس، وينح ــا يالم ــا واضح ــل وعي يحم
إلــى محبــة الشــعب العامــل ليصــل إلــى 
العمــق ليجعلــه يطفــح علــى ســطح واقــع 
أي مجتمــع، غنــي أو فقيــر، ديمقراطــي أو 

ديكتاتــوري.
بســام خــرج من معطف الرســام الشــعبي 
كفنــان  الخطــاط،  غــازي  البغــدادي 
عراقيــة  بهويــة  حــاذق  كاريكاتيــري 
بــارزة وخالصــة، حتــى لحظــة وفاتــه، لــم 
ــلوبها  ــى أس ــظ عل ــل حاف ــتبدلها، ب يس
ــوط  ــم بخط ــذي يتس ــل ال ــي الجمي الفن
لينة رشــيقة تقتــرب من أوجــاع المواطن 
العراقــي ومآســيه، وتنهــل مــن محيطــه 
مــا يحلــو لها مــن مزايــا تراثــه الفلكلوري 
األصيــل فــي األزياء والتقاليــد االجتماعية 
العراقيــة والبغداديــة منهــا خصوصــا، 
مثلمــا تفضــح الفســاد والعهــر السياســي 
وتقــّض مضاجــع التخلــف االجتماعــي. 
وقــال عنــه االصدقــاء كلمات يعجــز القلم 

عــن وصفهــا لكنهــا تفيــه حقــه.
وبســام كان يمثــل جســر التواصــل بيــن 
ــر  ــامي الكاريكاتي ــن رس ــرواد م ــل ال جي

ــن  ــوروا م ــن ط ــتينيات الذي ــل الس وجي
هــذا الفــن. وهوأول من ســعى لتأســيس 
أول تجمــع للكاريكاتيــر فــي العــراق عــام 
والغزيــرة  المتنوعــة  1975.ونشــاطاته 
وضعتــه في مصــاف الفنانيــن العالميين، 

ــدرة  ــوع والق ــار الموض ــة اختي ــن ناحي م
علــى تجســيد األفــكار العميقــة بأســاليب 
ــاء«  ــف ب ــة »أل ــن مجل ــت م ــيقة جعل رش
ســابقا وجريــدة المــدى االن مثــار إعجــاب 
النــاس مــن مختلــف المشــارب الثقافيــة.  بسام فرج... 

صياد ماهر 
للموقف الساخر

من مفكرتي الفنية

قحطان جاسم جواد

نعمان منى
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عبد الحميد الصـائح

األذنــان اللتــان ظهرتــا فــي الصورة وهــّدد المســلحون في الشــوارعِ بقطِعها، ليســت أذَني 
مصطفــى الكاظمــي، بــل أذنــا  الدولــة العراقيــة متمثلــة برئيــس وزرائهــا الرســمي الــذي 
لــم يكــْن يصــُل رئاســَة الــوزراء لــوال الرافعــُة الشــيعية المكلفــُة بايصــاِل المرّشــحين الــى 

هــذا المنصــب.
فالكاظمــي ليــَس مســؤوال عــن احتــالِل العــراق وال احتــالل ايــران وال نهــِب البــالد وال غيــاِب 
التنمية وال مزابل الثمانية عشــر عاماً، وال استشــراء الفســاد وال انشــاء الميلشــيات وال تدمير 

الموصل.
الكاظمــي لحــد 2014 شــاب يبحــث عــن دور مــا وفرصــة مناســبة فجاءتــه مثــَل طيــر الســعد 
الــذي حــط فــي ظــروف غامضــة مرتيــن متتاليتيــن على رأســه. ليجــَد نفَســُه فجاة علــى رأس 
أعقــد دائــرٍة أمنيــة فــي الدولــة، ثــم رئيســاً لــكل من عرفهــم ســابقاً، وكانــوا أقوى منــه وأكثر 
منــه حضــورًا ومــاالً وســالحاً وحواضــَن حزبيــة..  يمكــُن أْن يكــوَن هــذا مبِهجــاً، لكنــه مفــزٌع 
أيضــا!.. كيــف يمكُن قيــادُة هؤالء والتفاهُم معهــم؟.. فرئيُس الــوزراء في العراق وأي مســؤول 
الينشــغُل اليــوم بمشــاكِل الدولــِة الفعليــة، بقــْدر مــا يبحــُث عــن  إجابٍة للســؤال األزلــي: كيف 
أتفاهــُم مــع هــؤالء ؟ ولألســف حتــى اآلن اليســتطيُع الرجــل األجابــَة رغم  المؤسســاِت الكبيرة 

الواســعِة فــي األمــن واالقتصــاد وشــؤوِن البــالِد والعبــاد التــي تحــَت قيادته..
اليجــرؤ علــى ردعِ فــالن فبيــِده كلُّ شــيء، ويتــردُد فــي معاقبــِة عــاّلن ألّن بيــِده كّل شــيء 
أيضــا. يحــاوُل أن ُيبــرَز مدنيَتــه وثقافيَتــه وحســَن أخالقــه، فيبــدو كمــْن يقــرأ نشــيدًا أمــام 
كواســَر ُتطلــق النــار! اليثــأر مــن أحــد ألي أحــد، يهــدد بعــدم التهديــد مكتفيا بــدم الضحايا.

وكأي رئيــِس وزراء عراقــي يفهــُم الفيلــم مضبــوط بعــَد شــهٍر أو شــهرين مــن تســّنمه 
 
ُ
المنصــب، فيبــدأ بتجّنــب الشــر، وكّلمــا حدثــْت كارثــْة أو جريمــة أو  عــدواْن قــال : دفــع اهلل

مــاكاَن أعظــم !..
النــاس المتعطشــُة للحلــول بســببِ آمالهــا المتورمــة، تتوّهــم أن مــن يأتــي بديالً لمن ســبَقه 
ســيأتي بالمعجــزة العراقيــة.. ثــم يتبّيُن أّنه مــن أهل اهلل االصلييــن الذين الحول لهــم والقوة.
ــة  ــة والهيب ــراق والدول ــا أصــف الموقــف بهــذه المــرارة، ارى أن مشــكلة الع ال أعــرف، وان
والمؤسســات الملفقــة والهيــاكل المحتالــة علــى الدولــة أكبــر بكثيــر مــن أحــالِم الكاظمــي 
ــح لنجــاحٍ  ــه الدارِة ملفاتهــا. كّلمــا حــرك الرجــُل بيدقــاً علــى الرقعــة ولّم ــِر مالحظاِت ودفت
داخلــي أو خارجــي عمليــا كاَن أم رمزيــاً، شــّنت الضبــاُع هجومــاً على بيدِقه فأكلتــه وأحرَجت 

الالعــَب الــذي حّرَكــه.
ــاءات  ــدوات واإلحص ــة أو الن ــة المعّمق ــارة وبالدراس ــل ت ــا بالتحلي ــال، نحيُطه ــكلة فع مش
والحمــوالت تــارًة أخــرى، لكــّن خيــوَط اللعبــة كَلهــا أصبحــت واضحــة تمامــاً، ويمكــُن ألي 
مواطــٍن اعتيــادي حتــى وإن كان غيــر متعلــٍم، يشــرح لــك بعلمّيــة ومنطــق وتحليــل كيــف 
تمشــي األمــور فــي الدولــة العراقيــة، وماهــي مراكُز النفــوذ التــي تحّركها بل يعطيــك الحَل 
أيضــاً. لكّنــه لألســف حــٌل بــال حيلــة وال أدوات، حــّل ذهبــي التنجــزة اال قــوة القانــون وقــوة 

الدولــة وســيادتها علــى جميــع مواطنيهــا والمقيميــن علــى اراضيهــا. 
حتــى الــدم الــذي دفعــه الشــباب  قربانــاً لهــذا الحــل لــم يلــَق احترامــا لــدى صنــاع القــرار. 
ــة وثعابينهــا فــي ســّلة الكاظمــي، ووضعــوه فــي دائــرة  ــوا كّل مشــاكل الدول الذيــَن رَم
اإلتهــام والخطــر لمجــّرد أن يقلقــوه ويرهبــوه! بــل راح بعضهــم  يتجــرأ علــى شــخصه، 
فيمــا يمثــّل شــخُصه ارادَتهــم حصريــاً. ليجعلــوه محَرجــاً وهــو الــذي جــاء بنصــِف حكومــة 
ونصــِف واليــة ونصــف امكانيــات ونصــف صالحيــات، مثلــه مثــل اي مواطــن  يعانــي مــن 
التهديــد ويرســل رســائل ايجابيــة امــام اوضــاع متوتــرة.. بــأْن ال أحــَد يمكــُن أن يهــّدَد 
الدولــة بالســالح، وال أحــد يمكــن أْن يقطــع آذاَن الدولــة، وأّن مهمتي هي اجــراء االنتخابات 
التــي اتفقتــم عليهــا، القــول لكــم بعــد انجازهــا : هــذه حكومتكــم ُرّدت اليكــم، العبــوا بهــا 

ماتشــاءون .

األسبوع نهاية 

وأنــَت تركــب الســيارة قاصــدًا بغــداد أو عائدًا الى البصرة ســتأخذك الســرحات 
بعيــدًا وتذهــب ببصــرك حيــث المســاحات المتراميــة األطــراف مــن الصحــراء.. 

تــردد فــي ســِرَك  : لمــاذا ..؟!
لمــاذا القفــر الشاســع هــذا، وبالقــرب يمــّر نهــران عظيمــان ؟! مــاء النهريــن 
يأتــي مــن المنبــع الــى حيــث المصــب دون أدنــى فائــدة ســوى مــا تأخــذه 
المناطــق القريبــة منهمــا فقــط ؟! والمتبقي طبعــاً يذهب الــى الخليج ليختلط 

بالمــاء المالــح ؟!
ــزداد  ــر وت ــة تتصّح ــت األراضــي العراقي ــا تالهــا ظل ــى هــذه الشــاكلة وم عل
ــى المــدن. وكأن أنفســنا تنعــى بعضهــا  ــى زحفــت الصحــراء عل ملوحــًة حت

ــر ! ــى الضمائ ــذي أجــدب حت بســبب الجــدب هــذا ال
منــذ مئــات الســنين لــم يفكــر أحٌد مــن المســؤولين فــي كل الحكومــات التي 
تعاقبــت علــى العــراق بــأن يحــول الصحــراء الــى واحــات خضــر، وأن يحــّل أكثــر 
مــن أزمــة إذا جعــل مــن هــذه الصحــاري بســاتين ومــزارع وقرى ســكنية تفتح 
النفــس وتشــرح الصــدر وتعطــي خيراتهــا للنــاس بــدالً مــن البحــث عــن عمل 

ومــأوى وكل شــيء فــي المســتورد .. ناهيــك عــن التســّكع هنــا وهناك !
قبــل ســنوات شــاهدت فلمــاً تــدور أحداثــه حــول تشــغيل الشــباب المتخّرجين 
حديثــاً وتهيئتهــم لحيــاة منتجــة تعطــي ثمارهــا لهــم وللوطــن، مــن خــالل 
تشــغيلهم فــي مشــاريع صناعيــة وزراعيــة وفــق تعليمــات وتخصيــص مبلــغ 
مالــي لدعمهم... شــاهدت كيــف تم تشــغيل آالف األيدي العاملة واالســتفادة 

مــن خبــرات الشــباب.
أقــول: لمــاذا ال نســعى لالســتفادة من هــذه الصحــراء الشاســعة ونحّولها الى 
مرابــع خضــراء مثمــرة ؟! نســتفيد مــن المــاء الــذي يذهــب هــدرًا الــى البحــر، 
ونشــغل الشــباب فــي مشــاريع تخدمهــم حياتيــاً كمــا تخــدم الوطــن إنتاجيــا 
واقتصاديــاً، وبالتأكيــد ســتتجدد وتتكاثر مشــاريع صناعية الى جانــب الزراعية 
طبعــا، بعضهــا يكمــل بعضــا.. وبمعنــى أكثــر دّقــة ســنحّد مــن أزمــة الســكن 
وستنشــأ قــرى ومــدن جديــدة تحــّول الجــدب الــى حيــاة .. كمــا ســنقضي على 
البطالــة شــيئاً فشــيئاً مــن خــالل تشــغيل العاطليــن مــن الشــباب وغيرهــم... 

إضافــة الــى أننــا سنســتفيد مــن مــاء النهريــن بــدالً مــن ذهابــه ســدى !!
مــا الضيــر إذا فكرنــا بفتــح أنهــار صغيــرة باتجــاه الصحــراء وجــداول لتقســيم 
ــاريع  ــم بمش ــباب وغيره ــن الش ــن م ــى العاطلي ــا عل ــذه وتوزيعه األرض ه

اســتثمارية ؟ 
مــا الضيــر إذا فّكرنــا بالخيــر والبنــاء وفائــدة النــاس بدالً من استشــراء الفســاد 

وتعطيل كل شــيء ؟ 
ما الضير إذا فّكرنا تفكيرًا سليماً بهذا الوطن وأحقّيته علينا ؟ 

مــا الضيــر إذا فّكرنــا بانتمائنــا الحقيقــي لهــذا الوطــن قبــل أن يــأكل التصّحــر 
كل شــيء ؟ 

مــا الضيــر إذا ســقينا ضمائرنــا بمــاء المحّبــة لتخضــّر بــدالً مــن زحــف التصّحــر 
؟!!! عليها 

أكَلنا 
التصّحر...

مواويل جنوبية

الروائي والشاعر نعيم عبد مهلهل

عبد السادة البصري

بريشة : كاظم شمهود

اختيرت قصة »المستنقع« 
للشاعرة والكاتبة العراقية 

رسمية محيبس ضمن 12 قصة 
لكاتبات عربيات في كتاب بعنوان 

صليل الحروف .

رسمية محيبس

توفي الوجيه العراقي الحاج  حسين 
مطر البدري في لندن وهو من 
الشخصيات العشائرية الوطنية 

المعروفة بعمل الخير. 
عاش متنقالً بين الكويت  وسوريا 

ولندن.

حسين مطر البدري

يرقد الفنان الرسام والموسيقي ستار 
الفرطوسي قي احد مستشفيات 

العاصمة الفنلندية الصابته بمرض  
خطير .. نتمنى له الشفاء  العاجل  

ليعود الى جمهوره وعمله. 

ستار الفرطوسي

توفيت هذا االسبوع الفنانة نوال 
السعد ولدت بمحافظة البصرة 

ودرست الفن بمعهد الفنون الجميلة  
واصبحت  استاذة لمادة النحت في 
المعهد ثم هاجرت لكندا مع زوجها 

الفنان فراس البصري .

نوال السعد

يحدثحدث

 - اخر عمل لك ؟
* صــدور روايتيــن جديدتيــن 
)النظــر   2021 عــام  مطلــع 
بعيــون ســومرية الــى طنجــة 
ومراكــش( وروايــة )معــدان اثينا( 
وصــدور كتابــي النقــدي عــن دار 
ــرس  ــون بي ــان ج ــش س الدراوي

وملحمــة انابــاز. 
 - اخر كتاب قراته ؟

 ) العميــاء  الروايــة   ( * روايــة 
للروائــي العراقــي شــاكر نــوري.

 - اخر فيلم شاهدته؟
* وكتبت عنه هو روح الســماوة 
للمخرج العراقي هــادي ماهود.

غيــر  او  عراقــي  سياســي   - 
؟ لديــك  مفضــل  عراقــي 

*  عالميــا انجيــال ميــركل وعربيــا 
ملك المغرب وعراقيا عبد الرحمن 

عــارف .
 - افضل شاعر لديك ؟

وعربيــا   كافافيــس  عالميــا   *
صــالح ابوســريف وعراقيــا بــدر 

شــاكر الســياب. 
 - مطــرب عراقي مفضــل لديك 

واجمــل  اغانيه؟
ــمفونيته  ــة وس ــين نعم * حس

ــروح.  ــة ال غريب
  -  مطربك عربيا ؟

ــؤدي  ــو ي ــوف وه ــورج وس * ج
ــة.  ــي وردة الجزائري اغان
- ممثل عراقي يعجبك؟
*   عبد الخالق المختار.

 - ممثلة عراقية تعجبك؟
* ناهــدة الرمــاح النهــا اتت الى 
العــراق وهــي عميــاء وصعــدت 
مــع ســامي قفطان لتــؤدي دورا 

في مســرحية.
 - حكمة في حياتك؟

* اذا دعتــك قدرتــك علــى ظلم 
النــاس فتذكــر قــدرة اهلل عليك.

 - امنية خاصة؟
*  ان ادفــع الى الطبع موســوعتي 
ــة عــن  ــن  500 حكاي ــرة ع الكبي

االهــوار.
 - امنيه عامة؟

* ان يعود العراق عراق والســينمات 
فيه مفتوحة.

كوميــدي  مسلســل  بالفلــوس..  يلعــب  فانــوس 
إذاعــي ســاخر وهــادف، يعتمــد النقــد البنــاء للظواهــر 
الدخيلــة بأســلوب كوميديــا الموقــف، وهــو مــن 
تأليــف الدكتــور عبــد الباســط ســلمان وإخــراج وديــع 
نــادر وإنتــاج إذاعــة بغــداد فــي شــبكة اإلعــالم 
العراقــي، يمثــل فيــه كل مــن ماجد ياســين وســوالف 
وخضيــر أبــو العبــاس الدكتــور وليــد شــامل ومقــداد 
وســامي  شــرف  وجاســم  عجــام  وفــارس  مســلم 
ومحمــود وعبيــر فريــد وفضلــي الجبــوري وأســيل 
عــادل ورحيــم مطشــر وعــادل نــادر ووليــد الشــطري، 
محســن  محمــد  أحمــد  للعمــل  المنفــذ  والمنتــج 
ــام،  ــي البص ــة عل ــيقى التصويري ــاج والموس والمونت
ــة  ــاج والهندس ــاج والميكس ــور المونت ــي ط ــو ف وه
عبدالباســط  الدكتــور  العمــل  مؤلــف  الصوتيــة، 
ــة  ــن حلق ــي ثالثي ــع ف ــل يق ــال: المسلس ــلمان ق س
ويتضمــن جملة مــن المواقــف الكوميديــة المتنوعة، 
مــن خــالل التناقــض الســلوكي مــا بيــن شــخصيات 

المسلســل، وخلــق التــوازن الحركــي داخــل المســامع 
ــان  ــة، منهــا شــخصية »فانــوس« اداهــا الفن الدرامي
ماجــد ياســين وجســدها بإبــداع وبأســلوب واع حيــث 
يتعــرض إلــى المزيــد مــن المواقــف ذات الحــظ 
الناقد،كماجســدت  المغــزى  ذات  العاثروالمقالــب 
الفنانــة ســوالف دورهــدى زوجــة فانــوس وهــي 
شــخصية ايجابيــة تســاند زوجهــا فــي الشــدائد رغــم 
انتقادهــا للكثيــر مــن تصرفاتــه فــي بــادئ األمــر، إذ 
ســرعان مــا تصطــف مع زوجهــا بمجرد أن يمــر بازمة 
ــرة، وهنــاك شــخصية نامــق جســدها  ومواقــف خطي
الفنــان فــارس عجــام وشــخصية أبــو تحســين الــذي 
ــخصيتان  ــا ش ــلم وهم ــدام مس ــان مق ــدها الفن جس
مواقــف  خلــق  علــى  تقــوم  بامتيــاز،  كوميديتــان 
ــك  ــاد، كذل ــات والتض ــى المفارق ــة عل ــداث مبني وأح
هنــاك شــخصيتان أبــو غــازي الــذي جســدها الدكتــور 
وليــد شــامل وشــخصية أبــو جميــل تلعبــان دورًا 
ــل  ــة المسلس ــداث ورواي ــد األح ــي تصعي ــاً ف محوري
عمومــا، فضــال عــن شــخصية أبــو إســماعيل للفنــان 
ــزا وبارعــا  ــر أبــو العبــاس حيــث قــدم أداء ممي خضي

فــي شــخصيته التــي تســتند الــى المفارقــات ووحــدة 
األضــداد والتناقــض الكوميديــة، وتتعــرض إلــى 
مزيــد مــن الحبــكات الدراميــة التــي تدفــع العمل نحو 
التــأزم واالنفــراج فــي آن واحــد. وشــخصية المختــار 
اداهــا الفنــان ســامي محمــود وشــخصية صبحــي قام 
بهــا الفنــان جاســم شــرف وشــخصيات أخــرى، كلهــا 
تتنامــى وفــق بنــاء دراماتيكــي نحــو ذروة العمــل 
فــي تحقيــق هــدف العمــل والتطهيــر للمجتمــع، نحــو 

ــة. ــض الرذيل ــة ورف الفضيل
وأضــاف د.عبــد الباســط بــان المسلســل ســخرت 
لــه إمكانيــات وطاقــات إبداعيــة مــن جهــة االنتــاج، 
ــة  ــودا خاص ــادر جه ــع ن ــرج ودي ــذل المخ ــك ب وكذل
إلنجــاح العمــل وســاهم فــي بنــاء بيئــة إبداعيــة 
للمسلســل وتوفيــر العديــد مــن الســبل فــي البروفات 
وفــي مراحــل التســجيل والمونتــاج الديجيتــال، ونــال 
العمــل اهتمامــا مــن تأليــف الموســيقى التصويريــة 
مــع الموســيقار علــي البصــام فقــام بتســجيل التايتــل 
بموســيقى خاصــة للعمــل وبإمكانيــات وتكنولوجيــا 
ــة، وســيعرض العمــل فــي رمضــان القــادم.  حداثوي

قحطان جاسم جواد

فانوس يلعب بالفلوس ... مسلسل اذاعي

اســتحدثت الجائــزة الجديــدة باســم الفنــان العراقــي ضيــاء العــزاوي احتفــاًء بالفنــان 
ومنجــزه المهــم فــي الفــن والثقافــة العربية الحديثــة، في الشــرق األوســط وخارجه. 
لطالمــا كان اســم ومنجــز هــذا الفنــان يشــير إلــى عمــق التجربــة العراقيــة وأصالتهــا 

المتفــردة، ويعكــس اشــتباكا وثيقــا مــع مختلــف همــوم العــراق والعالــم العربي.
وســتعمل الجائــزة، كل ســنتين، علــى تمكيــن الفنانيــن والمصمميــن والمعماريين، 
الذيــن عملــوا فــي مجــال الفــن العــام خــالل الســنوات الخمــس الماضيــة. وتقديــم 
ــا،  ــة وصناعه ــن بالثقاف ــط للمهتمي ــس فق ــا، لي ــن وراءه ــر الكام ــم والفك أعماله
ولكــن ايضــاً للجهــات الحكوميــة اإلقليميــة المســؤولة عن رعايــة الفنــون وجماليات 

مدننــا فــي الــدول العربيــة.
ــات  ــة حاج ــي تلبي ــادي ف ــن الري ــن دور الف ــاش ع ــارة النق ــى إث ــزة إل ــدف الجائ ته
االنســان غيــر الماديــة، وتشــجيع التعاون بيــن الفنانيــن والمخططيــن والمعماريين 
وبقيــة االختصاصــات، واألهــم مــن ذلــك كلــه، تســليط الضــوء علــى أهميــة الفــن 
ودوره فــي صنــع المــكان، وقدرتــه علــى إجــراء تغييــرات إيجابيــة طويلــة المــدى في 

مدننــا.
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